
  ١  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،قطعة(ال

  
  هي: الكيميائي العبارة الصحيحة فيما يتعلق بسرعة التفاعل 

  بدائل الفقرة

على معامالت المواد المتفاعلة في  الكيميائي تعتمد سرعة التفاعل   أ
  الموزونة ائية الكيميالمعادلة 

 مواد الناتجة فيعلى معامالت ال الكيميائي تعتمد سرعة التفاعل  ب
  الموزونة يائية الكيمالمعادلة 

  هي مول/لتر.ث الكيميائي وحدة سرعة التفاعل   ج

  وحدة سرعة التفاعل الكيميائي هي لتر/ مول.ث   د

  ج   مفتاح اإلجابة

  
  
  



  
  
  

  ٢  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  (القطعة، صورة...) 

  
   هو:  ،األعلى الكيميائي سرعة التفاعل فيه تكونالزمن الذي 

  بدائل الفقرة 

 ث ١  أ

 ث ٥  ب 

 ث ١٠  ج

 ث ٢٠  د 

  أ  مفتاح اإلجابة 

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  ٣  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  
   ومفهوم رتبة التفاعل هي:  تتفق الالعبارة التي 

  بدائل الفقرة

 قيمة عددية صحيحة أو كسرية.   أ

 ها عمليا. يمكن حسابسير التفاعل و تعتمد على طريقة  ب

 تساوي عدد موالت المواد المتفاعلة في المعادلة الموزونة.  ج

 . الكيميائي أثر تركيز المواد المتفاعلة في سرعة التفاعل ينتب   د

  ج   مفتاح اإلجابة

  
  
  
 
  



 
 
 
 
  
  

  ٤  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

 A  + B        2Cفي التفاعل االفتراضي اآلتي:  
  

  : عند درجة حرارة معينة  في الجدول اآلتيكما  لى البيانات تم الحصول ع    

رقم 
  تجربة ال

 [A]    
 مول/ لتر 

[B]  
  مول/لتر 

  االبتدائية سرعة التفاعل 
  (مول/ لتر.ث )    

٩–١٠×  ١٬٦  ٠٬١  ٠٬٢  ١  
٩–١٠×  ٦٬٤  ٠٬١  ٠٬٤  ٢  
٩–١٠×  ٦١٬  ٠٬٢  ٠٬٢  ٣  

  
   :هو  سرعة هذا التفاعل قانونكون ي

  

  فقرةلبدائل ا

  ١]B[ K [A]٢   س=    أ

  ١]B[K [A]١ س=     ب

  ١]K ]B س=     ج

  ٢ K[A] = س    د

  د  مفتاح اإلجابة

  
  



  
  
  
  

  

  ٥  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

 2A       B + Cضي اآلتي:  في التفاعل االفترا
  
  : رة معينة اعند درجة حر  في الجدول اآلتيكما ل على البيانات صولحا تم

رقم 
  التجربة 

 [A] 
 مول/ لتر  

  االبتدائية سرعة التفاعل 
  (مول/ لتر.ث ) 

٩–١٠×  ١٬٦  ٠٬٢  ١  
٩–١٠×  ٢٬٣  ٠٬٤  ٢  
٩–١٠×  ٤٬٦  ٠٬٨  ٣  
  

وحدة قياس ثابت سرعة هذا إن ف أعاله،اعتمادا على البيانات في الجدول 
   ي، هK  التفاعل

    بدائل الفقرة

    ١–ث   أ

 لتر/ مول.ث   ب

 .ث ٢مول/٢لتر  ج

 مول.ث  /٢لتر  د

  أ  مفتاح اإلجابة

  
  
  
  
  



  
  
  

  ٦  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

  عينة تساوي  ة محرار درجة لتفاعل ما عند  Kالسرعة  إذا علمت أن قيمة ثابت 
  K [A]  x س =   هو:  لتر/ مول.ث ، وقانون سرعة التفاعل ٤– ١٠× ١٬٥
  : ي  تساو  xقيمة  فإن 

  قرة فبدائل ال

  صفر   أ

  ١  ب

  ٢  ج

  ٣  د

  ج   مفتاح اإلجابة

  
  

  
  
  
  



  
  
  

  

  ٧  رقم الفقرة

  ة مقدمة الفقر
  صورة...) ،ةقطع(ال

  

  

 2A          نواتجالتفاعل االفتراضي اآلتي:  في 
لتفاعل ما عند درجة حرارة معينة   Kالسرعة  إذا علمت أن قيمة ثابت 

  ي او ستسرعة التفاعل و،  ث لتر/مول. ٤–  ١٠× ١٬٥تساوي 
 : يساوي  [A]فإن  ،  مول/لتر.ث ٦–١٠×   ١٬٥ 

  بدائل الفقرة

 . مول/ لتر٤–١٠× ١٬٥  أ

  مول/ لتر. ٠٬١  ب

 مول/ لتر.  ٠٬٠١  ج

 مول/ لتر. ٦–١٠× ١٬٥  د

  ب  مفتاح اإلجابة

  
  
  



  
  
  
  
  
  

  ٨  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  .)صورة.. ،(القطعة

  

  

والذي يحدث  A + B          2 C: في التفاعل االفتراضي اآلتي 
  تم جمع البيانات اآلتية: معينة، رارة رجة حعند د 

  . Aسرعة التفاعل ثابتة عند تغيير تركيز المادة 
  لتر/ مول.ث ٨–١٠× ٤= Kقيمة ثابت السرعة 

فإن سرعة هذا التفاعل عندما يكون  ، اعتمادا على البيانات السابقة 
= [B] =[A] مول/ لتر تساوي:  ٠٬٢  

  بدائل الفقرة 

  مول/لتر.ث  ٨–١٠×٨  أ

  مول/لتر.ث  ٩–١٠×٨  ب

  مول/لتر.ث  ٨–١٠× ١٬٦  ج

  مول/لتر.ث  ٩–١٠× ١٬٦  د

  د  مفتاح اإلجابة

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  
  

  ٩  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

  

تم   ينة ،عند درجة حرارة مع  A + 3B              4Cتفاعل افتراضي  
  : اآلتي  لكما في الجدوالحصول على البيانات 

  
فإن قيمة رتبة التفاعل  

  : تساوي  ةالكلي

رقم 
  التجربة

] A [  
  مول/لتر

] B [ 
  ول/لترم

سرعة التفاعل 
  االبتدائية

  مول/لتر.ث
٢– ١٠ × ٢  ٠٬٢  ٠٬٢  ١  
٢– ١٠ × ٤  ٠٬٤  ٠٬٢  ٢  
٢– ١٠ × ٨  ٠٬٢  ٠٬٨  ٣  

  بدائل الفقرة         

  رصف   أ

  ١  ب

  ٢  ج

  ٣  د

  ج   مفتاح اإلجابة

  
  
  
  
  
  
  



  
  

  ١٠  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

  لتفاعلالعبارة الصحيحة فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة في سرعة ا
  هي:  ،الكيميائي

  بدائل الفقرة         

بزيادة طاقة التنشيط للتفاعل الكيميائي التفاعل  عةسرداد زت  أ
  األمامي والعكسي. باتجاهيه 

المعرض  سطحالبزيادة مساحة الكيميائي  زداد سرعة التفاعلت  ب
  للتفاعل. 

  يزداد زمن ظهور النواتج باستخدام العامل المساعد.  ج

  اعل. فتاد زمن ظهور النواتج بزيادة مساحة السطح المعرض لليزد   د

  ب  مفتاح اإلجابة

  
  
  



  
  
  
  

  ١١  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

سرعة التفاعل بأنه  العامل المساعد في  رنظرية التصادم تأثي رتُفسّ 
  : مادة تعمل على 

  بدائل الفقرة 

  . H∆عل اري للتفا حرالتوى حمتقليل التغير في ال   أ

  . والعكسي باتجاهيه األمامي  طاقة التنشيط للتفاعلزيادة    ب

  . باتجاهيه األمامي والعكسي طاقة التنشيط للتفاعل تقليل  ج

  . H∆لحراري للتفاعل ازيادة التغير في المحتوى   د

  ج   مفتاح اإلجابة

  
  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٢  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

اعتمادا على نظرية التصادم تزداد سرعة التفاعل بزيادة درجة 
  ، ألن: الحرارة

  بدائل الفقرة 

  .يزداد  تمتلك طاقة التنشيط عدد الجزيئات التي  أ

  .تزداد  كسيعال للتفاعل طاقة التنشيط  ب

  قة التنشيط يقل. طا كتلتم  تيالعدد الجزيئات   ج

  .تزداد  األمامي طاقة التنشيط للتفاعل  د

  أ  مفتاح اإلجابة

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  ١٣  رقم الفقرة

مقدمة  
  الفقرة
 ،(القطعة

  صورة...) 
  

  
يتضمن بيانات  المجاور الجدول

اعتمادا على  ،لسير تفاعل ما
 ،الجدول يانات الواردة فيالب

بالكيلو جول   )ل،  ع(فإن قيم 
  هي:  ،على الترتيب

  
  

  سير التفاعل 

طاقة وضع 
المواد 
  الناتجة 

  (كيلو جول) 

  ط لتنشيا طاقة
للتفاعل  
  العكسي

  كيلو جول

  طاقة التنشيط 
للتفاعل  

  مامي ألا
  كيلو جول

دون عامل 
  مساعد 

  ٦٠  ١٥٠  ع

بوجود 
عامل  
  مساعد 

  ٤٥  ل  ٤٠

  ةقرلفال دائب

 ١٧٥ ، ٤٠   أ

 ١٣٥ ،  ٤٠  ب

 ١٧٥ ، ٦٥  ج

 ١٢٥ ، ٦٥  د

مفتاح 
  اإلجابة

  ب

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ١٤  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

 إلى: )د (الرمز يشير ، يبين الشكل اآلتي منحنى سير تفاعل ما

  

  رةالفق ئلبدا

  وضع المواد الناتجة. طاقة   أ

  .ماميطاقة التنشيط للتفاعل األ  ب

 . ∆H ري للتفاعلاحرالتغير في المحتوى ال  ج

  طاقة وضع المواد المتفاعلة.  د

  ج   مفتاح اإلجابة

  
  
  
  



  
  
  
  

  ١٥  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،ةعطلق(ا

  

  
                          :يُعد التفاعل اآلتي 

                                                Ni 
                             3CH3CH             2+ H 2=CH2CH 
  
  : مثاال على تفاعالت  

  بدائل الفقرة 

  الهلجنة.  أ

  االختزال.   ب

  االستبدال.   ج

  .ذفلحا  د

  ب  مفتاح اإلجابة

  
  
  
  
  



  
  
  

  ١٦  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  
  كوف هو: يالتفاعل الذي يتفق مع قاعدة ماركوفن 

  لفقرة بدائل ا

  . في وسط حمضيلكين متماثل أإلى  O2H إضافة  أ

     .ين غير متماثلكلأى لإ Niبوجود   2Hإضافة   ب

  إلى ألكين متماثل.  Ni ود بوج  2Hإضافة   ج

  في وسط حمضي.  إلى ألكين غير متماثل O2Hإضافة   د

  د  مفتاح اإلجابة

  
  



  
  

  ١٧  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

  ل اعالتفالعضوي في  الناتج
  

        .……                 –O3Br   +  CH2CH3CH 
  

  هو: 

  بدائل الفقرة 

 3OCH2CH3CH  أ

 Br2CH2CH3CH  ب

 Br2CHOC3CH  ج

  OH2CH2CH3CH  د

  أ  مفتاح اإلجابة

  



  
  
  

  ١٨  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  
  : إلىكب غرينيارد عند إضافة مر  أولي ولكح  تجين 

  بدائل الفقرة 

   بروبانال  أ

  بروبانون   ب

  ايثانال   ج

 ميثانال   د

  د  مفتاح اإلجابة

  



  
  
  

  

  ١٩  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

                                             
                                               Cl 

  
في وسط قاعدي  3CHCH3CH ن كلوروبروبا  –٢ند تسخين ع

KOH : ينتج ، 

  بدائل الفقرة 

  أ
3CHHC3CH  

            
OH         

 2CH=CH3CH  ب

 3CH2CH3CH  ج

  OH2CH2CH3CH  د

  ب  مفتاح اإلجابة

  
  
  



  

  ٢٠  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  ...)صورة ،(القطعة

  

في وسط   3COOCH3CH  سترميثيل إيثانوات تسخين اال عند 
  ، ينتج : NaOHقاعدي 

  بدائل الفقرة 

  OH3CH COOH +3CH  أ

 OH2CH3HCOOH + CH  ب

  OH3CH COONa +3CH  ج

 OH2CH3HCOONa + CH  د

  ج   ابةجإلا احمفت

  
  



  
  
  

  ٢١  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

واآلخر  3CH3CHيثان إ أحدهما  مركبان عضويان
  : بإضافة يمكن التمييز بينهما عمليا،  2CH2CH يثينإ

  بدائل الفقرة 

    Na  أ

 NaOH  ب

 Ni  ج

  4ClC\2Br  د

  د  ح اإلجابةتافم

  
  



  

  ٢٢  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

  : تي في التفاعل اآل  Aالصيغة البنائية للمركب 
                                     

                                    PCC          
A                                            HO2HC2CH3CH 

  

  بدائل الفقرة 

 COOH2CH3CH  أ

  CHO2CH3CH  ب

 3HCO2CH3CH  ج

  3COCH3CH  د

  ب  بةمفتاح اإلجا

  
  



  
  

  

  ٢٣  رقم الفقرة

  رة لفقمقدمة ا
  صورة...) ،طعةق(ال

  

                                                                               O                                                                           
                                                                                ǀǀ  

  3CCH 3HCفي تحضير البروبانون  2CH=CH3CHستخدم البروبين يُ 
  

  هي:    A، الصيغة البنائية للمركب المخطط اآلتي يبين خطوات التحضير

                                            x 
                              + H2O         

                         Y     

  
      

  الفقرة ئل بدا

 OH2HC2CH3CH  أ

  ب

       OH  

3CHCH3CH  

  
  

  3CH2CH3CH  ج

  

  3CHO2CH3CH  د

  

  ب  مفتاح اإلجابة

  

2CH=CH3CH 

       O 
        ǀǀ     

3CCH3CH 

A 



  
  
  

  ٢٤  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

  
  

  ب هي: لترتيعلى ا  Yو Xا بالرموز  المواد غير العضوية والمشار إليه
  

                                            x 
                              + H2O         

                         Y     

  
      

  
  
  
  
  
   

  بدائل الفقرة

 7O2Cr2k /+H  ،+H    أ

 H ، KOH+  ب

  KOH  ،+H  ج

 H ، 7O2Cr2k/+H+  د

  د  ةمفتاح اإلجاب

  
  
  

2CH=CH3CH 

       O 
        ǀǀ     

3CCH3CH 

A 



  
  

  ٢٥  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

في وسط قاعدي   تولينزالمركب العضوي الذي يتفاعل مع محلول  
  : ون مرآة فضية هوويك 

  بدائل الفقرة 

  .األلديهايد   أ

 الحمض الكربوكسيلي.   ب

  الكحول.  ج

  . نتو كيلا  د

  أ  جابةح اإلمفتا

  
  
  
  



  
  
  
  
  

  ٢٦  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

الكحول الذي شارك في تكوين اإلستر  صيغة 
3CH2CH2CHHCOO ، يه :  

  بدائل الفقرة 

 OH3CH  أ

 OH2CH3HC  ب

 OH2CH2CH3CH  ج

 OH2HC2CH2CH3CH  د

  ج   ابةاإلج مفتاح

  



  
  

  ٢٧  رقم الفقرة

  مة الفقرة مقد
  صورة...) ،(القطعة

  

                                                            O 
                                                             ǀǀ  

،   HClثم إضافة   CH3CHمع  MgCl 3CHارد  ينيب غر مرك علتفاد عن
  فإن المركب الناتج هو: 

  بدائل الفقرة 

  أ
            OH 
                                                                     

    3CHCH 3CH  

  OH   2CH 2CH3CH  ب

  OHC2HC3CH      ج

  OH   2CH3CH  د

  أ  ةابمفتاح اإلج

  
  
  



  

  ٢٨  رةرقم الفق

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

لينتج  HClمول من   ٢مع  يتفاعلي المركب العضوي الذ صيغة 
 ، هي:  2CHCl3CHالمركب 

  بدائل الفقرة 

 2CH=2CH  أ

 Cl2CH3CH  ب

 3CH3CH  ج

 CH≡CH  د

  د  بةمفتاح اإلجا

  
  
  



  
  
  

  

  ٢٩  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

،عند أكسدته باستخدام   O10H4Cيغته الجزيئية ص  Aمركب عضوي 
PCCلعضوي ، نتج المركب اB  صيغته الجزيئيةO8H4C   وعند

، Aالمركب  فإن،  اعلتف دث يحلم  Bى المركب إضافة محلول تولينز إل
 هو: 

  بدائل الفقرة 

  كحول أولي.   أ

  كحول ثانوي.   ب

  ألديهايد.  ج

  كيتون.   د

  ب  مفتاح اإلجابة

  
  
  
  
  



  
  

  ٣٠  لفقرةرقم ا

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

  
  

،  3CH3HCن يثا اإلن م  Cl 2CH3CHيثان عند تحضير كلوروإ
  هو:  للتحضير،فإن التفاعل المناسب 

  
 

  بدائل الفقرة 

  بوجود الضوءفي اإليثان  هيدروجين ذرة محل  Cl ذرة كلور تحل  أ

  ط قاعدي في وس في اإليثان هيدروجينذرة محل  Cl ذرة كلور تحل  ب

  اإليثان في وسط حمضي إلى  Cl إضافة ذرة كلور  ج

  وسط قاعدي في   اإليثان لىإ Cl ة ذرة كلورإضاف  د

  أ  مفتاح اإلجابة

  


