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 كلوريد الصوديوم اجلسم  يف املائيالتوازن  ويف الطب وحيافظ على املطبخ لتحضري األطعمة وحفظها يفستخدمه اإلنسان ملح ي  -1

 األمالح أيونية تتكون من تفاعل احلمض مع القاعدة وتنتج عن احتاد كاتيون القاعدة وأنيون احلمضمركبات   -2

 األمالح املتعادلة قويةأمالح تتكون نتيجة التفاعل بني محض قوي وقاعدة   -3

 األمالح القاعدية قويةأمالح تتكون نتيجة التفاعل بني محض ضعيف وقاعدة   -4

 األمالح احلمضية ضعيفةأمالح تتكون نتيجة التفاعل بني محض قوي وقاعدة   -5

 متيؤ امللح ضعيفتفاعل بني أيونات امللح وأيونات املاء لتكوين محض وقاعدة أحدهما أو كالهما   -6

 حماليل متعادلة قويةحماليل تنتج عن ذوبان ملح ناتج عن تفاعل محض قوي مع قاعدة   -7

 حماليل قاعدية  قوية.حماليل تنتج عن متيؤ ملح ناتج عن تفاعل محض ضعيف مع قاعدة   -8

 حماليل محضية  ضعيفة.حماليل تنتج عن متيؤ ملح ناتج عن تفاعل محض قوى مع قاعدة   -9

10-  
له                 ها و ند الظروا ذات مما يف احمللول املشببببع ع قل  بة أ ملذا ملادة ا ية من ا لذي حيتوي على كم احمللول ا

 على إذابة كميات إضافية من املذاب عند إضافتها إليه من دون ترسيب القدرة
 حملول غري مشبع

11-  
احمللول الذي حيتوي على أكرب كمية من املذاب وليس له القدرة على إذابة أي كمية إضبببافية من املذاب            

 فيه عند درجة حرارة معينة
 حملول مشبع

 حملول فوق مشبع ية من املادة املذابة أكثر مما يف احمللول املشبع عند الظروا ذاتها ماحمللول الذي حيتوي على ك  -12

 حالة االتزان الديناميكي هي احلالة اليت يكون فيها معدل ذوبان املذاب مساويا متاما ملعدل ترسبه  -13

 الذوبانية معينةكمية املذاب الالزمة إلنتاج حملول مشبع يف كمية حمددة من املذيب وعند درجة حرارة   -14

 أمالح قابلة للذوبان أمالح تذوب كمية كبرية منها يف املاء قبل أن يتكون راسب امللح  -15

 أمالح غري قابلة للذوبان أمالح تذوب كمية قليلة جدا منها يف املاء وتسمى أحيانا األمالح شحيحة الذوبان  -16

17-  
حملوهلا املشبع كل مرفوع   يفحالة اتزان  يفتتواجد  اليت و حاصل ضرب تركيز األيونات مقدراً باملول / لت  

 معينة.معادلة التفكك املوزونة عند درجة حرارة  يفميثل عدد موالت األيونات املوجودة  الذيإىل األس 
 ثابت حاصل اإلذابة

spK 

18-  
ضرب تركيزات األيونات املوجودة     صل  سواء احمللول  يفحا شبع  أو  ) شبع ( كل     كان غري م شبع أو فوق م م

 الصيغة يفمرفوع إىل أس يساوي عدد موالته 
 احلاصل األيوني

Q 

 السؤال األول

 عشر علمي مراجعة كيمياء للصف الثاني
 

 اكتب بني القوسني االسم أو املصطلح العلمي 
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19-  
قاوم التغري     لذى ي يدروجيين   يفاحمللول ا لة من محض         pHاألس اهل يات قلي فة كم ند إضبببا للوسبببن ع

  ( إليه OH- انيونات( أو قاعدة )  O3H+ )كاتيونات
 احمللول املنظم

 تفاعل التعادل اهليدرونيوم من احلمض وأنيونات اهليدروكسيد من القاعدة ليكونا املاء السائلتفاعل حيدث بني كاتيونات   -20

21-  
عدة( الالزم                قا ياسبببي )محض أو  فة حجم احمللول الق هلا معر ية يتم من خال ية خمرب يائ ية كيم عمل

 عملية املعايرة ليتفاعل متامًا مع املادة )محض أو قاعدة( اليت يراد معرفة تركيزها

 عملية تستخدم لتقدير تركيز مادة معينة يف حملول ما بواسطة حملول اخر معلوم التكيز يسمى احمللول القياسي  -22

 احمللول القياسي احمللول املعلوم تركيزه بدقة  -23

 انتهاء املعايرةنقطة  لون الدليل                                                              االنقطة اليت يتغري عنده  -24

25-  
نات                   عدد موالت أنيو يدرونيوم احلمض مع  نات ه كاتيو عد موالت  ها  ند طة اليت يتسبببباوى ع النق

 هيدروكسيد القاعدة
 نقطة التكافؤ

26-  
للمحلول يف الدورق املخروطي وحجم احلمض )أو القاعدة (     ( pHالعالقة البيانية بني األس اهليدروجيين )    

 املضاا من السحاحة يف معايرة األمحاض والقواعد
 منحين املعايرة

27-  
للمحلول  pHالدليل الذي جيب أن يتغري لونه عند حدوث التغري املفاجئ يف قيمة األس اهليدروجيين         

 حول نقطة التكافؤ                                                                
 الدليل املناسب

28-  
يدروجيين                  مة األس اهل فاجئ يف قي نده التغري امل حيدث ع لذي  ملدى ا مداه وا لذي يتفق  يل ا لدل  pHا

 للمحلول حول نقطة التكافؤ

29-  
ثل اجلزء       ية مت عة ذر لذي النشبببن ذرة او جممو كب          ا ية للمر يائ فاعالت الكيم يه الت لذي ترتكز ال  ا

 عضويةلركبات املالكيمائية لعائلة من ا البنائية واخلواصحيتويها وحتدد الصيغة 
 اجملموعة الوظيفية

 تفاعالت االستبدال تفاعالت حتل فيها ذرة او جمموعة ذرية حمل ذرة او جمموعة ذرية اخرى متصلة بذرة الكربون  -30

 تفاعالت االنتزاع كربون متجاورتني لتكوين مركبات غري مشبعة ذرتيتفاعالت يتم فيها نزع ذرتني او ذرة وجمموعة ذرية من   -31

32-  
فاعالت  ية اىل         ت عات ذر فة ذرات او جممو ها اضبببا طة      ذرتييتم في طان براب جاورتني ترتب كربون مت

 او ثالثية غري مشبعة تساهمية ثنائية
 تفاعالت االضافة

 ينيلقكلوريد ال والعوازلصنع األنابيب  يفاملستخدمة  PVCالب  حتضري مادة عضوي يستخدم يفمركب   -33

 الكلوروفورم تقدم اجلراحة الطبية يفكبري  ثروله أمخدر مركب عضوي يستخدم ك  -34

 رابع كلوريد الكربون التكييفواجهزة  تربيد يف الثالجاتفلوروكربون املستخدمة كعامل والكلور صنع مركبات مركب عضوي يستخدم يف  -35

36-  
ذرة هالوجني او اكثر باسببتبدال االليفاتية او االروماتية  اهليدروكربوناتمركبات عضببوية مشببتقة من 

 ثل عددها من ذرات اهليدروجنياحمل ما مي

 اهلالوجينيهاهليدروكربونات 
 العضوية( )اهلاليدات

 (ألكان هالو)األلكيل هاليد  الكيل هالوجني واحدة بشقذره  الذي تتصل فيهاهليدروكربون اهلالوجينى   -37

 زين(بن هالو)الفينيل هاليد  (االريل )بشق الفينيل احدهذرة هالوجني و الذي تتصل فيهاهليدروكربون اهلالوجينى   -38
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 (R)شق األلكيل  فقن منهة من االلكان بعد  نزع ذرة هيدروجني واحد املتبقياجلزء   -39

 شق الفينيل )االرايل( من البنزين بعد نزع ذرة هيدروجني واحدةمنه املتبقياجلزء   -40

 هاليد الكيل أولي هيدروجني وجمموعة الكيل او بذرات هيدروجني بذرتيمتصلة  اوليهذرة اهلالوجني بذرة كربون  فيه ترتبنهاليد   -41

 هاليد الكيل ثانوي ('Rو R)بذرة هيدروجني واحد وجمموعتني الكيل  متصلة ثانويهذرة اهلالوجني بذرة كربون  فيه ترتبنهاليد   -42

 هاليد الكيل ثالثي ("Rو'Rو R)متصلة بثالث جمموعات الكيلية  ثالثيهذرة اهلالوجني بذرة كربون فيه ترتبن هاليد   -43

44-  
فاعل    يث حتل ذرة هالوجني او     UV)وجود  الربوم يفاو  االلكانات مع الكلور  ت حمل ما يقابل       أكثر( ح

 اهليدروجنيعددها من ذرات 
اهللجنة املباشرة 

 لاللكانات

 اهللجنة املباشرة للبنزين وجود مادة حمفزة يفتفاعل البنزين مع اهلالوجني حيث حتل ذرة اهلالوجني حمل ذرة هيدروجني من حلقة البنزين   -45

46-  
اهلاليد  أنيون األلكوكسيد حمل أنيونلكوكسيدات حيث حيل باالستبدال مع األ األلكيلتفاعل هاليدات 

 طريقة وليامسون اإليثرمكونا 

 املتماثلة وغري املتماثلة اإليثراتيستخدم لتحضري تفاعل   -47

 الكحوالت مشبعةبذرة كربون  أكثر مرتبطة( واحدة او OH-)مركبات عضوية حتتوي على جمموعة هيدروكسيل   -48

 الفينوالت لقة البنزينجمموعة اهليدروكسيل مباشرة حبعائلة من املركبات العضوية فيها ترتبن   -49

 الكحوالت األليفاتية الكحوالت اليت حتتوي جزيئاتها على سلسلة كربونية أليفاتية                                       -50

 الكحوالت األروماتية الكحوالت اليت حتتوي جزيئاتها على حلقة بنزين ال تتصل مباشرة مبجموعة اهليدروكسيل     -51

52-  
كحوالت أحادية  كحوالت تتميز بوجود جمموعة هيدروكسيل واحدة يف اجلزيء                                  

 اهليدروكسيل

 كحوالت تتميز بوجود جمموعيت هيدروكسيل يف اجلزيء  -53
 ثنائيةكحوالت 

 اهليدروكسيل

 أو أكثر ( يف اجلزيءكحوالت تتميز بوجود ثالث جمموعات هيدروكسيل )   -54
عديدة كحوالت 

 اهليدروكسيل )ثالثية(

55-  
يدروجني                بذرتي ه لة  ية  متصببب بذرة كربون أول يل  يدروكسببب عة اهل ها جممو لذي ترتبن في الكحوالت ا

 وجمموعة ألكيل أو ذرات هيدروجني                                                                                      
 كحوالت أولية

56-  
يدروجني                  بذرة ه لة  ية  متصببب ثانو بذرة كربون  يل  يدروكسببب عة اهل ها جممو لذي ترتبن في الكحوالت ا

 وجمموعيت ألكيل
 كحوالت ثانوية

 كحوالت ثالثيه الكحوالت الذي ترتبن فيها جمموعة اهليدروكسيل بذرة كربون ثالثية  متصلة يثالث جمموعات الكيل  -57

 تفاعل األسرتة                              تفاعل الكحول مع احلمض الكربوكسيلى لتكوين االست واملاء   -58

 االيثرات كمجموعة وظيفية متصلة بشقني عضويني (-O-مركبات عضوية تتميز باحتواها على جمموعة االوكسى )  -59

 الرابطة االيثرية                                               الرابطة بني ذرة الكربون وجمموعة االوكسى   -60
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 االيثرات املتماثلة اإليثرات اليت يكون فيها الشقان العضويان املرتبطان مبجموعة األوكسي متماثلني               -61

 االيثرات الغري متماثلة خمتلفني (اإليثرات اليت يكون فيها الشقان العضويان املرتبطان مبجموعة األوكسي غري متماثلني)   -62

 االيثرات املختلطة                                                             اإليثرات اليت يكون فيها جمموعة األوكسي متصلة مبجموعة الكيل من جهة وجمموعة فينيل ) آريل ( من جهة  أخرى                          -63

 االيثرات األروماتية اإليثرات اليت يكون فيها جمموعة األوكسي متصلة مبجموعيت فينيل ) آريل (                -64

 االيثرات األليفاتية اإليثرات اليت يكون فيها جمموعة األوكسي متصلة مبجموعيت الكيل                         -65

 االلدهيدات مركبات عضوية تكون فيها ذرة كربون جمموعة الكربونيل طرفية ) متصلة بذرة هيدروجني واحدة على األقل (     -66

 الكيتونات مركبات عضوية تكون فيها ذرة كربون جمموعة الكربونيل غري طرفية ) متصلة بذرتى كربون (  -67

 األلدهيدات األليفاتية متصلة بذرة هيدروجني أو بشق ألكيل – CHOمركبات عضوية حتتوي على جمموعة األلدهيد   -68

 االلدهيدات األروماتية متصلة مباشرة بشق فينيل           – CHOمركبات عضوية حتتوي على جمموعة األلدهيد   -69

 األليفاتيةالكيتونات  مركبات عضوية حتتوى على جمموعة كربونيل متصلة بشقى ألكيل                               -70

 الكيتونات األروماتية مركبات عضوية حتتوي على جمموعة كربونيل متصلة بشقى فينيل أو بشق فينيل وشق ألكيل  -71

 الفورمالني ويستخدم حلفظ العينات البيولوجية %40بتكيز احمللول املائي للميثانال ) الفورمالدهيد (   -72

73-  
أكثر الكيتونات أهمية من الناحية الصبببناعية وهو سبببائل متطاير عديم اللون و ويسبببتخدم كمذيب               

 للمواد البالستيكية ويدخل غالبًا فى تركيب السوائل التى تزيل طالء األظافر          
 األسيتون )بروبانون(

 األمحاض الكربوكسيلية مركبات تتميز بوجود جمموعة كربوكسيل أو أكثر                                            -74

 متصلة بسلسلة كربونية       COOH –مركبات عضوية حتتوي على جمموعة الكربوكسيل   -75
أمحاض كربوكسيلية 

 أليفاتية

76-  
أمحاض كربوكسيلية  متصلة مباشرة بشق الفينيل COOH –مركبات عضوية حتتوي على جمموعة الكربوكسيل 

 أروماتية

 األمينات مركبات عضوية مشتقة من األمونيا عن طريق استبدال ذرة هيدروجني أو أكثر مبا يقابلها من الشقوق العضوية  -77

 األوليةاألمينات  األمينات الناجتة من إحالل شق عضوي حمل ذرة هيدروجني واحدة فى جزئ األمونيا         -78

 األمينات الثانوية األمينات الناجتة من إحالل شقني عضويني حمل ذرتي هيدروجني فى جزئ األمونيا           -79

 األمينات الثالثية األمينات الناجتة من إحالل ثالثة شقوق عضوية حمل كل ذرات اهليدروجني فى جزئ األمونيا  -80

 األمينات األروماتية األمينات التى ترتبن  فيها ذرة النيتوجني مباشرة بشق فينيل واحد على األقل                  -81

 األمينات األليفاتية   الكيلاألمينات اليت ترتبن فيها ذرة النيتوجني بشقوق   -82

 التحميل الكربوهيدراتي                                   راخلبز والفطائ مثل كربوهيدرات على حتتوي اليت األطعمة من كبرًيا قدًرا ،العّداؤون تناول  -83
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85-  
السكريات األحادية  جزيئات أبسن منهالكربوهيدرات اليت ال يتحلل اجلزيء الواحد منها مائيا إىل 

 )السكريات البسيطة(

 السكريات احملدودة جزيئات من  السكر األحادي  10 – 2الكربوهيدرات اليت يتحلل اجلزيء الواحد منها مائيا ليعطي من   -86

 السكريات العديدة جزيئات من السكر األحادي 10الكربوهيدرات اليت يتحلل اجلزيء الواحد منها مائيا ليعطي أكثر من   -87

 السكريات الثنائية األحادية السّكريات من وحدتني من تتكّون اليت السّكريات  -88

 السكروز                        فركتوز( βجلوكوز + جزي – αينتج من تكاثف ) جزئ سكر  -89

 املالتوز (جلوكوز αجلوكوز + جزي – αينتج من تكاثف ) جزئ سكر  -90

 الالكتوز                        جالكتوز( βجلوكوز + جزي – αجزئينتج من تكاثف )  سكر  -91

 النشا جلوكوز مع بعضها البعض مع فقد جزيئات ماء – αسكر عديد ينتج من تكاثف عدد كبري من جزيئات   -92

 األميلوز جلوكوز يذوب يف  املاء ويوجد يف القسم الداخلي للخلية   - αسلسه غري متفرعة من جزيئات   -93

 األميلوبكتني جلوكوز ال يذوب يف املاء ويوجد يف جدار اخللية- αسلسله متفرعة من جزيئات   -94

 السيليولوز جلوكوز ، وغري قابل للذوبان يف املاء البارد أو الساخن -βجزيئات  كبري منسكر عديد يتكون من عدد   -95

96-  
 كيميائيًّا على جمموعة الكربوكسيل احلمضية حتتوي وحدات البناء الرئيسة ملاّدة الربوتني و

(COOH-وجمموعة ) األمني القاعدية (2NH- ) 
 األمحاض األمينية

 أمحاض أمينية محضية فيها يكون عدد جمموعات الكربوكسيل أكثر من عدد جمموعات األمينو يف اجلزيءاألمحاض األمينية اليت   -97

 متعادلةأمحاض أمينية  عدد جمموعات األمينو يف اجلزيءل مساوفيها يكون عدد جمموعات الكربوكسيل األمحاض األمينية اليت   -98

 قاعديةأمحاض أمينية  لعدد جمموعات األمينو يف اجلزيءأقل فيها يكون عدد جمموعات الكربوكسيل األمحاض األمينية اليت   -99

100-  
 أحدهما مبجموعة يف كربوكسيل جمموعة باّتحاد األمينية األمحاض من جزيئانتربن  رابطة

 جديدة رابطة وتكوين ماء جزيء فقدان يتّم ،اآلخر احلمض يف أمني
 الرابطة الببتيدية

 ثالثي ببتيد األميين احلمض من وحدات ثالث على الذي حيتوي الببتيد  -101

 بولي ببتيد األميين احلمض وحدات من كبري عدد على الذي حيتوي الببتيد  -102

 الربوتني أميين محض 100 حوالي من أكثر على حيتوي الذي الببتيد  -103

 الربوتينات البسيطة أخرى مبرّكبات األمينية األمحاض سالسل فيها ترتبن ال اليت لربوتيناتا  -104

 الربوتينات املقرتنة بروتينية غري أخرى جزيئات بها ترتبن اليت البسيطة الربوتينات  -105

 الربوتينات املشتقة احليوية أو الكيميائية أو الطبيعية العوامل لبعض تعّرضها نتيجة بسيطة بروتينات من تنشأ  -106

 الليبيدات ذات ملمس دهين كثافتها اقل من كثافه املاء عضوية مرّكبات  -107

108-  
عناصر الكربون  علىفقن  حتتوي .الكحوالت مع األمحاض الدهنية استات تنتج من تفاعل
                                                           اهليدروجني واالكسجني

 ليبيدات بسيطة
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109-  
 جزيئية جمموعات تركيبها يف ويدخل مع الكحوالت الدهنية األمحاضتفاعل تنتج من  استات

 كربوهيدرات أو الكربيت أو الفوسفور النيتوجني أو على حتتوي
 ليبيدات مركبة

 ليبيدات مشتقة              البسيطة واملرّكب لّليبيدات املائي التحّلل من الليبيدات اليت تنتج  -110

 األمحاض الدهنية مشبعة أو غري مشبعة ذات سالسل كربونيه طويلة أليفاتيةأمحاًض أحاديه الكربوكسيل   -111

 اجلليسريدات البسيطة اجلليسريدات اليت تتشابه فيها جزيئات االمحاض الدهنية املوجودة يف اجلزيء  -112

 اجلليسريدات املختلطة اجلليسريدات اليت حتتوي علي نوعان من جزيئات االمحاض الدهنية او اكثر يف اجلزي  -113

 عملية التصنب  يف الوسن القاعدي مع الغليان  والدهون للزيوت املائي التحلل عملية  -114

 الشموع اهليدروكسيلالسلسلة أحاديه  طويلة كحوالت مع السلسلة طويلة الدهنية األمحاض استات  -115

 داتيالفوسفوليب استات اجلليسرول مع األمحاض الدهنية ومحض الفوسفوريك وتدخل يف تركيب اغشيه اخلاليا  -116

 
 
 
 

 

 ملح كلوريد الصوديوم من األمالح املتعادلةيعترب  -1
 )هيدروكسيد الصوديوم( قويةوقاعدة  )حمض الهيدروكلوريك( تكون نتيجة التفاعل بين حمض قوي ألنه ملح ي

(1)O2+ H (aq)NaCl  (aq)+ NaOH (aq)HCl 

 يعترب ملح أسيتات الصوديوم من األمالح القاعدية -2
 )هيدروكسيد الصوديوم( قويةوقاعدة  ضعيف )حمض األسيتيك(تكون نتيجة التفاعل بين حمض ألنه ملح ي

(1)O2+ H (aq)COONa3CH (aq)+ NaOH(aq)COOH3CH 

 يعترب ملح كلوريد األمونيوم من األمالح القاعدية -3
 )محلول األمونيا( ضعيفةوقاعدة  )حمض الهيدروكلوريك( قوي  بين حمضتكون نتيجة التفاعل ألنه ملح ي

(aq)Cl4NH  3(aq)+ NH (aq)HCl 

 اشتهرت مركبات كربونات الكالسيوم وكربونات املغنيسيوم وبيكربونات الصوديوم بأنها أمالح مضادة للحموضة -4

لاااللااك  تعااادل ئااامض حمض الهياادروكلوريااك ا وملود    ا عاادة حياا محااالياال هااالح األم خ لهااا دوا  قاااعااديااة  ألن

 طريق التفاعل ا باشر مع حمض ا عدة وتخفف الحرقة ئيها بواسطة معادلة هالا الحمضتعمل عن ئهي 

 ملح كلوريد الصوديوم ال يتميأ أو( pH=7حملول ملح كلوريد الصوديوم متعادل التأثري ) -5
(aq)

-+ Cl (aq)
+Na  (s)NaCl 

(aq)
-+ OH (aq)

+O3H ⇌ (l)O22H 

مع  Cl-و  Na+ال تتفاعل أيونات و    ا حلول ا ائى للملح  OH-و  O3H+و  Cl-و  Na+تتواملد األيونات األربعة حي  

 لز كيز أنيون  O3H+. لاللك ، يكون تركيز كاتيون الهيدرونيوم  ا اء ألنها مشااااتنة من قاعدة قوية وحمض قوي 
ر
مساااااويا

 ( pH = 7) ويكون األس الهيدرومليني للمحلول ا ائى لهالا ا لح  . OH-الهيدروكسيد 

 علل لكل مما يلي تعليال علميا صحيحا ثانيالسؤال ال
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 ( pH>7ملح أسيتات الصوديوم قاعدي التأثري )يزرق صبغة تباع الشمس احلمراء( ) حملول -6
(aq)

++ Na (aq)
-COO3CH  (s)COONa3CH 

(aq)
-+ OH (aq)

+O3H ⇋O 22H 

 لينتج حمض األستيك وأنيون الهيدروكسيد  حمض ضعيف (ناتج من ) شق  يتميأ أنيون األسيتات

(aq)
-+ OH (aq)COOH3CH ⇋ (l)O2+ H (aq)

-COO3CH 

 ئيكون ا حلول قاعديا  ( pH>  7)ي إل  زيادة  ي األس الهدروملينى ليصبح ديزداد تركيز أنيون الهيدروكسيد  ي ا حلول، ما يؤ ئ

 ( pH>7( )الزرقاءصبغة تباع الشمس  حيمرالتأثري ) محضي كلوريد األمونيومحملول ملح  -7
(aq)

-+ Cl (aq)
+

4NH  (s)Cl 4NH 

(aq)
-+ OH (aq)

+O3H ⇋O 22H 

 لينتج االمونيا وكاتيون الهيدرنيوم   قاعدة ضعيفة (ناتج من  ) شق  يتميأ كاتيون االمونيوم

(aq)
+O3+ H 3(aq)NH ⇋ (l)O2+ H (aq)

+
4NH 

  .ئيكون ا حلول حمضيا(  pH<  7)ا يؤدي إل  ننص  ي األس الهدروملينى ليصبح ميزداد تركيز كاتيون الهيدرونيوم  ي ا حلول، مئ

 HCOONa تركيز أنيون الفورمات أقل من تركيز كاتيون الصوديوم يف احمللول املائي لفورمات الصوديوم -8

(aq)
++ Na (aq)

-HCOO  (aq)HCOONa 

(aq)
-+ OH (aq)

+O3H ⇋O 22H 

الضعيف و بالتالي ينل تركيز حمض ضعيف ( يتفاعل مع ا اء مكونا حمض الفورميك ناتج من  الفورمات ) شق أنيون 

 قاعدة قوية ( ال يتفاعل ع ا اء و بالتالي ال يتغي  تركيزح  ي ا حلول ناتج من  أنيون الفورمات أما كاتيون الصوديوم )شق 

 املاء عند إضافة محض اهليدروكلوريك إليه  يفالذوبان  شحيح 2Mn(OH)يذوب هيدروكسيد املنجنيز  -9

(aq)
-+ 2OH (aq)

2+Mn ⇌ s(s)Mn(OH) 

(l)O22H ⇌ (aq)
-+ OH (aq)

+O3H 

 معه إلكز ولي  ضاااعيف التأين ) ا اء ( 
ر
يتحد أنيون الهيدروكسااايد    ا حلول مع كاتيون الهيدرونيوم من الحمض ا ضااااا مكونا

  له ئيالوب ( spK)  من قيمة ثاب  حاصل اإلذابة أقل x [OH2+[Mn [-[2 ئتصبح قيمة الحاصل األيوني لهيدروكسيد ا نجنيز

 املاء فإنه يذوب  يفشحيح الذوبان  (3CaCO)عند إضافة محض اهليدروكلوريك إىل ملح كربونات الكالسيوم  -11

𝐎𝟑(𝐚𝐪)
𝟐−+ C 𝐚(𝐚𝐪)

𝟐+C ⇌ 3(s)CaCO 

(l)O2+ 2H 3(aq)CO2H ⇌ (aq) 
-2

3+ CO (aq)
+O32H 

 معاه إلكز وليا  ضااااااااعيف التاأين ) حمض ألن أنيون الكربوناات    ا حلول يتحاد مع كااتيون الهيادرونيوم من 
ر
الحمض ا ضااااااااااا مكوناا

-2[ الكربونيك ( ئتصبح قيمة الحاصل األيوني لكربونات الكالسيوم
3] x [CO2+[Ca  من قيمة ثاب  حاصل اإلذابةأقل spK  له ئيالوب 

 املاء فإنه يذوب  شحيح الذوبان فى II2(Cu(OH) (عند إضافة حملول األمونيا إىل هيدروكسيد النحاس  -11

 (aq)
-+ 2OH (aq)

2+Cu ⇌ 2(s)Cu(OH)  

2+]4)3[Cu(NH  (aq)
2++ Cu 3(aq)4NH 

 معها كاتيون النحاس األمونيومي ا ز اكب  IIألن كاتيون النحاس 
ر
 Cu(NH]3(4[+2   ا حلول يتحد مع األمونيا مكونا

من قيمة ثاب   أقل II 2]-] x [OH2+[Cu وهو أيون ثاب   ئتصااااااااااابح قيمة الحاصااااااااااال األيوني لهيدروكسااااااااااايد النحاس

 له ئيالوب . spK حاصل اإلذابة
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 املاء ، فإنه يذوب يفشحيح الذوبان  (AgCl)عند إضافة حملول األمونيا إىل كلوريد الفضة  -12

(aq)
-Cl+  (aq)

+Ag ⇌ (s)AgCl 

+ ]2)3(NHAg[  (aq) 
+Ag+  3(aq)NH2 

 معها كاتيون  الفضااااااةألن كاتيون 
ر
وهو أيون Ag(NH]3(2[ +األمونيومي ا ز اكب  الفضااااااة   ا حلول يتحد مع األمونيا مكونا

 له ئيالوب  spK من قيمة ثاب  حاصل اإلذابةأقل ]Cl] x [+Ag- [ لكلوريد الفضةثاب   ئتصبح قيمة الحاصل األيوني 

 املاء النقى  يكون أقل من ذوبانه فى NaClفى حملول حيتوي على  AgClذوبان  -13

 يرتسب كلوريد الفضة من حملوله املشبع املتزن عند اضافة كلوريد الصوديوم للمحلول  -14
(aq)

-+ Cl (aq)
+Ag ⇌ (s)AgCl 

(aq)
-+ Cl (aq)

+Na  (s)NaCl 

أكب  من قيمة ثاب   x [Cl+[Ag [-[ لكلوريد الفضة (Q) تركيز أنيون الكلوريد ا شز ك ، وبالتال  تصبح قيمة الحاصل األيوني يزداد

 ترسيب بعض من ( spK) حاصل اإلذابة 
ر
  الالامب    ا حلول . AgCl له ئيختل االتزان ويتجه النظام نحو االتجاح العكس ي مسببا

  النقياملاء  يفيكون أقل من ذوبانه  3AgNOحملول حيتوي على  يف AgClذوبان  -15

 يرتسب كلوريد الفضة من حملوله املشبع املتزن عند اضافة نيرتات الفضة للمحلول  -16

(aq)
-+ Cl (aq)

+Ag ⇌ (s)AgCl 

(aq)
-

3NO+  (aq)
+Ag  (s)3AgNO 

أكب  من قيمة ثاب   x [Cl+[Ag [-[ لكلوريد الفضة (Q) ، وبالتال  تصبح قيمة الحاصل األيوني تركيز كاتيون الفضة ا شز ك  يزداد

 ترسيب بعض من ( spK) حاصل اإلذابة 
ر
 الالامب    ا حلول . AgCl له ئيختل االتزان ويتجه النظام نحو االتجاح العكس ي مسببا

 عند إمرار غاز كربيتيد اهليدروجني يف حملوله املشبع II FeSيرتسب كربيتيد احلديد  -17
(aq)

-2S+  (aq)
+2Fe ⇌ (s)FeS 

(aq) 
-2S+  (aq)

+2H  )g(S2H 

أكب  من  ] 2S ] x [2+Fe-[ لكب يتيد الحديد (Q) ، وبالتال  تصبح قيمة الحاصل األيوني ا شز ك أنيون الكب يتيدتركيز   يزداد

 ترسيب  ( spK) قيمة ثاب  حاصل اإلذابة 
ر
    ا حلول . FeSله ئيختل االتزان ويتجه النظام نحو االتجاح العكس ي مسببا

 COOH3CH األسيتيكاىل حملول محض  COONa3CHالصوديوم عند إضافة ملح أسيتات  PHتزداد قيمة  -18

(aq)
+O3+ H (aq)

-COO3CH ⇋ (l)O2+ H (aq)COOH3CH 

(aq)
++ Na (aq)

-COO3CH  (aq)COONa3CH 

 ألنه عند إضااااااائة ملح أساااااايتات الصااااااوديوم الي حمض األساااااايتيك )الضااااااعيف( يزداد تركيز أنيون األساااااايتات ا شااااااز ك 

 pHئززداد قيمة  ( O3H+) ئينل تركيز كاتيون الهيدرونيوم ئيختل االتزان ويتجه النظام نحو االتجاح العكس ي

 3NHاألمونيا اىل حملول  Cl4NH األمونيومكلوريد عند إضافة ملح  PHقيمة  تقل -19

(aq)
-OH+  4(aq)

+NH ⇋ (l)O2+ H 3(aq)NH 

(aq)
-+ Cl 4(aq)

+NH  (aq)Cl4NH 

 ز ك ا شاااااااااا كاتيون األمونيوم( يزداد تركيز قاعدة ضااااااااااعيفةملح كلوريد األمونيوم الي محلول األمونيا ) ألنه عند إضااااااااااائة

 pHقيمة  ئتنل ( OH-) أنيون الهيدروكسيدئينل تركيز  ئيختل االتزان ويتجه النظام نحو االتجاح العكس ي

 املقطر حملواًل منظمًا  املاء)ال يصلح(  ال يشكل -21
 إليه  قوية أو قاعدة قوي  للوسط عند إضائة كميات قليلة من حمض pHاألس الهيدرومليني   يالتغي   يناومال ألن ا اء النني 
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 املكون من حملول محض األستيك وأسيتات الصوديوم يصلح كمحلول منظم  املخلوط -21

( أو  O3H+) قوي  للوسااااااااااط عند إضااااااااااائة كميات قليلة من حمض pHاألس الهيدرومليني   يالتغي   يناوم ألن ا خلوط 

 ( إليه . OH- انيونات)  قوية قاعدة

 املخلوط املكون من حملول األمونيا وكلوريد األمونيوم يصلح كمحلول منظم -22

(  O3H+) قوي  للوسااااط عند إضااااائة كميات قليلة من حمض pHاألس الهيدرومليني   يالتغي   يناوم ألن ا خلوط 

 ( إليه . OH- انيونات)  قوية أو قاعدة

 احملاليل املنظمة مثل مزيج من حملولي محض األسيتيك وأسيتات الصوديوم يكون امللح هو مصدر األيون املشرتكيف  -23

 ألن ا لح هو الكز ولي  قوي تام التأين  ي ا حلول، بينما الحمض أو الناعدة الكز ولي  ضعيف التأين  ي ا حلول 

 الصةةةةوديوم   وأسةةةةةيتةةات   COOH3CH األسةةةةيتيةةك    ملزيج من حملولي محض         pHتبقى قيمةةة االس اهليةةدروجي             -24
NaCOO3CH املزيج. )وضح مستخدمًا املعادالت(إىل  قويمحض عند إضافة قليل من تقريبًا  ثابته 

(aq)
+O3+ H (aq)

-COO3CH ⇋ (l)O2+ H (aq)COOH3CH 

(aq)
++ Na (aq)

-COO3CH  (aq)COONa3CH 

مع أنيونات األساااااااااااايتات ه يتحد ملزء منئيزداد تركيز كاتيونات الهيدرونيوم  قوي عند إضااااااااااااائة كمية قليلة من حمض 

 حمض األسااااااااااااتيااك ضااااااااااااعيف التااأين ، ويزول تااأثي  
ر
كاااتيونااات الناااتجااة من الحمض النوي الا وملودة    ا حلول مكونااا

 . pHا ضاا ، وباللك تبنى قيمة 
ر
    للمخلوط ثابتة تنريبا

                                  (l)O2+ H (aq)COOH3CH ⇋ (aq)
+O3+ H (aq)

-COO3CH  

 الصةةةةوديوم   وأسةةةةةيتةةات   COOH3CH األسةةةةيتيةةك    ملزيج من حملولي محض         pHتبقى قيمةةة االس اهليةةدروجي             -25
NaCOO3CH املزيج. )وضح مستخدمًا املعادالت(إىل  قاعدة قويةعند إضافة قليل من تقريبًا  ثابته 

(aq)
+O3+ H (aq)

-COO3CH ⇋ (l)O2+ H (aq)COOH3CH 

(aq)
++ Na (aq)

-COO3CH  (aq)COONa3CH 

تتكون أنيونات الهيدروكساااايد التى تتفاعل مع كاتيونات الهيدرونيوم ا وملودة     ةقوي قاعدةإضااااائة كمية قليلة من 

 ا ضائة من الناعدة OH-ئيزول أثر أنيونات  ا خلوط مكونة ا اء وهو إلكز ولي  ضعيف

                          (l)O22H ⇋ (aq)
+O3+ H (aq)

-OH  

ئيتم تعويضااااه عن طريق تأين ملزء من حمض األسااااتيك الضااااعيف ، بحسااااب  O3[H+[أما الننص    تركيز كاتيونات 

 . pHمبدأ لوشاتيليه وباللك تبنى قيمة 
ر
 للمخلوط ثابتة تنريبا

تقريبًا   ثابته   NH(aq)3 واالمونيا  Cl4NHاالمونيوم  كلوريد ملزيج من حملولي  pHتبقى قيمة االس اهليدروجي     -26
 املزيج. )وضح مستخدمًا املعادالت(إىل  محض قويإضافة قليل من  عند

(aq)
-OH+  4(aq)

+NH ⇋ (l)O2+ H 3(aq)NH 

(aq)
-+ Cl 4(aq)

+NH  (aq)Cl4NH 
يتفاااعاال ملزء من كاااتيونااات الهياادرونيوم الناااتجااة عن تااأين الحمض النوي  عنااد إضااااااااااااااائااة كميااة قليلااة من حمض قوي 

 ا اء وهو إلكز ولي  ضعيف 
ر
 الحمضا ضائة من  O3H+ كاتيوناتئيزول أثر ا ضاا مع أنيون الهيدروكسيد مكونا

(l)O22H ⇋ (aq)
-OH  + (aq)

+O3H 

ئيتم تعويضاه عن طريق تأين ملزء من محلول األمونيا الضاعيف ،  OH]-[أما الننص    تركيز أنيونات الهيدروكسايد 

 للمخلوط ثابتة . pHبحسب مبدأ لوشاتيليه ، وباللك تبنى قيمة 
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تقريبًا   ثابته   NH(aq)3 واالمونيا  Cl4NHاالمونيوم  كلوريد ملزيج من حملولي  pHتبقى قيمة االس اهليدروجي     -27
 )وضح مستخدمًا املعادالت(املزيج. إىل  قاعدة قويةإضافة قليل من  عند

(aq)
-OH+  (aq) 

+
4NH ⇋ (l)O2+ H 3(aq)NH 

(aq)
-+ Cl (aq) 

+
4NH  (aq)Cl4NH 

يتحد ملزء من أنيونات الهيدروكسيد الناتجة عن تفكك الناعدة النوية ا ضائة مع كاتيونات األمونيوم ا وملودة    

O2+ H 3(aq)NH ⇋ (aq)(l)                       ا خلوط مكونة محلول األمونيا وهو إلكز ولي  ضعيف
-+ OH (aq) 

+
4NH 

  pHا ضائة من الناعدة النوية وباللك تبنى قيمة  OH-وباللك ينل تأثي  أنيونات الهيدروكسيد 
ر
 للمخلوط ثابتة تنريبا

 للمحاليل املنظمة أهمية كبرية يف علم الكيمياء. -28

ة ا ي عدة تجارب وانشااااطة كيميامي أيضااااا تسااااتخدمو  ا حاليل ا نظمة تسااااتخدم  عايرة ملهاز قياس األس الهيدرومليني ألن 

 ألن بعض التفاع ت تتطلب أن يكون لألس الهيدرومليني قيمة يمكن التحكم بها.

 الوسط الذي تعمل فيه االنزميات يف جسم االنسان حملول منظم -29

 لتعمل  pHألن االنزيمات تحتاج ال  وسط تكون ئيه قيمة االس الهيدرومليني 
ر
للمحلول  pHتغي   وإذا بنشاط،ثابتة تنريبا

 ستفند االنزيمات وظيفتها الحيوية

 البوتاسيوم.كدليل عند معايرة حملول محض األسيتيك مع حملول هيدروكسيد   4.4)– (3.1 الربتقالييصلح امليثيل  ال -31

 pHألن حمض األسااااااااااااتيك ضااااااااااااعيف وهيدروكساااااااااااايد البوتاساااااااااااايوم قاعدة قوية . لاللك تكون قيمة األس الهيدرومليني 

مدى دليل ا يثيل الب تنال  وا دى  ال يتفقبالتال   7من  أقل الدليلومدى  7من  أكب  للمحلول عند ننطة التكائؤ 

 للمحلول حول ننطة التكائؤ  pHالالى يحدث عندح التغي  ا فاجئ    قيمة 

 األمونيا.مع حملول  اهليدروكلوريككدليل عند معايرة حملول محض   10)– (8.2 الفينولفثالنييصلح  ال -31

  pH. لااااللاااك تكون قيماااة األس الهيااادرومليني  ضااااااااااااعيفاااةقااااعااادة  و محلول األمونياااا قوي  الهيااادروكلورياااكألن حمض 

دى وا  الفينولفيثالينمدى دليل  يتفقال بالتال   7من  أكب   الدليلومدى  7من  أقلعند ننطة التكائؤ  للمحلول 

 للمحلول حول ننطة التكائؤ pHالالى يحدث عندح التغي  ا فاجئ    قيمة 

 الصوديوم.كدليل عند معايرة حملول محض األسيتيك مع حملول هيدروكسيد   9.6)-(8 الثاميول األزرق القاعدييصلح  -32

 pHقاعدة قوية . لاللك تكون قيمة األس الهيدرومليني  الصااااااااااااوديومألن حمض األسااااااااااااتيك ضااااااااااااعيف وهيدروكساااااااااااايد 

 الثايمول األزرق الناعديمدى دليل  يتفقبالتال   7من  أكب   الدليلومدى  7من  أكب  للمحلول عند ننطة التكائؤ 
 التكائؤ للمحلول حول ننطة pHوا دى الالى يحدث عندح التغي  ا فاجئ    قيمة 

 األمونيا.مع حملول  اهليدروكلوريك حملول محضكدليل عند معايرة   6.3)– (4.2 األمحريصلح امليثيل  -33

  pH. لااااللاااك تكون قيماااة األس الهيااادرومليني  ضااااااااااااعيفاااةقااااعااادة  و محلول األمونياااا قوي  الهيااادروكلورياااكألن حمض 

وا دى  األحمر مدى دليل ا يثيل  يتفق  بالتال  7من  أقل الدليلومدى  7من  أقلعند ننطة التكائؤ  للمحلول 

 للمحلول حول ننطة التكائؤ pHالالى يحدث عندح التغي  ا فاجئ    قيمة 

 يستخدم دليل امليثيل الربتقالي أو الفينولفثالني لالستدالل على نقطة التكافؤ عند معايرة محض قوي مع قاعدة قوية -34

 (7EpH=)للمحلول حول ننطة التكائؤ pHدليل يتفق وا دى الالى يحدث عندح التغي  ا فاجئ    قيمة المدى   ألن

 (7)من  أقل pHنقطة التكافؤ تكون عند فإن  متامًا HCl اهليدروكلوريك مع محض 3NH معايرة حملول األمونياعند  -35

 7من  أقلللمحلول عند ننطة التكائؤ   pHلاللك تكون قيمة .  ضعيفةقاعدة  و محلول األمونيا قوي HClحمض ألن 

  .(7)أكرب من  pHنقطة التكافؤ تكون عند حتى متام التفاعل فإن  NaOHمعايرة محض األسيتيك مع عند  -36
 7للمحلول عند ننطة التكائؤ أكب  من  pHقاعدة قوية . لاللك تكون قيمة NaOHوألن حمض األستيك ضعيف 



 الرابعةنهاية الفرتة  مراجعة

 

 

 (1520)  رئيس القسم/أ. ممدوح كمال -شريف الوكيل  -إعداد / أسامة جادو  –بنني  -ثانوية عروة بن الزبري 

 

 كيمياء

11  

 والقواعدمنحنيات املعايرة هلا أهمية كبرية يف عمليات املعايرة بني األمحاض  -37
 . ادتيار الدليل ا ناسب للمعايرة، و  تحديد ننطة التكائؤ بدقة ووضوخمنحنيات ا عايرة تساعد عل  ألن 

 من هاليدات األلكيل األولية .......(كلورور ايثان أو  )أوبروبان  برومو-1يعترب  -38

 .هيدروملين ومجموعة الكيل بالرتيمتصلة  اوليهذرة الهالوملين بالرة كربون  ئيه ترتبطهاليد ألنه 

 من هاليدات األلكيل الثانوية .......(برومو بيوتان أو -2 )أوكلورو بروبان -2يعترب  -39

 بالرة هيدروملين  متصلة ثانويهبالرة كربون  )الكلور(ذرة الهالوملين ئيه ترتبطهاليد ألنه 

 .ومجموعتين الكيل ةواحد

 الثالثيةبروبان من هاليدات األلكيل  ميثيل-2كلورو-2يعترب  -41

 متصلة بث ث مجموعات الكيل ثالثيهبالرة كربون  )الكلور( ذرة الهالوملينئيه ترتبط هاليد ألنه 

 النقية  األلكيلللحصول على هاليدات  اهللجنة املباشرة لاللكانات ال ميكن استخدام -41
 ( الومليناله الزيادة من ) أي أن هاليد األلكيل الناتج من الهلجنة يتفاعل مع الهالوملينيهمن مركبات االلكان  مخلوطينتج  حي 

  املاء على الرغم من انها مركبات قطبية  يفشحيحة الذوبان  اهلالوجينيهاهليدروكربونات  -42
 ا اءيعود ذلك ال  عدم تكون روابط هيدروملينية بين ملزيئاتها وملزميات 

 منها )مثل امليثان(.حضرت  اليتاعلى بكثري من درجات غليان االلكانات )مثل كلورو ميثان(  األلكيلدرجات غليان هاليدات  -43

 مركبات قطبية وقوة التجاذب بين ملزمياتها كبي ة بينما االلكانات مركبات غي  قطبية األلكيلدات يألن هال

 .)بروميد اإليثيل( إيثان بروموأعلي من درجة غليان  )بروميد الربوبيل( برومو بروبان-1درجة غليان  -44

كتلاااة و العل  ذرة الهاااالوملين نفسااااااااااااهاااا بزياااادة كتلتهاااا الجزي ياااة  تحتوي  التي األلكيااالتزداد درملاااة غلياااان هااااليااادات ألناااه 

   Br-2CH-3CHأكب   من الكتلة الجزي ية لب ومو إيثان   Br-2CH-2CH-3CH  بروموبروبان-1 لمركب الجزي ية ل

 )كلوريد اإليثيل( أقل من درجة غليان كلورو إيثان )كلوريد امليثيل( درجة غليان كلورو ميثان -45

الكتلااة  و عل  ذرة الهااالوملين نفسااااااااااااهااا بزيااادة كتلتهااا الجزي يااة  تحتوي  التي األلكياالتزداد درملااة غليااان هااالياادات ألنااه 

   Cl-2CH-3CHأقل  من الكتلة الجزي ية لكلورو إيثان   Cl-3CHلكلورو ميثان  الجزي ية 

 درجة غليان برومو إيثان )بروميد اإليثيل( أعلي من درجة غليان كلورو إيثان )كلوريد اإليثيل( -46

عل  ا جموعة العضوية نفسها بزيادة الكتلة الالرية لالرة  تحتوي  التي األلكيلتزداد درملة غليان هاليدات ألنه 

  (F < Cl < Br <   I)      للب وم أعل  من الكلور  الالرية والكتلة الهالوملين

 درجة غليان برومو إيثان )بروميد اإليثيل( أقل من درجة غليان يودو إيثان )يوديد اإليثيل( -47

عل  ا جموعة العضااااااااااااوية نفسااااااااااااها بزيادة الكتلة الالرية لالرة  تحتوي  التي األلكيلتزداد درملة غليان هاليدات ألنه 

 اليودمن  أقلللب وم  الالرية والكتلة الهالوملين

 مواد نشطة غري مستقرة تتفاعل بسهولة  األلكيلتعترب هاليدات  -48
وملين الهالكهربامية مرتفعة ما يؤدى ال  قطبية الرابطة حي  تحمل ذرة  سااااااااااااالبيهان ذرة الهالوملين لها  ذلك ال يعود 

  سالبة ملزمية وتحمل ذرة الكربون شحنة موملبة ملزمية شحنة

 األروماتيةال يعترب الفينول من الكحوالت  -49

 الفينول ترتبط ئيه مجموعة الهيدروكسيل مباشرة بحلنة البنزين ه  يألن
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 األروماتيةمن الكحوالت ( ............فينيل ميثانول ) أويعترب  -51

 الكحوالت التي تحتوي ملزيئاتها عل  حلنة بنزين ال تتصل مباشرة بمجموعة الهيدروكسيلألنه من 

سرو    -51 سيل بينما يعترب اجللي سيل بينما   عديدةمن الكحوالت  ليعترب جليكول إيثيلني من الكحوالت ثنائية اهليدروك اهليدروك
 من الكحوالت أحادية اهليدروكسيل؟ لااليثانو

ئيحتوي الجزيء  الجليساااااااااااروليحتوي الجزيء الواحد منه علي مجموعتين هيدروكسااااااااااايل ، أما  ملليكول ايثيلينوذلك الن 

 ئيحتوي علي مجموعة هيدروكسيل واحدة  ي الجزيء الواحد االيثانول الواحد علي ث ث مجموعات هيدروكسيل  ، أما 

 بروبانول ......( من الكحوالت األولية -1أو )  يعترب االيثانول -52

 أولية( متصلة بالرتي هيدروملين ومجموعة الكيل)كحوالت ترتبط ئيها مجموعة الهيدروكسيل بالرة كربون ألنها 

 الثانويةبروبانول( من الكحوالت  -2) أو  كحول أيزوبروبيليعترب  -53

 )ثانوية( متصلة بالرة هيدروملين ومجموعتي الكيلكحوالت ترتبط ئيها مجموعة الهيدروكسيل بالرة كربون ألنها 

 من الكحوالت الثالثية بروبانول-2-ميثيل -2يعترب  -54

 مجموعة الهيدروكسيل بالرة كربون )ثالثيه( متصلة بث ث مجموعات الكيل ألنه كحول ترتبط ئيه

 املوليةالكتل  يفاملتقاربة معها  )األلكانات( من اهليدروكربوناتغليان الكحوالت اعلى  درجات -55

 تعماااال عل  تكوين روابط هياااادروملينيااااة بين ملزميااااات التييعود ذلااااك ال  وملود مجموعااااة الهياااادروكسااااااااااااياااال النطبيااااة 

  بينما الهيدروكربونات مركبات غي  قطبية وقوة التجاذب بين ملزمياتها ضعيفةالكحوالت وبعضها البعض 

 من درجة غليان اإليثانول أعلىبروبانول  – 1درجة غليان  -56

عل  عدد مجموعات الهيدروكساااااااااااايل نفسااااااااااااها بزيادة  تحتوي  والتي ا تفرعةدرملات غليان الكحوالت غي   تزدادألنه 

 ل يثانول )ذرتين كربون ( أكب  منهاذرات كربون ( 3بروبانول )-1 و الكتلة ا ولية لا )الجزي ية( الكتلة ا ولية

 اهليدروكسيل يف اجلزيءتزداد درجات غليان الكحوالت بزيادة عدد جمموعات  -57

 أدرى ان يكونها مع ملزميات كحول  للجزيءيمكن  التيبسبب زيادة عدد الروابط الهيدروملينية 

 من درجة غليان جليكول اإليثلني أعلىدرجة غليان اجلليسرول  -58

( 2عدد مجموعات الهيدروكساايل  ي ملليكول ايثيلين ) أكب  من( 3الن عدد مجوعات الهيدروكساايل  ي الجليساارول )

 يلين ي ملليكول ايث أكب  منهاادري  رول مع ملزيئات كحول بالتالي عدد الروابط الهيدروملينية التي يكونها الجليس

 كحول الربوبيلمن درجة غليان  أعلىدرجة غليان اجلليسرول  -59

( 1) كحول الب وبيلعدد مجموعات الهيدروكساايل  ي  أكب  من( 3الن عدد مجوعات الهيدروكساايل  ي الجليساارول )

 وبيلكحول الب   ي  أكب  منهاادري  رول مع ملزيئات كحول بالتالي عدد الروابط الهيدروملينية التي يكونها الجليس

 املاء يفبسهولة  (1-3)على  حتتوي واليت (ذات الكتل املولية املنخفضةالبسيطة )الكحوالت  تذوب -61

 قدرتها عل  تكوين روابط هيدروملينية مع ملزميات ا اء مما يؤدي الي  مجموعة الهيدروكسيل النطبيةالحتوائها علي 

 بزيادة طول السلسلة الكربونية أياملاء بزيادة الكتلة املولية  ذوبانية الكحوالت يف تقل -61

 اء  ال تستطيع تكوين روابط هيدروملينية مع ا  وبالتاليألن طول السلسلة الكربونية ينلل من قطبية مجموعة الهيدروكسيل 

 ضعيفةالقواعد الضعيفة جدا و المحاض األ يف تفاعالتها سلوك الكحوالت تسلك -62

 تجعل من الكحول حمضا ضعيفا ملداالتي نطبية ال H-Oالرابطة الحتواء الكحوالت علي 

 االلكز ونات غي  ا شاركة يجع ن الكحول قاعدة ضعيفة  ين منزومل لديها تحتوي ذرة أكسجين نطبيةال O-Cوالرابطة 



 الرابعةنهاية الفرتة  مراجعة

 

 

 (1520)  رئيس القسم/أ. ممدوح كمال -شريف الوكيل  -إعداد / أسامة جادو  –بنني  -ثانوية عروة بن الزبري 

 

 كيمياء

13  

 تعترب الكحوالت )األولية والثانوية( عوامل خمتزلة -63

العام  املختزل لمكحول  تعطى خواص اهليدروكسلللللي ذرة اهليدروجني املرتبطة بذرة الكربون املتصلللللمة ة  و ة ألن 
 تأكسد حتت ظروف معينةسا سس   لمكحول بان مم
 على مرحلتني باألكسجنيحوالت االولية بالعوامل املؤكسدة او الكتتأكسد  -64

 يتأكسااااااااااااد حي  (OH2RCH)هيدروملين مرتبطين بالرة الكربون ا تصاااااااااااالة بمجموعة الهيدروكساااااااااااايل  ذرتيلوملود 

 الكربوكسيليااللدهيد ال  الحمض يتأكسد الكحول االول  ال  االلدهيد ا نابل وا اء وباستمرار االكسدة 

 على مرحلة واحدة باألكسجنيالكحوالت الثانوية بالعوامل املؤكسدة او  تتأكسد -65

 يتأكساااااادحي  (CHOH2R)الهيدروكساااااايل لوملود ذرة هيدروملين واحدة مرتبطة بالرة الكربون ا تصاااااالة بمجموعة 

 ال  الكيتون ا نابل وا اء  الثانوي الكحول 

 الكحوالت الثالثية عند الظروف العادية تتأكسدال  -66

 (COH3R) وملود ذرة هيدروملين متصلة بالرة الكربون ا تصلة بدورها بمجموعة الهيدروكسيللعدم 
 )تفاعل األسرتة(تفاعل الكحول مع احلمض الكربوكسيلي عند املركز  4SO2Hمحض الكربيتيك يضاف  -67

  كس ي(عاالتجاهين )كمادة محفزة لنزع ا اء ومنع التفاعل العكس ي ألن التفاعل يتميز ببطئه وحدوثه  ي ألنه يعمل 

 ثنائي ميثيل ايثر .......( من االيثرات املتماثلة  )أويعترب ثنائي ايثيل ايثر  -68

 ألنه من اإليث ات التي يكون ئيها الشنان العضويان ا رتبطان بمجموعة األوكس ى متماثلين

 ايثيل فينيل ايثر .........( من االيثرات الغري متماثلة  )أويعترب ايثيل ميثيل ايثر  -69

 اإليث ات التي يكون ئيها الشنان العضويان ا رتبطان بمجموعة األوكس ى غي  متماثلين )مختلفين( من ألنه

 يعترب ثنائي ايثيل ايثر )أو ايثيل ميثيل ايثر .......( من االيثرات األليفاتية  -71

 تكون ئيها مجموعة األوكس ى متصلة بمجموعتي الكيلااليث ات التي  من ألنه

 يعترب ثنائي فينيل ايثر من االيثرات األروماتية  -71

 االيثي ات التي تكون ئيها مجموعة األوكس ى متصلة بمجموعتي ئينيل )أرايل( من ألنه

 يعترب فينيل ميثيل ايثر من االيثرات املختلطة -72

 األوكس ى متصلة بمجموعة الكيل من ملهة ومجموعة ئينيل )أرايل( من ملهة أدرى ألنه من االيث ات التي تكون ئيها مجموعة 

 هلا قطبية ضعيفةمركبات اإليثرات  -73

  ضعيفة قبطيتهالاللك  C-O-Cالسالبية الكهربامية بين الكربون واالكسجين   يصغي  ئرق نظرا لوملود 

 املاء يفالبسيطة تذوب  اإليثراتبعض  -74

  ضعيفةبرابطة هيدروملينية  اإليث   بأكسجينبسبب ارتباط هيدروملين ا اء 

 الكحوالت ذوبانيةاملاء اقل من  يف اإليثرات ذوبانية -75

ون مع ا اء ئتك قطبيتها قوية الكحوالتأما  ضاااعيفةهيدروملينية رابطة  تكون مع ا اءقطبيتها ضاااعيفة  االيث اتألن 

 روابط هيدروملينية قوية

 اإليثرات بدرجة غليان منخفضة نسبيا تتميز -76

 روابط هيدروملينية اإليث  لالا ال تنشأ بين ملزميات  (-OH)عل  مجموعة الهيدروكسيل  تحتوي ألن ملزميات اإليث ات ال 

 الكتل املولية يفدرجات االلكانات املتقاربة معها  ناعلى م اإليثراتغليان  درجات -77

  غي  قطبيةأما األلكانات ئهي مركبات  )ضعيفة( قطبيةملزيئات اإليث  الن 
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 الكتل املوليةيف درجات غليان الكحوالت املتقاربة معها  ناقل م اإليثراتغليان  درجات -78

توملد  كحوالتبينما  ي الألن أكسااجين اإليث  ال يرتبط بالرة هيدروملين ئ  يسااتطيع تكوين روابط هيدروملينية بين ملزيئاته 

 تجميع ملزيئاته معا بروابط هيدروملينية عل مجموعة الهيدروكسيل النطبية التي تعمل 

 بالعوامل املؤكسدة القوية ال تتأثر فهيمركبات غري نشطة كيميائيا واقل نشاط من الكحوالت  اإليثرات -79

  لإليث ات( ولضعف الخاصية النطبية C-O-Cالظروا العادية )  ييصعب كسرها  التيثبات الرابطة االيث ية بسبب 

 ال يعترب الرتقيم ضروريًا عند تسمية األلدهيدات غري املتفرعة -81

 ألن مجموعة الكربونيل  ي االلدهيدات دامما طرئية

 يعترب البنزالدهيد )فينيل ميثانال( من األلدهيدات األروماتية -81

 )آرايل( ئينيلمتصلة مباشرة بشق  – CHOحتوي عل  مجموعة االلدهيد يمركب عضوي ألنه 

 األليفاتية ت......( من األلدهيدا........يعترب فينيل إيثانال )أو -82

 )آرايل( ئينيل بشقمباشرة ترتبط  ال  – CHO االلدهيدألن مجموعة 

 يعترب فينيل ايثانون )أسيتوفينون( )أو ثنائي فينيل ميثانون .......( من الكيتونات األروماتية -83

 األقل عل حتوي عل  مجموعة كربونيل متصلة مباشرة بشق ئينيل ي مركب عضوي ألنه 

 األليفاتيةمن الكيتونات  بروبانونيعترب فينيل  -84

 )آرايل( ئينيلبشق  ال ترتبط مباشرة  – -COالكربونيل ألن مجموعة 

 جمموعة الكربونيل يف األلدهيدات والكيتونات قطبية -85

 الكهربامية بين الكربون واألكسجينلوملود ئرق  ي السالبية 

 درجات غليان األلدهيدات والكيتونات أعلى من درجات غليان اهليدروكربونات واإليثرات املقاربة هلا يف الكتل املولية -86

ة مركبات غي  قطبي الهيدروكربوناتعل  مجموعة الكربونيل النطبية أما  األلدهيدات والكيتوناتبساااااااااااابب احتواء 

 طبيتها ضعيفةق واإليث ات

 درجات غليان األلدهيدات والكيتونات أقل من درجات غليان الكحوالت املقاربة هلا يف الكتل املولية -87

يعود ذلك إل  عدم قدرة األلدهيدات والكيتونات عل  تكوين روابط هيدروملينية بين ملزيئاتها بينما تساااتطيع الكحوالت 

 بعضها البعض( الحتوائها عل  مجموعة الهيدروكسيل النطبية.تكوين روابط هيدروملينية بين ملزيئاتها )بين 

 ذرات كربون( يف املاء بنسب خمتلفة 4تذوب األلدهيدات والكيتونات ذات الكتل املولية املنخفضة )حتتوي على أقل من  -88

 لندرتها عل  تكوين روابط هيدروملينية بين ملزيئاتها وملزيئات ا اء

 ختتزل االلدهيدات و الكيتونات بسهولة أو باإلضافة بسهولةتتفاعل األلدهيدات والكيتونات  -89

 𝛔 بين ذرتي الكربون واألكسجين  ي  مجموعة الكربونيل يسهل كسرها مما يسمح بتكوين رابطتين سيجما 𝛑بسبب وملود رابطة باى 

 األلدهيدات والكيتونات هلا خواص قاعدية ضعيفة -91

 ا يعطي مركباااتماام  ي مجموعااة الكربونياال زوملين من إلكز ونااات التكااائؤ غي  ا شااااااااااااااركااة  ي ذرة األكسااااااااااااجين لوملود

 مجموعة الكربونيل دوا  الناعدة الضعيفة
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 النشاط الكيميائي لأللدهيدات والكيتونات -91

 يلي:تتميز بما التي البنية اإللكز ونية  جموعة الكربونيل بسبب 

 ذرتي الكربون واألكسجين . بين 𝛑وملود رابطة باى  -
وملود رابطة تساهمية ثنامية قطبية مع زوملين من إلكز ونات التكائؤ غي  ا شاركة  ي ذرة األكسجين ما يعطي مركبات  -

 مجموعة الكربونيل دوا  الناعدة الضعيفة.

 عوامل خمتزلة تتعترب األلدهيدا أو تتأكسد األلدهيدات بسهولة مبعظم العوامل املؤكسدة -92

 تستجيب األلدهيدات للعوامل املؤكسدة الضعيفة مثل حملول فهلنج وحملول تولن -93

إل  مجموعة  مجموعة الكربونيل بالرة هيدروملين نشطة تسهل أكسدتها )              (يعود السبب  ي ذلك إل  ارتباط 

 األلدهيدات إل  األحماض الكربوكسيلية ا نابلة . تتأكسد ي، وبالتال                  هيدروكسيل 

 ال تتأكسد الكيتونات يف الظروف العادية -94

. حي  أنه ال ترتبط مجموعة الكربونيل  ي  (  C – C) ألن أكساادتها تحتاج إل  طاقة عالية تؤدى إل  كساار الرابطة 

 الكيتون بالرات هيدروملين نشطة قابلة لألكسدة

 الكيتونات كيميائيًااأللدهيدات أنشط من  -95

 نمجموعة الكربونيل  ي الكيتونات بالرات هيدروملي وال ترتبطمجموعة الكربونيل بالرة هيدروملين نشطة  ي األلدهيدات  الرتباطوذلك 

 األسيتالدهيد )اإليثانال(مثل  االلدهيداىل )بندكت(يتكون راسب أمحر طوبى عند إضافة حملول فهلنج  -96

لنج أو محلول ئه يخززل االلدهيد  و محلول ئهلنج أو بندك  يؤكساااااد االلدهيد إل  الحمض الكربوكسااااايلي ا نابل ألن 

 (طوبيأحمر  )راسب I بندك  إل  أكسيد النحاس
 

 

  الفورمالدهيد )ميثانال( االلدهيد مثل تتكون مرآة المعة من الفضة عند إضافة كاشف تولن اىل -97

االلدهيد إل  الحمض الكربوكسيلي ا نابل ويخززل االلدهيد بمحلول تولن إل  الفضة التي ألن محلول تولن يؤكسد 

 تز سب عل  الجدار الدادلي ألنبوب االدتبار مكونة مرآة المعة
 

 

 مثل حملول فهلنج أو تولن ميكن التمييز بني األلدهيدات والكيتونات عمليًا باستخدام العوامل املؤكسدة الضعيفة -98

تسااااااااااتجيب للعوامل ا ؤكساااااااااادة الضااااااااااعيفة الرتباط مجموعة الكربونيل بالرة هيدروملين نشااااااااااطة )تتأكسااااااااااد  األلدهيداتألن 

 لعدم ارتباط مجموعة الكربونيل بالرات هيدروملين )ال تتأكسد( لهالح العواملال تتأثر( )ال تستجيب  أما الكيتوناتبسهولة( 

 من التحلل حلفظ العينات البيولوجية الفورمالني يستخدم -99

   اء.احي  يتحد ا يثانال  ي ا حلول بالب وتين ا وملود  ي األنسجة مما يجعل األنسجة صلبة وغي  قابلة للالوبان  ي 

 تعترب األمحاض الكربوكسيلية أكثر املواد العضوية محضية إال أنها أمحاضًا ضعيفة وأقل قوة من األمحاض غري العضوية -111

 ألنها تتأين ملزميا  ي ا اء وأحماض ضعيفةلها الندرة عل  إعطاء الب وتون ألن  أكث  ا واد العضوية حمضية

 يعترب فينيل ميثانويك )محض البنزويك( من األمحاض األروماتية. -111

 بشق الفينيل متصلة مباشرة – COOHألنه مركب عضوي يحتوي عل  مجموعة كربوكسيل  

 .األليفاتيةمن األمحاض  ايثانويكيعترب فينيل  -112

 مباشرة بشق الفينيل ال ترتبط – COOHالن مجموعة الكربوكسيل 

COOH 

COOH2CH 
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 ذرات كربون سوائل خفيفة تذوب متامًا يف املاء 4و  1األمحاض الكربوكسيلية األليفاتية اليت حتتوي ما بني  -113

 رابطة هيدروملينية مع ا اء. أكث  منيعود ذلك إل  قدرة هالح األحماض عل  تكوين 

 تقل ذوبانية األمحاض الكربوكسيلية يف املاء كلما ازدادت الكتلة اجلزيئية -114

 يعود ذلك إل  أنه بزيادة الكتلة الجزي ية أي بزيادة عدد ذرات الكربون تنل ئاعلية مجموعة الكربوكسيل وقطبيتها.

 اجلزيئية املقاربة هلا درجات غليان األمحاض الكربوكسيلية أعلى بكثري من درجات غليان الكحوالت ذات الكتل -115

 توملد مجموعة الكربوكسيل التي تتكون من مجموعتي ألنه  ي األحماض الكربوكسيلية

  الكربونيل والهيدروكسيل اللتان تعم ن عل  تكوين رابطتين هيدروملينيتين بين 

 أما  ي الكحوالت كل ملزيئين وينتج عن ذلك تجمعات ثنامية وتكون شكل حلني

 هيدروملينية واحدة. برابطةع الجزيئات ئيما بينها يتوملد مجموعة الهيدروكسيل النطبية التي تعمل عل  تجم 

 األمحاض الكربوكسيلية هلا خواص محضية يف حماليلها املائية -116

 3CO2Na مثل ومع األم خ NaOHمثل النوية النواعدومع  Naمثل  ألنها تستطيع التفاعل مع الفلزات النشطة

 أغلب التفاعالت الكيميائية تستعمل مشتقات احلمض الكربوكسيلي مكان احلمض الكربوكسيلييف  -117

الن مشااااااااااااتناااات األحمااااض مثااال كلوريااادات الحمض وأنهيااادريااادات الحمض تتمتع بنشاااااااااااااااط كيمياااائي كبي  مناااارناااة مع 

 وأسرع وأنشطئالحمض الكربوكسيلي ا نابل لها 
ر
 يصبح التفاعل تاما

 .............( من األمينات األوليةأيزوبروبيل أمني  أمني أوايثيل يعترب ميثيل أمني )أو  -118

 (  2NH –R ) األمونيا.ملزئ   يمن إح ل شق عضوي محل ذرة هيدروملين واحدة  ألنه من االمينات الناتجة
 الثانوية.............( من األمينات ميثيل أمني ميثيل أمني )أو ايثيل ثنائي يعترب  -119

 ( NH – 2R )   األمونيا.ملزئ   يهيدروملين  تيعضوي محل ذر  ينمن إح ل شن الناتجة ألنه من االمينات
 الثالثية.............( من األمينات فينيل ميثيل أمني ميثيل أمني )أو ايثيل ثالثي يعترب  -111

 ( N – 3R ) األمونيا.ملزئ   يهيدروملين ال كل ذراتمحل  ةعضوي ث ث شنوق من إح ل  ألنه من االمينات الناتجة

 يعترب  أمني أولي  3(CH(2CHNH2يعترب كحول ثانوي بينما املشتق   CH)CH OH2)3املشتق اهليدروكربوني   -111

 ينو ذرة هيدرومل وذلك الرتباط ذرة الكربون ا تصلة بمجوعة الهيدروكسيل  ي الكحول بمجموعتي ميثيل )الكيل(

 محل ذرة هيدروملين واحدة  ي ملزيء األمونيابينما  ي األمين حل  مجموعة األلكيل )كربون ثانوية ( 

 يعترب فينيل أمني )األنيلني( ) أو فينيل ميثيل أمني ...........( من األمينات األروماتية  -112

 األقلذرة النيز وملين مباشرة بشق ئينيل واحد عل   ترتبطئيها  التياألمينات  ألنه من

 ...........( من األمينات األليفاتيةيعترب بنزايل أمني )أيزوبروبيل بنزايل أمني  -113

 األقلذرة النيز وملين مباشرة بشق ئينيل واحد عل   ئيها ال ترتبط التياألمينات  ألنه من

 الكتل املولية يفدرجات غليان األمينات األولية أعلى من درجات غليان األلكانات أو املركبات غري القطبية املقاربة هلا  -114

األمين مع بعضها البعض بروابط  تتؤدى إل  ارتباط ملزيئا التيوذلك بسبب وملو مجموعة األمينو النطبية 

 .أما االلكانات مركبات غي  قطبية ال تكون روابط هيدروملينية هيدروملينية.

 الكتل املولية درجات غليان األمينات أقل من درجات غليان الكحوالت أو األمحاض الكربوكسيلية املقاربة هلا فى -115

 الكحوالت أو األحماض الكربوكسيلية ألن قطبية الرابطة  يمن تلك  أضعفاألمينات   يألن الرابطة الهيدروملينية 

  N –H  من قطبية الرابطة  أضعفO –H  . 
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 بروبيل أمنيمن درجة غليان  عليأ بيوتيل أمنيدرجة غليان  -116

تلة والك الجزي ية )زيادة عدد ذرات الكربون( الكتلةبزيادة  ا تشابهة  ي الز كيب تزداد تغليان األميناألن درملة 

 من الكتلة الجزي ية لب وبيل أمينلبيوتيل أمين أعلي  الجزي ية

 املاء يفاألمينات األولية ذات الكتل اجلزيئية الصغرية  تذوب -117

 بسبب قدرتها عل  تكوين الروابط الهيدروملينية مع ا اء

 بزيادة كتلتها املولية  األمينات يف املاء ذوبانيةتقل  -118
 وقطبيتها األمينو أي بزيادة عدد ذرات الكربون تنل ئاعلية مجموعة  ا وليةيعود ذلك إل  أنه بزيادة الكتلة 

 املقابلة األمينات تتفاعل مع األمحاض مكونة األمالح أو تسلك األمينات سلوك القواعد -119

. التفااعالماادة أدرى أثنااء  ألياألميناات عل  ذرة نيز وملين لاديهاا زوج حر من اإللكز وناات تسااااااااااااتطيع منحاه الحتواء 

 تتفاعل مع األحماض لتكوين األم خ ا نابلة لها لاللك

  mO)2(HnCالعاّمة بالصيغة اجلزيئية ها عن مسيت الكربوهيدرات بهذا االسم وميكن التعبري -121

 ا اء  ي وملودهمابنسبه عنصري الهيدروملين واالكسجين  عل الكربوهيدرات أي هيدرات الكربون الحتواء معظم مركباتها  ُسّمي 

 من الصعب احلكم علي الكربوهيدرات من خالل الصيغة اجلزيئية -121

 (5O12H6C) سكر الرامنوز الكربوهيدرات ال تخضع لهالح الصيغة الجزي ية مثل  بعضألن 

 O2(CH)الفورمالدهيد  و  (2O4H2C) األستيكمركبات تخضع للصيغة العامة ولكنها ليس  كربوهيدرات مثل حمض  وهناك
 الغذاء النشوي نظام والفطائر اخلبز على أساًسا املعتَمد الغذائي النظام يسّمى -122

 
ّ
عَرا بالنشويات الكربوهيدرات من أنواع عل  تحتوي  األطعمة ألن

ُ
 ت

 والفركتوز من السكريات األحادية )البسيطة(يعترب اجللوكوز  -123

 التي ال يتحلل الجزيء الواحد منها ماميا الي ملزيئات ابسط منها الكربوهيدراتألن كل منهم من 

 )الثنائية( من السكريات احملدودة )أو املالتوز أو اجلالكتوز..........( يعترب السكروز -124

 ............... و  مللوكوز α أحادي هما ملزيئين سكر ليعطي الكربوهيدرات التي يتحلل الجزي الواحد منها ماميا ألنه من 

 يعترب النشا والسيليولوز من السكريات العديدة -125

ملزيئات من الساااااااااكريات األحادية او  10من  أكث  الكربوهيدرات التي يتحلل الجزيء الواحد منها ماميا ليعطي ألنه من 

 السكريات الثنامية تبعا لظروا التحلل ا ائي
 يعترب اجللوكوز أو اجلالكتوز الدو هكسوز بينما يعترب الفركتوز كيتو هكسوز -126

ذرات كربون  ي الجزي ا 6)ألااااادوز( ويحتوي عل  لأللااااادهياااااد  الوظيفياااااة ا جموعااااااة عل  يحتوي  الجلوكوز أو الج كتوز الن 

 ذرات كربون  ي الجزي )هكسوز( 6)كيتوز( ويحتوي عل   للكيتون  الوظيفية ا جموعة يحتوي عل  الفركتوز )هكسوز( أما 

 ختتزل السكريات األحادية مثل اجللوكوز والفركتوز بسهولة يف وجود عامل حفاز -127

بين ذرتي الكربون واألكسجين  𝛑حي  توملد رابطة باى  لأللدهيدات والكيتوناتألن السكريات األحادية تعطي نفس التفاع ت ا ميزة 

 حي  تخززل مجموعة الكربونيل وينتج الكحول ا نابل 𝛔 ي  مجموعة الكربونيل يسهل كسرها مما يسمح بتكوين رابطتين سيجما 

 مثل ماء الربوم وبالعوامل املؤكسدة الضعيفة مثل حملول فهلنج القوةعتدلة امليتأكسد اجللوكوز بالعوامل املؤكسدة  -128

 ألن الجلوكوز ألدوز يحتوي عل  مجموعة الدهيد تتأكسد بسهولة الي مجموعة كربوكسيل ئيتأكسد الجلوكوز الي حمض مللوكونيك

 مثل ماء الربوم القوةبالعوامل املؤكسدة معتدلة ال يتأكسد الفركتوز  -129

 مجموعة الكيتون )أي ان مجموعة الكربونيل ال ترتبط بالرة هيدروملين لألكسدة( عل الن الفركتوز كيتوز يحتوي 
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 حملول فهلنج والفركتوز بواسطة التمييز عمليا بني اجللوكوز نال ميك -131

 ئهلنج محلول بكسد أكسد الفركتوز ألنه يتحول  ي الوسط الناعدي الي مللوكوز ويتؤ محلول قاعدي يالن محلول ئهلنج 

 الكثري من الناس هضم منتجات األلبان )يصعب( علىيتعسَّر  -131

ر ا وملود  ي 
ّ
 أملسامهم ال تفرز إنزيم ال كتاز الالي يهضم ال كتوز وهو السك

ّ
 اللبنألن

 يعترب االسبارتيك من األمحاض األمينية احلمضية -132

 عدد مجموعات الكربوكسيل أكث  من عدد مجموعات األمينو  ي الجزيء ألن

 يعترب اجلليسني من األمحاض األمينية املتعادلة -133

 عدد مجموعات األمينو  ي الجزيءل مساو عدد مجموعات الكربوكسيل ألن 
 يعترب الليسني من األمحاض األمينية القاعدية -134

 مجموعات األمينو  ي الجزيءعدد أقل من عدد مجموعات الكربوكسيل ألن 

 .........( من الربوتينات البسيطةاجللوتينني األلبومني )أو اجللوبولني أو تعترب بروتينات -135

بات األمينية األحماض س سل ئيها ترتبط ال بروتيناتألنها 
ّ
 .أدرى  بمرك

 املقرتنة.........( من الربوتينات جليكوبروتني)أو  بروتني احلليب()الكازين  يعترب بروتني -136

 بروتينية غي  أدرى  ملزيئات بها ترتبط بسيطة بروتيناتألنها 

 من الربوتينات املشتقة احلرارة تأثري حتت يتخّثر الذي البيض زالليعترب  -137

 الحيوية أو الكيميامية أو الطبيعية العوامل لبعض تعّرضها نتيجة بسيطة ب وتيناتألنه ينتج من ال

 الزيوت و الدهون و الشموع تعترب ليبيدات بسيطة -138

 عناصر الكربون الهيدروملين واالكسجين عل ئنط  تحتوي  كحوالت مع األحماض الدهنية عبارح عن اسز ات تنتج من تفاعلألنها 

 تعترب من الليبيدات املركبة اجلليكوليبيداتو  الفوسفوليبيدات -139

 تحتوي  ملزي ية مجموعات تركيبها  ي ويددل مع الكحوالت الدهنية األحماضتفاعل تنتج من  اسااز ات عبارح عنألنها 

 كربوهيدرات أو الكب ي  أو الفوسفور  النيز وملين أو عل 

 يعترب زيت األوليني و دهن االستيارين من اجلليسريدات البسيطة -141

 الجزيءتتشابه ئيها ملزيئات االحماض الدهنية ا وملودة  ي ألنها من الجلسي يدات التي  

 زيت الزيتون من اجلليسريدات املختلطة -141

من  حيااااا  يتكون  من ملزيئاااااات االحمااااااض الااااادهنياااااة  ي الجزي  ث ث أنواع عل الجليسااااااااااااريااااادات التي تحتوي ألناااااه من 

   .) الغي  مشبعة( اللينولييك و االولييك  و  )ا شبعة( ملليسريدات احماض البا تيك
 احلرارة العاديةعند درجات توجد الزيوت يف احلالة السائلة  -142

ئات بينها ئززداد ا ساااا أكب  التي تشاااغل ملزيئاتها اجما  ةنسااابه كبي ح من االحماض الدهنية غي  ا شااابع  لعالحتوائها 

 األوليينوينل تماسكها ئتنل درملات انصهارها مثل زي  

 درجات احلرارة العادية عند الصلبةتوجد الدهون يف احلالة  -143

علي حتي ا حرارةوالتي تشاااغل ملزيئاتها اجما اقل ئتحتاج  ةنسااابه كبي ح من األحماض الدهنية ا شااابع عل الحتوائها 

 تصل الي درمله االنصهار مثل دهن االستارين


