
 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

    

 

 

  في الكيمياء المراجعات النهاية

عاشرال للصف  

 لفصل الدراسي الثالثل  

2021/2020  

( عنه هذة المذكرة مكملة للكتاب المقرر وليست بديلا  ) 

 

  

/ أ عطا حلوم إشراف موجه العلوم  الثانوي بنات    سمق  



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

 

  



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

) المصطلح ( المفهوم  التعريف  

الحركة الجزيئية  نظرية وصف لسلوك المادة إعتمادا على حركة جسيماتها   

.تصادم ال تضيع خالله أي طاقة حركية للجسيمات  ادم التص 
                       المرن 

          

متزاجإالتلقائيإلجزيئاتإالموادإبفعلإحركتهاإالعشوائيةإالإ-  

إرىإ.إتنقلإمادةإعبرإمادةإأخوصفإ-  

 االنتشار 

إنتشار أو هروب غاز عبر فتحة صغيرة من الوعاء الحاوي له 
. 

 التدفق 

 الضغط  هو القوة المؤثرة على وحدة المساحة 

قوى التجاذب التي تبقي الجسيمات معا في روابط أيونية و 

وإفلزيةإإإتساهمية  

 قوى الترابط الجزيئية 

قوة ضعيفة تنجم عن التغيرات المؤقتة في كثافة اإللكترونات 
 في السحب اإللكترونية 

 قوى التشتت

الشحنة في الجزيئات القطبية  التجاذب بين الجهات مختلفة  قوى ثنائية القطب  

ت تحتوي على ذرة هيدروجين مرتبطة اتجاذب ثنائي القطب بين جزيئ

ذات سالبية كهربائية عالية  بذرة  
 الرابطة الهيدروجينية 



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي :
اللتان تؤثران في عمود الزئبق للبارومتر القوتين المتعاكستين  -1

 هما :

الميوعة والضغط الجوي     

اللزوجة والجاذبية           

الضغط الجوي والجاذبية              

اللزوجة والضغط الجوي   

مخترع البارومتر هو : -2  

ماكسويل                  

تورشيللي               

دالتون                

بويل     

الجهاز المستخدم لقياس ضغط غاز محصور هو : -3  

المانومتر    

البارومتر                   

الهيدرومتر                

الترمومتر     

 أسئلة اإلختيار من متعدد



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

: ماعدابارومتر يتأثر بجميع ما يلي ال ارتفاع السائل في – 4  

رتفاع عن سطح األرض اإل    

الضغط الجوي       

كثافة السائل          

قطر أنبوب البارومتر     

ضغط الغاز في المانومتر يتناسب طرديا مع أي من الكميات  – 5

 التالية :

 ارتفاع عمود الزئبق في الذراع المغلق      

 ارتفاع عمود الزئبق في الذراع المفتوح    

المفتوح  –ارتفاع عمود الزئبق في الذراع المغلق    

وي  :واحد ضغط جوي )           (   يسا -6  

76mmHg  

                          101.3 Kpa 

                          147psi 

                              706 torr                                           

الضغط الجزئي لغاز يعتمد على كل مما يلي ما عدا : -7  

تركيز الغاز                   

 حجم الوعاء الحاوي له                

    هوية الغاز               

درجة حرارة الغاز                                



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

الوحدة الدولية لقياس الضغط هى: – 8    

 التور                       

 باسكال                       

 ضغط جوي                    

 مليمترزئبق   

الجهاز المستخدم في قياس الضغط الجوي: – 9  

البارومتر                     

الترمومتر                      

المانومتر                         

العالم الذي طور قانون ) الضغط الكلي لخليط من غازات هو مجموع  –10

 ضغوطها الجزيئية (:

افوجادرو                                 

ل                       شار   

دالتون                      

بويل    

:انتقال مادة عبر مادة أخرى وصف ل  -11  

 التمدد                

 االنتشار              

االنضغاط                   

االلتصاق          



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

خاصية نفاذ الغاز عبر فتحة صغيرة  : -12  

التوتر السطحي                  

التكثف                       

 التدفق                      

االنضغاط    

معدل تدفق غاز ما يتناسب عكسيا مع الجذر التربيعي لكتلته المولية  –13

 يدعى قانون :

قانون جاي لوساك                       

شارل                           

بويل                       

جراهام    

عندما تشم رائحة القهوة عند غليها يكون ذلك نتيجة لظاهرة : –14  

االنضغاط                     

التكثف                     

التدفق                        

االنتشار    

أقرب الغازات التالية الى الغاز المثالي هو : –15  

       HCL 

                                  H2 

                             He 

                                  NH3     



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

 

 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي :
تؤثران في عمود الزئبق للبارومتر القوتين المتعاكستين اللتان  -1

 هما :

الميوعة والضغط الجوي     

اللزوجة والجاذبية           

الضغط الجوي والجاذبية              

اللزوجة والضغط الجوي   

مخترع البارومتر هو : -2  

ماكسويل                  

تورشيللي               

دالتون                

بويل     

المستخدم لقياس ضغط غاز محصور هو :الجهاز  -3  

المانومتر    

البارومتر                   

الهيدرومتر                

الترمومتر     

 

 مفتاح إجابات أسئلة اإلختيار من متعدد



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

: ماعدابارومتر يتأثر بجميع ما يلي ال ارتفاع السائل في – 4  

رتفاع عن سطح األرض اإل    

الضغط الجوي       

كثافة السائل          

قطر أنبوب البارومتر     

ضغط الغاز في المانومتر يتناسب طرديا مع أي من الكميات  – 5

 التالية :

 ارتفاع عمود الزئبق في الذراع المغلق      

 ارتفاع عمود الزئبق في الذراع المفتوح    

المفتوح  –ارتفاع عمود الزئبق في الذراع المغلق    

واحد ضغط جوي )           (   يساوي  : -6  

76mmHg  

                          101.3 Kpa 

                          147psi 

                              706 torr                                           

الضغط الجزئي لغاز يعتمد على كل مما يلي ما عدا : -7  

تركيز الغاز                   

 حجم الوعاء الحاوي له                

    هوية الغاز               

درجة حرارة الغاز                                



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

الوحدة الدولية لقياس الضغط هى: – 8  

 التور                       

                      باسكال  

 ضغط جوي                    

 مليمترزئبق   

الجهاز المستخدم في قياس الضغط الجوي: – 9  

                  البارومتر  

الترمومتر                      

المانومتر                         

العالم الذي طور قانون ) الضغط الكلي لخليط من غازات هو مجموع  –10

 ضغوطها الجزيئية (:

افوجادرو                                 

شارل                          

دالتون                      

بويل    

:انتقال مادة عبر مادة أخرى وصف ل  -11  

 التمدد                

               االنتشار

االنضغاط                   

االلتصاق          



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

خاصية نفاذ الغاز عبر فتحة صغيرة  : -12  

التوتر السطحي                  

التكثف                       

                       التدفق

االنضغاط    

عكسيا مع الجذر التربيعي لكتلته المولية معدل تدفق غاز ما يتناسب  –13

 يدعى قانون :

قانون جاي لوساك                       

شارل                           

بويل                       

جراهام    

عندما تشم رائحة القهوة عند غليها يكون ذلك نتيجة لظاهرة : –14  

االنضغاط                     

التكثف                     

التدفق                        

االنتشار    

أقرب الغازات التالية الى الغاز المثالي هو : –15  

       HCL 

                                  H2 

                             He  

                                 NH3     



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

 

                                   

  



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

 

  التعريف
) المصطلح ( المفهوم  

يتناسب حجم كتلة من الغاز عكسيا مع الضغط عند ثبات درجة 
 الحرارة 

 قانون بويل 

يتناسب حجم كتلة من الغاز طرديا مع درجة الحرارة بالكلفن عند 
إثبات الضغط  

 قانون شارل 

ضغط مقدار ثابت من الغاز يتناسي طرديا مع درجة الحرارة بالكلفن 
 عند ثبات الحجم 

قانون جاي 
 لوساك

القانون العام  العالقة بين الضغط ودرجة الحرارة وحجم مقدار ثابت من الغاز 
تللغازا  

أقل درجة حرارة نظرية محتملة عندها تكون الذرات في أقل حالة 
 ممكنه من الطاقة

 الصفر المطلق 

تربطإبينإضغطإالغازإوحجمهإودرجةإحرارتهإوعددإإالعالقة التي
 موالتإالغازإالموجودةإ

قانون الغاز 
 المثالي 

منإالغازاتإعندإنفسإدرجةإالحرارةإوالضغطإإاألحجام المتساوية
 تحتويإعلىإأعدادإمتساويةإمنإالجسيماتإ

 مبدأ أفوجادرو 

الحجم الذي يشغله واحد مول من غاز عند درجة حرارة واحد 
 سيليزيوس وضغط واحدضغط جوي   

 الحجم المولي 



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

 

  اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي :

تعني أن درجة الحرارة والضغط على الترتيب هما : شروط        -1  

                1atm, 25C  

                       2atm,0C 

                     2atm,25C  

                 1atm, 0C  

 80لتر تنخفض حرارته من 3درجة الحرارة السيليزية لغازحجمه -2  

درجة سيليزية يكون حجمه النهائي  : 30لى إدرجة سيليزية   

لتر 6.2  

لتر 73.3   

لتر 3.2   

لتر        2.3   

درجة سيليزية  30تشغل عينة من غاز عند درجة حرارة  -3

درجة  80لتر فإذا زادت درحة الحرارة الى  2كيلو بسكال حجم 110وضغط

كيلو بسكال فما الحجم الجديد : 440سيليزية وضغط   

لتر 53.0    

لتر 3.25    

لتر 3.50    

لتر  5..3   

 أسئلة اإلختيار من متعدد



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

المخطط الذي يوضح العالقة بين حجم وضغط الغاز عند درجة حرارة  – 4

 ثابتة فيما يلي  :

 

               

             

 

 

 
ما القانون الذي يفسر سبب دخول الهواء إلى الرئتين عندما تأخذ  -5

 :شهيقا وسبب مغادرته عندما تأخذ زفيرا

                   بويل          

                     جاي لوساك     

               شارل        

 لي الغاز المثا 



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

(يظهر انحرافا A         B         C       Dأي الغازات االفتراضية ) -6
 أكبر عن سلوك الغاز المثالي :

          A  r=2nm    

                B  r=10nm 

             C  r=13nm            

           D  r=15nm   

      

 :مما يأتي يلزم تثبيته الشتقاق قانون بويل من قانون الغاز المثالي أي -7

•   
•                              n  p   

•                            n  T    
•          T  V         

•   T   P   

سلوكا مشابها في أي من الظروف األتية تسلك الغازات الحقيقية  – 8
 لسلوك الغازات المثالية :

 درجة حرارة مرتفعة وضغط مرتفع                   

 درجة حرارة منخفضة وضغط منخفض  

     حرارة مرتفعة وضغط منخفض           درجة  

 درجة حرارة منخفضة وضغط مرتفع  

 
 



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

 :بسرعة عند تسخينة في إناء الضغطما سبب طهو الطعام  - 9

 تقليل الضغط              

 ثبات الحجم                  

 زيادة الضغط                

 نوعية الطعام  

 

نقلت كمية من غاز النيتروجين من دورق صغير إلى دورق أكبر حجماً كما هو  -10 
 موضح بالشكل 

 فكم يكون ضغط النيتروجين بالدورق األكبر؟. 

   7..0kPaإإإإإ                     

 .2   kPa                  

                      kPaإإ120

إkPaإ108 
 

بغاز اإليثان في أسطوانة صغيرة كما هو موضح  2000Lملئ حجم -11
 بالشكل 

  :ما كتلة غاز اإليثان في الدورق بالجرام

2.75                                       

11.2                                

66..  

5.53   

 



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

المقابل يكون مقدار ضغط كل من غاز النيتروجين وغاز البروبان بالشكل -12

 .atm   بوحدة STPعلى التوالي عند شروط 
                                                                                                     

         22، البروبان : 72النيتروجين: 

       72، البروبان : 22النيتروجين:

       33، البروبان : 30النيتروجين:

 30، البروبان : 33النيتروجين:

 

المقابل تكون كتلة بخار الماء بالجرام الذي يحتوي عليها الوعاء  من خالل الشكل -13
 H2O=  18الموضح ؟ 

2.9                        

7.0 

 3.9  

 18  

 
 :                      عما يلي خالل الشكل المقابل أجب من -14
 ما الذي يوضحه الرسم المقابل ؟ -أ

 

      كلما زاد الضغط انخفض الحجم   

       زادت درجة الحرارة انخفض الضغط كلما 

 زادت درجة الحرارة نقص عدد الموالت       كلما 

 كلما انخفض الضغط انخفضت درجة الحرارة



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

غاز األكسجين عند درجة الحرارة والضغط  الحجم الذي يشغله واحد مول من -15
 القياسيين :

    66..  

     ...6 

         . 

     3..3 

 

 أي المواد التالية يوجد بين جزيئاتها قوى ثنائية القطب: -16

H2 

                                                        O2 

                      HCl 

                         CH4 

  

تحتوي الحجوم المتساوية من الغازات ثنائية الذرات تحت الشروط نفسها من  -17

 الضغط ودرجة الحرارة على العدد نفسه من :

 البروتونات 

 الجزيئات 

 األيونات 

                 ونات النيتر



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

       

  ر اإلجابة الصحيحة مما يلي :اخت

تعني أن درجة الحرارة والضغط على الترتيب هما : شروط        -1  

                1atm, 25C  

                       2atm,0C 

                     2atm,25C  

                 1atm, 0C  

 80لتر تنخفض حرارته من 3درجة الحرارة السيليزية لغازحجمه -2  

درجة سيليزية يكون حجمه النهائي  : 30لى إدرجة سيليزية   

لتر 6.2  

لتر 73.3   

لتر 3.2   

لتر        2.3   

درجة سيليزية  30تشغل عينة من غاز عند درجة حرارة  -3

درجة  80لتر فإذا زادت درحة الحرارة الى  2كيلو بسكال حجم 110وضغط

كيلو بسكال فما الحجم الجديد : 440سيليزية وضغط   

لتر 53.0    

لتر 3.25    

لتر 3.50    

لتر  5..3   

من متعدد ختيارأسئلة اإل مفتاح اإلجابة    



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

جم وضغط الغاز عند درجة حرارة المخطط الذي يوضح العالقة بين ح – 4

 ثابتة فيما يلي  :

 

               

             

 

 

 
ما القانون الذي يفسر سبب دخول الهواء إلى الرئتين عندما تأخذ  -5

 :شهيقا وسبب مغادرته عندما تأخذ زفيرا

                           بويل  

                     جاي لوساك     

               شارل        

 لي الغاز المثا 

 



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

(يظهر انحرافا A         B         C       Dأي الغازات االفتراضية ) -6
 أكبر عن سلوك الغاز المثالي :

          A  r=2nm    

                B  r=10nm 

             C  r=13nm            

           D  r=15nm   

      

 :مما يأتي يلزم تثبيته الشتقاق قانون بويل من قانون الغاز المثالي أي -7

•   
•                              n  p   

•                            n  T    
•          T  V         

•   T   P   

الغازات الحقيقية سلوكا مشابها في أي من الظروف األتية تسلك  – 8
 لسلوك الغازات المثالية :

 درجة حرارة مرتفعة وضغط مرتفع                   

 درجة حرارة منخفضة وضغط منخفض  

     حرارة مرتفعة وضغط منخفض           درجة  

 درجة حرارة منخفضة وضغط مرتفع  

 



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

 :بسرعة عند تسخينة في إناء الضغطما سبب طهو الطعام  - 9

 تقليل الضغط              

 ثبات الحجم                  

 زيادة الضغط                

 نوعية الطعام  

 

نقلت كمية من غاز النيتروجين من دورق صغير إلى دورق أكبر حجماً كما هو  -10 
 موضح بالشكل 

 فكم يكون ضغط النيتروجين بالدورق األكبر؟. 

   7..0kPaإإإإإ                     

 .2   kPa                  

                      kPaإإ120

إkPaإ108 
 

بغاز اإليثان في أسطوانة صغيرة كما هو موضح  2000Lملئ حجم -11
 بالشكل 

  :ما كتلة غاز اإليثان في الدورق بالجرام

2.75                                       

11.2                                

66..  

5.53   

 



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

المقابل يكون مقدار ضغط كل من غاز النيتروجين وغاز البروبان بالشكل -12

 .atm   بوحدة STPعلى التوالي عند شروط 
                                                                                                     

         22، البروبان : 72النيتروجين: 

       72، البروبان : 22النيتروجين:

       33، البروبان : 30النيتروجين:

 30، البروبان : 33النيتروجين:

 

من خالل الشكل المقابل تكون كتلة بخار الماء بالجرام الذي يحتوي عليها الوعاء  -13
 H2O=  18الموضح ؟ 

2.9                        

7.0 

 3.9  

 18  

 
 :                      خالل الشكل المقابل أجب عما يلي من -14
 ما الذي يوضحه الرسم المقابل ؟ -ب

 

      كلما زاد الضغط انخفض الحجم   

       زادت درجة الحرارة انخفض الضغط كلما 

 زادت درجة الحرارة نقص عدد الموالت       كلما 

 كلما انخفض الضغط انخفضت درجة الحرارة



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

الحجم الذي يشغله واحد مول من غاز األكسجين عند درجة الحرارة والضغط  -15
 القياسيين :

    66..  

     ...6 

         . 

     3..3 

 

 القطب:أي المواد التالية يوجد بين جزيئاتها قوى ثنائية  -16

H2 

                                                        O2 

                      HCl 

                         CH4 

  

تحتوي الحجوم المتساوية من الغازات ثنائية الذرات تحت الشروط نفسها من  -17

: الضغط ودرجة الحرارة على العدد نفسه من  

 البروتونات 

  الجزيئات

 األيونات 

                   ونات النيتر



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

 

  



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

  التعريف
 المفهوم 

 ) المصطلح (

خرى وتتكون من أليختلف من عينة والمادة التي تركيبها هو نفسه 
 نوع واحد من المكونات

النقية  المادة  

 المعلق خليط يحتوي على جسيمات مرئية تترسب دون تحريك الخليط

المعلقات إلى خليط شبه صلب  مخاليط متميعة بالرج حيث تنفصل
سفل إذا تركت بدون تحريكاأل في  

مخاليط متغيرة 
 اإلنسيابية 

 الغروي  خليط غير متجانس من الجسيمات متوسطة الحجم 

 الحركة البراونية  حركة غير منتظمة لجسيمات الغروي 

الغروية المشتتة في ظاهرة تشتت الضوء بواسطة الجسيمات 
 وسط شفاف

 ظاهرة تندال 

 المحلول  خليط متجانس من مادتين أو أكثر 

 المحلول المائي  [خليطإيحتويإعلىإمذابإقابلإللذوبانإوماءإكمذيب

 تركيز المحلول قياس لكمية المذاب في كمية محددة من المذيب أو المحلول



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

                                             

  التعريف
 المفهوم

  ) المصطلح (

 المحلول المخفف المحلول الذي يحتوي على كمية كبيرة من المذاب

 المحلول المركز المحلول الذي يحتوي على كمية قليلة من المذاب

.33نسبة كتلة المذاب إلى كتلة المحلول مضروبة في   النسبة المئوية بالكتلة 

المحلول مضروبة في  نسبة حجم المذاب إلى حجم
33.  

 النسبة المئوية بالحجم 

ت المذاب في لتر من المحلولالعدد مو  الموالرية  

ت المذاب في كيلوجرام من المذيبعدد موال  المواللية  

رية محددة تستخدم في المحاليل مركزة ذات مو
 المختبر

 المحاليل القياسية 

في حتراق منتج من موارد متجددة يستخدم إلنظيف ا
لمحركات الديز  

 الديزل الحيوي

تزان المحلول في كمية إ كمية المادة التي تذوب عند
 محددة من المذيب عند درجة حرارة محددة

 الذائبية 

 



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

 

  اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي :

:الخليط غير المتجانس ذو الجسيمات متوسطة الحجم  -1  

                  الغروي  

                         المعلق 

                                 المذيب  

المادة المذابة   

بعد فترة الن لكنهما ينفصالسائالن اللذين يمكن خلطهما معا  -2

:قصيرة هما  

 قابالن لإلمتزاج                

 قابالن للذوبان                

 غير قابلين لإلمتزاج                

محاليل متجانسة        

من أمثلة المعلقات  : -3  

الدم                           

الماء الموحل                              

الحليب                        

الجيالتين   

 

  

 أسئلة اإلختيار من متعدد



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

تعرف الظاهرة الموضحة بالشكل  : – 4  

التأثير البراوني                        

تأثير المعلق                 

ظاهرة تندال             

التأثير الغروي    

تستخدم الطريقة الموضحة لفصل مكونات  : – 5  

    الغروي             

 المحلول                     

 المذيب                        

قالمعل   

محلول الذي يحتوي على تركيز كبير من مذاب ويمكنه أن يستوعب ال -6

 المزيد من المذاب يكون :

غير مشبع ومخفف                     

غير مشبع ومركز                          

مشبع ومخفف                               

مشبع ومركز    

ماذا يطرأ على ذوبانية الغازات عندما ترتفع درجة الحرارة  : -7  

ال تتغير                    

تزداد                         

                         لتق 

يمكن أن تزيد أو تقل   



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

إذابة الغازات في السوائل بشكل عام : -8  

ماص للحرارة                           

طارد للحرارة                     

سريعة                         

 غير ممكنة 

يمكن التعبير عن ذوبانية مادة بــ : –9  

جرامات المذاب                     

 جرامات المذيب              

كمية المذاب في المذيب               

جرام من المذاب   33.جرامات الماء في   

رارة المحلول بشكل عام بـــ  :يعبر عن ح –01  

مول من المذاب لكل كيلو جول             

كيلو جول لكل مول من المذاب عند درجة حرارة معينة                  

كيلو جالوري    

درجة سيليزية : 80عند درجة حرارة NaCl من الشكل ذائبية -11  

جرام ماء               33.جرام لكل  3.    

جرام ماء   33.جرام لكل  30  

جرام ماء               33.جرام لكل  5.   

جرام ماء  33.جرام لكل  35  

                           



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

أي المواد يصاحب ذوبانهاانطالق للحرارة  : -21  

 KCl 

                  Ce2(SO4)3 

        CaCl2 

                  KClO3 
  

درجة  20عند  يمكنه استيعاب كمية أكبر من المذابأي المحاليل  -31

:سيليزية   

 CaCl2 

                             NaCl 

                     KClO3 
  

أي المحاليل يكون في حالة اتزان عندما يكون المذاب الزائد على شكل –41

:راسب   

                        المشبع  

                     غير المشبع 

                  فوق المشبع  

  جميع ماسبق

 

 



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

:مملغم حشوة االسنان مثاال على  –51  

سائل في غاز                        

سائل في سائل                           

سائل في صلب    

 غاز في غاز

  

حدد وجه الشبه بين المعلقات والغرويات  : -61  

 يمكن فصل مكوناتهما بالترشيح                

يتكونان من جسيمات متوسطة الحجم            

كالهما مخاليط غير متجانسة   

 كالهما جسيمات صغيرة 

      

الكهروستاتيكية التي تتشكل حول الجسيمات المشتتة  ما فائدة الطبقات -71

 في الغروي :

تبقى الجسيمات المشتتة في الغروي          

تسمح بترسيب جسيمات الغروي                  

تدمر الغروي    

 ال تؤثر على جسيمات الغروي 

 

 



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

 

ما كتلة نيترات الصوديوم بوحدة الجرام المذابة في محلولمنه حجمه  -81

موالري  : 1050مللي وتركيزة  750  

 95.2                           

03.. 

 20.5                                      

 .5.5  

الجبس مركب أيوني ورغم ذلك فإنه ال يذوب في الماء . ما  –19

 الذي يفسر ذلك :

قوى التجاذب بين أيونات الجبس ضعيفة جدا                 

قوى التجاذب بين أيونات الجبس قوية جدا                   

الماء مذيب غير قطبي    

 الجبس مركب صلب 

 

 205جرام /اللتر عند ضغط مقداره 00760تساوي ذائبية غاز  –20

 كم تصبح ذائبية الغاز عند انخفاض الضغط الى النصف :

  3.3.                       

....                               

3.303 

..65 

 



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

 

  اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي :

:الخليط غير المتجانس ذو الجسيمات متوسطة الحجم  -1  

                   الغروي 

                         المعلق 

                                 المذيب  

المادة المذابة   

بعد فترة الن لكنهما ينفصالسائالن اللذين يمكن خلطهما معا  -2

:قصيرة هما  

 قابالن لإلمتزاج                

 قابالن للذوبان                

 غير قابلين لإلمتزاج                

محاليل متجانسة        

من أمثلة المعلقات  : -3  

الدم                           

الماء الموحل                              

الحليب                        

الجيالتين   

                               

متعددأسئلة اإلختيار من  جابات  بنك إ   



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

تعرف الظاهرة الموضحة بالشكل  : – 4  

التأثير البراوني                        

تأثير المعلق                 

ظاهرة تندال             

التأثير الغروي    

تستخدم الطريقة الموضحة لفصل مكونات  : – 5  

    الغروي             

 المحلول                     

 المذيب                        

قالمعل   

يستوعب  محلول الذي يحتوي على تركيز كبير من مذاب ويمكنه أنال -6

 المزيد من المذاب يكون :

غير مشبع ومخفف                     

غير مشبع ومركز                          

مشبع ومخفف                               

مشبع ومركز    

ماذا يطرأ على ذوبانية الغازات عندما ترتفع درجة الحرارة  : -7  

ال تتغير                    

تزداد                         

                         لتق 

يمكن أن تزيد أو تقل   



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

إذابة الغازات في السوائل بشكل عام : -8  

ماص للحرارة                           

طارد للحرارة                     

سريعة                         

 غير ممكنة 

مادة بــ :يمكن التعبير عن ذوبانية  –9  

جرامات المذاب                     

 جرامات المذيب              

كمية المذاب في المذيب               

جرام من المذاب   33.جرامات الماء في   

يعبر عن حرارة المحلول بشكل عام بـــ  : –01  

مول من المذاب لكل كيلو جول             

كيلو جول لكل مول من المذاب عند درجة حرارة معينة                  

كيلو جالوري    

درجة سيليزية : 80عند درجة حرارة NaCl من الشكل ذائبية -11  

جرام ماء               33.جرام لكل  3.    

جرام ماء   33.جرام لكل  30  

جرام ماء               33.جرام لكل  5.   

جرام ماء  33.جرام لكل  35  

                           



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

أي المواد يصاحب ذوبانهاانطالق للحرارة  : -21  

 KCl 

                  Ce2(SO4)3 

        CaCl2 

                  KClO3 
  

درجة  20عند  أي المحاليل يمكنه استيعاب كمية أكبر من المذاب -31

:سيليزية   

 CaCl2 

                             NaCl 

                     KClO3 
  

أي المحاليل يكون في حالة اتزان عندما يكون المذاب الزائد على شكل –41

:راسب   

                        المشبع  

                     غير المشبع 

                  فوق المشبع  

  جميع ماسبق

 



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

:مملغم حشوة االسنان مثاال على  –51  

سائل في غاز                        

سائل في سائل                           

سائل في صلب    

 غاز في غاز

  

حدد وجه الشبه بين المعلقات والغرويات  : -61  

 يمكن فصل مكوناتهما بالترشيح                

يتكونان من جسيمات متوسطة الحجم            

كالهما مخاليط غير متجانسة   

 كالهما جسيمات صغيرة 

      

الكهروستاتيكية التي تتشكل حول الجسيمات المشتتة  ما فائدة الطبقات -71

 في الغروي :

تبقى الجسيمات المشتتة في الغروي          

تسمح بترسيب جسيمات الغروي                  

تدمر الغروي    

 ال تؤثر على جسيمات الغروي 

  



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

ما كتلة نيترات الصوديوم بوحدة الجرام المذابة في محلولمنه حجمه  -81

موالري  : 1050مللي وتركيزة  750  

 95.2                           

03.. 

 20.5                                      

 .5.5  

الجبس مركب أيوني ورغم ذلك فإنه ال يذوب في الماء . ما  –19

 الذي يفسر ذلك :

قوى التجاذب بين أيونات الجبس ضعيفة جدا                 

قوى التجاذب بين أيونات الجبس قوية جدا                   

الماء مذيب غير قطبي    

 الجبس مركب صلب 

 

 205جرام /اللتر عند ضغط مقداره 00760تساوي ذائبية غاز  –20

غط الى النصف :كم تصبح ذائبية الغاز عند انخفاض الض  

  3.3.                       

....                               

3.303 

..65 

 



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

  



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

 

  التعريف
 المفهوم

  ) المصطلح (

التغير في تركيز مادة متفاعلة أو ناتج معين خالل وحدة 
 الزمن عند حدوث التفاعل

سرعة التفاعل / 
التفاعل  معدل  

ترتيبإ/إالتركيب القصير األمد المكون خالل تصادم معين
للذراتإحيثإتتكسرإفيهإالروابطإإغير مستقرمؤقتإو

 القديمةإوتتشكلإروابطإجديدةإإ

 المعقد النشط 

الحد األدنى من الطاقة االلزمة لتحويل المتفاعالت لمعقد 
 منشط

التنشيط طاقة  

للمواد المتفاعلة التعبير عن سرعة التفاعل بداللة التركيز
إعند درجة حرارة محددة  

 قانون السرعة 

عدديةإتقيمإعالقةإبينإسرعةإالتفاعلإوتراكيزإالموادإإقيمة
 المتفاعلةإعندإدرجةإحرارةإمحددةإ

ثابت السرعة 
 النوعية 

س الذي يرفع إليه تركيز المتفاعل في قانون السرعة األ
 التجريبي

التفاعل  رتبة  



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

 

  يلي :اختر اإلجابة الصحيحة مما 

العالقة  -R=k[A] [B] 1   عن تعبر :   

  سرعة التفاعل ودرجة الحرارة

 سرعة التفاعل وتركيز النواتج 

تالوتركيز المتفاع درجة الحرارة    

تالسرعة التفاعل وتركيز المتفاع   

اعتمادا على الجدول أي مما يلي يعمل على زيادة ثابت السرعة النوعية : -2  

                                         
.,6                                                                                              

.,.                                                                                      

6,3                                                                                      

6,.                                                        

فر:حدوث التصادم يؤدي إلى تفاعل تويلزم ل -3  

 آلية تفاعل في خطوة واحدة 

 اإلتجاه المناسب 

 الطاقة الكافية واإلتجاه المناسب 

 طاقة كافية 

 

 أسئلة اإلختيار من متعدد



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

أي مما يلي يمثل المعقد المنشط  -.

                                                                            للتفاعل

                                                                               

 

                                 

         

             
5-                                              

  

-1 



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

عقد النشط :الحد األدنى للطاقة اللزمة لتكوين الميسمى  -6  

 طاقة التنشيط 

 طاقة الحركة 

 طاقة التفاعل 

 طاقة الوضع

ماذا يحدث في المعقد النشط : -7  

 ينتج الحفاز 

 تتكسر روابط 

 تتكون روابط

 تتكون بعض الروابط وتتكسر أخرى 

يربط قانون سرعة التفاعل : -8  

 الطاقة بتركيز المتفاعالت 

 سرعة التفاعل بدرجة الحرارة 

 سرعة التفاعل بتركيز المتفاعالت 

 الطاقة بتركيز المتفاعالت  

كيف تتغير سرعة التفاعل مع الزمن : -9  

 تقل 

 تزيد

 تبقى هى نفسها



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

وجد أنه عند مضاعفة تركيز           فإن سرعة التفاعل ال تتغير بينما عند  – 10

، فما قانون السرعة مضاعفة تركيز                     فإن سرعة التفاعل تتضاعف 

    للتفاعل التالي؟

                  

 

 

              
ط تضاعفت سرعة التفاعل ثمان مرات ذا تضاعف تركيز متفاعل ما في خليإ -11

ل:عندها تساوي رتبة المتفاع  

3 

. 

6 

3 

األول  ورتبته اثنان للمتفاعل االخر ماذا هناك تفاعل رتبته صفر للمتفاعل  -12

 يحدث لسرعة التفاعل عندما يتضاعف تركيز المتفاعلين :

 تبقى ثابتة 

 تتضاعف مرتين 

 تتضاعف أربع مرات 

 تتضاعف ثمان مرات 

 

 



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

ثابت سرعة التفاعل تعتمد على :قيمة  -13  

 تختلف مع مرور الزمن 

 تختلف باختالف درجة الحرارة 

ت كل الظروف تبقى ثابتة تح  

 تختلف باختالف التركيز 

إذا كانت مضاعفة تركيز تزيد من سرعة التفاعل أربع مرات فإن تركيز  -14

 المتفاعل يظهر في قانون السرعة مع :

.األس   

6األس   

3األس   

6المعامل   

الروابط في المعقد النشط تخص : -15  

 المتفاعالت فقط 

 النواتج فقط 

 المتفاعالت والنواتج معا 

 المواد الصلبة فقط 

المعقد النشط :  -16  

 يتحول دائما إلى نواتج 

 قد يتحول إلى النواتج أو يعيد تكوين المتفاعالت 

 يتبخر دائما 

 يعيد تكوين المتفاعالت دائما 



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

 

  اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي :

العالقة  -R=k[A] [B] 1   عن تعبر :   

  سرعة التفاعل ودرجة الحرارة

 سرعة التفاعل وتركيز النواتج 

تالوتركيز المتفاع درجة الحرارة    

تالسرعة التفاعل وتركيز المتفاع   

اعتمادا على الجدول أي مما يلي يعمل على زيادة ثابت السرعة النوعية : -2  

                                         
.,6                                                                                              

.,.                                                                                      

6,3                                                                                      

6,.                                                        

فر:دم يؤدي إلى تفاعل توحدوث التصايلزم ل -3  

 آلية تفاعل في خطوة واحدة 

 اإلتجاه المناسب 

 الطاقة الكافية واإلتجاه المناسب 

  طاقة كافية 

متعدد  أسئلة اإلختيار منبنك اإلجابة    



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

أي مما يلي يمثل المعقد المنشط  -.

                                                                            للتفاعل

                                                                               

 

                                 

         

             
5-                                              

  

-1 



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

عقد النشط :الحد األدنى للطاقة اللزمة لتكوين الميسمى  -6  

 طاقة التنشيط 

 طاقة الحركة 

 طاقة التفاعل 

 طاقة الوضع

ماذا يحدث في المعقد النشط : -7  

 ينتج الحفاز 

 تتكسر روابط 

 تتكون روابط

 تتكون بعض الروابط وتتكسر أخرى 

يربط قانون سرعة التفاعل : -8  

 الطاقة بتركيز المتفاعالت 

 سرعة التفاعل بدرجة الحرارة 

كيز المتفاعالت سرعة التفاعل بتر  

 الطاقة بتركيز المتفاعالت  

كيف تتغير سرعة التفاعل مع الزمن : -9  

 تقل 

 تزيد

 تبقى هى نفسها



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

أنه عند مضاعفة تركيز           فإن سرعة التفاعل ال تتغير بينما عند  وجد – 10

، فما قانون السرعة مضاعفة تركيز                     فإن سرعة التفاعل تتضاعف 

    للتفاعل التالي؟

                  

 

 

              
ط تضاعفت سرعة التفاعل ثمان مرات ذا تضاعف تركيز متفاعل ما في خليإ -11

ل:عندها تساوي رتبة المتفاع  

3 

. 

6 

3 

هناك تفاعل رتبته صفر للمتفاعل األول  ورتبته اثنان للمتفاعل االخر ماذا  -12

لسرعة التفاعل عندما يتضاعف تركيز المتفاعلين :يحدث   

 تبقى ثابتة 

 تتضاعف مرتين 

 تتضاعف أربع مرات 

 تتضاعف ثمان مرات 

 

  



 

   أسماء ناصف /  ةاعداد االستاذ                                                                     الحكمة الخاصة مدرسة 

ثابت سرعة التفاعل تعتمد على :قيمة  -13  

 تختلف مع مرور الزمن 

 تختلف باختالف درجة الحرارة 

 تبقى ثابتة تحت كل الظروف 

 تختلف باختالف التركيز 

إذا كانت مضاعفة تركيز تزيد من سرعة التفاعل أربع مرات فإن تركيز  -14

 المتفاعل يظهر في قانون السرعة مع :

.األس   

6ألس ا  

3األس   

6المعامل   

الروابط في المعقد النشط تخص : -15  

 المتفاعالت فقط 

 النواتج فقط 

 المتفاعالت والنواتج معا 

 المواد الصلبة فقط 

المعقد النشط :  -16  

 يتحول دائما إلى نواتج 

 قد يتحول إلى النواتج أو يعيد تكوين المتفاعالت 

 يتبخر دائما 

 يعيد تكوين المتفاعالت دائما


