
 .. .................... .  غاز   ويتصاعد   الماء مع الصوديوم فلز  يتفاعل (1)

  

 ............................    المتفاعالت  تركيز  نسبة   تكون  الكيميائي  التفاعل بداية في ) ٢( 

  

 ....................    يسمى الكيميائي  نشاطها  درجة  حسب  تنازليا   ترتيبا الفلزية  العناصر  ترتيب ) ٣(

  

 . مي .....................تس الهيدروجين  تنتزع  أو  األكسجين  تمنح  التي المادة) 4(

 

  . التساهمية  المركبات  من............................  تفاعالتها  تكون  األيونية  المركبات  (2)

    

 - يأتي عما تعبر التي الموزونة الرمزية المعادالت اكتب) ب(

  . األحمر الزئبق أكسيد  على  الحرارة تأثير )  1( 

  

  . عليه  الهيدروجين غاز بإمرار  النحاس  أكسيد  اختزال ) ٢(   

  

  ؟ ...من  بكل المقصود ما ) ج( 

  .الكيميائي التفاعل) ١( 

  

  .الكيميائي التفاعل  سرعة ) ٢( 

 

 :   القوسين بين مما الصحيحة  اإلجابة   اختر) 1( 

  

 .الهيدروجين غاز  ويتصاعد .................   وينتج   الماء هيدروجين  محل النشطة  الفلزات  تحل ) ١(

  ) الفلز كبريتات  -  الفلز کربونات  - الفلز أكسيد  – الفلز  هيدروکسيد (



 ....................... العامل تسمى  تتغير  وال   التفاعل سرعة من   تغير التي  المادة) ٢(

 )المساعد  -  المختزل - المؤكسد (

  

  . فيه ..................................  غاز   إمرار عند  الرائق  الجير  ماء  بتعكر) ٣(

)2N -          2CO      -  2(  O    

 

 حديد   قطعة تفاعل  من أسرع  المخفف الهيدروكلوريك حمض   مع  الحديد  برادة  تفاعل ) 4(

  ..............................    بسبب  الحمض  كمية نفس مع  الكتلة  في  لها  مساوية

 ) حفاز عامل  وجود   - للتفاعل  المعرض  السطح مساحة زيادة -  التركيز زيادة(

 

  .االختزال وعملية األكسدة عملية بين قارن) ب(

  :اذكر  المقابل الشكل من) ج( 

 . األنبوبتين من كل في  المتصاعد  الغاز اسم  (1)

  األنبوبتين  من  كل في الحادث  التفاعل نوع)  ٢( 

 .  الموزونة  الرمزية بالمعادالت  ذلك موضحا 

 

 :يأتي لما علل)  1(

 .الحديد  من  قطعة  مع  تفاعله   من أسرع الهيدروكلوريك حمض  مع  الحديد  برادة  تفاعل)  ١( 

  

 .الزرقاء النحاس  كبريتات  تسخين   عند  أسود  لون  ظهور) ٢( 

  

 .الثالجة في  األطعمة تحفظ )  ٣( 

 

 



  

  ؟ ... عند يحدث ماذا)  ب( 

 . الزرقاء النحاس  كبريتات  محلول إلى  الماغنسيوم من شريط  إضافة  (1)

 

 

 .الهيدروجين أكسيد  فوق محلول  إلى المنجنيز  أكسيد  ثاني  مسحوق  إضافة ) ٢( 

 

 

 : .  من  كل أهمية اذكر) ج( 

  .  األنزيمات ) ١(

 .  الحفزی المحول  )٢(

 

  : التالية األسئلة  عن أجب  ثم منهما  كال ادرس) ب  ا،( الشكالن أمامك) 1(

 

 

 

 

 الهيدروجين؟  أكسيد  فوق تفكك  من  الناتج الغاز اسم  ما ) 1(

 .   الناتج؟ الغاز  عن  تكشف  كيف) ٢( 

  أكثر؟  غاز   فقاعات  تصدر) ب ( أم ) أ( الحالتين أي ) ٣( 

   حدث؟  ما تفسر كيف  (4)

 

 

 



 

 .  المساعد للعامل خواص أربع اذكر) ب(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  التفاعل  في  المختزل والعامل  المؤكسد  العامل  حدد  ثم   واالختزال األكسدة :من كال عرف) ج(
  علما   التالي

 :  ١١ ، ١٧  هو  الترتيب  على  والصوديوم   الكلور من  لكل الذري العدد  بأن 

2Na + Cl2                              2NaCl                                                               

 

 

   



  

 الثاني  االختبار

  يأتي   ما أكمل (1)

 .  البسيطة مكوناته إلى  بالحرارة المركب   فيها  يتفكك ..................................   تفاعالت  (1)

 

 ..................................    بتفاعل يسمى   وماء ملح  لتكوين   قلوي  مع  حمض  تفاعل ) ٢(

 

)3 (+ ……………….. 3+ …………………….                                                2ALCl 2Al 

  

)4 (Mg  + CuSo4                                                ………………………..+ ………………… 

 

 :  اآلتية  العبارات في خط  تحته ما صوب) ب(

 

 النيتروجين  غاز ويتصاعد  الصوديوم  نيتريت  إلى  تسخينها   عند   الصوديوم نترات   تنحل) 1(

  

 الحرارة، درجة  بانخفاض  الكيميائی  التفاعل  سرعة  تزداد )  ٢( 

  

 .. صفر  المتفاعالت  نسبة  تكون   الكيميائي التفاعل بداية   في) ٣(

 

 ……+ H2+CuO          Cu   :أجب ثم المقابلة المعادلة أكمل) ج(

 التفاعل؟  هذا  نوع  ما) 1( 

   ؟ ... من لكل حدث   ماذا) ٢( 

 .  الهيدروجين  »أ«

 .  النحاس  أكسيد  »ب «

 مخفف 



  . العلمى  المصطلح اكتب) 1(

 .  الهيدروجين أكسيد  فوق انحالل عملية   يحفز البطاطا،  في  يوجد  أنزيم  (1)

 

 .  الزمن  وحدة  في الناتجة  والمواد  المتفاعلة  المواد  تركيز في  التغير ) ٢(

  

 .  أكثر أو  إلكتروئا  العنصر  ذرة فيها  تفقد  كيميائية  عملية  (3)

 

   :الموزونة الرمزية بالمعادالت وضح) ب(

 .الصوديوم  هيدروكسيد  مع  الهيدروكلوريك  حمض  تفاعل ) ١(

  

 .الصوديوم  نترات  على   الحرارة أثر ) ٢( 

  

  على للتفاعل المعرض السطح مساحة تأثير يوضح نشاطا اشرح ) ج( 
 الكيميائي  التفاعل سرعة

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  :يأتي لما علل (1) 

 . أمالحه محاليل في النحاس محل يحل أن  للماغنسيوم يمكن  (1)

 

 

 .  األلومنيوم  من أوان في الفضة نترات محلول حفظ عدم) ٢( 

 

 

 .النيكل قطع  من بدال الزيوت هدرجة في المجزأ النيكل يستخدم) 3(

 

 

  عن عمليا  يتأخر المخفف الهيدروكلوريك حمض مع األلومنيوم  تفاعل) 4( 
 . الحمض نفس مع الخارصين تفاعل

 

 

 .  التساهمية والمركبات األيونية  المركبات بين قارن) ب(

 

  السريع  التحلل معدل يوضح المقابل البياني الشكل) ج(

  الهوائية الوسادة في الموجودة  الصوديوم ازيد المادة

  2Na+………….             32NaN :للمعادلة وفقا



 . المعادلة أكمل 

  .المعادلة من تناسبها التي المواد الشكل على الموضحة باألرقام  استبدل) ٢(

  الهوائية؟   الوسادة أهمية ما (3)

  ؟...من بكل المقصود ما) 1(
 .التعادل تفاعل) ١(

  

 . الحفاز العامل (٢)

 

  ؟...عند  يحدث ماذا) ب(

 . سريع تفاعل إلى سالب حفاز عامل إضافة (1)

 

 .الساخن النحاس أكسيد  على الهيدروجين غاز إمرار) ٢( 

 

  

  ماذا  اموزونة رمزية بمعادالت وضح  المقابلين الشكلين من) ج(
  ؟... إضافة عند يحدث

 ). ١( األنبوبة إلى الفضة نترات محلول) 1(

  ). ٢( األنبوبة إلى ماغنسيوم  شريط) ٢( 

 

 



  ث الثاالختبار ال

  :يأتي ما أكمل (1)

.............  ترکيز  يزداد  حين في... .......تركيز يقل الكيميائي التفاعل في )١(
  زمن .ال بمرور

  يتكون أمالحه محلول في النحاس عنصر محل الماغنسيوم إحالل عند) ٢( 
  راسب لونة ................... 

)3( …………+  2 HCl                       2NaCl +…………   + CO2     

  كلوريد  مکعب من...............  يتفاعل الصوديوم  كلوريد مسحوق (4)
  .الكتلة في له ي  المساو الصوديوم 

 الكيميائي التفاعل أثناء الهيدروجين تنزع   أو األكسجين تعطي التي المادة) 5( 
  .........................  تسمی

  .الكربون أكسيد وثاني......  على نحصل  الكالسيوم كربونات تسخين عند) 6( 

  من كل  بين قارن) ب

  ).  اإللكتروني المفهوم – التقليدي المفهوم حسب واالختزال  األكسدة عمليتي (1)

  كل حدوث سرعة حيث من . الحديد صدأ وتفاعل النارية األلعاب تفاعل   (3)
  . منهما

  المدرسة   معمل في األتية المواد امامك) ج

  صوديوم  كلوريد -  صوديوم كربونات -  فضة نترات - هيدروكلوريك حمض(
  )خارصين -

  

  : . على منها نحصل كيف الموزونة الرمزية بالمعادالت وضح 

  . بفرقعة يشتعل  غاز -3. الجير ماء يعكر غاز -٢. أبيض راسب -١ 



  

  القوسين بين  مما  الصحيحة اإلجابة تخير) 1(

  .......... وأكسجين فلز إلى  بالحرارة تنحل التي المركبات من   (1)

2Cu(OH)  –  4CaCO  –  3CuCO  -   HgO 

  ............. وغاز  الصوديوم نيتريت إلى بالحرارة الصوديوم  نترات تنحل )٢(

2H  -  2O  -  2CO  -  3SO 

  الكيميائي التفاعل أثناء الهيدروجين تنتزع  أو األكسجين تمنح التي المادة )٣(
  لبالعام تسمى

  )  المساعد -  المختزل - المؤكسد(

  ....................  نالصابو لتكوين الكاوية الصودا  مع الزيت اعل) تف4(

  ادج  بطىء - نسبيا  بطيء - نسبيا سريع -  جدا سريع

  

  التفاعل سرعة على الحفاز العامل أثر يوضح نشاطا اشرح) ب(
 الكيميائي 

 

؟...من بكل المقصود ما) ج(  

.المزدوج اإلحالل تفاعالت) ١(   

 

 

.الحفزی المحول) ٢(   

 



يأتي  لما علل) 1(   

  كبريتات محلول إلى الماغنسيوم  فلز إضافة عند أحمر راسب يتكون) 1( 
 النحاس 

 

األطعمة  حفظ في الثالجة تستخدم ) ٢(   

 

 

المتفاعالت تركيز  بزيادة الكيميائي التفاعل سرعة تزداد ) 3(   

 

. المخفف الهيدروكلوريك حمض مع النحاس يتفاعل  ال) 4(   

 

 

اآلتية   العبارات في خط  تحته ما صوب) ب  

 

  (١) تزداد سرعة التفاعل الكيميائی بانخفاض درجة الحرارة 

 (٢) تحل بعض  الفلزات محل هيدروجين  الماء وينتج  كربونات الفلز.

 (3) المركبات األيونية تكون تفاعالتها أبطأ من المركبات التساهمية.       

  يتكون الصوديوم  كلوريد محلول إلى الفضة نترات محلول إضافة عند) 4( 
 .راسب أبيض  من نترات الصوديوم

؟ ... عند يحدث  ماذا) ج(  

  الهيدروجين  أكسيد فوق محلول إلى المنجنيز أكسيد  ثاني مسحوق إضافة (1)



  .  الكيميائية بالمعادلة التوضيح  مع  الماء في الصوديوم  من قطعة وضع) 2(

  

  :الكيميائي نشاطها درجة حسب التالية العناصر رتي) 1(

كالسيوم /  فضة/   رصاص/  صوديوم   

الكيميائي  التفاعل  سرعة في  المؤثرة  العوامل   اذكر)  ب   

 

 

 

 

 

يلي ما وضح  الترتيبا على ١٧ ،١١ الذري عددهما   B , A عنصران )  ج  

    منهما؟   مركب تكون  عند مختزل عامل أيهما و  مؤكسد عامل أيهما) 1( 

  

  

  . بينهما التفاعل عن تعبر التي المعادلة اكتب) ٢(

  

  

  -  التفسير مع اختزال؟  عملية له يحدث أيهما) 3(

  

    

  



  الرابع االختبار 

  يأتي  ما أكمل (1)

  ............  جدا  جدا والبطيئة.........  نسبيا  البطيئة التفاعالت أمثلة من (1)

................  المتفاعالت تركيز نسبة تكون  التام الكيميائي التفاعل نهاية في) ٢( 
  ................. التفاعل نواتج ترکيز  بة نس بينما

  حسب................ ترتيبا العناصر تترتب  الكيميائي النشاط متسلسلة في )٣(
 . ....................................  

  في يترسب  الذي................ ينتج  األحمر الزئبق أكسيد تسخين عند) 4( 
  .................. ولونه األنبود قاع

  . .معادلة  لكل  المناسب التفاعل نوع اكتب) ب( 

( 1) O  + Cu2+ CuO                      H 2H 

(2)  2+ H 2Mg + 2HCl                MgCl 

 األسئلة عن  أجب التالى التفاعل من) ج( 

2Na  +CuSO4                     ملح +راسب                          

 المتكون؟  الملح اسم ما  (1)

  عمليا؟  التفاعل هذا سرعة تقاس  کيف) ٢( 

   بشدة؟  المتكون الراسب تسخين  عند يحدث ماذا) 3(

 ). الرمزية بالمعادلة وضح(

  2 

  : :من  كل بين قارن) 1( 

  .الفلز وهيدروكسيد  الفلز أكسيد  من  كل  تسخين  نواتج (1)

dil 



  . التفاعل سرعة حيث من التساهمية والمركبات األيونية المركبات )٢(

  

  :اآلتي  التفاعل سرعة زيادة بهما يمكن  طريقتين اذكر) ب(

  الهيدروجين  غاز +   حديدوز  كلوريد                    مخفف هيدروكلوريك حمض +   حديد  مکعب 

  

  

  – المقابلة الشكل في) ج(

  والحمض؟ الخارصين فلز بين  التفاعل نوع ما) ١( 

  التفاعل  يتأخر هل  األلومنيوم بفلز الخارصين فلز استبدل إذا) ٢( 

  ولماذا؟ عمليا؟ 

  ..التفاعل على الدالة المعادلة اكتب) 3( 

  

 

  يأتي لما علل  (1) 3

 .األحمر الزئبق أكسيد تسخين  عند  فضي  لون ظهور (1)

 

 .  واحد وقت في تحدثان متالزمتان عمليتان واالختزال  األكسدة عمليتا) ٢( 

 

  من أسرع نقي أكسجين به مخبار في األلومنيوم تنظيف سلك احتراق) ٣(
 .الجوي الهواء أكسجين في احتراقه

 



  

  من  كل استخدام أهمية  اذكر) ب( 

 .  الهوائية الوسادة (1)

 

 

 . البطاطا في األوكسيديز  أنزيم ) ٢(

 

 

 .  الحفزی المحول (3)

 

  :من لكل  العلمي  المفهوم  اكتب) ج(

 .الكيميائي التفاعل أثناء أكثر أو إلكترونا تفقد التي المادة (1)

 .  الكيميائي نشاطها درجة حسب تنازليا ترتيبا الفلزية العناصر ترتيب) ٢( 

 

 .  فيه تشترك  أن دون  الكيميائي التفاعل سرعة  من تزيد مادة (3)

 

  . :يأتي  مما كال عرف) 1(

 . الكيميائي التفاعل سرعة )١(

 

 . االختزال) ٢( 



 .المختزل العامل) ٣( 

  

 :  النيتروجين أكسيد خامس مركب تفكك يوضح المقابل الشكل) ب( 

  يشير الذي المركب اسم اكتب ثم التفاعل معادلة اكتب
  .رقم کل إليه

 

 

 

  

  .الكيميائي النشاط متسلسلة من جزء المقابل المخطط) ج(

 التالية العبارات أمام)  ( عالمة أو )  ( عالمة ضع

 .  Bالعنصر من نشاطا  أكثر A العنصر) ١( 

  .ملحه محلول في B العنصر محل يحل C العنصر) ٢(

  

 

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح ...... 


