
 

  

  
  
  

 احتراق البنزین فى محرك السیارة لتولید طاقة تحركھا  . 1
  

انتاج غذاء النبات من عملیة البناء الضوئى بتفاعل ثانى اكسید الكربون  . 2
 مع الماء  

  

  
 انتاج االدویة وااللیاف الصناعیة واالسمدة  . 3

 
تدخل في عملیة تكوین الوقود الحفري التي تتم في باطن االرض مثل تكون  . 4

 الفحم. النفط وتكون
  

  ھو كسر الروابط الموجودة  فى جزیئات المواد المتفاعلة:  التفاعل الكیمیائى
    وتكوین روابط جدیدة فى جزیئات المواد الناتجة من التفاعل

 
  تختلف التفاعالت الكیمیائیة وفقا للعملیات التى تتضمنھا  

  

  

  االتحاد المباشر  :    –  1  

  - :و یشمل 

  اتحاد عنصر مع عنصر - 1 

  
  اتحاد عنصر مع مركب   - 2 
  
  

  اتحاد  مركب مع مركب   -3
  

  (سبق دراستة في الصف االول) 
  

 الوحدة االولى     التفاعالت الكیمیائیة   الدرس االول  

    اھمیة التفاعالت الكیمیائیة اوال : 
  

 أنواع التفاعالت الكیمیائیة  
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و یتفكـك كلیـاً إلـى اتفاعالت  یتفكك فیھا  المركب بالحرارة إلـى مركـب أبسـط منـھ 
  عناصره األولیة.

  

 یمكن التعبیر عن ھذا التفاعل كما یلي

AB  A + B  
جزیئات الناتجة           الجزیئات المتفاعلة    ال          

   
  
  

  نشاط:
  األحمر فى أنبوبة اختبار. أكسید الزئبقنسخن 

  المشاھدة:
 على جدار األنبوبة. فضى یتكون سائل -1

  
  یزداد توھج شظیة مشتعلة عند تقریبھا من فوھة األنبوبة. -2

 الثقیلة ] بعض أكاسید الفلزات1[
حرارة 

  الفلز + األكسجین    

  لھب 

  أكسید زئبق أحمر

 Hg  سائل فضى 

+ 

O2 
  شظیة مشتعلة

  النحالل الحرارى : تفاعالت اأوال
 

 ت الكیمیائیة التفاعال 

  

    أكسدة و اختزالتفاعالت 

 المخفف فلز یحل محل ھیدروجین الحمض
  أو ھیدروجین الماء 

  حمض مع قلوى 

  الحرارى  تفاعالت االنحالل

 مزدوج إحالل    إحالل بسیط  

  فلز آخر في أحد أمالحھفلز یحل محل 

  ملح حمض مع 

  ملح مع  ملح

   حالل اإلتفاعالت 
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یترسب فى قــاع   ضى اللونف    زئبق  األحمر بالحرارة إلى  أكسید الزئبقینحل     االستنتاج:
   وأكسجین. االنبوبة 

  

2HgO 
 

2+ O Hg2 

 أكسجین + زئبق      أكسید زئبق 

  
  علل ترسب مادة قضیة في قاع أنبوبھ بھا محلول أكسید الزئبق األحمر ؟

  علل یقل وزن  محلول أكسید الزئبق  األحمر بالتسخین ؟
  
  
  
  
  
  

  ا تنصھر وال تنحل بالحرارة.ماعدا ھیدروكسیدات الصودیوم والبوتاسیوم فإنھ
  

  نسخن ھیدروكسید نحاس أزرق فى أنبوبة اختبار.نشاط: 
  

  تتكون مادة سوداء فى األنبوبة.المشاھدة: 
  

  ینحل ھیدروكسید النحاس األزرق إلى أكسید نحاس أسود وبخار الماء.االستنتاج: 
  
  

 
Cu(OH)2 

 
 CuO + H2O  

 س (أسود اللون) أكسید نحا   ھیدروكسید نحاس (أزرق اللون) 

  
  

  علل ترسب مادة سوداء  في قاع أنبوبھ بھا محلول ھیدروكسید النحاس األزرق؟
  

  علل یقل وزن  محلول ھیدروكسید النحاس األزرق األحمر بالتسخین ؟
  
  
  

] بعض ھیدروكسیدات الفلزات   2[
حرارة

  أكسید الفلز + بخار الماء      
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  ماعدا كربونات الصودیوم والبوتاسیوم فإنھا تنصھر وال تنحل بالحرارة.
  

  ء فى أنبوبة اختبار.خضرا كربونات نحاسنسخن     نشاط:
  

  المشاھدة:
  
 تتكون مادة سوداء فى األنبوبة. -1

  
 عند تقریب شظیة مشتعلة من فوھة األنبوبة فإنھا تنطفئ. -2
 

  االستنتاج:
  

 غــاز ثــانى أكســیدویتصــاعد  أكســید نحــاس أســودالخضراء إلــى    كربونات النحاستنحل  
  یطفئ شظیة مشتعلة). –(یعكر ماء الجیر  الكربون

  

 
CuCO3  CuO + CO2 

 أكسید نحاس (أسود اللون)    نحاس (خضراء اللون) كربونات

  
  
  
  

  ماعدا كبریتات الصودیوم والبوتاسیوم فإنھا تنصھر وال تنحل بالحرارة.

  نسخن كبریتات النحاس الزرقاء فى أنبوبة اختبار.   نشاط:
  

  یتحول لون كبریتات النحاس الزرقاء إلى مركب لونھ أسود.: المشاھدة
  

تنحــل كبریتــات النحــاس الزرقــاء إلــى أكســید النحــاس األســود وثالــث أكســید :  تنتاجاالس
  الكبریت.

 
CuSO4

  CuO + SO3 

 أكسید نحاس (أسود اللون)    (زرقاء اللون) نحاس كبریتات

] معظم كربونات الفلزات   3[
حرارة

  كسید الكربونأكسید الفلز + ثانى أ     

] معظم كبریتات الفلزات   4[
حرارة     

  أكسید الفلز + ثالث أكسید الكبریت 



  أ/آالء المراسي   الترم الثاني  الصف الثالث االعدادي 

 5

  

ثالث أكسید الكبریت یتحد مع بخار الماء الموجود فى الھــواء الجــوى ویتكــون   ملحوظة:
  فظ ثالث أكسید الكبریت فى أوعیة محكمة الغلق.حمض كبریتیك مخفف ولذلك یح

SO3 + H2O 
 

4SO2H 

  
  
  
  
  
  

  ترات الصودیوم والبوتاسیوم)(مثل ن
  

  تنحل بالحرارة إلى نیتریت الفلز + األكسجین

  نشاط:
  

  ترات صودیوم فى أنبوبة اختبار.نسخن ن
  

  المشاھدة:
  

 تتكون مادة لونھا أبیض مصفر. - 1
  

 د تقریبھا من فوھة األنبوبة.یزداد توھج شظیة مشتعلة عن - 2
 

  ترات الصودیوم إلى نیتریت صودیوم وأكسجین.تنحل ن: االستنتاج
  

  
  علل یقل وزن  محلول نترات الصودیوم البیضاء بالتسخین ؟

  إلي األبیض المصفر؟  علل یتغیر لون  محلول نترات الصودیوم من األبیض
  

  كیف تمیز بین كبریتات نحاس وكربونات نحاس .
بالتسخین وإمرار الغاز الناتج فى ماء الجیر اذا تعكر ماء الجیـر یكـون كربونـات   

  نحاس اذا لم   یتعكز یكون كبریتات نحاس

2NaNO3  2NaNO2 + O2  

 نیتریت صودیوم(أبیض مصفر)    ترات صودیوم (أبیض)ن

]بعض نترات الفلزات   5[
حرارة     

  نیتریت الفلز    +         غاز االكسجین

ھبل  

ترات صودیوم ن  

O2 
ظیة مشتعلة ش  
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  ملخص لتفاعالت اإلنحالل الحرارى 
  

  

  اآلتي   حالل بالحرارة یمكن استنتاج من تفاعالت االن
  

     تخرج الغازاتو        یقل وزنھا   و       ھاغیر لونیت  عندما تنحل المادة بالحرارة 
             

   تغیر لون كبریتات النحاس وكربونات النحاس وھیدروكسید النحاس عند
 التسخین إلى اللون األسود   

  
أو كربونات النحاس أو ھیدروكسید    ألنھ عند تسخین كبریتات النحاس               

  النحاس  
  ینتج أكسید النحاس  وھو مادة لونھا  أسود                

  
  

  - الوسادة الھوائیة :
  

  . كیس قابل لالنتفاخ یوجد فالسیارات الحدیثة كوسیلة امان في المواقف الطارئة       
  

  - االھمیة: 
  تعتبر من اھم وسائل االمان في المواقف الطارئة.   

  
  - فكرة العمل: 

  عند حدوث اصطدام او انخفاض سریع ومفاجئ في سرعة السیارة  

بالشرر الكھربي الي   –الموجودة بالوسادة  – 3NaNتنحل مادة ازید الصودیوم 
  صودیوم وغاز النیتروجین.

  

  المادة المتفاعلة 

ي 
ار

حر
ل 

ال
ح
ان

  

  الكشف عنھ   لغاز الناتج ا  المادة المتبقیة 

    ھیدروكسید نحاس 
أكسید نحاس  

  أسود

    بخار ماء

  یعكر ماء الجیر    ثاني اكسید الكربون   كربونات نحاس 

    ثالث أكسید الكبریت   كبریتات نحاس 

یزید اشتعال الشظیة    األكسجین   زئبق   أكسید زئبق 
  نیتریت صودیوم   ترات صودیوم ن   المشتعلة
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 -تبعا للمعادلة التالیة:
  
  
  
  
  
  
  

  مللي ثانیة).  40بغاز النیتروجین الناتج بسرعة فائقة (خالل  فتمتلئ الوسادة

فرغ مباشرة بعد تصادمھا مع السائق لتؤمن الرؤیة الواضحة والحركة الصحیحة  وت 
  لھ.

2NaN3  
2           2Na+3N  

  ازید الصودیوم 
  

 شرر كھربي 
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  أسئلة
  : علل لما یأتى 1س

  ( مع كتابة المعادالت الكیمیائیة الدالة على ذلك ) بالتسخین ) تغیر لون المواد اآلتیة 1(
          صودیوم نترات  -    ھیدروكسید نحاس     - أكسید الزئبق                     

    الكربونألكسجین    ،     غاز ثانى أكسیدغاز ا          ن :ی: كیف تفرق عملیا� ب 2س
  أكمل المعادالت  اآلتیة  3 س

              Cu(OH)2                CuO   +   …………  

 
 

  
  

  
 رات اآلتیة  أكمل العبا -4س    

  تنحل نترات الصودیوم بالحرارة الى ................و.........................  -1
 عند تسخین ھیدروكسید النحاس یتحول لونھ من ...............إلى .....................  -2
 ......... معظم الكربونات تنحل بالحرارة الى .....................و............................... -3
  ........و......  ................. جین من االنحالل بالحرارة لكل منیمكن الحصول على غاز األكس -4
 كربونات النحاس مادة لونھا ................بینما كبریتات النحاس مادة لونھا ...........  -5 

  ......... تتمیز تفاعالت  االنحالل بالحرارة بخروج ........................ -6
  تنحل نترات الفلزات بالحرارة إلى  ...................و.............................................  -7
  .............................و.................. عند تسخین أكاسید الفلزات : تنحل بالحرارة إلى  -8
  ............و................................. ینحل أكسید الزئبق بالحرارة إلى ............. -9

  تنحل ھیدروكسیدات الفلزات بالحرارة إلى .........................و..................  -10
  تنحل ھیدروكسید النحاس إلى .........................و....................................  -11
  راة إلى .......................و..................................... تنحل كربونات الفلزات بالح  -12
  تنحل كربونات النحاس إلى .................................و........................................   -13
  ...................... تنحل كبریتات الفلزات بالحرارة إلى ...........................و................ -14
  تنحل كبریتات النحاس بالحرارة إلى ...........................و.....................................   -15
  أكمل الجدول التالي -5س

  

  الكشف عنھ   الغاز المتصاعد  المادة المتبقیة من التسخین  اسم المادة 
        ھیدروكسید نحاس

        كربونات نحاس 

        صودیوم  نترات

        اكسید زئبق 

        كبریتات نحاس 

  

     …………                      CuO   +     CO2 

       2HgO                       …………  +  O2  

   

    2NaNO3             …………   +  O2 

   

    CuSO4             …..   +     ……. 
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  تفاعالت یحل فیھ العنصر األكثر نشاطاً ( أكثر فاعلیة ) 
  محل العنصر األقل نشاطاً ( أقل فاعلیة )

  الصیغة العامة لتفاعل اإلحالل 

  

  
  

  
  

  
 

  
  تعریف تفاعل اإلحالل البسیط: 
ھو إحالل عنصر محل عنصر آخر فى   

  محالیل أحد مركباتھ. 
م نشاطاً  األكثر  العنصر  یحل  حل بحیث 

  العنصر األقل نشاطاً.

    تنقسم إلي

  إحالل فلز محل ھیدروجین الماء   -1

  إحالل فلز محل ھیدروجین الحمض  -2

  إحالل فلز محل فلز أخر  -3
  
  
  
  

ھى ترتیب العناصر الفلزیة ترتیباً تنازلیاً حسـب درجـة  متسلسلة النشاط الكیمیائى :
  .نشاطھا الكیمیائى

  

  االحالل البسیطتفاعالت 
 بوسي K بوتاسیوم 
 صاحبة Na صودیوم
 باسم  Ba باریوم
 كانت  Ca كالسیوم 

 ماشیة  Mg ماغنسیوم 
 لوحدھا  Al ألومنیوم 
 خالد Zn خارصین

 حرك Fe حدید 
 قلبھا Sn قصدیر 
 راح Pb رصاص

 ھیدور H ھیدروجین
 نحوھا  Cu نحاس
 زیزي Hg زئبق 
 فتاه Ag ةفض

 بالش Pt بالتین 
 ذكرھا Au ذھب 

ى
ائ
می

كی
 ال

ط
شا

لن
ة ا

ج
در

ل 
تق

  

  اإلحالل تفاعالت  ثانیا: 
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  لماءا إحالل فلز محل ھیدروجین  ]1[

  
ــز  ــتج ھیدروكســید الفل ــاء وین ــدروجین الم ــزات النشــطة محــل ھی تحــل بعــض الفل

  .ویتصاعد غاز الھیدروجین
  
  
  
  

  

تفاعل الصودیوم مع الماء وینتج ھیدروكسید الصودیوم ویتصاعد  : مثال 
  ن الذي یحترق بفرقعة مع انطالق حرارة.غاز الھیدروجی

  

        2Na  +  2H2O                       2NaOH   +   H2   +    حرارة 
  ھیدروكسید صودیوم                                                           

 .  ال تطفأ حرائق الصودیوم بالماء -1س

ألن الصودیوم یتفاعل مع الماء وینتج غاز الھیدروجین الذي یشتعل  
  بفرقعة 

  
  یحل الصودیوم محل ھیدروجین الماء   -2س

ودیوم أكثر نشاطا من الھیدروجین و یسبقھ في متسلسلة النشاط ألن الص 
  الكیمیائي  

  
  :المخفف الحمض إحالل فلز محل ھیدروجین  ]2[
  
  
  

  نشاط:
 انیة بـرادة ألومنیـومنحضر ثالثة أنابیب اختبار ونضع فى األولى خارصین وفى الث

  مخفف.وفى الثالثة خراطة نحاس ثم نضیف إلى الثالثة أنابیب حمض كبریتیك 
  المشاھدة:

ویتصـاعد غـاز یشـتعل بلھـب أزرق االلومنیـوم ] یحدث تفاعل مـع الخارصـین و1[
  (الھیدروجین).

  ] ال یحدث تفاعل مع النحاس.2[
  االلومنیوم. ] تفاعل الحمض مع الخارصین أسرع من تفاعلھ مع  3[

اء   + فلز نشیط  ن   + ھیدروكسید الفلز                          موجھیدر  
  

 ھیدروجین   + ملح الحمض           مخفف             حمض   +  فلز نشیط  
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] العناصر التى تسـبق الھیـدروجین فـى متسلسـلة النشـاط تحـل محـل 1[االستنتاج:
  لھیدروجین فى األحماض المخففة.ا
] العناصــر التـــى تلـــى الھیــدروجین فـــى متسلســـلة 2[

  النشاط ال تحل محل الھیدروجین فى األحماض المخففة.

Zn +2 HCl 
مخفف 

    ZnCl2 + H2 

2Al + 6HCl  
مخفف 

  2AlCl3+3 H2 

  
  ال یحل النحاس محل ھیدروجین الحمض المخفف.

  
بق الخارصین في متسلسلة النشاط الكیمیائي فإنة یتأخر رغم أن االلومنیوم یس - (علل):

  الخفف؟؟ عنة عملیا في التفاعل مع حمض الھیروكلوریك 
  

علي سطح فلز االلومنیوم تأخذ فترة حتي  3O2Alلوجود طبقة من اكسید االلومنیوم 
 تتآكل ویصبح الفلز معرضا للتفاعل مما یؤخر التفاعل.

  

  :د محالیل امالحة اح] إحالل فلز محل فلز آخر فى 3
  نشاط:
  فى محلول كبریتات نحاس أزرق.  ماغنسیومنضع شریط  -1

  

    المشاھدة:
  یختفى لون محلول كبریتات النحاس بالتدریج ویترسب النحاس األحمر.

  
  نكرر ما سبق باستخدام لوح نحاس مع محلول كبریتات خارصین. -2

  

  ال یحدث تفاعل.المشاھدة:  
  

  االستنتاج:
  ل الفلزات التى تلیھ فى المتسلسلة فى محالیل أمالحھا.] یحل الفلز مح1[
] یــدل التباعــد بــین الفلــزات فــى الترتیــب فــى المتسلســلة علــى ســھولة عملیــة 2[

(الماغنسیوم اسرع من الخارصـین فـي احاللـة محـل النحـاس فـي محلـول اإلحالل.
  كبریتات النحاس).

  

Zn + CuSO4    ZnSO4 + Cu 
Mg + CuSO4    MgSO4 + Cu 
Mg + ZnSO4    MgSO4 + Zn   

   

  مخففریك ھیدروكلوحمض 

  نحاس  خارصین  الومنیوم 
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                  Cu + HCl........... .........       االتیةاكمل المعادالت 
                                            ............. .........  Al + HCl       

    Zn + HCl                 ………… ………                           
  
  
  
  

مـزدوج   ھى تفاعالت كیمیائیة یـتم فیھـا تبـادل:  تعریف تفاعل التبادل المزدوج
  .لینتج مركبین جدیدینمختلفین ) مركبین بین شقى (أیوني

  
ــة: ــاعالت األیونی ــرف بالتف ــا وتع ــال  ألنھ ــتم دون انتق ــة وت ــواد أیونی ــمن م تتض

  .إلكترونات

  الصیغة العامة لتفاعل اإلحالل المزدوج

  
   

    أنواع 3عالت اإلحالل المزدوج إلى وتنقسم تفا
  

  .تفاعل التعادل ( تفاعل حمض مع قلوي ) -  1    
  
  .تفاعل حمض مع ملح - 2    

  
  (تفاعل الترسیب).ملح آخر  محلول ملح مع محلول تفاعل  - 3    

 
  
  ] تفاعل حمض مع قلوى (التعادل).1[
  

  
   

  والماءض الحمتفاعل الحمض مع القلوى لیعطى ملح  :التعادلتعریف 
  

HCl + NaOH   NaCl + H2O 

  تفاعالت االحالل المزدوج 
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األحمــاض تتفاعـل مــع األمـالح وتتوقــف  :] تفاعــل األحمــاض مــع األمــالح2[ 
  نواتج التفاعل على نوع كل من الحمض والملح.

  
 ملح الحمض + حمض الملح         حمض + ملح  

  
  تفاعل حمض الھیدروكلوریك المخفف مع كربونات الصودیوم: -1
  

  نشاط:
ــاز  ــون جھ ــات نك ــن كربون ــیالً م ــع قل ــم نض ــكل ث ــا بالش كم

الصــــودیوم فــــى أنبوبــــة االختبــــار ثــــم نضــــیف حمــــض 
  ھیدروكلوریك مخفف إلیھ.

  
  المشاھدة:

  یحدث فوران ویتصاعد غاز یعكر ماء الجیر.
  

  االستنتاج:
وغـاز ثـانى أكسـید تكون كلورید صودیوم وحمض كربونیـك الـذى ینحـل إلـى مـاء  

  .كربون
  

Na2CO3  +  2HCl     2 مخف فNaCl  +  H2CO3 
 

H2CO3   H2O + CO2 
  بالجمع 

Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + H2O + CO2 

  

  

  

  

  

  حمض ھیدروكلوریك

  ماء جیر رائق 

  كربونات صودیوم 

 

 مسحوقبالون بھ 
 كربونات الصودیوم 

 
HCl 

 خففم
 

 

 بالون بھ  
2CO  
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  عللوتسمى بتفاعالت الترسیب  :تفاعل محلول ملح مع محلول ملح آخر  - ]3[
  ألنھا تكون مصحوبة بتكوین راسب. 

 أو یختلف أحد الملحین عن اآلخر اختالف ملحوظ فى درجة ذوبانھ.
 أمثلة: 

  ترات الفضة إلى محلول كلورید الصودیوم إضافة محلول ن
  

نحضر أنبوبة اختبار ونضع بھا محلـول كلوریـد الصـودیوم ثـم نـنقط علیـھ   :  نشاط
  قطرات من محلول نترات الفضة.

  
  .یتكون راسب أبیض : المشاھدة

  
 یترسب كلورید الفضة الشحیح الذوبان في الماءاالستنتاج : 

 
Ag+NO-

3 + Na+Cl-   NaNO3 + AgCl    
  نترات الصودیوم     راسب أبیض من 

  كلورید الفضة 
  

  عدم حفظ محلول نترات الفضة في اواني من االلومنیوم؟  -علل:
  

الن االلومنیوم یسبق الفضة في متسلسلة النشاط الكیمیائي فیحل محلھا في   
  محالیل امالحھا مما یؤدي الي تآكل االواني.

  

  یوم إلى محلول كبریتات النحاس:ترات البارمحلول نإضافة 
  

CuSO4 + Ba (NO3)2   Cu (NO3)2 + BaSO4 
  راسب أبیض من كبریتات الباریوم 

  

  إضافة محلول كبریتید صودیوم إلى محلول كبریتات نحاس.
  

Na2S + CuSO4       Na2SO4+ CuS 
  نحاسراسب أسود من كبریتید ال
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 :تالیة ال العبارات أكمل:  األولالسؤال 
 ......و..................................و.................. إلىتنقسم التفاعالت الكیمیائیة 1-  
 األنبوبة.............. قاع  في نتتكو  أكسید الزئبق األحمر منعند تسخین قلیل 2 - 
یتكون....................  اللون  عند تسخین قلیل من كربونات النحاس خضراء3 - 
 الرائق  .................... ...................الذي یعكروغاز

  :السؤال الثاني اكتب المصطلح العلمي
 كیمیائیة یتم فیھا إحالل عنصر محل عنصر أخر موجود في محلول احد أمالحھ ھي تفاعالت -  1

 ترتیب العناصر الفلزیة تنازلیاً حسب درجة نشاطھا الكیمیائي  ھي 2 - 
 فیھا تبادل مزدوج بین شقي (ایونات) مركبین لینتج مركبین جدیدین  اعالت یتمھي تف -  3
 تفاعالت مصحوبة بتكوین راسب  -  4
  تفككك جزیئات بعض المركبات إلى عناصر و جزیئات ابسط منھا عند التسخین ھي تفاعالت -  5

 
  :وجد إنمع كتابة معادلة التفاعل  یأتي السؤال الثالث : علل لما 

 أكسید الزئبق األحمر إلى درجات حرارة عالیة ؟  ح بعدم زیادة تسخینینص - 1
  ھیدروجین حمض الھیدروكلوریك یحل الماغنسیوم أو الخارصین محل  - 2
 والحدید في محالیل أمالحھم  ال تحل الفضة محل ھیدروجین الحمض أو محل النحاس - 3
                                   سید الزئبق األحمرتكون مادة فضیة اللون في قاع األنبوبة عند تسخین أك  -4

  ) .    ة( مع كتابة معادلة التفاعل موزون

  ینصح بعدم زیادة تسخین أكسید الزئبق األحمر إلى درجات حرارة عالیة .  - 5

  . أو الخارصین محل ھیدروجین حمض الھیدروكلوریك  الماغنسیومیحل   -6
مثل النحاس ال تحل محل ھیدروجین الحمض المخفف .   أما العناصر التي تلي الھیدروجین 

  یحل الحدید محل ھیدروجین الحمض وال یحل النحاس محل ھیدروجین الحمض .   -  7
المخفف یتصاعد غاز یشتعل.بفرقعة ؟    كعند إضافة برادة الحدید إلى حمض الكبریتی  -  8
  ید ؟ یحل الخارصین محل ھیدروجین الحمض أسرع من إحالل الحد  -  9

    ال تحل الفضة محل ھیدروجین الحمض أو محل النحاس والحدید في محالیل أمالحھما  - 10
  یحفظ عاز ثالث أكسید الكبریت في اوانى محكمة الغلق .  - 11
  یحفظ الغاز الناتج من تسخین كبریتات النحاس في اوانى محكمة الغلق .  -12
  ن و ال  یقل وزن كمیة من كربونات        یقل وزن كمیة من كربونات النحاس عند التسخی -13

  الصودیوم عند التسخین .            
  یزول لون كربونات النحاس األخضر عند التسخین .  – 14
  اعترض طارق عندما وجد زمیلة یحتفظ بكبریتات الخارصین في إناء االلومنیوم .    - 15

  ارة على كالً من : وضح بالمعادالت الكیمیائیة الرمزیة الموزونة أثر الحر 3س
  نترات الرصاص :............  - 1
  كربونات الكالسیوم :.........  - 2
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  ھیدروكسید األلمونیوم :.....  - 3
  كبریتات الكالسیوم :..........  - 4
  كربونات الصودیوم :.........   - 5

 :  اكتب معادلة تفاعل االنحالل الحراري لكل من  4س       
     3KNO   نترات البوتاسیوم- 2b(NO3)p                    2نترات الرصاص    -   1     

     3Al(OH) ھیدروكسید االمونیوم- 3CaCO                   4كربونات الكالسیوم    -  2     

  .  4CaSOكبریتات الكلسیوم   - 3     
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   : مفھومان كسدة و اإلختزالألل
  

 :االكسدة واالختزال حسب المفھوم التقلیدي
  
  
  
  
  
  
  
  

  

( یحدث لھ   : النة منح االكسجین للھیدروجین. أكسید النحاس عامل مؤكسد   -1
     .ویترسب على ھیئة نحاس أحمرالنتزاع االكسجین منة )   عملیة إختزال 

                                                                                                                       
یحدث    (:النة انتزع االكسجین من اكسید النحاس الھیدروجین   عامل مختزل  -2 

  .  ویتحول إلى ماءالتحادة مع االكسجین  لھ عملیة أكسدة   )  

                                                              

  عملیة 
  األكسدة

عملیة كیمیائیة ینتج عنھا 
زیادة نسبة األكسجین أو  

  ص نسبة الھیدروجین نق

العامل  
  المؤكسد 

  مادة تعطى األكسجین 
  أو تنتزع الھیدروجین  

  عملیة 
  اإلختزال 

عملیة كیمیائیة ینتج عنھا 
زیادة نسبة الھیدروجین  
  أو نقص نسبة األكسجین 

العامل  
  المختزل 

  مادة تنتزع األكسجین 
  أو تعطى الھیدروجین  

  
  مالحظات ھامة  

    ة عكس تعریف العامل المؤكسدتعریف عملیة األكسد -  1      
  

  تعریف عملیة اإلختزال عكس تعریف العامل المختزل    - 2     
  

  ) لذلك نقول أن العامل عكس العملیة(
  

                     

 األكسدة و االختزال ثالثا:

 CuO  +   H2             Cu  +   H2O 

  اختزال عملیة 

  كسدة أعملیة 

  عامل مختزل   عامل مؤكسد 
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  االكسدة االختزال حسب المفھوم االلكتروني (الحدیث)
  

  لكترونات ھذا المفھوم یوضح األكسدة واالختزال من خالل فقد واكتساب اال
  ( بدون وجود األكسجین أو الھیدروجین ) 

 
قطعة من الصودیوم إلى مخبار مملوء بغاز الكلور یحدث  إضافةعند   مثـــــال
  :...  كلورید الصودیوم ویتكونتفاعل 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

  
  
 
  
 

    

عملیة كیمیائیة تفقد فیھا ذرة العنصر إلكترون أو أكثر األكسدة :    

 عملیة كیمیائیة تكتسب فیھا ذرة العنصر إلكترون أو أكثر:  االختزال  

  الكیمیائي   ل: مادة تكتسب  إلكترون أو أكثر أثناء التفاع العامل المؤكسد  

 الكیمیائي ل: مادة تفقد  إلكترون أو أكثر أثناء التفاع العامل المختزل  

  علل: 
    الكسدة واالختزال عملیتان متالزمتان متكاملتان.ا

  
االلكترونات التي یكتسبھا العامل المؤكسد في عملیة االختزال یساوي عدد  الن عدد

  االلكترونات التي یفقدھا العامل المختزل في عملیة االكسدة.
  

  

  eNaNa أكسدة


  CleCl إختزال

  ClNaClNa 222 2

  عامل مختزل 

 عامل مؤكسد 

دیوم یفقد إلكترون ویتحول إلى ایون موجب ( تحدث لھ عملیة أكسدة ) ویسمى عامل  الصو -1
  مختزل

ول إلى ایون سالب ( تحدث لھ عملیة اختزال ) ویسمى عامل  الكلور یكتسب إلكترون ویتح -2
  مؤكسد

  ترونات فتزداد الشحنة الموجبة  . الك ألنھا تفقد   * الفلزات دائماً تحدث لھا عملیة أكسدة
     .الكترونات فتزداد الشحنة السالبة  ألنھا تكتسبفلزات دائماً تحدث   لھا عملیة اختزال الال 

 عامل مؤكسد 
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  اسئلة 

  

  التعليل في التفـاعالت اآلتية مع حدد العامل المؤكسد و العامل المختزل     
Mg + O                     2 MgO                              1)                                  

AlCl3                Al + 3Cl 2)  

                            - Cl                     -e   +Cl 3)      
                                    +Na                         Na   4)   

  

  أكمل العبارات اآلتية  
  ....................... عملیة كیمیائیة فیھا .............. االختزال  - 1
 ......................... األكسدة عملیة كیمیائیة فیھا ..............  - 2
 ............................. العامل المؤكسد ھو المادة التي ........ - 3
 .... ......................العامل المختزل ھو المادة التي .......... - 4
 ي تحدث لھ عملیة ............ العامل المؤكسد في التفاعل الكیمیائ - 5
 حدث لھ عملیة .............. العامل المختزل في التفاعل الكیمیائي ت - 6
 ..........ھو المادة التي تفقد  إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكیمیائي  - 7
یكتسب العامل ........عملیتان متالزمتان حیث ..............و ...... - 8

 ...... العامل المختزل تي .....المؤكسد نفس عدد االلكترونات ال

ألكسید یحدث  O + Cu↓ 2H →+ CuO  2Hفي التفاعل االتى  - 9

 ... ین عملیة .......... ولغاز الھیدروجالنحاس عملیة ......

         2MgO + C↓  → 22Mg + COفي التفاعل االتى  - 10

 زل ھو......... ........ العامل المختالعامل المؤكسد ھو.......... 
العامل المؤكسد تحدث لھ عملیة.............و تعتبر الفلزات النشطة  - 11

 عوامل ........... 
العامل المختزل  تحدث لھ عملیة.................و تعتبر اال فلزات   - 12

 عوامل ............. 
......  ......م موجب عملیة ...تحول الماغنسیوم إلى ایون ماغنسیو - 13

 ..... كسجین سالب عملیة .........بینما تحول األكسجین إلى ایون أ
ي تحدث لھ عملیة العنصر الذي یفقد الكترونات إثناء التفاعل الكیمیائ - 14

............. ... 
....كعامل مختزل بینما  .......في تفاعل الصودیوم مع الكلور یعمل .. - 15

 ..كعامل مؤكسد...........یعمل ....
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 Al13   →لكترونات + .................ثالثة ا - 16
 الصودیوم عامل .........................  - 17
 الكلورعامل ........................  - 18
 ایون الصودیوم عامل ...................  - 19
 ایون الكلورعامل ........................  - 20
ناء .............عملیة كیمیائیة تكتسب فیھا الذرة إلكترون أو أكثر أث - 21

 التفاعل الكیمیائي  
.............عملیة كیمیائیة تفقد فیھا الذرة إلكترون أو أكثر أثناء   - 22

 التفاعل الكیمیائي 
.............ھو المادة التي تكتسب إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل   - 23

 الكیمیائي 

  علل لما ياتى  
  ال تعنى األكسدة مجرد اتحاد المادة مع األكسجین . - 1
 عوامل مختزلة . تعتبر الفلزات - 2
 تعتبر أال فلزات عوامل مؤكسدة . - 3
 تفاعالت اإلحالل المزدوج ال تتضمن حدوث أكسدة وأختزل  - 4

یعتبر     2NaCl → 22Na + Cl     التالي  في التفاعل - 5

 الصودیوم عامل مختزل 
  -اسئلة متنوعة:

  لھب –ھیدروكسید نحاس  - : لدیك كبریتات نحاس1س 
  اسود وحمض كبریتیك . ، وضح كیف تحصل على راسب    

  :كیف تمیز بین كبریتات نحاس وكربونات نحاس .2س
  یعكر ماء الجیر Bإذا علمت أن     Xy  →   A+B:في التفاعل   3س
  اكتب المعادلة رمزیة موزونة .  -  1
    .  Xyما اسم  - 2
  ما نوع التفاعل .  - 3

  في التفـاعل االتى : : 6س
  نحاس + ماء     حاس + ھیدروجین             أكسید ن

  یحدث ألكسید النحاس األسود .ماذا  - )1
  ماذا حدث لغاز الھیدروجین .  - )2
  أكتب المعادلة الكیمیائیة الرمزیة التي تعبر عن التفاعل السابق .  - )3
لماذا یقال أن أكسید النحاس عامل مؤكسد و غاز الھیدروجین عامل  - )4

  مختزل .  
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   2Cl +→ 2Na2+ Cl2Na+-   :   ادرس التفـاعل االتى :  7س

  أمام العبارات اآلتیة  (×)أو عالمة   (√)ثم ضع عالمة 
  الصودیوم عامل مؤكسد  (   )  - 1     
  الكلور عامل مختزل      (   )  - 2     
  تحول ذرة الصودیوم إلى ایون صودیوم یمثل عملیة أكسدة  (   )   - 3     
  یة اختزال         (   )  تحول ذرة الكلور إلى ایون كلور یمثل عمل - 4     

                       بین العامل المؤكسد و العامل المختزل من حیث التعریف في  قـارن   : 8س

  ضوء النظریة االلكترونیة  مع ذكر مثال . 
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  ھو عملیة تتحول فیھا مادة كیمیائیة إلي مادة أخري. التفاعل الكیمیائي

 المالبس كل ھذه من أمثلة التفاعالت   إن صدأ الحدید وتعفن الطعام وتنظیف
  الكیمیائیة. 

  سرعة التفاعالت الكیمیائیة تتفاوت من تفاعل إلي آخر فمنھا ما یحدث بسرعة
  كبیرة جدا مثل إحتراق الخشب ومنھا ما یحتاج لوقت طویل مثل صدأ الحدید. 

  بعض التفاعالت تكون بطیئة جدا وتحتاج لمئات أو آالف السنین لكي تحدث
 التفاعالت التي تحدث في باطن األرض لتكوین النفط. مثل 

للوصول إلي تعریف سرعة التفاعل الكیمیائي سندرس تفاعل تفكك غاز خامس 
  أكسید النیتروجین إلي غاز ثاني أكسید النیتروجین وغاز األكسجین. 

  O  22 NO                 5O2N½  +2  ندرس التفاعل الكیمیائي التالي وھو             

الرسم البیاني الذي یوضح تفكك غاز غاز خامس أكسید النیتروجین مع الزمن،  
حیث یمثل التركیز (مول/لتر) علي  
المحور الرأسي، والزمن (دقیقة)  

  علي المحور األفقي

التفاعل یكون   في بدایة:نالحظ
 تركیز خامس أكسید النیتروجین

%  100مول/لتر أي بنسبة 0.16
أكسید بینما یكون تركیز ثاني 

النیتروجین واألكسجین صفر 
  مول/لتر أي بنسبة صفر % 

بمرور الزمن یقل تركیز خامس 
أكسید النیتروجین بینما یزید تركیز 

  غازي ثاني أكسید النیتروجین واألكسجین 

في نھایة التفاعل یكون تركیز خامس أكسید النیتروجین صفر مول/لتر أي بنسبة  
  %   100النیتروجین واألكسجین  صفر % بینما یكون تركیز ثاني أكسید

یستدل عي زمن انتھاء التفاعل من ثبوت تركیز كل من المتفتعالت والنواتج  
  بمرور الزمن. 

المواد " تركیز "ھي معدل التغیر في كمیات  :الكیمائیةسرعة التفاعالت 
  الناتجة في وحدة الزمن  والموادالمتفاعلة 

  

    الوحدة االولى  ائیةسرعة التفاعالت الكیمی رس الثاني الد



  أ/آالء المراسي   الترم الثاني  الصف الثالث االعدادي 

 23

  - تقاس سرعة التفاعل الكیمیائي بمعدل: 
  (ب) ظھور احدي المواد الناتجة.     ختفاء احدي المواد المتفاعلة.)ا1(
   
  
  
  
  
  

  
 

في الشكل السابق ماذا یحدث للون كبریتات النحاس 
 الزرقاء ؟ 

  :  اإلجابة     

   عند إضافة محلول ھیدروكسید الصودیوم إلي محلول كبریتات النحاس
األزرق یتكون كبریتات صودیوم عدیمة اللون وراسب أزرق من  

یدروكسید النحاس، وتقاس سرعة التفاعل بمعدل اختفاء لون كبریتات  ھ
  النحاس أو معدل ظھور الراسب. 

  العوامل المؤثرة فى سرعة التفاعل الكیمیائى 

 المتفاعالت  تركیز  -2           فاعالتالمت طبیعة  .1

  المواد الحافزة   -4        التفاعل درجة حرارة - 3

  یقصد بھا عامالن ھما:   لتفاعلطبیعة المواد الداخلة في ا - 1

  نوع الترابط في المواد المتفاعلة  * 

  .  مساحة المادة المعرضة للتفاعل*

 نوع الترابط في المواد المتفاعلة.

  المركبات التساھمیة  المركبات األیونیة   وجھ المقارنة 

  السكر  الملح   مثال 

  بطیئة في تفاعلھا   سریعة في تفاعلھا   سرعة التفاعل 

  ال تتفكك أیونیا   كك أیونیا تتف  التفكك 

  التفاعل بین الجزیئات والذرات  التفاعل بین األیونات وبعضھا  التفاعل 

  الخالصة 
  زیئاتتفاعل األیونات اسرع بكثیر من الذرات والج

  كلما زاد عدد الروابط كلما نقصت سرعة التفاعل

    3→AgCl ↓ + NaNO 3NaCl + AgNO  
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 .كلما زادت مساحة السطح المواد المتفاعلة   مساحة المادة المعرضة للتفاعل
 زادت سرعة التفاعل الكیمیائى  

 : اكتشف تاثیر مساحة السطح على سرعة التفاعل الكیمیائى   نشاط 

كتلتان متساویتان  –حمض الھیدروكلوریك مخفف ن متساویان من  حجمااالدوات : 
  اختبار ا انبوبت –من الحدید احداھما على شكل برادة واالخرى قطعة واحدة 

  الحدید  قطعةفى االنبوبة ( ب ) والحدید  برادةضع فى النبوبة ( ا )  -1 : الخطوات 

  كلوریك المخفف .  ضع فى كل من االنبوبتین حجما متساویا من حمض الھیدر - 2 

نالحظ أن معدل تفاعل حمض الھیدروكلوریك مع برادة الحدید أسرع لزیادة  
( برادة  ینتھي التفاعل في حالة المسحوق مساحة السطح المعرض للتفاعل لذلك 

  في وقت أقل من قطعة الحدید. الحدید ) 

Fe + 2HCl  ↑2+ H 2FeCl  

  د حدیدكلوری+  ھیدروجین   كلورید ھیدروجین + حدید 

  كلما زادت مساحة السطح المواد المتفاعلة زادت سرعة التفاعل  االستنتاج
  . الكیمیائى 

حتي تزداد مساحة سطحھ ویكون   ← بل البلعیجب مضع الطعام جیداً قعلل:  
  أسرع في التفاعل مع اإلنزیمات فیسھل ھضمھ وإمتصاصھ. 

  

  :    (المتفاعالت)المواد الداخلھ في التفاعل  تركیز -3

     علل: التفاعلالمتفاعلة الى زیادة سرعة  ى زیادة تركیز الموادیؤد

  ن الجزیئات اكثر الن زیادة تركیز المواد المتفاعلة یجعل عدد التصادمات بی 

عند وضع سلك ألومنیوم مشتعل في أكسجین الھواء الجوي ووضع سلك  -
ألومنیوم مشتعل في دورق بھ أكسجین نقي نالحظ أن احتراق سلك  

وم في األكسجین النقي (تركیز كبیر) أسرع من إحتراق سلك  األلومنی
 الجوي (تركیز أقل). األلومنیوم في أكسجین الھواء 

  كیز المتفاعالت على سرعة التفاعل الكیمیائى  نشاط : تأثیر تر

حمض   –انبوبتا اختبار  –قطعتا ماغنیسیوم نفس الحجم االدوات :  
  مركز  ر ھیدروكلوریك مخفف واخ

ضع فى االنبوبة ( أ ) حمض ھیدروكلوریك مخفف وفى  -1الخطوات : 
   االنبوبة (ب) نفس الكمیة ولكن حمض ھیدروكلوریك مركز
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  سیوم فى كل من االنبوبتین  ضع قطعة ماغنی -2

نالحظ حدوث فوران في األنبوبة التي تحتوي علي الحمض المركز  : المشاھدة
  أعلي من األنبوبة األخري.

  علالمتفاعلة الى زیادة سرعة التفا  تركیز المواد یؤدى زیادة:  االستنتاج

 

 التفاعل   درجة حرارة -4

لة والمواد الناتجة.  زید طاقة حركة المواد المتفاعزیادة درجة الحرارة ی -
تزید عدد التصادمات بین الجزیئات   بسرعة أكبر وبالتالي فإن الجزیئات تتحرك

 وبالتالي تزید سرعة التفاعل الكیمیائي 

بسبب التفاعالت الكیمیائیة التي تحدثھا علل:  ا یر المجمد سریعیفسد الطعام غ -
 البكتریا وتبرید الطعام یبطئ سرعة تلك التفاعالت. 

الطعام نزید من درجة الحرارة فتزداد سرعة التفاعالت التي تتم  عند طھي -
 لطھي الطعام. 

تي فوران قرص الفوار في الماء یعتبر نوع من أنواع التفاعالت الكیمیائیة ال -
  تزداد سرعتھ بزیادة درجة الحرارة. 

  نشاط :تأثیر درجة الحرارة على سرعة التفاعل الكیمیائى  

  ماء ساخن  –ماء بارد  –قرص فوار  –اثلین كأسین زجاجین متماالدوات : 

ضع فى الكأس (أ) ماء بارد الى منتصفھ وفى الكأس (ب) ماء   -1الخطوات : 
  ساخن الى منتصفھ  

  فى كل من الكأسین  ضع قرصا فوارا - 2

  الساخن اسرع من الماء البارد قرص الفوار في الماءالفوران  المشاھدة : 

  .  من سرعة التفاعل الكیمیائى زید رة یزیادة درجة الحرا االستنتاج : 

  

  الحافزةالعوامل  - 5

  . تتغیر  دون ان التفاعل الكیمیائى  )معدلسرعة (من  كیمیائیة تغیر   مادة :العامـل الحفـاز

 د اضافة  العامل المساعد تزداد سرعة التفاعل بشكل أكبر ویسمى  عن
  (ثاني اكسید المنجنیز في تحضیر غاز االكسجین). حفزا موجبا 

   وبعض العوامل المساعدة عند اضافتھا تقل سرعة التفاعل ویسمى
  (المواد الكیمیائیة التي تضاف لالطعمة المحفوظة). حفزا سالبا  

 د من سرعة التفاعل  اغلب العوامل المساعدة تزی.  
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  وتوجد للعامل الحفاز بعض الخواص المشتركة منھا:

 قاف التفاعل. یغیر من سرعة التفاعل، ولكنھ ال یؤثر على بدء أو إی . 1

 . ال یحدث لھ أي تغییر كیمیائي أو نقص في الكتلة قبل وبعد التفاعل . 2

  یرتبط أثناء التفاعل بالمواد المتفاعلة، ثم ینفصل عنھا بسرعة لتكوین  . 3
 النواتج في نھایة التفاعل.

 للتفاعل.  لحدوث یقلل من الطاقة الالزمة  . 4

 التفاعل. غالباً ما تكفي كمیة صغیرة من العامل الحفاز التمام  . 5

 

  نشاط : تفكك فوق اكسید الھیدروجین  

  انبوبتا اختبار   –ثانى اكسید المنجنیز  –:  فوق اكسید الھیدروجین االدوات 

االنبوبتین حجما متساویا من فوق اكسید  ضع فى كل من  -1:  الخطوات
  الھیدروجین

  ضع فى احدى االنبوبتین كمیة صغیرة من ثانى اكسید المنجنیز   -3

سرعة التفاعل في األنبوبة التي بھا عامل حفاز ونستدل  نالحظ زیادة : المشاھدة
 منھ علي زیادة توھج  عود الثقاب. 

  اعل  : العوامل المساعدة یزید من سرعة التف االستنتاج

  

ھي مواد كیمیائیة ینتجھا جسم الكائن الحي تعمل كعوامل حفازة لزیادة   -االنزیمات: 
  یة). سرعة التفاعالت البیولوجیة (الحیو 

  تأثیر االنزیمات على سرعة التفاعل  : نشاط 

  كأس زجاجیة   –قطعة بطاطا  –فوق اكسید الھیدروجین :  االدوات

  منتصفھا من فوق اكسید الھیدروجین امأل الكأس الزجاجیة حتى  -1:  الخطوات

  ضع قطعة البطاطا فى الكأس الزجاجیة   -2

ھ فوق أكسید الھیدروجین عند وضع قطعة بطاطا في كأس زجاجي ب:  المشاھدة
 تتصاعد فقاعات بنسبة كبیرة بسبب وجود إنزیم األوكسیدیز الذي تفرزه البطاطا. 

جسام الكائنات الحیة (تسبھ العامل  اإلنزیمات الموجودة في أ :  واالتفسیر الستنتاجا
  المساعد) تعمل علي زیادة سرعة التفاعالت الكیمیائیة بھا. 
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  المحول الحفزي 
  

و علبة معدنیة توجد في السیارات الحديثة لمعالجة ھ -:التعریف -1
  . الغازات الضارة الناتجة عن احتراق الوقود قبل طردھا

  
 

عن خاليا مصنوعة  ب من ثالث شعب كل منھا عبارة يترك-التركیب:  -2
من الخزف او السیرامیك تشبة خاليا شمع النحل مطلیة 

م او بطبقة رقیقة من عامل حفاز مثل البالتین او االيريديو
البالديوم وھي فلزات ثمینة ويتصل المحول الحفزي بأنبوب 

  لطرد غازات عوادم االحتراق. 
  
 

 ب الثالث بمعالجة واحد منتقوم كل شعبة من الشع- األھمیة : -3
الغازات الضارة الناتجة عن احتراق الوقود في الحرك قبل 

  طردھا للحد من التلوث البیئي. 
  
 

 - فكرة العمل: -4

a. تعمل علي زيادة مساحة السطح  یة الخاليا السیرامیك
المعرض للتفاعل مما يحقق اكبر وفر في استخدام 

 المعادن الثمینة. 

b.   العوامل الحفازة تزيد من سرعة تفاعالت معالجة
  االحتراق الضارة.  غازات
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  اكمل االتى 

  . .......................................................ھو  التفاعل الكیمیائي .1

  من أمثلة التفاعالت الكیمیائیة.  ........... و ............ و ............. .2

سرعة التفاعالت الكیمیائیة تتفاوت من تفاعل إلي آخر فمنھا ما یحدث   .3
  . ....ومنھا ما یحتاج لوقت طویل مثل  ...............كبیرة جدا مثل  بسرعة

ف السنین لكي تحدث بعض التفاعالت تكون بطیئة جدا وتحتاج لمئات أو آال .4
  ...............................................مثل التفاعالت 

  ............... ھى.................................. الكیمائیةسرعة التفاعالت  .5

عند إضافة محلول ھیدروكسید الصودیوم إلي محلول كبریتات النحاس   .6
مة اللون وراسب أزرق من  عدی ......................األزرق یتكون 

  ............... و.............، وتقاس سرعة التفاعل بمعدل ..................

و   ..............و .............   العوامل المؤثرة فى سرعة التفاعل الكیمیائى .7
  ........ و .................... ........ .......... ........... 

 .......ن ھما........ و ..یقصد بھا عامال  في التفاعل طبیعة المواد الداخلة  .8

  التساھمیة  .. من سرعة تفاعل المركباتتفاعلھا  .....   األیونیةبات المرك  .9

 ....... سرعة التفاعل الكیمیائى طح المواد المتفاعلة مساحة س  لما زادتك - 10

...من  ...............معدل تفاعل حمض الھیدروكلوریك مع برادة الحدید -11
   برادة الحدید ألن .....................................................  تفاعلھ مع

  ................. ...........حتي   یجب مضع الطعام جیداً قبل البلع  - 12

  عل  المتفاعلة الى................ سرعة التفا ؤدى زیادة تركیز الموادی - 13  

  ................................................... الن ..................

..............................  احتراق سلك األلومنیوم في األكسجین النقي -14
  .الجوياأللومنیوم في أكسجین الھواء  إحتراق سلك من 

 .........و................ ...زید طاقة حركة المواد زیادة درجة الحرارة ی -15

بین    .....................تزید عدد  الجزیئات بسرعة أكبرتتحرك   عندما -16
 سرعة التفاعل الكیمیائي  .........................الجزیئات وبالتالي 

 سریعا بسبب ................................ غیر المجمد یفسد الطعام  -17

سرعة  ..لى............امما یؤدى عند طھي الطعام نزید من درجة الحرارة  -18
 التفاعالت التي تتم لطھي الطعام.

  أسئلة 
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    ......................فوران قرص الفوار في الماء یعتبر نوع من أنواع  -19
  سرعتھ بزیادة درجة الحرارة. .........................  التي 

  من الماء البارد .............الساخن   قرص الفوار في الماءالفوران  -20

  .  ...............من سرعة التفاعل الكیمیائى ... زیادة درجة الحرارة  -21

  ھو .............................................................  العامـل الحفـاز -22

  ل المساعد تزداد سرعة التفاعل بشكل أكبر ویسمى . عند اضافة  العام -23

  بعض العوامل المساعدة عند اضافتھا تقل سرعة التفاعل ویسمى .....  -24

  . لعوامل المساعدة....................... من سرعة التفاعل اغلب ا -25

  ........................... الحفاز بعض الخواص المشتركة منھاتوجد للعامل  -26

 ...........التفاعل، ولكنھ ال یؤثر  .................. لمساعد من العامل ا یغیر -27

أو نقص في  ............................ال یحدث لھ أي تغییر العامل المساعد  -28
 . قبل وبعد التفاعل  .............................

 عل. من الطاقة الالزمة للتفا العامل المساعد .............................. -29

 التمام التفاعل.  تكفى  من العامل الحفاز  ..............................كمیة -30

  ............. من سرعة التفاعل  العوامل المساعدة ....................  -31

عند وضع قطعة بطاطا في كأس زجاجي بھ فوق أكسید الھیدروجین تتصاعد  -32
الذي   ..........................إنزیم  بسبب وجود  ........................فقاعات بنسبة 
   تفرزه البطاطا.

سرعة   ...... ........ تعمل علي نات الحیة  اإلنزیمات الموجودة في أجسام الكائ -33
  التفاعالت الكیمیائیة بھا.

  علل لما یاتى  
 سرعة التفاعالت الكیمیائیة تتفاوت من تفاعل إلي آخر  -1

  بعض التفاعالت تكون بطیئة جدا  -2

  جدا سریعة بعض التفاعالت تكون -3

   یجب مضع الطعام جیداً قبل البلع -4

  عل  ة التفاالمتفاعلة الى زیادة سرع یؤدى زیادة تركیز المواد -5

   یفسد الطعام غیر المجمد سریعا -5

  مع تحدید نوع التفاعل فى كل حالة  اكتب معادلة التفاعل لكل مما یاتى  

  ة  كلورید صودیوم مع نترات الفض 1- 

  

  برادة حدید مع كلورید الھیدروجین -2


