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 مدخل

في هذا  .2016-1998على كراسات تحليل نتائج امتحانات البجروت من سنة  تّم تحضير هذا الكراس بناء  

ابط"، كما ، في موضوع "مبنى وتر70اإلصالح بنسبة % لخّطةزنا، صححنا وقمنا بمالءمة األسئلة الكراس ركّ 

م لّ صعوبات التع –، عند الطالب، في االصطالح عرضنا طرق تدريس واستراتيجيات تدريس، أخطاء شائعة

     وطرق التغلب عليها. يستطيع معلمو الكيمياء استعمال هذا الكراس خالل تدريس الموضوع.

 يشمل الكراس:

 ت المتحانات د السنوادناها خالل التقييم متعدّ د الطالب، في االصطالح، وقد حدّ تلخيص أخطاء شائعة، عن

ا لمصادر األخطاء.     البجروت، كما يشمل شرح 

 عها.توصيات لطرق تدريس ونشاطات مناسبة، للموضوع، تساعد في التغلب على أخطاء االصطالح وتمن 

  ّجة ط"، حيث مّرت هذه األسئلة بمعالبجروت في موضوع "مبنى وترابالع أسئلة من امتحانات مجم

  ، وإجابات لهذه األسئلة.70اإلصالح بنسبة % لخّطةومالءمة 

 

عوبات ات، ويعرفون صياغة شروح واضحة وعميقة، لكن يمكن تمييز صتالميذ كثيرون يفهمون ظواهر وعمليّ 

لمنهج بنسبة ة، من ااألخطاء في أسئلة مواضيع إضافيّ  تنبعمعروفة لنا من سنوات سابقة. باإلضافة إلى ذلك، 

كير ، من عدم فهم موضوع "مبنى وترابط". يحتاج الموضوع إلى تف30، وفي مواضيع المنهج بنسبة %70%

ا، في  تكريس  سبب الصعوباتمه المعلم. نوصي بذي يقدّ الشرح الّ  خيالهمجرد، لذا ال يستطيع أن يرى التلميذ، دائم 

صطلحات مهناك لموضوع "مبنى وترابط" كي نساعد التالميذ في تحسين فهم الموضوع وتطبيقه.  وقت وانتباه

لى أخطاء عمرتبطة بموضوع "مبنى وترابط". نقّدم توصيات تساعدكم في التغلب  كثيرة في المنهج التعليميّ 

 االصطالح وتمنعها.  

ى ميكروسكوبي، مستو الفهم: مستوىنتقال بين مستويات يعتمد تدريس موضوع "مبنى وترابط" على اال

ننتقل إلى مستوى  التعلُّم بمستوى الُجَسْيم وبعد ذلك ماكروسكوبي ومستوى الرموز. نوصي، في البداية، أن يتمّ 

ستوى ميكروسكوبي والصفات في المالمستوى الز في مستوى التكتل بين المبنى في التكتل. يجب أن نميّ 

بان في ُمذيبات الذوو نة، التوصيل الكهربائيّ ي شروط معيّ ة ف: حاالت المادّ ة، مثلالماكروسكوبي. صفات المادّ 

 ة.  ، يمكن شرحها بمساعدة المبنى الميكروسكوبي للمادّ مختلفة

من  في موضوع "مبنى وترابط" )أكثر من سائر المواضيع( تظهر صعوبات في مستوى الفهم وفي قدرة قسم

أو شرح إلجابات  ي تدريب التالميذ، على مدار السنة، على كتابة تعليل. لذا نوصالتالميذ في التعبير الكالميّ 

 ة كتابة شروح كاملة، واضحة ودقيقة. أسئلة في الموضوع، كما نوصي بتعليم التالميذ كيفيّ 
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 ،في موضوع "مبنى وترابط " عند التالميذ  ،صطالحاال شائعة في أخطاءتلخيص 

ونشاطات طرق تدريس السنوات المتحانات البحروت وتوصيات لد تم  تحديدها خالل تقييم متعد   

د السنوات ومنع هذه تي تم  تحديدها خالل تقييم متعد  تساعد في التغلب على أخطاء االصطالح ال  

     األخطاء

 
 

  : مالحظات

 ا، وهو مرحلة مبكرة لتدريس موضوع "مب نى يشمل التلخيص أخطاء في موضوع "مبنى الذرة" أيض 

 . وترابط"

 ئية، لكن هذه وجدنا في التقييم متعدد السنوات أخطاء في أسئلة تتطرق إلى مواد فلزية وإلى مواد جزي

ق إلى تي تتطرّ ة الّ شائعة في األسئلالخطاء ألا في قسم قنا إلى هذه الموادّ األخطاء ليست شائعة، لذا تطرّ 

  وتوصيات مناسبة".  جميع أنواع الموادّ 

  مبنى الذرة

 أخطاء شائعة 

  بشكل غير صحيح يوناتاألذرات والإلكترونات  تمثيلصيغ تسجيل. 

  .أخطاء في تحديد عدد اإللكترونات في أيون موجب وأيون سالب 

 .صعوبة في المقارنة بين طاقات تأين أولية لذرات عناصر مختلفة 

 في  إللكترونات الكليّ في الذرة وعدد ا عدم فهم معنى إلكترونات التكافؤ، عدم التمييز بين عدد إلكترونات التكافؤ

ه ذرة العنصر في ذي تقع فينة ورقم العمود الّ الذرة. صعوبة في الربط بين عدد إلكترونات التكافؤ في ذرة معيّ 

 القائمة الدورية للعناصر. 

 .صعوبة العمل مع القائمة الدورية للعناصر: إخراج معلومات من الجدول وتطبيقها 

 

 توصيات

   .تدريب التالميذ على تسجيل صيغ تمثيل إلكترونات ذرات وأيونات 

  ّه ذرة العنصر في ذي تقع فينة ورقم العمود الّ نوضح للتالميذ العالقة بين عدد إلكترونات التكافؤ في ذرة معي

صر ية للعنافي الربط بين مكان ذرة العنصر في القائمة الدور القائمة الدورية للعناصر، ومن هنا نستمرّ 

 وصفاته.  

 "وضح لهم كيف ذي يظهر في القائمة الدورية للعناصر، كما نالّ  نوضح للتالميذ معنى مصطلح "الكتلة الذرية

بفقدان الكتلة وتوصلوا إلى هذا العدد، لماذا هذا العدد غير صحيح وكيف يرتبط بتكرارية النظير في الطبيعة 

لها إلى طاقة من خالل إنتاج النواة من مكوّ  م مثال واحد للتالميذ ناته )بروتونات ونيوترونات(. نوصي بتقديوتحوُّ

  ل الكتلة الذرية كي يميز التالميذ بين رقم الكتلة والكتلة الذرية للعنصر.  حول حساب معدّ 
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 ألسطر معالجة جميع عناصر العمود، وليس عناصر اية للعناصر في كّل درس، االستعانة بالقائمة الدور

 فقط. )المجموعات( األولى

  היישומון "איזוטופים ומסה    نظائر والكتلة الذرية"الالتطبيق المحوسب "العمل مع التالميذ على

 الموجود في الموقع القطري لمعلمي الكيمياء. אטומית"

  ّر على طاقة التأين:تي تؤثّ نوضح للتالميذ العوامل ال 

ستوى طاقة عاٍل ماإللكترون الموجود في وهو ذي طاقته هي األعلى، الُبعد بين نواة الذرة واإللكترون الّ  .1

ب بين اإللكترون التجاذويكون  ة اإللكترونازدادت طاقما ازداد هذا الُبعد )مستوى طاقته هو األعلى(. كلّ 

   خفضة. طاقة التأين منتكون ونواة الذرة ضعيف و من الذرة الخارج

ن اإللكترون ما كان عدد البروتونات في النواة أكبر يكون التجاذب بيعدد البروتونات في النواة. كلّ  .2

ى طاقة التأين أكبر أثير العامل األول علالخارج من الذرة ونواة الذرة أكبر بشرط أن ُنبطل عامل الُبعد. ت

عد بين النواة لبُ االتطرق إليه عندما نقارن بين طاقتيِ تأين ذرتين فيهما بذي نوصي من العامل الثاني الّ 

 واإللكترون الخارج من الذرة متساٍو.

  يشمل الفيلم موضوع إثراء . סרטון "אנרגיית יינון" " القصير "طاقة التأين"الفيلم نشاهد مع الطالب– 

 طاقات تأين متتالية.

  ثل: مبرسوم متحركة محوسبة وبأفالم قصيرة تصف مبنى الذرة والقائمة الدورية للعناصر، االستعانة 

  محاكاة PhET Colorado "סימולציות של . "مبنى الذرةPhET Colorado "הרכב אטום" . 

 סרטון "המערכה המחזורית" "القائمة الدورية للعناصر" فيلم قصير 

  ومبنى الذرة، إعداد د. ماله يايون، مدرسة كتسير،  موضوع الموادّ متقاطعة: مسابقة في ة كيميائيّ كلمات

 .באתר המרכז הארצי למורי הכימיה   في الموقع القطري لمعلمي الكيمياء رحوبوت.

  ترتيب ذرات وأيونات حسب الكبر وحسب طاقة التأين: بطاقات أنصاف أقطار الذرات وبطاقات

   .באתר המרכז הארצי למורי הכימיה.  في الموقع القطري لمعلمي الكيمياءطاقات التأين. 

http://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=495&ArticleID=4091
http://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=495&ArticleID=4091
http://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=495&ArticleID=4091
http://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=495&ArticleID=4091
https://www.youtube.com/watch?v=D9EnDLYY7Nw
https://www.youtube.com/watch?v=D9EnDLYY7Nw
https://www.youtube.com/watch?v=D9EnDLYY7Nw
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Mivnyot/metukshav.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Mivnyot/metukshav.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ztP-wQmWJo4
https://www.youtube.com/watch?v=ztP-wQmWJo4
https://www.youtube.com/watch?v=ztP-wQmWJo4
http://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=412&ArticleID=4935
http://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=412&ArticleID=4935
http://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=412&ArticleID=4935
http://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=412&ArticleID=4935
http://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=448&ArticleID=6212
http://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=448&ArticleID=6212
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 جزيء، رابط كوفلنتي 

  أخطاء شائعة

   .تسجيل الصيغ البنائية وصيغ تمثيل إلكترونات الجزيئات بطريقة غير صحيحة 

  ي الروابط فأخطاء في المقارنة بين طول الرابط في الروابط الكوفلنتية، وفي المقارنة بين طاقة الرابط

ذرات التي تشترك الكوفلنتية: يذكر الطالب، بشكل غير صحيح، العوامل المؤثرة: ُرتبة الرابط، أنصاف أقطار ال

  في الرابط وقُطبية الرابط.     

 فراغي ذا يوجد ثنائي قطب ثابت في الجزيء عندما يكون معطى المبنى اليستصعب الطالب في تحديد ما إ

ث والمثلّ  ثالثيّ يعتبر التالميذ الهرم ال –للجزيء. السبب لذلك هو عدم التمييز بين مباٍن فراغية للجزيئات 

المبنى أنهما ك اويةزبشكل والمبنى  )المستقيم( يّ ، كما يعتبر التالميذ المبنى الخطّ نفسه المبنىأنهما كالمستوي 

يز بين السطوح كمبنى جزيء غير متقطب، دون التمي ، وهو اعتبار مبنى رباعيّ نفسه. هنالك سبب إضافيّ 

 ة.  الذرات المرتبطة بالذرة المركزيّ 

 المتعلقةية الجزيء بالفرق في اإللكتروسالبية للذرات فقط، وبين قُطب ةية الرابط المتعلقبعدم التمييز بين قُط 

  لفراغي.  مبناها اب

 

 توصيات

  ُن على تحديد قطبية الجزيئات اة للجزيئات وتحديد قطبيتهيغ بنائيّ مّرن التالميذ على رسم صِ ن . يمكن التمرُّ

. يظهر رابط التطبيق رادوجامعة كولوفي  PhET ذي تّم تطويره في إطار مشروعبواسطة التطبيق المحوسب الّ 

، معهد בכתבה הנמצאת באתר של מכון דוידסון في المقال الموجود في موقع معهد ديفيدسون، المحوسب 

  في ساييج وهو يتناول قطبية الجزيئات.  وايزمن للعلوم، في إطار ديفيدسون أون الين، أعّد المقال د. أ

  زيئات مختلفة جُقطب ثابت، نوصي ببناء نماذج  ن ثنائيجزيء معيّ يوجد في لمساعدة الطالب على تحديد ما إذا

: نماذج جزيء   :2F2CH مع التالميذ. تساعد النماذج في تحديد قطبية الجزيئات، مثال 

 

 

  ِين يؤثران على لجزيئات وتحديد قطبيتها من خالل التركيز على عامل يغ بنائيةُنمّرن التالميذ على تسجيل ص

الميذ أن يذكروا طلب من التلذرات والمبنى الفراغي للجزيء. نقُطبية الجزيء: قطبية الروابط الكوفلنتية بين ا

 هذه العوامل دون شرحها. أُِعّد شرح تأثير العوامل للتعمق فقط.     

http://phet.colorado.edu/about/licensing.php
http://goo.gl/YQbl6y
http://goo.gl/YQbl6y
http://goo.gl/YQbl6y
http://goo.gl/YQbl6y
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  הסרטון "קשרים כימיים: קשרים   الفيلم القصير "روابط كيميائية: روابط كوفلنتية" نشاهد مع الطالب

 .ونناقش ذلك معهم קוולנטיים"

 األسهل  الصيغة البنائية للجزيء المعطاة صيغته الجزيئية. وهكذا يكون من أن يسجلواالطالب  نطلب من

 للطالب تحديد الروابط الكوفلنتية بين الذرات، وتحديد قُطبية الجزيء.  

  היישומון "קוטביות של מולקולה"   الجزيء" التطبيق المحوسب "قطبيةنوصي بالعمل مع الطالب على 

 .في الموقع القطري لمعلمي الكيمياء

 

  مواد جزيئية

  أخطاء شائعة

  ّالجزيئية بطريقة غير صحيحة. تمييز المواد 

  هيدروجيني.   الترابط الوجود فهم شروط وعدم معرفة 

 :تحديد نوع القوى بين الجزيئات بطريقة غير صحيحة  

 ين الجزيئات والروابط الكوفلنتية بين الذرات داخل الجزيئات.ب فالس -عدم التمييز بين قوى فاندر 

  ت داخل والروابط الكوفلنتية بين الذرا  بين الجزيئات هيدروجينيالترابط العدم التمييز بين

 الجزيئات.

 النصهار والغليان.   ات اي للطالب االعتقاد أّن الروابط الكوفلنتية تتفكك في عمليّ خطاء في االصطالح تؤدّ هذه األ

  ّلذلك عدم التمييز  الجزيئية، والسبب األساسيّ  أخطاء في المقارنة بين درجتيِ حرارة الغليان واالنصهار للمواد

 داخل الجزيئات.   زيئات والروابط الكوفلنتيةبين الج الموجودة بين القوى

 .أخطاء في الرسومات التخطيطية للترابط الهيدروجيني بين جزيئات الُمذيب وجزيئات الُمذاب 

  ّجزيئية في الماء، وخاصة في ُمذيبات غير مائية.  موادّ  ذوبانة وصف وتعبير غير صحيح لعملي 

  ّزيئات في هذه الجزيئية في مذيبات غير مائية، وفي تحديد نوع القوى بين الج أخطاء في شرح ذائبية المواد

 المحاليل.  

  ّدروجيني بين ترابط هي فيها ال يوجدة جزيئية ة إنتاج ترابط هيدروجيني في محلول مائي لمادّ عدم فهم عملي

روجين أو سجين، النيتجزيئاتها، لكن تحتوي هذه الجزيئات على ذرات ذات إلكتروسالبية عالية، مثل: األك

: إنتاج ترابط هيدروجيني بين جزيئات األسيتون وجزيئات الماء.    الفلور. مثال 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IY-4z1ZEoNs
https://www.youtube.com/watch?v=IY-4z1ZEoNs
https://www.youtube.com/watch?v=IY-4z1ZEoNs
https://www.youtube.com/watch?v=IY-4z1ZEoNs
http://stwww.weizmann.ac.il/chemcenter/Page.asp?id=912
http://stwww.weizmann.ac.il/chemcenter/Page.asp?id=912
http://stwww.weizmann.ac.il/chemcenter/Page.asp?id=912
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 توصيات

  ّلنتية بين الذرات، موا، في البداية، عن مبنى الجزيء والروابط الكوفالجزيئية نوصي أن تعلّ  عند تدريس المواد

   الروابط بين الجزيئات.    إلى وفقط بعد ذلك االنتقال إلى مستوى التكتل و

  ّلشروط اة يّ عند تدريس الترابط الهيدروجيني نوصي أن تبرزوا )ليس في موضوع "مبنى وترابط" فقط( أهم

 هيدروجيني:  الترابط الالثالثة لوجود 

 ذرة هيدروجين "عارية" من اإللكترونات.  .1

 عالية.زوج من اإللكترونات غير الرابطة على ذرة ذات إلكتروسالبية   .2

 البيةبين زوج اإللكترونات غير الرابطة في ذرة ذات إلكتروس o180 زاوية: االتجاه  .3

 ابط كوفلنتي.بها بر ةوالذرة المرتبط عالية وذرة الهيدروجين "العارية" من اإللكترونات     

 

 و االنصهار لمواد األسئلة المطلوب فيها مقارنة بين درجة حرارة الغليان أ لحلّ  الجدول التالي استعمال نقترح

 جزيئية: 

 

 الماّدة  

 الصيغة الجزيئية  

الصيغة البنائية أو صيغة   
 تمثيل اإللكترونات 

  
سحابة اإللكترونات في كبر 

 الماّدةجزيئات 

  
 الماّدةقطبية جزيئات 

  
أنواع القوى بين جزيئات 
 المادة في الحالة السائلة 

 
تحليل المتانة النسبية للقوى 

ة في الحالة المادّ بين جزيئات 
 السائلة 

 
 الماّدةدرجة حرارة غليان 
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 األسئلة: لحلّ  الجدولأمثلة الستعمال 

اشرح .  FN(l)3   النيتروجين، درجة حرارة غليان ثالثي فلوريد، أعلى من NH(l)3درجة حرارة غليان األمونيا،  .1

 لماذا.

 

 الماّدة أمونيا ثالثي فلوريد النيتروجين

NF3 NH3 الصيغة الجزيئية 

  

 صيغة تمثيل اإللكترونات
 

ا في الجزيء 34   إلكترونات في الجزيء  10 إلكترون 
كبر سحابة اإللكترونات في 

 الماّدةجزيئات 
 الماّدةقطبية جزيئات  قُطبيةجزيئات  جزيئات قُطبية

 السف -ترابط هيدروجيني وقوى فاندر  فالس -قوى فاندر 
 

أنواع القوى بين جزيئات 
 ة في الحالة السائلةالمادّ 

 أعلى من درجة حرارة غليان  NH(l)3 معطى: درجة حرارة غليان

3(l)NF  . 
 – أقوى من قوى فاندر NH(l)3االستنتاج: الترابط الهيدروجيني بين جزيئات 

 . NF(l)3 فالس بين جزيئات 
ين بر نوع القوى بين الجزيئات على متانة القوى في الحالة المعطاة، يؤثّ )

  . (الجزيئات أكثر من الفرق في كبر سحابة اإللكترونات في جزيئات الموادّ 

تحليل المتانة النسبية للقوى 
ة في الحالة المادّ بين جزيئات 

  السائلة

درجة  ، ألنّ NF(l)3درجة حرارة غليان أعلى من  NH(l)3درجة حرارة غليان 
  مقياس لمتانة القوى بين الجزيئات.  هي حرارة الغليان

الماّدة درجة حرارة غليان 
 )معطى(
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 لسيانوجين، اكلوريد  أما، سائل في درجة حرارة الغرفة،  NCl(l)3 ثالثي كلوريد النيتروجين،يكون اشرح لماذا  .2

(g)CNCl ، في الحالة الغازية؟  يكون   

 

 الماّدة كلوريد السيانوجين ثالثي كلوريد النيتروجين

3NCl CNCl الصيغة الجزيئية 

 
 

 
 صيغة تمثيل اإللكترونات

 
 

ا في الجزيء 58 ا في الجزيء 30 إلكترون   إلكترون 
كبر سحابة اإللكترونات في 

 الماّدةجزيئات 
 قطبية جزيئات الماّدة جزيئات قُطبية جزيئات قُطبية

 فالس -قوى فاندر  فالس -قوى فاندر 
أنواع القوى بين جزيئات 
 الماّدة في الحالة السائلة

فالس بين  –أقوى من قوى فاندر  3NCl(l)بين جزيئات  فالس –قوى فاندر 
أكبر من  3NCl(l)، ألّن سحابة اإللكترونات في جزيئات CNCl(l) جزيئات

ثنائي  ، لذا هنالك احتمال أكبر إلنتاج CNCl(l) سحابة اإللكترونات في جزيئات
 الشحنات الجزئية في هذه الجزيئاتتكون و NCl(l)3قطب لحظي في جزيئات 

 .أكبر

تحليل المتانة النسبية للقوى 
الماّدة في الحالة بين جزيئات 

 السائلة

 من درجة حرارة غليان السائلأعلى  NCl(l)3درجة حرارة غليان السائل 
(l)CNCl،  ّت.مقياس لمتانة القوى بين الجزيئا هي درجة حرارة الغليان ألن 

 درجة حرارة غليان الماّدة

  فهو غاز.  CNCl(g)هو سائل في درجة حرارة الغرفة، أما  NCl(l)3: معطى
 : درجة حرارة غليانالسبب لذلك هو الفرق في درجة حرارة غليان الموادّ 

3(l)NCl  أعلى من درجة حرارة الغرفة، ودرجة حرارة غليان 

(l)CNCl  ّمن درجة حرارة الغرفة.   أقل   

  حالة الماّدة في شروط الغرفة 
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شرح هذه ا. غازيكون ،  HI يوديد الهيدروجين،، أما ، سائلIBrبروميد اليود، يكون في شروط الغرفة  .3

 الحقيقة. 

 الماّدة اليودبروميد  يوديد الهيدروجين

HI IBr الصيغة الجزيئية  

  
 صيغة تمثيل اإللكترونات

 

ا في الجزيء 54 ا في الجزيء 88 إلكترون   إلكترون 
كبر سحابة اإللكترونات في 

 الماّدةجزيئات 
 قطبية جزيئات الماّدة جزيئات قُطبية جزيئات قُطبية

 فالس -قوى فاندر  فالس -قوى فاندر 
جزيئات أنواع القوى بين 

 الماّدة في الحالة السائلة
فالس بين  –أقوى من قوى فاندر   IBr(l) فالس بين جزيئات –قوى فاندر 

أكبر من سحابة  IBr(l) ، ألن سحابة اإللكترونات في جزيء HI(l) جزيئات
طب ، لذا هنالك احتمال أكبر إلنتاج ثنائي ق HI(l)اإللكترونات في الجزيء 

   الشحنات الجزئية في هذه الجزيئات أكبر.تكون و IBr(l) لحظي في جزيئات 
 

ة للقوى تحليل المتانة النسبيّ 
الماّدة في الحالة بين جزيئات 

 السائلة

حرارة غليان أعلى من درجة ودرجة حرارة انصهاره  IBrدرجة حرارة غليان 
HI لقوى امقياس لمتانة  هي درجة حرارة الغليان ألنّ  ، ودرجة حرارة انصهاره

 بين الجزيئات.
 درجة حرارة غليان الماّدة

 فهو غاز. HIهو صلب في درجة حرارة الغرفة، أما  IBr: معطى
ن السبب لذلك هو الفرق في درجة حرارة الغليان ودرجة حرارة االنصهار بي

أعلى من درجة حرارة الغرفة،  IBrدرجة حرارة انصهار هاتين المادتين: 
 . من درجة حرارة الغرفة أقلّ  HI رة غليانودرجة حرا

  حالة الماّدة في شروط الغرفة 

 

  في المثلب ذوالمثل ي"عندما ندرس عن الذائبية من المهم أن نوضح للطالب أن ال يذكروا عبارات كالعبارة، 

  مات فيما بينها. يْ سَ جُ التي تتجاذب بواسطتها تنافس" بين القوى الّ لل" ي إلى الخطأ! الذوبان هو نتيجة  ها تؤدّ ألنّ 

 :ذوبان مادتان جزيئيتان الواحد في اآلخر يشمل مكونان  

  جزيئات في الُمذيب والُمذاب.القوى بين التفكيك  .1

  إنتاج قوى جديدة بين جزيئات الُمذيب والُمذاب.    .2

أقوى، هذا يعني  بين الُمذيب والُمذاب تكون ،جزيئيةالبين  ،عندما يحُدث ذوبان، معنى ذلك أن القوى

ن عليه ما إذا مه وتمرّ ما تعلّ  . يجب على التلميذ أن يعرف حسب كلّ هناك سبب إلنتاج هذه القوى أنّ 

  هنالك أفضلية إلنتاج هذه القوى.

  بنوصي: 

  ّصفاتها.وة برز العالقة بين مبنى المادّ ة، وتُ استعمال تمارين كثيرة تظهر في الكتب التعليمي 

  ّائية.في الماء وفي ُمذيبات غير م –في ُمذيبات مختلفة  تدريب التالميذ على ذوبان المواد 

  ّذيبات أخرى، جزيئية مع الماء ومع مُ  تنفيذ تجارب مع التالميذ: نطلب من التالميذ أن يخلطوا مواد

وى وبي والمستلوا المشاهدات وأن يصفوا المحاليل والمخاليط في المستوى الميكروسكأن يسجّ 

 الماكروسكوبي.

 في المستوى الميكروسكوبي. المحلول بشكل تخطيطي، نطلب من التالميذ أن يرسموا 
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 :فيما يلي أمثلة لرسومات ولصور متحركة 

  ،رسمة تصف محلول اإليثانول(l)OH2CH3CHفي الماء ،: 

 

 الموقع القطري  ,אנימציה: תמיסה של יוד בהקסאן , رسوم متحركة: محلول اليود في الهكسان

 لمعلمي الكيمياء.

  2حامض السيناميك،  ذوبانرسمة تصف(s)O8H9C في ثنائي إيثيل اإلثير ، 

3(l)CH2OCH2CH3CH.  

 
 

http://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=500&ArticleID=6488
http://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=500&ArticleID=6488
http://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=500&ArticleID=6488
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  4 ذوبانرسمة تصف بشكل تخطيطي(g)CH 4 في(l)CCl  . 
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 ول لعرضجزيئية في ُمذيبات مختلفة، بحيث نستعمل جد أسئلة عن ذوبان موادّ  نبني مع الطالب مراحل حلّ 

  .  مراحل الحلّ 

 لتمرين:مثال 

 أمامك تمثيل مختصر للصيغة البنائية لجزيء منثول:

 

ا في الهكسانذوبان المنثول في الماء منخفض  . H6C(l)14 ، لكنه يذوب جيد 

 اشرح هاتين الحقيقتين.

 

 تحديد ذوبان المنثول في الماء : 1 جدول

 

 الُمذاب: منثول 
 

 الُمذيب: ماء

  ةتي تبني المادّ مات الّ يْ سَ نوع الجُ 
 

 جزيئات جزيئات

 –ترابط هيدروجيني قليل، وقوى فاندر  ة أنواع القوى بين جزيئات المادّ 
 فالس 

 

 –ترابط هيدروجيني كثير، وقوى فاندر 
 فالس 

 

أنواع القوى الناتجة بين جزيئات 
الُمذيب وجزيئات الُمذاب خالل 

  الذوبان

وي على مراكز جزيء المنثول يحت هيدروجيني قليلة، ألنّ الترابط الة إنتاج إمكانيّ إّن 
 قليلة إلنتاج الترابط الهيدروجيني. 

 

 ذوبان المنثول في الماء منخفض. االستنتاج

 

 

 تحديد ذوبان منثول في الهكسان : 2 جدول

 

 هكسان الُمذيب: الُمذاب: منثول 

 جزيئات جزيئات ةتي تبني المادّ الّ الُجَسْيمات نوع 

 –ترابط هيدروجيني قليل، وقوى فاندر  المادةأنواع القوى بين جزيئات 
 فالس 

 

 فالس  –قوى فاندر 
 

أنواع القوى الناتجة بين جزيئات 
الُمذيب وجزيئات الُمذاب خالل 

 الذوبان

 

 فالس –قوى فاندر 

 ذوبان المنثول في الهكسان جيد.   االستنتاج
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 وصف ذوبان المنثول في الهكسان
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 مواد أيونية

  شائعةأخطاء 

  ّة األيونيّ  ميذ الموادّ يعتبر التال –ة ات االنصهار، الغليان والذوبان للمواد األيونيّ تسجيل صيغ غير صحيحة لعملي

 ة.جزيئيّ  كموادّ 

  ّها ألمونيوم على أنّ اة نترات ة األيونيّ عدم الوعي لوجود أيونات معقدة ال تحتوي على ذرات فلزية، واعتبار الماد

  ة.   ة جزيئيّ مادّ 

  ّة. يحاول قسم ة أيونيّ تحديد غير صحيح لنوع قوى التجاذب بين األيونات وجزيئات الماء في محلول مائي لماد

" المعروفة معرفةأماكن الر بين األيونات وجزيئات الماء إلى داخل إحدى "تي تؤثّ من التالميذ تصنيف القوى الّ 

يدروجيني، روابط مات )قوى فاندر فالس، ترابط هيْ سَ جميع أنواع القوى بين الجُ  ،في اإلجابات ،لهم. لذا تظهر

 ة، روابط كوفلنتية(.   أيونيّ 

 

 توصيات

  ّلماء )مثل: الكحول ة جزيئية في اوذوبان مادّ ة أيونية في الماء ة التمييز بين ذوبان مادّ نوضح للتالميذ كيفي

 ير موصل للكهرباء.ة الجزيئية غالمادّ ا محلول ة األيونية موصل للكهرباء، أمّ محلول المادّ  والسكر(، ُنبرز أنّ 

  ّمستوى ميكروسكوبي. ة في الماء باأليونيّ  نطلب من التالميذ أن يرسموا، بشكل تخطيطي، المحاليل المائية للمواد

 أمثلة لرسومات:

 

 

ة ة محلول مائي للماد   محلول مائي للماد 

ة  محلول مائي للماد 
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  مثالة أيونية في الماء، مادّ االستعانة برسوم متحركة لذوبان. 

حلول في المحلول كما تظهر في مالُجَسْيمات نطلب من التالميذ أن يرسموا، بشكل تخطيطي، 

ل نسجّ  ة، ثمّ يّ أيونية إضاف ة لموادّ مائيّ ، وبعد ذلك نطلب منهم أن يرسموا محاليل كلوريد الصوديوم

   .ات الذوبان لهذه الموادّ صيغ عمليّ 

  

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/molvie1.swf
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/molvie1.swf
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  وتوصيات مناسبة  ق إلى جميع المواد  تي تتطر  أخطاء شائعة في األسئلة ال  

  أخطاء شائعة

  ُها على أنّ  ةيز المادّ هنالك صعوبة في تمية. " من المادّ كجزءم الواحد )جزيء، ذرة، أيون( "يْ سَ يعتبر الطالب الج

  وليس من ُجَسْيم منفرد. ُجَسْيمات نة من تكتل مكوّ 

  ْيماتالُجسَ ر بين هذه التي تبني المادة وأنواع القوى التي تؤثّ الُجَسْيمات تحديد غير صحيح لنوع. 

 لى االستعانة هنالك صعوبة في تحديد نوع المادة وفي فهم العالقة بين مبنى المادة وصفاتها. عدم القدرة ع

  قائمة الدورية للعناصر لتحديد نوع المادة وصفاتها.بال

  ّتلفة لمادة المخاالمختلفة، في حاالت  عدم التمييز بين المستوى الميكروسكوبي والماكروسكوبي في وصف المواد

ستوى ك صعوبة في االنتقال بين الصفات في مستوى الماكرو والشرح في موفي وصف محاليل مختلفة. هنا

 وى الرمز.  الميكرو وفي مست

 مادة ك صعوبة في الوصف الكالمي وفي الرسومات التخطيطية لمواد من أنواع مختلفة، في حاالت الهنا

 المختلفة في المستوى الميكروسكوبي: فلزات، مواد أيونية، مواد ذرية ومواد جزيئية. 

 .أخطاء في صياغة التفاعالت نتيجة لعدم فهم مبنى المواد وصفاتها 

 ى، بشكل المعرفة والفهم الذي اكتسبه الطالب في موضوع "مبنى وترابط" في مواضيع أخر صعوبة في تطبيق

ح الذوبان شرح درجات االنصهار العالية للحوامض األمينية، شر –خاص في مواضيع، مثل: "كيمياء الغذاء" 

 دة السكريات. أحادية السكر وثنائية السكر في الماء والذوبان المهمل لمتعدّ  الجيد لموادّ 

 كجوارير"،  يّ المنهج التعليمة مواضيع. يعتبر التالميذ مواضيع ك أخطاء اصطالح في أسئلة تدمج بين عدّ هنا"

    ة مواضيع في شرح واحد. في دمج عدّ  ونويستصعب

 

 توصيات

  ّالمتفاعلة والنواتج في المستوى الماكروسكوبي، في المستوى  تجربة أن يصفوا الموادّ  نطلب من الطالب بعد كل

על פי ההנחיות בנספח ،  حسب التعليمات في ملحق المنهج التعليمي  -الميكروسكوبي وفي مستوى الرمز 

في  روسكوبية، ميكروسكوبية والرمز( في مستويات الفهم المختلفة )ماك أمثلة لوصف موادّ يوجد  " לסילבוס

 موقع المفتش المركز لموضوع الكيمياء.

 ات الذوبان.مليّ نة إلى أخرى وصياغة عة معيّ ات االنتقال من حالة مادّ التمارين صياغة عمليّ  يجب أن نشمل في 

  ّرات وحركة ض تغيّ رة( ُتتيح عراستخدام نماذج كثيرة ومختلفة قدر اإلمكان، بما في ذلك نماذج ديناميكية )متغي

طلحات شفيفات مع أقسام متحركة، مغانط وغير ذلك( كي نساعد الطالب على فهم مصاستعمال )ُجَسْيمات 

أن نعرض  مجردة. كما نوصي اإلكثار من رسومات المعلم ورسومات التالميذ لوصف مبنى المادة. من األفضل

ردة. التمارين التي منف ُجَسْيماتوليس من ُجَسْيمات من تكتل  المبنية المادّ  مبنى كثيرة كي يرى التلميذُجَسْيمات 

ن هذا الموضوع يجب إبراز العالقة بي .واستيعابهاتدمج بين مواضيع مختلفة تساعد التالميذ على فهم المادة 

ات عمليّ بواسطة تقديم شروح لظواهر و ( ومواضيع أخرى في المنهج التعليميّ )مبنى، ترابط وصفات موادّ 

      مرتبطة بمواضيع أخرى بمصطلحات المبنى والترابط.

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/chimya/ramot2015.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/chimya/ramot2015.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/chimya/ramot2015.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/chimya/ramot2015.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/chimya/ramot2015.pdf
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  ّين صفات الموادّ تي تحتاج إلى مقارنة بة في األسئلة الّ تعويد التالميذ على كتابة شروح كاملة ودقيقة، خاص 

 .ة من الموادّ مادّ  كلّ ق إلى المختلفة، بحيث نتطرّ 

  ا لشرح مستويات الفهم، ونكرر األوصاف في جميع المواضيع كي ين بالطالب الفرق  يستوعبنكرس وقت 

  ات.  مستوى من المستوي ق إليها في كلّ المستويات المختلفة وكي يتذكروا الجوانب التي يجب التطرّ 

  ّاز العالقة بين يجب إبر واستيعابها. ةتي تدمج بين مواضيع مختلفة تساعد الطالب على فهم المادّ التمارين ال

مرتبطة  اتبواسطة تقديم شروح لظواهر وعمليّ  تعليميّ موضوع "مبنى وترابط" ومواضيع أخرى في المنهج ال

   بمواضيع أخرى بمصطلحات المبنى والترابط.   

 ة.  الجداول، خرائط المصطلحات وما شابه يساعد الطالب على تنظيم المادّ  تلخيص بواسطةال  

  ّالشحنة  "الكهرباء"، ، مثل:من عدم فهم مصطلحات تنبع األخطاء الشائعة في موضوع التوصيل الكهربائي"

بمستوى  ". يعرف الطالب مصطلح "الكهرباء""، "التوصيل الكهربائيّ ة"، "التيار الكهربائيّ الكهربائيّ 

ا منهم  م هفي فهم ومعرفة المصطلح في المستوى الميكروسكوبي، كما أنّ ماكروسكوبي، ويستصعب قسم 

رب لحات وتجسيدها للطالب بواسطة تجايستصعبون في الربط بين المستويين. نوصي بتعريف هذه المصط

  مناسبة ورسوم متحركة محوسبة.

 

  والمحاليل  في المواد   "المسؤولة" عن التوصيل الكهربائي   الُجَسْيمات

 نوع المادة أو المحلول
 

 الُجَسْيمات
"المسؤولة" عن 
 التوصيل الكهربائي  

 أمثلة

 ة فلزيةمادّ 
 صلب

 إلكترونات
K(s)   Fe(s)   Cu(s) 

 K(l)   Fe(l)   Cu(l) سائل

+KBr(s)     K أيونات ة أيونية في حالة سائلةمادّ 
(l)  +  Br(l) 

 ة ة أيونيّ محلول مائي لمادّ 
  أيونات مميأة  

ם מי
s aq aq( ) ( )KBr          K    Br    

محلول يحتوي على نواتج 
 أيونات مميأة ماء وة جزيئية مادّ  بين تفاعلال

 g 2 l 3 aq a( ( ) q) ( )
HCl  H O H O     Cl   

 
  

( ) ( )3 g 2 l 4 aq  aq( )
NH  H O     NH  OH     

مادة ذرية صلبة )هذه المواد 
ا، في  غير موجودة، تقريب 

 الحالة السائلة( 

 غرافيتC إلكترونات

 

  ّהדגמת מוליכות חשמליתאנימציות ל  رسوم متحركة لعرض التوصيل الكهربائي. 

 ّنها تربط ، ألة في موضوع "مبنى وترابط"الطالب على استيعاب المادّ ة لمصطلحات الكيميائيّ تساعد خريطة ا

على "ترتيب" المصطلحات الكثيرة. يمكن أن نعطي الطالب خريطة  هم، كما تساعدبين المصطلحات

 مصطلحات فارغة ونطلب منهم إكمالها.   

 ماء

https://electronicsclub.info/electron.htm
https://electronicsclub.info/electron.htm
https://electronicsclub.info/electron.htm
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. ، يساعد الطالب على التمييز بين أنواع المواد  ، يشمل مبنى، ترابط وصفات المواد  جميع أنواع المواد  لتلخيص جدول 
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 يمكن أن نعطي الطالب جدول فارغ ونطلب منهم إكماله. 

   .نوصي ببناء الجدول مع الطالب ونأخذ باالعتبار األشياء الشاذة
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 مختلفة في ُمذيبات مختلفة. نعرض أمام التالميذ رسوم متحركة ُتجسد المستوى الميكروسكوبي لذوبان أنواع موادّ 

אנימציה שהופקה   لجامعة كوليرادو PhETرسوم متحركة تّم إعدادها في إطار مشروع مثال، 

ترافقها ملفات عمل للتلميذ والمعلم، من إعداد  של אוניברסיטת קולורדו PhET במסגרת פרויקט

  نوريت ديكالو.

  ة المختلفة.الجدول التالي الطالب على التمييز بين أنواع الروابط الكيميائيّ يساعد 

 

 نوع الرابط ر بينها قوى تجاذب كهربائية الشحنات التي تؤث  

ة رابط أيوني في مادّ  بين أيونات موجبة وأيونات سالبة 

 أيونية 

رابط كوفلنتي نقي في  في هذا الرابط.   اتجاهية توجدبين نوى الذرات وإلكترونات الرابط. 

 الجزيء 

 

رابط كوفلنتي قطبي في  في هذا الرابط.  اتجاهية توجد بين نوى الذرات وإلكترونات الرابط. 

 الجزيء 

 

 من ن وزوجفي جزيء معيّ  بين ذرة هيدروجين "عارية" من اإللكترونات

ا في الج زيء اإللكترونات غير الرابطة على ذرة ذات إلكتروسالبية عالية جّد 

 في هذا الرابط.   اتجاهية المجاور. توجد

ترابط هيدروجيني في 

 مادة جزيئية 

 

ة ثابتة ة سالبة )قُطبية موجبة وأقطاب ذات شحنة جزئيّ بين أقطاب ذات شحنة جزئيّ 

 أو قطبية لحظية ُمستحثه(.  

فالس في  –قوى فاندر 

 ة جزيئية مادّ 

 

ُمذيب، تتجاذب األيونات الموجبة إلى أقطاب ذات شحنة جزئية سالبة في جزيئات ال

سالبة إلى أقطاب ذات شحنة جزئية موجبة في جزيئات اليونات األوتتجاذب 

تتنافر وشحنة جزئية سالبة،  أقطاب ذاتمع )تتنافر األيونات السالبة    الُمذيب.

  األيونات الموجبة مع أقطاب ذات شحنة جزئية موجبة(.

ة قوى تجاذب كهربائيّ 

بين أيونات وجزيئات 

قطبية للُمذيب في 

 المحلول 

 روابط في ذرة منفردة  لكترونات في أفالك الذرة   اإلبروتونات في النواة والبين 

  

http://stwww.weizmann.ac.il/chemcenter/Page.asp?id=931
http://stwww.weizmann.ac.il/chemcenter/Page.asp?id=931
http://stwww.weizmann.ac.il/chemcenter/Page.asp?id=931
http://stwww.weizmann.ac.il/chemcenter/Page.asp?id=931
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  ّمختلفة. ث عندما نضيف ماء إلى موادّ تحدُ  تيات الّ خريطة مصطلحات تصف العملي  

 

 :مالحظات

  تشمل خريطة المصطلحات تفاعالت يجب على التلميذ أن يعرفها ويصيغها، كما تشمل تفاعالت

 وهي تكون معطاة في أسئلة البجروت.   ،يجب على التلميذ أن يعرفها

  ّغير مطلوب سهم مزدوج في التفاعل بين األمونيا والماء.  حسب المنهج التعليمي ،   

 ث عندما نضيف ماء إلى:ماذا يحد  

 فلزات قلوية

 تفاعل بين

 فلز وماء: 

 مواد أيونية

 سهلة الذوبان

 أ. ذوبان فقط: 

 وتفاعل. ذوبان ب

  بين األيونات والماء    

 مواد جزيئية

 سهلة الذوبان

       من خالل إنتاج    ،فقط ،أ. ذوبان

ترابط هيدروجيني بين جزيئات 

 الُمذاب وجزيئات الماء:   

 ماء 

 ب. تفاعل  بين 

 ماء: الجزيئية والمادة ال
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 ترابط" المبنى والبجروت في موضوع "الع أسئلة من امتحانات مجم  

ت معالجة ومالءمة  ةمر   اإلصالح، وإجابات محتلنة لهذه األسئلة   لخط 
  : مالحظات

 ابط".  ة لتدريس موضوع "مبنى وترع أسئلة في موضوع "مبنى الذرة"، وهو مرحلة أساسيّ المجمّ يشمل  .1

بنى ماختزال،  –يوجد في امتحانات البجروت أسئلة تدمج بين موضوعين )مثل: مبنى وترابط وتأكسد  .2

 ع بشكل كامل. وترابط وحوامض وقواعد وغير ذلك(. تظهر هذه األسئلة في المجمّ 

 

 037381 ، رقم النموذج2016 بجروت، 1 سؤال

 .K41 وَ  K39 معطى نظيران من بين نظائر البوتاسيوم وهما

 ما هي العبارة الصحيحة؟

 .K39أكبر من شحنة نواة النظير  K41 شحنة نواة النظير .أ

 .K39أكبر من عدد اإللكترونات في النظير  K41عدد اإللكترونات في النظير  .ب

 .(اإلجابة الصحيحة) K39أكبر من كتلة النظير  K41 كتلة النظير .ت

 .K39أكبر من ِنصف قُطر النظير  K41ِنصف قُطر النظير  .ث

 

 التعليل

 اإلجابة الصحيحة هي ت.

  كتلة الذرة هو مجموع عدد البروتونات وعدد النيوترونات في النواة.   أو عدد رقم

 .K93 أكبر من كتلة النظير  K41 ، لذا كتلة النظير K39رقم كتلة الذرة أكبر من  K41رقم كتلة الذرة 

عدد  لذرات المعطاةشحنة نواة الذرة ُتحدد بواسطة عدد البروتونات في النواة، وفي ا غير صحيحة، ألنّ  أالعبارة 

ا.   19يساوي  البروتونات   برتون 

ا.   19عدد اإللكترونات في الذرات المعطاة هو  غير صحيحة، ألنّ  بالعبارة   إلكترون 

شحنة النواة بعلق طر الذرة في الذرات المعطاة متساٍو )ِنصف قُطر الذرة متِنصف قُ  غير صحيحة، ألنّ  ثالعبارة 

 عدد اإللكترونات في الذرة(.  وب
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 037381 رقم النموذج  2016 ، بجروت2 سؤال

 ة تأينها.تّم ترتيب ثالث ذرات حسب طاق

 ما هو الترتيب الصحيح؟

  F > Ne > Cl     أ.

 (اإلجابة الصحيحة)  Ne > F >Clب. 

 F > Cl > Ne ت. 

 Ne > Cl > F  ث. 

 

 التعليل

 اإلجابة الصحيحة هي ب.

من  ،رون الخارجالتجاذب بين اإللكت. Fأكبر من عدد البروتونات في نواة ذرة  Neعدد البروتونات في نواة ذرة 

ذرة متساٍو في ونواة الذرة أقوى وطاقة التأين أعلى. )الُبعد بين النواة واإللكترون الخارج من ال، Neذرة 

 الذرتين(. 

ا في ، أمّ لكتروناتإيوجد مستويان من الطاقة فيها  F ه في ذرة، ألنّ  Clأعلى من طاقة تأين ذرة  Fطاقة تأين ذرة 

أصغر، والتجاذب  واإللكترون الخارج Fالُبعد بين نواة ذرة  يوجد ثالثة مستويات طاقة فيها إلكترونات. Cl ذرة

 . Fة طاقة أكبر إلخراج إلكترون من ذرة يّ بينه وبين نواة الذرة أقوى، لذا يجب بذل كمّ 

  تحليل تأثير عاملين على طاقة التأين.ال تشمل ها اإلجابات األخرى غير صحيحة، ألنّ 
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 037381 ، رقم النموذج2016 ، بجروت3 سؤال

 أمامك جدول يعرض معلومات عن المبنى الفراغي ألربعة جزيئات.

 

 BF3 CH2O CS2 HCN الجزيء

المبنى الفراغي 
 للجزيء 

 خّطي خّطي مثلث مستوٍ   مستوٍ  مثلث

 

 أي جزيئات من بين الجزيئات المعطاة يوجد لها ثنائي قطب ثابت؟ 

  HCN وَ   CS2 .أ

 CH2O وَ   BF3 .ب

 (الصحيحة اإلجابة) HCN وَ   CH2O .ت

 CS2 وَ   BF3 .ث

 

 التعليل

 اإلجابة الصحيحة هي ت. 

بط بذرات واحد منهما الكربون المركزي مرت ه في كلّ فيهما ثنائي قطب ثابت، ألنّ  HCN وَ   O2CHالجزيئان 

  مختلفة، لذا هنالك توزيع غير متساٍو للشحنة على الجزيء. 

ذرة بي، وترتبط ذرات متماثلة هذا الجزيء شكله خطّ  غير صحيحة، ألنّ  2CSتي تشمل جزيء اإلجابات الّ 

 ئي قطب ثابت. وفي الجزيء ال يوجد ثنا –الكربون المركزية، لذا يوجد توزيع متساِو للشحنة على سطح الجزيء 

ماثلة بذرة هذا الجزيء شكله مثلث مستٍو، وترتبط ذرات مت غير صحيحة، ألنّ  3BFتي تشمل جزيء اإلجابات الّ 

 قطب ثابت.  وفي الجزيء ال يوجد ثنائي –كزية، لذا يوجد توزيع متساِو للشحنة على سطح الجزيء البور المر
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 037381 ، رقم النموذج2016 ، بجروت4 سؤال

 :أمامك تمثيل كامل للصيغة البنائية لجزيء األسيتون

 

 :I-IVأمامك أربع عبارات 

I.  فالس فقط. –يوجد بين جزيئات األسيتون قوى فاندر في الحالة السائلة 

II.  افالس وترابط هيدروجيني أيض   –يوجد بين جزيئات األسيتون قوى فاندر في الحالة السائلة. 

III.  يوجد ترابط هيدروجيني بين جزيئات األسيتون وجزيئات الماء.في المحلول المائي لألسيتون   

IV.  ات الماء.فالس، فقط، بين جزيئات األسيتون وجزيئ –يوجد قوى فاندر في المحلول المائي لألسيتون   

 ما هي العبارات الصحيحة؟

 (اإلجابة الصحيحة) III َو   I  .أ

 IV وَ  I .ب

 III وَ  II .ت

 IV وَ  II .ث
 

 التعليل

  .أاإلجابة الصحيحة هي 

ه ال توجد إمكانية إلنتاج ترابط الس فقط، ألنّ ف -يوجد بين جزيئات األسيتون قوى فاندر – صحيحة I العبارة 

ن مذرات هيدروجين "عارية"  )في هذه الجزيئات( وجدال ته ألنّ وهيدروجيني بين جزيئات األسيتون، 

ها قريبة من تي إلكتروسالبيتاإللكترونات. )ذرات الهيدروجين في جزيء األسيتون مرتبطة بذرات الكربون الّ 

  إلكتروسالبية ذرات الهيدروجين(.   

 غير صحيحة. IIهذا الشرح، العبارة  حسب

ون وجزيئات في المحلول المائي لألسيتون يوجد ترابط هيدروجيني بين جزيئات األسيت – صحيحة III العبارة 

وبين  ،سيتونفي جزيء األ ،إلكترونات غير رابطة في ذرة األكسجين الماء. ينتج ترابط هيدروجيني بين أزواج

 أحد ذرات الهيدروجين "العارية" من اإللكترونات في جزيء الماء. 

  .غير صحيحة IVحسب هذا الشرح، العبارة 
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 037381 ، رقم النموذج2016 ، بجروت10 سؤال

 بند أ

وميد المغنيسيوم ة صلبة بيضاء لبرنتجت في هذا التفاعل مادّ .  Mg(s) ، مع شريط من المغنيسيومBr(l)2تفاعل بروم سائل، 

2(s)MgBr . 

  i القسم الفرعي

 ذي حدث.ِصغ ووازن التفاعل الّ 

 

 :اإلجابة

  
s 2 l( ) ( ) )s(2

Mg    Br   MgBr   

  ii القسم الفرعي

 . i رعي أذي صغته في القسم الفتي تشترك في التفاعل الّ الّ  أمامك جدول يعرض معطيات جزئية عن الموادّ 

 دفترك، وأكمل فيه المعطيات الناقصة.انسخ الجدول في 

 

  ةمات في الماد  يْ سَ نوع الجُ  ةالماد  

 

صيغة تمثيل إلكترونات 
 ة مات في الماد  يْ سَ الجُ 

نوع الرابط بين 
 الُجَسْيمات

 

 السف -قوى فاندر    

2(s)MgBr    

أيونات موجبة في "بجر  
 اإللكترونات"

 

  

 :اإلجابة

 

  ةالماد   فيالُجَسْيمات نوع  ةالماد  

 

صيغة تمثيل إلكترونات 
 ة مات في الماد  يْ سَ الجُ 

نوع الرابط بين 
 الُجَسْيمات

 

2(l)Br جزيئات 

 
 

 السف -قوى فاندر 

2(s)MgBr  أيونات موجبة وأيونات
 سالبة
 :أو

 وأيونات 2Mg+ أيونات 
Br 

 

 
 

 رابط أيوني
 :أو

تجاذب كهربائي بين 
  األيونات

 

(s)Mg  بجر أيونات موجبة في"
 اإللكترونات"

 

 رابط فلزي 
 :أو

تجاذب كهربائي بين 
أيونات موجبة َو "بحر 

  اإللكترونات"
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   بند ب

 أجرى تالميذ تجربة في المختبر.

ا، المادّ    مليلتر ماء. 001ة تحتوي على إلى كأس كيميائيّ  MgBr(s)2ة الصلبة بروميد المغنيسيوم أضافوا، تدريجّي 

ا حتّ  بعد كلّ   ها.   ة الصلبة كلّ ى ذابت المادّ إضافة خلطوا جّيد 

 للمحلول.  مرة، التوصيل الكهربائيّ  قاسوا، في كلّ 

ا.  بقي حجم المحلول خالل التجربة ثابت 

 التالي.  في الرسم البيانيّ  ض التالميذ نتائج التجربة بشكل تخطيطيّ رَ عَ 

 

  i القسم الفرعي

 .في الماء MgBr(s)2ِصغ عملية ذوبان بروميد المغنيسيوم 

 

 :اإلجابة

 
ם מי 2

2 s aq a( ) ( ) qMgBr         Mg    2Br   

  ii القسم الفرعي

 .المعروضة في الرسم البيانيّ  نتائج التجربةاشرح 

 

 :اإلجابة

 مات مشحونة( متنقلة.  يْ سَ جُ ه يحتوي على أيونات )أو موصل للكهرباء، ألنّ  MgBr(aq)2 محلول

 يتأثر التوصيل الكهربائي للمحلول من تركيز األيونات في المحلول.

ازداد تركيز األيونات في المحلول )أو: ازدادت كمية األيونات في المحلول،  MgBr(s)2ة أكبر من يّ ما أذابوا كمّ كلّ 

  أو: ازداد عدد األيونات في المحلول( وازداد التوصيل الكهربائي. 

 من نقطة األصل في هيئة المحاور.   التوصيل الكهربائي للماء ُمهمل، لذا يبدأ الخط البيانيّ 

 

  

 التوصيل الكهربائي

كتلة بروميد 

ذابةالمغنيسيوم   الم 

 ماء
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 بند ت

 . lBr4H2C)2( برومو إيثان، –ينتج السائل ثنائّي . H2C(g)4 اإليثين،، مع  Br(l)2 يتفاعل البروم،

 . 2Br4H2C وَ  4H2Cمن الجزيئين  واحد لكل  ة ل تمثيال  كامال  للصيغة البنائيّ سجّ 

 

 :اإلجابة

 

 

 

   بند ث

 . B وَ  A إلى وعاءين ، Br4H2C(l)2 برومو إيثان، –في تجربة أخرى أدخل الطالب ثنائّي 

 . O2H(l) على ماء A يحتوي الوعاء

 .  H6C(l)14على هكسان  B يحتوي الوعاء

 الوعاءين نتج مخلوط متجانس. أحدفقط في 

 

  i القسم الفرعي

  . عل ل تحديدك، نتج مخلوط متجانس. B أم A من  الوعاءين،    وعاءد في أيّ حدّ 

 

 :اإلجابة

 . B في الوعاء

برومو إيثان  –فالس بين جزيئات ثنائي -ه نتجت قوى فاندرمخلوط متجانس )أو: محلول(، ألنّ  B في الوعاءج تَ نَ 

  وجزيئات الهكسان. 

برومو إيثان ال تستطيع أن ُتْنِتج ترابط  –جزيئات ثنائي  مخلوط غير متجانس، ألنّ  A ج في الوعاءتَ نَ : أو

  هيدروجيني مع جزيئات الماء. 

 

  ii القسم الفرعي

 د هل المخلوط المتجانس الناتج موصل للكهرباء؟ حدّ 

 

 :اإلجابة

 : المحلول( غير موصل للكهرباء.أوالمخلوط المتجانس )

  

 تمثيل كامل للصيغة البنائية:

 أو:
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 037381 ، رقم النموذج2016 ، بجروت12 سؤال

 االختزال"(  –ق قسم من البنود إلى موضوع "التأكسد يتطرّ )

مة السؤال   مقد 

 . CuCl(aq)2 مع محلول مائي لكلوريد النحاس أجرى بعض الطالب تجارب في المختبر

(aq) وجود أيونات النحاس،
2+Cu ، ا أزرق.  يكسب   المحلول لون 

 

 بند أ

 المحلول المائي لكلوريد النحاس.  الميكروسكوبي في المستوىُطلب من الطالب أن يصفوا 

 أمامك الوصف الذي كتبه أحد الطالب.

(aq) حاس،سائل لونه أزرق. في هذا المحلول توجد أيونات موجبة للنالمحلول المائي لكلوريد النحاس هو "
2+Cu ،

)(aqوأيونات سالبة للكلور، 


2Cl .ترابط هيدروجيني  األيونات ُمحاطة بجزيئات من الماء. األيونات الموجبة ُتنتج

ا".    مع جزيئات الماء. َيْنُتج الترابط الهيدروجيني بين جزيئات الماء نفسها أيض 

 

  i الفرعي القسم

ا في هذا الوصف سّجل الطالب  ا واحد    مالئم لوصف المحلول في المستوى الميكروسكوبي.  غيرشيئ 

 اذكر هذا الشيء، واشرح لماذا هذا الشيء غير مالئم؟  

 

 :اإلجابة

 المحلول المائي لكلوريد النحاس هو سائل لونه أزرق"."

لشيء ال اهذا  أو: هذا الشيء نستوعبه بحاسة الرؤية، أوهذا الشيء مناسب للوصف الماكروسكوبي للمحلول )

   مات(.يْ سَ ق إلى الجُ يتطرّ 

 

  ii القسم الفرعي

 يح؟  منهما غير صح واحد كل  ذي كتبه الطالب، واشرح لماذا في الوصف الميكروسكوبي الّ  خطأيناذكر 

 

 :اإلجابة

 صيغة أيونات الكلور غير صحيحة. -

)(aqة الذرة. بدال  من أحاديّ أيونات الكلور هي أيونات 


2Cl يجب أن ُيسّجل aq)(
Cl . 

 األيونات الموجبة ُتنتج ترابط هيدروجيني مع جزيئات الماء". " -

ترابط  ر قوى تجاذب كهربائي وليسبين األيونات الموجبة واألقطاب السالبة في جزيئات الماء تؤثّ 

 : األيونات الموجبة تتجاذب إلى األقطاب السالبة في جزيئات الماء(.  أوهيدروجيني )
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  iii القسم الفرعي

ا كان يجب على التلميذ أن يكتبه في الوصف الميكروسكوبي لمحلول  ا واحد   ، ولم يكتبه.CuCl(aq)2اكتب شيئ 

 

 

 :اإلجابة

   التالية: األشياءأحد 

 الموجبة لجزيئات الماء.األيونات السالبة تتجاذب إلى األقطاب  -

 وبينلماء ج الترابط الهيدروجيني بين ذرة هيدروجين "عارية" من اإللكترونات في جزيء اتُ نْ يَ  -

  زوج إلكترونات غير رابطة في ذرة أكسجين في جزيء ماء مجاور.

 مات غير مرّتبة.يْ سَ الجُ  -

 المحلول )أيونات وجزيئات ماء(: اهتزاز ودوران. ُجَسْيمات أنواع حركة  -

 

   بند ب

 . CuCl(aq)2 ، في محلول Al(s) في إحدى التجارب غمر الطالب لوحة من األلومينيوم،

(aq) وأيونات Al(s)حدث تفاعل تأكسد اختزال بين 
2+Cu . 

 

  i القسم الفرعي

 ذي حدث.ِصغ ووازن التفاعل الّ 

 

 :اإلجابة

3Cu2+
(aq)  +  2Al(s)    3Cu(s)  +  2Al3+

(aq) 

 3Cu2+
(aq) + 6Cl(aq) + 2Al(s)    3Cu(s) + 6Cl(aq) + 2Al3+

(aq)  

  ii القسم الفرعي

 تهما بالعين خالل التجربة )مشاهدتان(.ديمكن مشاه تغيريناذكر 

 

 :اإلجابة

 :  التالية من بين التغييرات تغيرين

 تفتت لوحة األلومينيوم.  -

 يرسب صلب )لونه بني أحمر(.  -

ل تحوّ  اللون األزرق للمحلول )أو: أصبح اللون فاتح، أو تغّير لون المحلول، أو اختفاء -
 المحلول إلى عديم اللون(. 
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  iii القسم الفرعي

نحاس أم من أيونات جاه انتقال اإللكترونات في التفاعل من ذرات األلومينيوم إلى أيونات الد ما إذا كان اتّ حدّ 

  النحاس إلى ذرات األلومينيوم. 

 

 :اإلجابة

 اتجاه انتقال اإللكترونات من ذرات األلومينيوم إلى أيونات النحاس.

 

   بند ت

  i القسم الفرعي

 . CuCl(aq)2 محلول، في Ag(s)َغَمر الطالب لوحة من الفضة، 

 رات تدل على حدوث التفاعل.لم يشاهد الطالب تغيّ 

رة المنخفضة. حسب قدرتها على االختزال، من القدرة العالية إلى القد  Al  ,(s)Ag  ,(s)Cu(s), ترتيب الفلزات

 .لعل  

 

 :اإلجابة

Al(s) > Cu(s) > Ag(s) 

(aq)يتفاعل مع أيونات  Al(s) الفلز
2+Cu  ّألن ، (s)Al  ُمخَتِزل أقوى من(s)Cu . 

(aq)ال يتفاعل مع أيونات  Ag(s) الفلز
2+Cu ّألن ، (s)Ag  ُمخَتِزل أضعف من(s)Cu . 

 

  ii القسم الفرعي

(aq)  ، في محلول يحتوي على أيوناتAl(s)َغَمر الطالب لوحة من األلومينيوم، 
+Ag . ّرات ت تغيّ د هل ُشوهدحد

 .لعل  تدل على حدوث التفاعل؟ 

 

 :اإلجابة

 رات تدل على حدوث التفاعل.نعم، ُشوهدت تغيّ 

(s)Al  أفضل من وُمْخَتِزل جيد(s)Ag لذا فهو يتفاعل مع أيونات ، (aq)
+Ag في المحلول. 

 

 

  



 37 

 037303 ، رقم النموذج2015 ب، بجروت1 سؤال

 للكالسيوم )1E( لىالتأين األو، وطاقة  Mg للمغنيسيوم، )1E(الصحيحة بالنسبة لطاقة التأين األولى  الجملةد حدّ 

Ca . 

1. 1E لل Mg 1 أعلى منE لل Ca   ه في ذرة، ألن Mg أقل  طاقة  تتواجد إلكترونات التكافؤ في مستوى 

 (اإلجابة الصحيحة)

2. 1E لل Mg  1 منأعلىE لل Ca  ، ّه في ذرةألن Mg  ّمن البروتونات.  يوجد عدد أقل 

3. 1E لل Mg   1 من أقلE لل Ca ، ّه في ذرةألن Mg  قلّ أتتواجد إلكترونات التكافؤ في مستوى طاقة.  

4. 1E لل Mg 1 من أقلE لل Ca  ، ّذرة نواة ه فيألن Mg  ّمن البروتونات. يوجد عدد أقل  

 

 :التعليل

 ر على طاقة التأين:تي تؤثّ العوامل الّ 

 ما ازداد هذا الُبعدة. كلّ يقع في أعلى مستوى من الطاق –ذي طاقته األعلى الُبعد بين نواة الذرة واإللكترون الّ (   1)

 .وطاقة التأين أقلّ  لكترون الخارج ونواة الذرة ضعيفتزداد طاقة اإللكترون، التجاذب بين اإل

ترون الخارج ن اإللكما كان عدد بروتونات النواة أكبر يكون التجاذب بيعدد البروتونات في نواة الذرة. كلّ (   2)

 وتكون طاقة التأين أعلى. ىوالنواة أقو

ذي من األفضل الّ  اة(من العامل الثاني )شحنة النو تأثير العامل األول )الُبعد عن النواة( على طاقة التأين أكبر

    الخارج من الذرة.  واإللكترون ق إليه عندما نقارن بين طاقات تأين ذرتين متشابهتان في الُبعد بين النواةالتطرّ 

 .1اإلجابة الصحيحة هي 

د ثالثة مستويات يوج Mgطاقة التأين األولى لذرة المغنيسيوم أعلى من طاقة تأين ذرة الكالسيوم، ألنه في ذرة  

لكترونات. الُبعد بين إيوجد أربعة مستويات تتواجد فيها  Ca ا في ذرة تي تتواجد فيها إلكترونات، أمّ من الطاقة الّ 

ة طاقة أكبر يّ ل كمّ ، التجاذب بينه وبين نواة الذرة أقوى، لذا يجب أن ُتبذالخارج أقلّ واإللكترون  Mgنواة ذرة 

 إلخراج إلكترون من الذرة.  

 غير صحيحة. التحديد صحيح، لكن الشرح غير صحيح. 2 الجملة

لتأين وفق ا لمكان االتحديد والشرح غير مناسبين لتوجهات التغيُّر في طاقة  ن، ألنّ غير صحيحتي 4 وَ  3 الجملتان

 ر على طاقة التأين. تي تؤثّ الذرات في القائمة الدورية للعناصر ووفق ا للعوامل الّ 
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 037303، رقم النموذج 2015 ج، بجروت1 سؤال

 أمامك صيغ لخمسة جزيئات:

CF4   ,   CHF3   ,   CH2F2   ,   CH3F   ,   CH4 

 السطوح.  جزيء هو رباعيّ  المبنى الفراغي لكلّ 

   ؟فقطجزيئات من بين الجزيئات المعطاة يوجد ثنائي قُطب لحظي  /جزيء في أيّ 

%2 1. 4CH 

%85 2.  4CH  َ4  وCF (اإلجابة الصحيحة)  

%5 3. 4, CH  2F2CH   َ4 وCF  

%8 4. F3, CH  2F2CH   َ3 وCHF  

 

 :التعليل
 .2اإلجابة الصحيحة هي 

ط بذرات ه في هذه الجزيئات الكربون المركزي مرتبغير قطبية، ألنّ  4CF وَ  4CH تي صيغتها الجزيئات الّ 

 متماثلة، لذا توزيع الشحنة على سطح الجزيء متساٍو.  

 .4CF ها ال تشمل صيغة الجزيءغير صحيحة، ألنّ  1 اإلمكانية

 3CHF وَ  F3,CH 2F2CH تي صيغتهاجزيء من الجزيئات الّ  ه في كلّ ألنّ غير صحيحتين،  4 وَ  3 اإلمكانيتان

جزيء  كلّ لمختلف على سطح الجزيء. لذا بشكل شحنة الع تتوزذرة الكربون المركزية مرتبطة بذرات مختلفة. 

  من هذه الجزيئات يوجد ثنائي قطب ثابت.
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 037303 ، رقم النموذج2015 ، بجروت3 سؤال

 ختزال"( واال –تأكسد الالبنود إلى موضوع "ق قسم من يتطرّ )

 

 مة السؤالمقد  

  ة ُتستخرج من أوراق نبتة النعنع. هو مادّ  menthol( (s)O20H10C( المنثول

 وية.  مادة َطْعم في صناعة الغذاء وفي صناعة األدكُيستعمل المنثول، من ضمن االستعماالت األخرى، 

 مثيل مختصر للصيغة البنائية لجزيء المنثول: تأمامك 

 

   بند أ

   i القسم الفرعي

 يمكن أن ينتج ترابط هيدروجيني بين جزيئات الماء وجزيئات المنثول.

 يمكن أن ينتج بين جزيء المنثول وجزيء الماء. واحد هيدروجينيترابط ارسم بشكل تخطيطي 

 

 :اإلجابة

 
 
 

  ii القسم الفرعي

ا في الهكسان   . H6C(l)14ذائبية المنثول في الماء منخفضة، لكنه يذوب جيد 

 اشرح هاتين الحقيقتين.

 

 :اإلجابة

كسيلية )أو: من جزء ن من جزء كربوني )أو: جزء هيدروفوبي( كبير ومن مجموعة هيدروجزيء المنثول مكوّ 

 ر(. هيدروفيلي صغي

يمكن أن ينتج ترابط هيدروجيني قليل بين جزيئات الماء وجزيئات المنثول )أو: الجزء الكربوني يشوش على 

  الترابط الهيدروجيني بين الماء والمنثول(، وفي أعقاب ذلك ذائبية المنثول في الماء منخفضة.  

 :أو
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ة المنثول في وجزيئات الهكسان، لذا ذائبي المنثول في جزيئات يجزء الكربونالبين فالس  –قوى فاندر  رتؤثّ 

    الهكسان عالية. 

 

 :شرح ُمفّصل

 يعرض الجدوالن مراحل تحديد ذائبية المنثول في ُمذيبات معطاة: 

 تحديد ذوبان المنثول في الماء : 1 جدول

 :الُمذاب 
 منثول

 الُمذيب: ماء

 جزيئات جزيئات ةتي تبني المادّ مات الّ يْ سَ نوع الجُ 

ترابط هيدروجيني قليل وقوى فاندر  ةالقوى بين جزيئات المادّ أنواع 
  فالس
 

ترابط هيدروجيني قليل وقوى فاندر 
  فالس ضعيفة

 

أنواع القوى الناتجة بين جزيئات 
الُمذيب وجزيئات الُمذاب خالل 

 الذوبان

وجد مراكز قليلة ه في جزيئات المنثول تقليلة، ألنّ  ةهيدروجينيالترابط الإمكانية إنتاج 
 إلنتاج الترابط الهيدرةجيني. 

 

 ذائبية المنثول في الماء منخفضة. االستنتاج

 

 

 

 الهكسان تحديد ذوبان المنثول في: 1 جدول

 :الُمذاب 
 منثول

 :الُمذيب
 H6C(l)14 هكسان

 جزيئات جزيئات ةتي تبني المادّ الّ مات يْ سَ الجُ نوع 

ترابط هيدروجيني قليل وقوى فاندر  ةبين جزيئات المادّ أنواع القوى 
 فالس

 قوى فاندر فالس

أنواع القوى الناتجة بين جزيئات 
الُمذيب وجزيئات الُمذاب خالل 

 الذوبان

 

 قوى فاندر فالس

 ذائبية المنثول في الهكسان جيدة.  االستنتاج

 

 

   iii القسم الفرعي

 الهكسان.ة ذوبان المنثول في اكتب عمليّ 

 

 :اإلجابة


C H6 14(l )

10 20 (s) 10 20 (C H )6 14(l )
C H O C H O 
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  ت -مقدمة البندين ب

  ة أخرى مصدرها من نبتة النعنع.  مادّ هو  menthone( (s)O18H10C( المنثون

 مادة رائحة في صناعة العطور وفي صناعة مستحضرات التجميل.  كُيستعمل المنثون، باألساس، 

 :المنثون لجزيءأمامك تمثيل مختصر للصيغة البنائية 

 

   بند ب

 منثون. ال منثول، وصيغة المجموعة الوظيفية في جزيءاليغة المجموعة الوظيفية في جزيء اكتب ص

 

 :اإلجابة

 . OH(  مجموعة هيدروكسيلية) - منثولالالمجموعة الوظيفية في جزيء 

 . (  مجموعة كيتون) - منثونال المجموعة الوظيفية في جزيء

 

   بند ت

  منثول هي صفر. الدرجة تأكسد ذرة الكربون المرتبطة بالمجموعة الوظيفية في جزيء 

 

 

   i القسم الفرعي

 .لعل  في جزيء المنثون. *  بد درجة تأكسد ذرة الكربون المشار إليها حدّ 

 

 :اإلجابة

 . في جزيء منثون هي *  بدرجة تأكسد ذرة الكربون المشار إليها 

وفلنتي ثنائي وبرابط ك Cمرتبطة برابط كوفلنتي أحادي بذرتين *  بمنثون ذرة الكربون المشار إليها الفي جزيء *

 . O)زوجي( بذرة 

 ة لذرة الكربون هي صفر.الشحنة النسبيّ  CC في الرابط

كتروسالبية إل هو رابط كوفلنتي قطبي. ذرة األكسجين تجذب إلكترونات الرابط بشكل أقوى، ألنّ  C=O الرابط)

ذرة الكربون هي  ة علىالشحنة النسبيّ  C=Oذرة األكسجين أعلى من إلكتروسالبية ذرة الكربون(. لذا في الرابط   

 2+ = (2+) + (0): في الجزيء منثون*  بمجموع الشحنة النسبية لذرة الكربون المشار إليها  . 2+

 .2+لذا درجة تأكسد هذه الذرة هي 
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  ii القسم الفرعي

  ة.   ة إضافيّ لى مادّ االختزال. لهذا الغرض نحتاج إ –ة المنثول بواسطة التأكسد من مادّ  ،في المختبر ،ُيْنَتج المنثون

 .لعل  ة ُمخَتِزلة؟ مادّ كة مؤكسدة أم ة كمادّ ة اإلضافيّ د هل تتفاعل المادّ حدّ 

 

 :اإلجابة

 ة كمؤكسد.ة اإلضافيّ تتفاعل المادّ 

 ة تأكسد.ة المنثول بعمليّ مّرت مادّ 

في     إلى   منثول ترتفع من  الجزيء في درجة تأكسد ذرة الكربون المرتبطة بمجموعة وظيفية 

: يوجد ارتفاع في عدد أولذرات الهيدروجين في الجزيء،  : يوجد انخفاض في العدد الكليّ أومنثون )الجزيء 

 الروابط بين ذرة الكربون وذرة األكسجين في الجزيء(.  

 ة مّرت بعملية اختزال، لذا فهي مؤكسدة.ضافيّ ة اإلالمادّ 

 

   بند ث

 درجة حرارة انصهار منثون أقل من درجة حرارة انصهار منثول. اشرح لماذا؟ 

 

 :اإلجابة

ا ،الس فقط. ال يوجد فرقف-منثون قوى فاندراليوجد بين جزيئات   جزيئات بين ، في كبر سحابة اإللكتروناتتقريب 

ا في جزيء منثول َو  88)المركبين  ا في جزيء منثون 86إلكترون   (.إلكترون 

 فالس. –منثول ترابط هيدروجيني وقوى فاندر اليوجد بين جزيئات 

يكون لذا  جزيئات متشابهة في كبر السحابة،ال بما أنّ  ،فالس أضعف من الترابط الهيدروجيني –قوى فاندر 

كي  ة أقلّ ة طاقيّ نحتاج إلى كمّ  ب بين جزيئات المنثول.من قوى التجاذ منثون أضعفالالتجاذب بين جزيئات 

 منثون. الُنضعف قوى التجاذب بين جزيئات 

 منثول.المن درجة حرارة انصهار  منثون أقلّ اللذا درجة حرارة انصهار 
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 ول. منثالمن درجة حرارة انصهار  منثون أقلّ اليعرض الجدول مراحل الشرح لماذا درجة حرارة انصهار 

 

 

 منثون منثول ةالمادّ 

 C10H20O C10H18O الصيغة الجزيئية

تمثيل مختصر للصيغة 
 البنائية

 

 

 

 

الكبر النسبي لسحابة 
اإللكترونات في جزيئات 

 ة المادّ 
 

 في جزيئات المركبين متشابه.الكبر النسبي لسحابة اإللكترونات 

أنواع القوى بين الجزيئات 
 في الحالة الصلبة  في الموادّ 

  فالس -قوى فاندر 

 وترابط هيدروجيني قليل
 فالس -قوى فاندر 

تحليل المتانة النسبية للقوى بين 
في الحالة  الجزيئات في الموادّ 

 الصلبة 

منثون أضعف من قوى التجاذب بين جزيئات القوى التجاذب بين جزيئات 

 فالس أضعف من الترابط الهيدروجيني.   –قوى فاندر  منثول، ألنّ ال

 درجة حرارة انصهار المواد 
رجة دمنثون. لذا الكي ُنضعف قوى التجاذب بين جزيئات  نحتاج إلى طاقة أقلّ 

 منثول.المن درجة حرارة انصهار  منثون أقلّ الحرارة 
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 037303 ، رقم النموذج2014  أ، بجروت1 سؤال

في القائمة  نفسها )السطر نفسه( ترمز إلى ذرات أربعة عناصر موجودة في المجموعة   d , c , b , a الحروف

 الدورية للعناصر. أمامك جدول يعرض عدد إلكترونات التكافؤ في هذه الذرات.

 

 عدد إلكترونات التكافؤ الذرة

a 1 

b 2 

c 6 

d 7 

 

  ما هو التحديد الصحيح؟ 

 (اإلجابة الصحيحة) .bأكبر من نِصف قُطر الذرة  aنِصف قُطر الذرة  .1

 برابط كوفلنتي ثنائي. с بالذرة  b يمكن أن ترتبط الذرة  .2

 . dأعلى من طاقة تأين الذرة  cطاقة تأين الذرة  .3

 . 5 , 2هي  dإلكترونات التكافؤ في الذرة  .4
 
 :التعليل 

يصغر ِنصف  مة الدورية للعناصر.تقع ذرات العناصر المعطاة في السطر نفسه )في المجموعة نفسها( في القائ

غر من عدد أص aشحنة نواة الذرة تزداد. عدد البروتونات في نواة الذرة  على طول السطر، ألنّ  الذرة قُطر

يجة لذلك ِنصف أضعف. نت a ، لذا قوى التجاذب بين النواة واإللكترونات في الذرةbالبروتونات في نواة الذرة 

 . bأكبر من ِنصف قُطر الذرة  aقُطر الذرة 

: مغنيسيوم( والذرة bالذرة  ألنّ غير صحيحة،  2 الجملة  هي ذرة ال فلز  c  هي ذرة فلز من العمود الثاني )مثال 

: أكسجين. المرك   ب أيوني والروابط هو مرك   c وَ  bذي يمكن أن ينتج من العنصرين ب الّ في العمود السادس، مثال 

 . 2c وأيونات سالبة  2b+ فيه روابط أيونية  بين أيونات موجبة 

بروتونات في طاقة التأين األولى لذرات العناصر تزداد على طول السطر. عدد ال غير صحيحة، ألنّ  3 الجملة 

 cلكترونات في الذرة لذا قوى التجاذب بين النواة واإل ،  dأصغر من عدد البروتونات في نواة الذرة  cنواة الذرة 

 . dطاقة تأين الذرة من  أقلّ  cنتيجة لذلك طاقة تأين الذرة .  dأضعف مما في الذرة 

د إلكترونات ، وهو عد 7يجب أن تنتهي في الرقم  dإلكترونات التكافؤ في الذرة  غير صحيحة، ألنّ  4 الجملة 

   التكافؤ في هذه الذرة. 
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 037303 ، رقم النموذج2014 ب، بجروت1 سؤال

 أمامك أربع عبارات متعلقة بروابط الكوفلنتية. ما هي العبارة الصحيحة؟  

 . C = O يساوي طول الرابط C = C طول الرابط .1

 . N  H يساوي طول الرابط C  H طول الرابط .2

 (اإلجابة الصحيحة) . C  C طاقة الرابط أكبر من  C = C طاقة الرابط .3

 . C  N طاقة الرابط أكبر من  C  C طاقة الرابط .4
 

 :التعليل

 (نائي )زوجيّ ثنقيان. الفرق بينهما في ُرتبة الرابط: رابط هما رابطان كوفلنتيان  C  C وَ   C = C الرابطان

 C = C   ّمقارنة برابط أحادي C  C . 

في  تينشتركالم ينتاتي الذرر قوى تجاذب بين زوج واحد من إلكترونات الرابط ونوتؤثّ  في الرابط األحاديّ )

ر قوى تجاذب ؤثّ ت. لذا اتينالرابط والنوزوجين من إلكترونات ر قوى تجاذب بين الرابط. في الرابط الثنائي تؤثّ 

الرابط الثنائي(. من  )وذلك على الرغم من التنافر الكبير بين إلكترونات الرابط في حالة أكثر في الرابط الثنائيّ 

   هنا الطاقة المطلوبة لتفكيك الرابط تكون أكبر(. 

س رتبة الرابطان لهما نف . C = O  ال يساوي طول الرابط C = Cطول الرابط  غير صحيحة، ألنّ  1 العبارة

بين الذرات  قطبي، لذا التجاذب C = O متشابهان، لكن الرابط O ِنصف قُطر ذرة و C الرابط، ِنصف قُطر ذرة 

لرابط الكوفلنتي في ا ر قوى تجاذب بين إلكترونات الرابط والنوى.تؤثّ  C = Cأقوى. )في الرابط الكوفلنتي النقي 

ر، تقترب النوى ر قوى تجاذب أكث، لذا تؤثّ ثنائي القطبر قوى تجاذب بين هذه القوى تؤثّ القطبي باإلضافة إلى 

 أقصر(. ويصبح طول الرابط القطبي 

ثلة، ِنصف رتبة الرابط متما . N  H ال يساوي طول الرابط  C  Hطول الرابط  غير صحيحة، ألنّ  2 العبارة

ا، لذا طول الرابط أقص N  Hمتشابهان، لكن الرابط  N ِنصف قُطر ذرة و Cقُطر ذرة   ر. أكثر تقطب 

ما كلّ . Cة الذرة أكبر من إلكتروسالبي N إلكتروسالبية الذرة  ، ألنّ C  Hقُطبي أكثر من الرابط  N  H الرابط)

ا تكون الشحنات الجزئية على ثنائي القطب أكثر، لذا ى التجاذب بين قو تكون كان الرابط الكوفلنتي أكثر تقطب 

 ويكون طول الرابط أقصر(.  من بعضها الشحنات الجزئية أقوى، تقترب النوى

ثلة، ِنصف رتبة الرابط متما.  C  Nأصغر من طاقة الرابط  C  Cطاقة الرابط  غير صحيحة، ألنّ  4 العبارة

 قطبي، لذا طاقة الرابط أكبر.  C  N متشابهان، لكن الرابط N ِنصف قُطر ذرة و Cقُطر ذرة 

ن إلكترونات ر قوى تجاذب بيفي الرابط الكوفلنتي النقي تؤثّ قطبي نقي.  C  C قطبي والرابط C  N الرابط)

ثنائي القطب، لذا  ر قوى تجاذب بينتؤثّ  ،باإلضافة إلى هذه القوى ،في الرابط الكوفلنتي القطبيالرابط والنوى. 

  تؤثر قوى تجاذب أكثر.  من هنا الطاقة المطلوبة لتفكيك الرابط تكون أكبر(. 

ة الرابط وطوله، ر على طاقتي تؤثّ المطلوب من التالميذ أن يذكروا العوامل الّ  ،مالحظة: حسب المنهج التعليميّ 

  لوا.لكن غير مطلوب منهم أن يعلّ 
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 037303 ، رقم النموذج2014 ، بجروت3 سؤال

 ( في الجسم.الموادّ  ات األيضية )تبادلالتيروكسين هو هورمون تفرزه الغدة الدرقية، ووظيفته تنظيم وتيرة العمليّ 
 

   بند أ

 أمامك تمثيل مختصر للصيغة البنائية للتيروكسين.

 
 

  ، في المجموعات الوظيفية المختلفة. Oذرات أكسجين،  4في جزيء التيروكسين يوجد 

 مجموعة. مجموعة من هذه المجموعات الوظيفية، واذكر اسم كلّ  اكتب الصيغة لكلّ 

 

 :اإلجابة

–O–    )مجموعة إيثرية )إيثر  

–OH   )مجموعة هيدروكسيلية )كحول 

–COOH  )مجموعة كاربوكسيلية )حامض كربوكسيلي 

 

   بند ب

 تشخيص مشاكل نشاط الغدة الدرقية بواسطة يود راديوأكتيفي )ُمشع(. ،في الطب ،يتمّ 

 

   i القسم الفرعي

 . Iأمامك جدول يعرض معطيات جزئية عن نظيرين راديوأكتيفيين لليود 

 انسخ الجدول في دفتر االمتحان وأكملوه.  

 

عدد  عدد البروتونات رقم الكتلة العدد الذري رمز النظير

 اإللكترونات

عدد 

 النيوترونات
131I      

     70 

 

HO 

I 

OH 

I 

I 

I 

O 

O 

NH2 
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 :اإلجابة

 

عدد  عدد البروتونات رقم الكتلة العدد الذري رمز النظير

 اإللكترونات

عدد 

 النيوترونات
131I 53 131 53 53 78 

123I 53 123 53 53 70 

 

 

   ii القسم الفرعي

 . Xe131أشعة راديوكتيفية ويتحول إلى   I131  ُيطلق النظير

  ل. ؟ علّ   أم ما هو نوع األشعة الراديوأكتيفية المنبعثة، 

 

 :اإلجابة

 دد البروتونات(ه ال يوجد تغيير في رقم الكتلة. يكبر العدد الذري )أو: ع، ألنّ  األشعة المنبعثة هي أشعة 

 (.54 إلى 53 من)  1ب

 

   بند ت

  .  بنفسجي رماديّ ، هو صلب لونه  I(s)2العنصر يود،  ،في شروط الغرفة

 . I(s)2 بلورات )2(-)1(أنبوب اختبار من األنبوبين  أدخلوا إلى كلّ  ،في المختبر ،تي أُجريتفي التجربة الّ 

 . OH7H3C(l)  بروبانول -1 أضافوا )1( إلى أنبوب االختبار

 . O2H(l)  أضافوا ماء )2( إلى أنبوب االختبار

 فقط.نتج مخلوط متجانس في أنبوب اختبار واحد 

 

   i القسم الفرعي

  نتج مخلوط متجانس.  (2) أو (1)أنبوب اختبار  د في أيّ حدّ 

 

 :اإلجابة

 .(1) في أنبوب اختبار

  



 48 

 يعرض الجدوالن مراحل تحديد ذوبان اليود في الُمذيبان الُمعطيان: 

 تحديد ذوبان اليود في الماء : 1 جدول

 

 :الُمذاب 
 2I(s) يود،

 :الُمذيب
 O2H(l) ماء، 

   ةتي تبني المادّ مات الّ يْ سَ نوع الجُ 
 

 جزيئات جزيئات

ترابط هيدروجيني كثير وقوى  فالس  –قوى فاندر    الروابط بين جزيئات الموادّ 
 فالس  –فاندر 

 

أنواع الروابط الناتجة بين 
جزيئات الُمذيب وجزيئات 

  الُمذاب خالل الذوبان 

 يوجد اله في جزيئات اليود ألنّ ة إلنتاج ترابط هيدروجيني، ال توجد إمكانيّ 
 مراكز إلنتاج ترابط هيدروجيني.

 ذوبان اليود في الماء ُمهمل. االستنتاج

 

  بروبانول  -1 تحديد ذوبان اليود في: 1 جدول

 

 :الُمذاب 
 I(s)2 يود،

 :الُمذيب

 OH7H3C(l)  بروبانول، -1

   ةتي تبني المادّ الّ الُجَسْيمات نوع 
 

 جزيئات جزيئات

 ترابط هيدروجيني  فالس –قوى فاندر    الروابط بين جزيئات الموادّ 
 فالس  –قوى فاندر 
 

أنواع الروابط الناتجة بين 
جزيئات الُمذيب وجزيئات 

  الُمذاب خالل الذوبان 

توي تح) انولبروب -1 فالس بين جزيئات اليود وجزيئات  –ر قوى فاندر تؤثّ 

 ا(.على جزء هيدروفوبي كبير نسبّي  

 بروبانول جيد.  -1ذوبان اليود في  االستنتاج

 

 

   ii القسم الفرعي

 ف بالمستوى الميكروسكوبي المخلوط المتجانس الناتج.صِ 

 

 :اإلجابة

 :يحتوي المحلول على –المخلوط متجانس  -
 . OH7H3C بروبانول، -1 ، وجزيئات  2Iجزيئات اليود، 

 .بروبانول -1فالس بين جزيئات اليود وجزيئات  –يوجد قوى فاندر  -

 .بروبانول -1فالس وترابط هيدروجيني بين جزيئات  –يوجد قوى فاندر  -

زيء جفي  OH–في مجموعة  ،ينتج الترابط الهيدروجيني بين ذرة هيدروجين "عارية" من اإللكترونات) -

 في جزيء مجاور(.  ،زوج من اإللكترونات غير الرابطة في ذرة أكسجين، وواحد

 دوران. واهتزاز بتتحرك الجزيئات  -
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   iii القسم الفرعي

 لحصول على مخلوط متجانس.ة اعمليّ غ صِ 

 

 :اإلجابة

 
C H OH3 7 (l )

2(s) 2(C H OH )3 7 (l )
I I  

   بند ث

 بروبانول وأسيتون. -1أمامك جدول يعرض معطيات عن 

 

 الغلياندرجة حرارة  الصيغة البنائية الصيغة الجزيئية ةالمادّ 
)Co( 

 C3H8O CH3CH2CH2OH 97 بروبانول -1

 C3H6O ? 57 أسيتون

 

 . B وَ  A معطى صيغتان بنائيتان

 

 

  ؟، هي الصيغة البنائية لألسيتون B أم A صيغة من بين الصيغتين، دوا أيّ حدّ 

 اشرح لماذا نفيت الصيغة األخرى؟  

 

 :اإلجابة

 .  A الصيغة

 الس وترابط هيدروجيني.   ف -يمكن أن تنتج بين جزيئاته قوى فاندرب مناسبة لمرك   B الصيغة 

ا، في العدد الكليّ  يجب  .بينئات المرك  ( في جزياتسحابة اإللكترون: في كبر أولإللكترونات ) ال يوجد فرق، تقريب 

 بروبانول -1ة ادّ مقريبة من درجة حرارة غليان ال  Bتي صيغتها البنائية ة الّ درجة حرارة غليان المادّ أن تكون 

ا Co97: أو)  (.تقريب 

ا الصيغة غير بروبانول، لذ -1ل من درجة حرارة غليان قحسب معطيات الجدول، درجة حرارة غليان األسيتون أ

 مناسبة. 
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 . Bتي صيغتها الّ  ةمن المادّ  أقلّ  A تي صيغتها ة الّ يعرض الجدول مراحل الشرح لماذا درجة حرارة غليان المادّ  

 

 

  

 الصيغة البنائية

 ةنوع المادّ   تان جزيئيتانالمادّ 

ا( 32تين سحابة اإللكترونات في الجزيئات متساوية )في المادّ   . إلكترون 
 

لسحابة  الكبر النسبيّ 
اإللكترونات في جزيئات 

 ة المعطاةالمادّ 
 

 ة قُطبية جزيئات المادّ   جزيئات قطبية جزيئات قطبية
 ترابط هيدروجيني 

 فالس  –وقوى فاندر 
 

 فالس  –قوى فاندر 
أنواع القوى بين الجزيئات 

 في الحالة السائلة ،في الموادّ 

 ة ، لكن بين جزيئات المادّ الس بين جزيئات الماّدتينف -فاندر ر قوىتؤثّ 

B  جد ترابط هيدروجيني.   يو ،فالس -قوى فاندر، باإلضافة إلى  

زيئات جر بين تي تؤثّ أقوى من القوى الّ  Bة لذا القوى بين الجزيئات في المادّ 

 .Aة المادّ 

تحليل المتانة النسبية للقوى 
في  ،بين الجزيئات في الموادّ 

  الحالة السائلة  

 . Aالصيغة المناسبة هي 
رجة ديجب أن تكون قريبة من   B درجة حرارة غليان المادة التي صيغة مبناها

ا Co97بروبانول )أو:  -1حرارة غليان    (.تقريب 
من درجة حراة  حسب معطيات الجدول، درجة حرارة غليان األسيتون أقلّ 

 غير مناسبة.  Bبروبانول، لذا الصيغة -1غليان 
 
 
 

تحديد الصيغة المناسبة حسب 
 ة درجة حرارة غليان المادّ 
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 037303 ، رقم النموذج2014 ، بجروت4 سؤال

كلوريد ;  s(Mg( مغنيسيوم، صلبة:  مبنى أربع مواد   تصف بشكل تخطيطي  ،  a-dأمامك أربع رسومات، 

 . C(s) الماس،;  I(s)2 يود،;  KCl(s) البوتاسيوم،

 

   بند أ

 انسخ الجدول التالي في دفتر االمتحان، وأكمله.

 

صيغة الصلب الموصوف  الرسمة
 في الرسمة 

 

مات في يْ سَ أنواع الجُ 
  الصلب 

 

الُجَسْيمات نوع الرابط بين 
 في الصلب 

 

a    

b    

c    

d    

 :اإلجابة

صيغة الصلب الموصوف  الرسمة
 في الرسمة 

 

مات في يْ سَ أنواع الجُ 
  الصلب 

 

مات يْ سَ الجُ نوع الرابط بين 
 في الصلب 

a 

KCl(s) 
أيونات موجبة وأيونات 

 سالبة 
  

 رابط أيوني

b C(s) رابط كوفلنتي ذرات ماس 

c 

Mg(s) 
أيونات موجبة َو "بحر 

 اإللكترونات"
 

 رابط فلزي

d I2(s) السف -قوى فاندر  جزيئات 
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 بند ب

   ؟، غير موصل للكهرباء C(s)ا الماس، كهرباء أمّ للموصل  ،  Mg(s) اشرح لماذا مغنيسيوم،

 .ق في إجابتك إلى مبنى الموادّ تطرّ 

 

 :اإلجابة

(s)Mg  2+مكّون من أيوناتMg  ."لكترونات"(. )إلكترونات تكافؤ المغنيسيوم ُتنتج "بحر اإلَو "بحر إلكترونات

 دة( وُتتيح توصيل كهربائي.  هذه اإللكترونات متنقلة )غير محدّ 

 4وجد ذرة كربون مرتبطة بروابط كوفلنتية بأربع ذرات كربون أخرى. )في ذرة الكربون ي في الماس كلّ 

وجد إلكترونات ت ية والكوفلنتافؤ، في الماس، بإنتاج الروابط اللكترونات التكإلكترونات تكافؤ(. تشترك جميع إ

 متنقلة. لذا الماس غير موصل للكهرباء.  

 

 بند ت

  ، في إسرائيل، من مياه البحر الميت.  KCl(s)ُيستخرج كلوريد البوتاسيوم، 

 

   i القسم الفرعي

ا في الماء. ِصغ عملية ذوبان   في الماء.  KCl(s) يذوب كلوريد البوتاسيوم جّيد 

 

 :اإلجابة

ם מי –
s aq aq( ) ( ) ( )KCl          K    Cl     

   ii القسم الفرعي

 ف بالمستوى الميكروسكوبي المحلول المائي لكلوريد البوتاسيوم.صِ 

 

 :اإلجابة

(aq)  بجزيئات ماء(: أيوناتيوجد في المحلول أيونات مميأة )أيونات محاطة 
+K  وأيونات (aq)

–Cl  .وجزيئات ماء  

(aq) األيونات الموجبة، أيونات 
+K  .تتجاذب إلى األقطاب السالبة لجزيئات الماء ،   

  واألقطاب السالبة في جزيئات الماء(.   K+ر قوى تجاذب كهربائية بين أيونات تؤثّ : أو)

(aq) األيونات السالبة، أيونات
–Cl .تتجاذب إلى األقطاب الموجبة في جزيئات الماء ،  

 .(واألقطاب الموجبة في جزيئات الماء Cl–ر قوى تجاذب كهربائية بين أيونات تؤثّ : أو)

 بين جزيئات الماء )الّتي ال تشترك في مميأة األيونات( يوجد ترابط هيدروجيني فيما بينها.  

 زوج منو ،في جزيء واحد ،"عارية" من اإللكتروناتينتج الترابط الهيدروجيني بين ذرة هيدروجين 

 في جزيء مجاور.  ،اإللكترونات غير الرابطة في ذرة أكسجين

 دوران.ك باهتزاز أو مات )أيونات وجزيئات( )غير منظمة في مبنى مرّتب( يمكن أن تتحرّ يْ سَ الجُ 

  

 ماء
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 بند ث

  بين لليود: مركّ  ii-iتتناول العبارتان 

 . IBr(s) ، وبروميد اليوديد HI(g)يوديد الهيدروجين، 

 ل تحديدك.ما إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة. علّ  ii-iعبارة من العبارتين  د لكلّ حدّ 

 

   i القسم الفرعي

ا  IBr وفي جزيء HI ، موجبة في جزيء  I الشحنة الجزئية لذرات اليود،  .أيض 

 

 :اإلجابة

 غير صحيحة.

  سالبية البروم(.إلكترو من إلكتروسالبية اليود أقلّ  اليود موجبة، ألنّ الشحنة الجزئية على ذرة  IBr جزيءفي )

لبية الهيدروجين الشحنة الجزئية على ذرة اليود سالبة، ألن إلكتروسالبية اليود أكبر من إلكتروسا HI في جزيء

  ة أقوى من ذرة الهيدروجين(.    )أو: ذرة اليود تجذب إلكترونات الرابط بقوّ 

 

   ii القسم الفرعي

في متانة  ا بروميد الهيدروجين فهو غاز، وذلك بسبب الفرقبروميد اليود صلب أمّ  ،في درجة حرارة الغرفة

  . H–I وَ   I–Brالروابط الكوفلنتية 

 

 :اإلجابة

 .غير صحيح

 وليس بمتانةين الجزيئات ر بتي تؤثّ ة في درجة حرارة الغرفة متعلقة بمتانة القوى الّ تان جزيئيتان. حالة المادّ المادّ 

  الروابط الكوفلنتية داخل الجزيئات.
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 هذا القسم الفرعي: مراحل حلّ 

 

 ةالمادّ  بروميد اليود بروميد الهيدروجين

HI IBr الصيغة الجزيئية 
 

 
 

 
  صيغة تمثيل اإللكترونات

ا في الجزيء 54 ا في الجزيء  88 إلكترون   إلكترون 
كبر سحابة اإللكترونات في 

  ة المادّ جزيئات 
 

 ة قطبية جزيئات المادّ  جزيئات قطبية  جزيئات قطبية

 فالس  –قوى فاندر  فالس –قوى فاندر 
أنواع القوى بين الجزيئات 

 في الحالة السائلة   ،في الموادّ 
فالس بين  –أقوى من قوى فاندر  IBr(l)فالس بين جزيئات  –قوى فاندر 

ة أكبر من سحاب IBr(l) سحابة اإللكترونات في جزيئات  ، ألنّ  HI(l) جزيئات
ير يوجد احتمال كب IBr(l) ، لذا في جزيئات  HI(l) اإللكترونات في جزيئات 

  الشحنات الجزئية أكبر. تكون إلنتاج ثنائي قطب لحظي و

ة للقوى تحليل المتانة النسبيّ 
في  ،بين الجزيئات في الموادّ 

 الحالة السائلة  
 

  ،HIأعلى من درجة حرارة انصهار وغليان  IBrدرجة حرارة انصهار وغليان 
  مقياس لمتانة القوى بين الجزيئات.  هي درجة الحرارة ألنّ 

  درجة حرارة غليان الموادّ 

 فهو غاز.  HI ا هو صلب في درجة حرارة الغرفة، أمّ  IBr: معطى
رة : درجة حراالموادّ  وغليانالسبب لذلك هو الفرق بين درجة حرارة انصهار 

 أعلى من درجة حرارة الغرفة، ودرجة حرارة غليان  IBrانصهار 

HI  ّمن درجة حرارة الغرفة أقل . 

  ة في شروط الغرفةحالة المادّ 
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 037303 ، رقم النموذج2013 أ، بجروت 1 سؤال

 z , y , x , w , v .  معطى خمسة عناصر أعدادها الذرية متتالية، ورمزنا إليها بالحروف  

 .(Å)طول أنجستروم  ةيعرض أنصاف أقطار ذرات هذه العناصر بوحد أمامك رسم بيانيّ 

 

  ما هو التحديد الصحيح؟

 يقعان في السطر نفسه في القائمة الدورية للعناصر.   v-z العنصران .1

 هو عنصر من عائلة الغازات الخاملة.  z العنصر .2

  الفلزات القلوية )اإلجابة الصحيحة( هو عنصر من عائلة  y العنصر .3

 عدد إلكترونات التكافؤ في ذرة العنصر أصغر من  vعدد إلكترونات التكافؤ في ذرة العنصر  .4
z . 

 :التعليل

ذرة على طول السطر )المجموعة( في القائمة الدورية للعناصر، عندما نتقّدم من اليسار إلى اليصغر ِنصف قُطر 

ر في تي تؤثّ . لذا تزداد قوى التجاذب الّ عدد البروتونات يزداد في نوى الذرات اليمين ترتفع شحنة النواة، ألنّ 

عدد  يكبر ِنصف قُطر ذرات العناصر في العمود، ألنّ كترونات ويصغر ِنصف قُطر الذرة. الذرة بين النواة واإلل

أكبر بكثير من    yذرة العنصر لمعطى، ِنصف قُطر  احسب الرسم البيانيّ  مستويات الطاقة في الذرة يزداد.

 .  x ذرة العنصرِنصف قُطر 

في العمود الثامن في   xتقع العناصر المعطاة في سطرين، في القائمة الدورية للعناصر. يقع العنصر : االستنتاج

في عائلة الفلزات القلوية، في السطر السفلي. قيم أنصاف  –في العمود األول   yالسطر العلوي، ويقع العنصر 

 أقطار ذرات العناصر األخرى مناسبة لهذا التحديد:  

 

 رقم العمود في القائمة الدورية للعناصر  

 األول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن

السطر 

 العلويّ 

x w v      

 نِصف قُطر الذرة

 العنصر
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السطر 

 السفليّ 

      z y 

 037303 ، رقم النموذج2013ب، بجروت 1 سؤال

جاذب بين ، أقوى من قوى الت Cl2CH(l)2في الحالة السائلة، قوى التجاذب بين جزيئات ثنائي كلورو ميثان، 

 .CF(l)4 ة رباعي فلورو ميثان جزيئات المادّ 

 السطوح. تان شكلها رباعيّ جزيئات المادّ 

 تين؟الجزيئات في المادّ  ي للفرق في متانة القوى بينذي يؤدّ ما الّ 

 . 4CFأكبر من سحابة اإللكترونات في جزيئات  2Cl2CHسحابة اإللكترونات في جزيئات  .1

)اإلجابة  يوجد ثنائي قطب لحظي فقط 4CF ا في جزيئاتيوجد ثنائي قطب ثابت، أم   2Cl2CH في جزيئات .2

  الصحيحة(. 

 . 4CFأصغر من مساحة التالمس بين جزيئات  2Cl2CH مساحة التالمس بين جزيئات .3

  الس. ف –يوجد قوى فاندر  4CF ا بين جزيئات ، أمّ 2Cl2CHيوجد ترابط هيدروجيني بين جزيئات  .4

 

 :التعليل

2(l)Cl2CH  َ4 و(l)CF  ّيحتوي كلّ  – تين متساوٍ تان جزيئيتان. كبر سحابة اإللكترونات في جزيئات المادّ هما ماد 

ا. في الحالة السائلة، يوجد قوى فاندر  42جزيء على   ة  ة، لكن في المادّ مادّ  الس بين جزيئات كلّ ف -إلكترون 

2(l)Cl2CH  ّ2 الجزيئاته في هذه القوى أقوى، ألنCl2CH  ّ4ا في جزيئات يوجد ثنائي قطب ثابت، أمCF  يوجد

بية. نحتاج ثنائي قطب لحظي فقط. قوى التجاذب بين جزيئات قطبية أقوى من قوى التجاذب بين جزيئات غير قط

 إلى طاقة أكثر لتفكيك القوى بين الجزيئات. 
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 037303 ، رقم النموذج2013 ، بجروت3 سؤال

 ّية.بطريقة عشوائ  g , f , c , b , a أمامكم جدول يعرض معطيات عن خمس ذرات أشرنا لها بالحروف 

 

 a b c f g الذرة

 18 17 15 14 14 رقم الكتلة

 9 9 8 8 7 عدد النيوترونات

 

 

 بند أ

  i القسم الفرعي

 .  لعل  ذرة، من بين ذرات الجدول، لها أصغر شحنة نواة؟  د أيّ حدّ 

 

 :اإلجابة

 . b الذرة

  واةبروتونات في الن 6 يوجد bفي الذرة تحديد شحنة النواة حسب عدد البروتونات في النواة.  يتمّ 

(14  8 = 6)( . )عدد البروتونات في سائر الذرات أكبر 

 

  ii القسم الفرعي

 .علل. Nذرات، من بين ذرات الجدول، هي نظائر النيتروجين  د أيّ حدّ 

 

 :اإلجابة

a  َو c . 

  .(7 العدد الذري للنيتروجين هو )

 د لها العدد الذريبروتونات في النواة، لكن عدد النيوترونات مختلف )يوج 7 يوجد c وَ  aذرة من الذرتين  في كلّ 

 ، لكن رقم الكتلة مختلف(. نفسه

 

 

  iii القسم الفرعي

  g , f , c .اكتب ترتيب اإللكترونات في مستويات الطاقة في الذرات  

 

 :اإلجابة

c (N): 2 , 5 

f (O): 2 , 6 

g (F): 2 , 7 
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  ث -مقدمة للبنود ب

 يغ أربعة جزيئات تحتوي على نيتروجين:أمامكم صِ 

NH3   ,   NF3   ,   FNO   ,   HONH2 

 

   بند ب

  i القسم الفرعي

 من الجزيئات المعطاة.   جزيء كل   اكتب صيغة تمثيل إلكترونات

 

 :اإلجابة

 

 

  ii القسم الفرعي

 جزيء، هي شحنة جزئية موجبة أو شحنة جزئية سالبة؟   اذكر هل الشحنة الجزئية لذرة النيتروجين، في كلّ 

 :اإلجابة

  يوجد شحنة جزئية موجبة.   3NF وفي FNO في N على الذرة -

 يوجد شحنة جزئية سالبة.  OH2NH وفي 3NH في N على الذرة -

 الشحنات الجزئية:  أن نجمعحصلنا على إجابة دون  OH2NH للجزيء 

 

  

 أو:

 أو:
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 بند ت

  i القسم الفرعي

 . H–N أقصر من الرابط H–O الرابط 2HONH الجزيءفي 

ا لذلك، واشرح تأثيره على طول الرابط.   اذكر عامال  واحد 

 :ابةاإلج

 NHط أكثر مقارنة بالراب قطبي OH الرابطالعامل: قطبية الرابط )أو: الفرق في اإللكتروسالبية(. 

أكثر)الشحنات  نيتروجين(. كلّما كان الرابط قطبيإلكتروسالبية ذرة األكسجين أكبر من إلكتروسالبية ذرة ال)

     الجزئية على ذرات الرابط أكبر( تصبح قوى التجاذب بين الشحنات الجزئية أقوى والرابط أقصر. 

ألن شحنة ذرة النيتروجين )رة األكسجين أصغر من ِنصف قُطر ِنصف قُطر الذرة. ِنصف قُطر ذ: العامل :أو

ون قوى التجاذب ِنصف قُطر الذرة أصغر تك ما كانمن شحنة نواة ذرة النيتروجين(. كلّ نواة ذرة األكسجين أكبر 

      بين إلكترونات الرابط للذرتين أقوى والرابط أقصر. 

 

لوب من الطالب أن ، المط2014م في الكيمياء لسنة وإطار ساعات التعلّ  حسب منهج المالءمة بين المنهج التعليميّ * 

 ل بشكل مفّصل.ر على طول الرابط وغير مطلوب منه أن يعلّ تؤثّ  تييذكر العوامل الّ 

 

  ii القسم الفرعي

   . لعل  ؟  N=O أم N–O أي رابط أقصر:

 :اإلجابة

ابط كوفلنتي ر قوى تجاذب بين زوج من اإللكترونات الرابطة والنواتين )رتؤثّ  NO في الرابط . N=O الرابط

كوفلنتي  رابط)ر قوى تجاذب بين زوجين من اإللكترونات الرابطة والنواتين تؤثّ  N=O في الرابط(. أحاديّ 

 ط أقصر.  ، لذا الرابثنائي(. قوى التجاذب في الرابط الثنائي أقوى من قوى التجاذب في الرابط األحاديّ 

 

   بند ث

  i القسم الفرعي

 . pH < 7للمحلول الناتج يوجد  ، إلى الماء.HONH(s)2ة هيدروكسيل أمين، تّم إدخال المادّ 

 ذي حدث بشكل صحيح؟  صيغة تعرض التفاعل الّ  د أيّ ، حدّ (2)-(1) أمامك الصيغتان

 نفيت الصيغة األخرى؟اشرح لماذا 

  –
2 s 2( ) (l ) 3 aq( ) ( )aq1     HONH  H O        HONH  OH    

  ( )
–

2 s 2 aq aq( ) ( )2     HONH          NH  OH   

 :اإلجابة

 .(1) صيغة

 زيئات.جة من ة مبنيّ فهو مادّ  OH2NH(s)ا الماء، أمّ ة ذوبان مادة أيونية في مناسبة لعمليّ  )2( الصيغة
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  ii القسم الفرعي

اشرح .  l(3NF(  درجة حرارة غليان ثالثي فلوريد النيتروجينمن ، أعلى NH(l)3درجة حرارة غليان األمونيا، 

 لماذا؟

 

 :اإلجابة

 الس فقط. ف –قوى فاندر  ،بين الجزيئات ،رتؤثّ  NF(l)3 في يوجد ترابط هيدروجيني بين الجزيئات.  NH(l)3 في

ى طاقة نحتاج إل) NF(l)3فالس بين جزيئات  –أقوى من قوى فاندر  NH(l)3الترابط الهيدروجيني بين جزيئات 

 . NF(l)3ان أعلى من درجة حرارة غلي  NH(l)3كثيرة لتفكيك الروابط بين الجزيئات(. لذا درجة حرارة غليان 

 

  م الفرعي:لهذا القس مراحل الحلّ 

 

 ةالمادّ  أمونيا ثالثي فلوريد النيتروجين  

  ةنوع المادّ   تان جزيئيتان المادّ 

NF3 NH3 

الصيغة الجزيئية لجزيئات 
 ةالمادّ 

 

  

صيغة تمثيل إلكترونات 
  ة جزيئات المادّ 

ا في الجزيء  34  إلكترونات في الجزيء 10  إلكترون 
كبر سحابة اإللكترونات في 

  ة المادّ جزيئات 
 ةقطبية جزيئات المادّ  جزيئات قطبية  جزيئات قطبية

 فالس -قوى فاندر 
 ترابط هيدروجيني

 سفال -وقوى فاندر 
نوع القوى بين الجزيئات في 

 في الحالة السائلة   ،الموادّ 
 أعلى من درجة حرارة غليان NH(l)3درجة حرارة غليان : معطى

3(l)NF  . 
– أقوى من قوى فاندر NH(l)3الترابط الهيدروجيني بين جزيئات : االستنتاج

 . NF(l)3 فالس بين جزيئات 
ين في الحالة المعطاة، نوع القوى بين الجزيئات يؤثر على متانة القوى ب)

 . ة(الجزيئات أكثر من الفرق في كبر سحابة اإللكترونات في جزيئات المادّ 

تحليل المتانة النسبية للقوى 
في  ،الجزيئات في الموادبين 

 الحالة السائلة  

درجة  ، ألنّ  NF(l)3أعلى من درجة حرارة غليان  NH(l)3درجة حرارة غليان 
  مقياس لمتانة القوى بين الجزيئات.  هي حرارة الغليان

 درجة حرارة غليان الموادّ 
 )المعطاة( 
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 037303 ، رقم النموذج2013 ، بجروت4 سؤال

  ( "ة "ستيكيومترياالبنود إلى موضوع الحسابات الكيميائيّ  ق قسم منيتطرّ )

  مة السؤال مقد  

  . Cu(s) ، والنحاس، Al(s)اللّينيت هو سبيكة من األلومينيوم، 

  ام التآكل.  تزيد من صمود السبيكة أم وهي، O2Al(s)3 ج على هذه السبيكة طبقة من أكسيد األلومينيوم،تُ نْ تَ 

 

 بند أ

ر تي تؤثّ قوى الّ مات واليْ سَ ق في إجابتك إلى نوع الجُ عن مبنى سبيكة اللّينيت؟ تطرّ  O2Al(s)3بماذا يختلف مبنى 

 فيما بينها.  

 

 :اإلجابة

3(s)O2Al 3+ مكّون من أيوناتAl وأيونات 2O  ّي(. ن: رابط أيوأوكهربائية ) تجاذبر بينها قوى ، وتؤث  

أليونات الموجبة َو "بحر من اإللكترونات". يوجد بين ا  2Cu+  ، أيونات 3Al+نة من أيونات السبيكة لينيت مكوّ 

  واإللكترونات في "بحر اإللكترونات" تجاذب كهربائي )أو : رابط فلزي(.   

 

  بند ب

 نات سبيكة اللّينيت.  ُنفذت تجربة لتحديد مكوّ 

 . HCl(aq)غم من اللّينيت، أُدخلت إلى محلول حامض الكلورودريك  6 كتلتها نةأُخذت عيّ 

 .فقط (2) وَ  (1)حدث التفاعالن 

  ( ) ( ) ( ) ( )
3

2 3 s 3 aq 2 l aq1     Al O    6H O        9H O    2Al     

  3
s 3 a( ) ( ) ( ) ( )q 2 g aq l( )22    2Al    6H O        3H    2Al    6H O        

  i القسم الفرعي

 . لعل  قاعدة.  –اختزال أم حامض  –تأكسد  :نوع التفاعل (2) وَ ( 1)واحد من التفاعلين  د لكلّ حدّ 

 

 :اإلجابة

  قاعدة.  –هو تفاعل حامض  (1) التفاعل

(aq) من أيونات( H+ أيونات)تنتقل خالل التفاعل بروتونات 
+O3H  في المحلول إلى أيونات2O 3 في(s)O2Al . 

 زال(.  اخت –رات في درجات تأكسد الذرات خالل التفاعل، لذا التفاعل ليس تفاعل تأكسد ث تغيّ ال تحدُ )

  اختزال.  –هو تفاعل تأكسد  (2) التفاعل

(aq) في األيونات H إلى ذرات Alتنتقل خالل التفاعل إلكترونات من ذرات  
+O3H  

 (.H وذرات Alرات في درجة تأكسد ذرات ث تغيّ تحدُ : أو)

  قاعدة(.  –ال تنتقل إلكترونات خالل التفاعل، لذا التفاعل هو ليس تفاعل حامض )

 



 62 

 ii القسم الفرعي

(aq) ما هي وظيفة أيونات الهيدرينيوم،  
+O3H  ّل.؟ علّ (2) وَ ( 1) تفاعل من التفاعلين  ، في كل   

 

 :اإلجابة

(aq) ، تتفاعل أيونات )1( في التفاعل
+O3H  ّها ُتعطي بروتونات كحامض، ألن(+H )إلى أيونات2O في )s(3O2Al . 

(aq) ، تتفاعل أيونات )2( في التفاعل
+O3H  كمؤكسدة. تحصل ذرات الهيدروجين في أيونات)q(a

+O3H  على

 إلكترونات من ذرات األلومينيوم وتنتج جزيئات عنصر الهيدروجين. 

(aq) في أيونات H درجة تأكسد ذرات: أو)
+O3H  إلى  تنخفض من  .) 

 

   بند ت

 ةمادّ  غم 0.3 ، وبقيg(2H( لتر 7.875ة كافية، انطلق يّ ، بكمّ HCl(aq)غم من سبيكة اللّينيت مع محلول  6عندما تفاعل 

ا 25مول غاز في شروط التفاعل  1تفاعل. حجم تلم  ةصلب  .لتر 

 

   i القسم الفرعي

 .ل حساباتكفص  كم موال  من الغاز انبعث؟ 

 

 :اإلجابة

 :عدد موالت الغازات التي انبعثت في التفاعل
7.875 liter

  0.315 mol
25 liter / mol

 

 

  ii القسم الفرعي

  . لعل  تفاعل؟  Al(s)كم موال  من 

 

 :اإلجابة

 . H(g)2 مول 3 جتُ نْ يَ  Al(s) مول 2 من حسب نسبة الموالت في صياغة التفاعل، 

: تي تفاعلتالّ  Al(s) عدد موالت
0.315 2

0.21 mol
3


 

  iii القسم الفرعي

 ل حساباتك.فص  نة. في العيّ  Al(s) لاحسب النسبة المئوية 

 :اإلجابة

 :الناتجة Al(s) كتلة
gr

 27 0.21 mol 5.67 gr
mol

  

 :نةفي العيّ  Al(s)  ل النسبة المئوية
5.67gr

100% 94.5%
6gr
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  iv القسم الفرعي

ل حساباتكفي العّينة.  O2Al(s)3احسب كتلة   .فص 

 

 :اإلجابة

 . Cu(s) غم Al ، 0.3(s) غم 5.67 غم سبيكة يوجد  6 في

 0.03 gr gr  6 = (gr + 0.3 gr 5.67)   :نةفي العيّ  O2Al(s)3 كتلة

 

 

 بند ث

  . لعل  ؟  O2Al(s)3 أم Al(s)ة موصلة للكهرباء أفضل، مادّ  أيّ 

 

 :اإلجابة

(s)Al . 

(s)Al  ّ3 اهو فلز أم(s)O2Al  .فهو مرّكب أيوني 

تحرك بشكل تتستطيع أن تي دة( الّ " بحر من اإللكترونات" المتنقلة )أو: إلكترونات غير محدّ  Al(s) يوجد في

  ه بتأثير الحقل الكهربائي. موجّ 

 ي.غير موصل للتيار الكهربائ O2Al(s)3غير متنقلة، لذا  O2Al(s)3 في سبيكة 2O وأيونات 3Al+ أيونات
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 037303 ، رقم النموذج2013 ، بجروت5 سؤال

 اختزال(  –تأكسد الق قسم من البنود إلى موضوع يتطرّ )

 مة السؤالمقد  

 هي ، صيغتها الجزيئية A  ,B , C ، أمامكم جدول يعرض معلومات عن درجة حرارة غليان ثالثة موادّ 

O10H4C . 

 

 درجة حرارة الغليان  تمثيل مختصر للصيغة البنائية  ةالمادّ 
)Co( 

A 
 

118 

B 

 

 

83 

C ? 40 أقل من 

 

   بند أ

  i القسم الفرعي

 ؟ Bة  أعلى من درجة حرارة غليان المادّ  A ة اشرح لماذا درجة حرارة غليان المادّ 

 

 :اإلجابة

 .B وَ  Aفالس بين جزيئات –روجيني وقوى فاندر يوجد ترابط هيد -

لترابط واحدة، لذا توجد لجزيئات المادتين نفس اإلمكانيات ل  OHمجموعة B وَ  Aجزيء  يوجد في كلّ )

 الهيدروجيني(.  

 . B ةلكترونات في جزيء المادّ يساوي كبر سحابة اإل A ةلكترونات في جزيء المادّ كبر سحابة اإل -

مساحة .( رعةمتف B ةسلسلة الكربونات في جزيء المادّ  ا ، أمّ طويلة Aة سلسلة الكربونات في جزيء المادّ ) -

ر لتفكيك الروابط ة طاقة أكبيّ فالس أقوى )نحتاج إلى كمّ  –قوى فاندر وأكبر،  A ة التالمس بين جزيئات المادّ 

 . Bة أعلى من درجة حرارة غليان المادّ  Aة بين الجزيئات(، لذا درجة حرارة غليان المادّ 
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 لهذا القسم الفرعي: مراحل الحلّ 

 

B A  ّةالماد 

 ةنوع المادّ  المادتان جزيئيتان

C4H10O 

 المادتان هما إيزوميران
 الصيغة الجزيئية

 

 

 

 
 

 الصيغة البنائية

زوميران المادتان إي في جزيئات المادتين متساٍو، ألنّ كبر سحابة اإللكترونات 
ا في الجزيء 42)  (.إلكترون 

كبر سحابة اإللكترونات في 
  ة جزيئات المادّ 

 ةقطبية جزيئات المادّ  جزيئات قطبية جزيئات قطبية
 ترابط هيدروجيني

 فالس  –وقوى فاندر 
نوع القوى بين الجزيئات في 

 في الحالة السائلة   ،المواد
زيء جسلسلة الكربونات في  أكبر، ألنّ  Aة مساحة التالمس بين جزيئات المادّ 

 .متفّرعة Bة ا سلسلة الكربونات في جزيء المادّ طويلة، أمّ  Aة المادّ 
مساحة التالمس بين جزيئات 

 ة المادّ 
.  Bة أعلى من درجة حرارة غليان المادّ  Aة درجة حرارة غليان المادّ : معطى

ابط بين فالس أقوى )نحتاج إلى طاقة أكثر لتفكيك الرو –االستنتاج: قوى فاندر 
 الجزيئات(.  

تحليل المتانة النسبية للقوى 
بين الجزيئات في المواد في 

 الحالة السائلة  

درجة  ، ألنّ Bة أعلى من درجة حرارة غليان المادّ  Aة درجة حرارة غليان المادّ 
  تانة القوى بين الجزيئات. حرارة الغليان هي مقياس لم

درجة حرارة غليان المواد 
 )المعطاة(

 

 

  ii القسم الفرعي

 ؟في الماء أقلّ   Aة اشرح لماذا ذوبان المادّ 

 

 :اإلجابة

ا )يستطيع إنتاج قو: أو) Aة  يوجد جزء كربوني في جزيئات المادّ  فالس  –ى فاندر جزء هيدروفوبي( طويل نسبّي 

ة ين جزيئات المادّ ج ترابط هيدروجيني مع جزيئات الماء )أو: يشوش على الترابط بتِ نْ ال يستطيع أن يُ  ، وهوفقط(

A  ّةوجزيئات الماء(. نتيجة لذلك ذائبية المادA   ّفي الماء أقل. 

 

  iii القسم الفرعي

  إلى أنبوب اختبار، وتّم خلطهما.   Aة أُدخل ماء والمادّ 

 المخلوط الناتج. الماكروسكوبيف بالمستوى صِ 

 

 :اإلجابة

 : نتج سائل عكر في أنبوب االختبار(. أواالختبار طبقتان من السائل ) َتْنُتج في أنبوب

 (.  تي كثافتها أقلّ ة الّ في الطبقة السفلية تكون المادّ )

 

 



 66 

 بند ب

  i القسم الفرعي

  . Cة اقترح صيغة بنائية لجزيئات المادّ 

 

 :اإلجابة

 

 

  ii القسم الفرعي

 ؟ B ة من درجة حرارة غليان المادّ  أقلّ  C ة اشرح لماذا درجة حرارة غليان المادّ 

 

 :اإلجابة

وجد إللكترونات غير الرابطة، لكن ال تيوجد ذرة أكسجين عليها زوج من ا Cة لمادّ من جزيئات ا جزيء في كلّ )

فالس فقط، وهي أضعف  –قوى فاندر  Cذرة هيدروجين "عارية" من اإللكترونات(. يوجد بين جزيئات المادة 

نحتاج إلى ) وترابط هيدروجيني فالس –قوى فاندر يوجد  B بين جزيئات الماّدة  أما ،من الترابط الهيدروجيني

من درجة حرارة غليان  أقلّ  Cلذا درجة حرارة غليان المادة  (.Cة  لتفكيك الروابط بين جزيئات المادّ  طاقة أقلّ 

 . Bة المادّ 

  

 :أو

 :أو :أو
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 لهذا القسم الفرعي: مراحل الحلّ 

 

C B  ّةالماد 

 ةنوع المادّ  المادتان جزيئيتان

C4H10O 

 المادتان هما إيزوميران
 الصيغة الجزيئية

 
 

  

 
  الصيغة البنائية

زوميران المادتان إي المادتين متساٍو، ألنّ كبر سحابة اإللكترونات في جزيئات 
ا في الجزيء 42)  (.إلكترون 

كبر سحابة اإللكترونات في 
  ة جزيئات المادّ 

 ةقطبية جزيئات المادّ  جزيئات قطبية جزيئات قطبية

 فالس –قوى فاندر 
 ترابط هيدروجيني

 فالس –وقوى فاندر 
نوع القوى بين الجزيئات في 

 في الحالة السائلة   ،الموادّ 
 . C ةأعلى من درجة حرارة غليان المادّ  Bة درجة حرارة غليان المادّ : معطى

الس ف –أقوى من قوى فاندر  B(l) الترابط الهيدروجيني بين جزيئات: االستنتاج

  . C(l) بين جزيئات

تحليل المتانة النسبية للقوى 
في  ،بين الجزيئات في الموادّ 

 الحالة السائلة  

درجة  ، ألنّ Cة أعلى من درجة حرارة غليان المادّ  Bة درجة حرارة غليان المادّ 
  حرارة الغليان هي مقياس لمتانة القوى بين الجزيئات. 

 درجة حرارة غليان الموادّ 
 )المعطاة(

 

  ث -مقدمة للبنود ت

 . I-IVأمامك تمثيل مختصر للصيغ البنائية لجزيئات المواد 
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   بند ت

  i الفرعيالقسم 

 . I-IVاكتب تمثيال  كامال  للصيغ البنائية لجزيئات المواد 

 

 :اإلجابة

 

  ii القسم الفرعي

  هي إيزوميرات؟  I-IV من بين الموادّ  موادّ  أيّ 

 

 :اإلجابة

 (.3O6H3Cئية نفسها: يالجز تهاصيغ) IV وَ  II  ,III المواد

 

 بند ث

 .لعل  . Iة في جزيئات المادّ  * بد درجة تأكسد ذرة الكربون المشار إليها حدّ 

 

 :اإلجابة

  هي صفر.  Iة في جزيء المادّ *  بدرجة تأكسد ذرة الكربون المشار إليها 

 . O وبذرة H ، بذرة هيدروجينCمرتبطة بذرتين *  بالمشار إليها  C ذرة  Iة في جزيء المادّ 

ا والشحنة النسبية للذرة المشار إليها هي  CC الرابط  صفر.ليس قطبّي 

ة لذرة هو رابط قطبي )ذرة األكسجين تجذب إلكترونات الرابط بشكل أقوى(، والشحنة النسبي CO الرابط

 . 1+الكربون المشار إليه هو 

الكربون  لذرة ، والشحنة النسبية(ذرة الكربون تجذب إلكترونات الرابط بشكل أقوى)هو رابط قطبي  CH الرابط

 . 1المشار إليه هو 

 0 = (1) + (1+) + 0  :الشحنة النسبية على ذرة الكربون المشار إليها هومجموع 
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 037303 ، رقم النموذج2012أ، بجروت 1 سؤال

ي القائمة الدورية ل أربعة عناصر أعدادها الذرية متتالية فهي رموز عشوائية، وهي تمثّ   d , c , b , a  الحروف

 يرمز إلى ذرة النيتروجين. c .N للعناصر. يوجد إلكترون تكافؤ واحد في ذرة العنصر 

 ما هي الصيغة الصحيحة؟

%5 1. 2c3a 

%12 2. 2N3b 

%3 3. da 

%80 4. 2N3d (اإلجابة الصحيحة) 

 

 :التعليل

 ة المناسبة.توزيعها على األعمد –ترتيب العناصر المعطاة حسب مكانها الممكن في القائمة الدورية للعناصر 

 العمود
8 

 العمود
7 

 العمود
6 

 العمود
5 

 العمود
4 

 العمود
3 

 العمود
2 

 العمود
1 

        

b a       

      d c 

 

ألول في إلكترون تكافؤ واحد ينتمي إلى العمود اذي ذرته تحتوي على الّ  cحسب معطيات السؤال، العنصر 

عمود الثاني. األيونات يوجد فيها إلكترونيِ تكافؤ، وهو ينتمي إلى ال d. لذلك ذرة العنصر القائمة الدورية للعناصر

 3 يتروجين شحنتهابات األيونية. أيونات النفي المرك    +2الناتجة من ذرات الفلزات في العمود الثاني شحنتها 

 .2N3d. لذا صيغة المركب هي في المركبات األيونية
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 037303 ، رقم النموذج 2012ب، بجروت 1 سؤال

 كيلو جول للمول. 1250 ، هي Clطاقة التأين األولى للكلور،

 .كيلو جول للمول 1520 ، هيArطاقة التأين األولى لألرجون،

  ؟ Kما هو التحديد الصحيح لطاقة التأين األولى للبوتاسيوم 

 . كيلو جول للمول 1520 أعلى من .1

 .كيلو جول للمول 1520 من  وأقلّ  كيلو جول للمول 1250 أعلى من .2

 (اإلجابة الصحيحة) .كيلو جول للمول  1250من  أقلّ  .3

  ة. د اإلجابة دون معطيات إضافيّ ال يمكن أن نحدّ  .4

 

 

 :التعليل

 ة المناسبة.توزيعها على األعمد –ترتيب العناصر المعطاة حسب مكانها الممكن في القائمة الدورية للعناصر 

 العمود
8 

 العمود
7 

 العمود
6 

 العمود
5 

 العمود
4 

 العمود
3 

 العمود
2 

 العمود
1 

        

        

18Ar 17Cl       

       19K 

 

ه في ذرة ، ألنّ من طاقة التأين األولى لذرة األرجون وذرة الكلور أقلّ طاقة التأين األولى لذرة البوتاسيوم 

ذرة األرجون  البوتاسيوم تتوزع اإللكترونات على أربعة مستويات من الطاقة مقارنة بثالثة مستويات طاقة في

ن في ذرة لتأيل طاقة انتيجة لبذ ،الذرة يخرج منذي الّ  لُبعد بين نواة الذرة واإللكترونا وفي ذرة الكلور.

لبوتاسيوم انواة ذرة  أكبر من الُبعد في ذرة األرجون وفي ذرة الكلور، لذا قوى التجاذب بين البوتاسيوم،

     .  تكون أضعف، وطاقة التأين أقلّ  يخرج من الذرةالذي  واإللكترون

 بينهما.   ة بين ُبعد اإللكترون عن نواة الذرة ومتانة قوى التجاذبك عالقة عكسيّ كولون، هناحسب قانون 
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 037303 رقم النموذج ،2012 ج، بجروت1 سؤال

 م يوجد ذرة فيها إلكترون غير متزاوج؟ يْ سَ جُ  في أيّ  ،ماتيْ سَ أمامك جُ 

1. HCN 

2. CH3 (اإلجابة الصحيحة)  

3. NH3 

4. Cl 

 

 :التعليل

 المعطاة:مات يْ سَ صيغ تمثيل اإللكترونات في الجُ 

 

 

يوجد إلكترون  H أربعة إلكترونات تكافؤ ولذرة Cفقط يوجد إلكترون غير متزاوج. يوجد للذرة  3CH ميْ سَ في الجُ 

بقي  C ي ذرة ف، وإلكترون تكافؤ واحد  H وذرة C يوجد ثالثة روابط بين ذرة  3CH ميْ سَ تكافؤ واحد. في الجُ 

   غير متزاوج. 

  



 72 

 037303 النموذج، رقم 2012ث، بجروت 1 سؤال

 : ة، متساوية التركيز، من ثالث موادّ روا محاليل مائيّ حض  

 

 تي أُذيبت في الماء ة الّ صيغة المادّ  المحلول

I CH3CH2OH(l) 

II Na2CO3(s) 

III NH4Cl(s) 

 

 د؟  موصلة للكهرباء بشكل جيّ ، I-III من بين المحاليل ،أية محاليل/محلول أيّ 

 . فقط  I المحلول .1

 .فقط  II المحلول .2

 .فقط  III وَ  I المحلول .3

 (اإلجابة الصحيحة).فقط III وَ  II المحلول .4

 

 :التعليل

ث المعطاة، الثال إذا كان يحتوي على أيونات متنقلة. من بين الموادّ  ،المحلول المائي موصل للكهرباء فقط

ك بشكل ى أيونات تتحرّ إل تتحلل هذه الموادّ فقط هما مادتان أيونيتان. خالل الذوبان في الماء،  III وَ  IIالمادتان 

  ج أيونات. تِ نْ ة جزيئية وخالل ذوبانها في الماء ال تُ هي مادّ  Iة حّر في المحلول. المادّ 
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 037303 ، رقم النموذج2012 بجروت ،2 سؤال

  ق قسم من البنود إلى موضوع "مبنى وترابط"( أسئلة حول قطعة من مقال علمي، يتطرّ )

 
 تي تليها. تي أمامك، ثم أجب عن جميع البنود الّ القطعة الّ اقرأ 

  

 الطبقة الكلسية وإزالتها – الكيمياء في المطبخ

 إحدى الطرق المريحة لغلي الماء لتحضير القهوة أو الشاي هي استعمال سخان الماء

ا"، تتجمع في سخان الماء، مع مرور الوقت، طبقة من   الكهربائي.  إذا كان الماء "عسر 

ن األساسي في الطبقة الكلسية هو كربوناتة صلبة بيضاء ُتسمى طبقة كلسيةمادّ    . المكوِّ

 الماء "العسر" هو ماء غني بأيونات  . CaCO(s)3 الكالسيوم )حجر الجير( 

(aq) الكالسيوم،
2+Ca  ،وبأيونات بيكربونات (aq)

−
3HCO  . 

 

 ( وترسب الطبقة الكلسية: 1ث التفاعل )عندما نغلي الماء "العسر" يحدُ 

ם 2חימו
aq( ) ( ) (3 aq 3 s 2 g 2 g) ( ) ( )1       Ca 2HCO          CaCO H CO) O(       

يتفاعل بيكربونات الكالسيوم مع محاليل مائية للحوامض حسب  تتّم إزالة الطبقة الكلسية في وسط محيط حامضي.

 (:2)التفاعل  

  ( ) ( )
2

3 s 3 aq aq 2 l 2 g( ) ( ) ( )2        CaCO  2H O    Ca 3H O CO      

 تحتوي على حامض الفوسفوريك،   ،للطبقة الكلسية ،إلزالة الطبقة الكلسية يمكن استعمال مزيالت تجارية

4PO3H 2 ،، أو حامض السولفاميكNH3HSO  . ،"كما أن بعض المنتجات في المنزل، مثل: "ملح الليمون

 لكلسية.   عصير الليمون أو الخّل يمكنها أن ُتزيل الطبقة ا

  هو بلورات من حامض الليمون الذي صيغته:  "ملح الليمون"

 يحتوي الليمون والحمضيات األخرى على حامض الليمون الذي يكسبها طعمها الحامض.  

 .  COOH3CH(aq) الخل هو محلول مائي لحامض األسيتيك

 هو سائل في شروط الغرفة هذا الحامض يكسب الخّل طعمه الممّيز ورائحته المميزة. حامض األسيتيك

(l)COOH3CH.  .إلزالة الطبقة الكلسية من سخان الماء الكهربائي، نغطيها بمحلول حامض الليمون أو بالخّل

ا.  ا تتفاعل كل الطبقة الكلسية. يسكبون المحلول ويشطفون سخان الماء الكهربائي بالماء جيد   بعد مرور ساعة تقريب 

 

  

 تسخين
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   بند أ 

  i القسم الفرعي

 اكتب تمثيل كامل للصيغة البنائية لحامض الليمون.

 

 :اإلجابة

 

  ii القسم الفرعي

 اشرح لماذا، في شروط الغرفة، حامض الليمون صلب، أما حامض األسيتيك فهو سائل؟   

 

 :اإلجابة

أكثر  (كثرأ COOH-في جزيئات حامض الليمون يوجد مراكز إلنتاج ترابط هيدروجيني )أو يوجد مجموعات  

ين جزيئات بج ترابط هيدروجيني أكثر بين جزيئات حامض الليمون مما تُ نْ مما في جزيئات حامض األسيتيك. يَ 

   .     حامض األسيتيك، لذا حامض الليمون يكون صلب في درجة حرارة الغرفة وحامض األسيتيك يكون سائال  

ن اإللكترونات زوج موج الترابط الهيدروجيني بين ذرة هيدروجين "عارية" من اإللكترونات في جزيء واحد تُ نْ يَ 

 في الجزيء المجاور.  ،غير الرابطة في ذرة األكسجين

ا، أو ذرة هيدروجين مرتبطة برابط ك: أو) وفلنتي بذرة شحنة ذرة الهيدروجين الموجبة الجزئية كبيرة نسبّي 

الس بين الجزيئات أقوى مما في حامض ف -ضافة: جزيئات حامض الليمون أكبر، لذا قوى فاندرباإل)أكسجين(. 

 األسيتيك(. 

 

   بند ب

 . COOH3CH غم حامض األسيتيك  5.25 مليلتر حامض بيتي يوجد 100 في 

 

  i القسم الفرعي

ل حساباتك.. مليلتر حامض بيتي 100 احسب عدد موالت حامض األسيتيك في   فص 

 

 :اإلجابة

  الكتلة الموالرية لحامض األسيتيك:
gr

60
mol

 

5.25 :مليلتر خلّ  100 عدد موالت حامض األسيتيك في gr
0.087 mol

gr
60

mo

 
  

l
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  ii القسم الفرعي

ل حساباتكاحسب التركيز الموالري لحامض األسيتيك في الخّل البيتي.   . فص 

 

 :اإلجابة

 األسيتيك في لتر خّل:عدد موالت حامض 
  mol 1  liter

0.87  mol
0.1  l

0 0

iter

. 87 
 

 M 0.87  :التركيز الموالري لحامض األسيتيك في الخلّ 

 

  iii القسم الفرعي

ا من الطبقة الكلسية يمكن أن ُنزيل بواسطة  ل حسابات مليلتر حامض خّل بيتي؟  100كم غرام   .كفص 

 

 :اإلجابة

 (mol 0.087  :خلّ  مليلتر 100 والت حامض األسيتيك في معدد )

 المعطى في القطعة العلمية: (2) التفاعل

  ( ) ( )
2

3 s 3 aq aq 2 l 2 g( ) ( ) ( )2        CaCO  2H O    Ca 3H O CO      

(aq) مول أيونات 1ج، في المحلول المائي، تُ نْ يَ  COOH3CH(l) مول 1 من
+O3H . 

(aq) مول أيونات 0.087 يتفاعل (2)لذا حسب التفاعل 
+O3H . 

(aq) مول أيونات 2حسب نسبة الموالت في صياغة التفاعل، يتفاعل  
+O3H   3 مول 1مع(s)CaCO، ددلذا ع 

 :تي تتفاعلالّ  CaCO(s)3 لموالت ا
0   mol

0.0435  mol
.

2

087
 

 

 : CaCO(s)3 لالكتلة الموالرية 
gr

100
mol

 

 :تي تتفاعلالّ  CaCO(s)3  لكتلة ا
gr

100 0.0435  mol 4.35  gr
mol
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   بند ت

 . المنبعث CO(g)2 الطبقة الكلسية بواسطة الخل البيتي تّم قياسخالل تجربة إزالة 

ل عل  ة للزمن. كدالّ  CO(g)2 ليمكن أن يصف بشكل صحيح حجم ا رسم بيانيّ  ، أيّ I-IIIأمامك الرسوم البيانية 

  تحديدك.

 

 

  :اإلجابة

 . II الرسم البيانيّ 

ا.   CO(g)2ة الطبقة الكلسية المتفاعلة يزداد يّ ما ازدادت كمّ كلّ    المنبعث تدريجّي 

 ر حجم الغاز أكثر. ما تفاعلت الطبقة الكلسية لم يتغيّ بعد مرور ساعة، كلّ 

 

 

  

 CO(g)2 حجم 

 )ملل(

 CO(g)2 حجم 

 )ملل(

 CO(g)2 حجم 

 )ملل(

 (بالدقائق) الزمن (بالدقائق) الزمن (بالدقائق) الزمن
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 037303 ، رقم النموذج2012 ، بجروت3 سؤال

 يعرض الجدول الذي أمامكم معطيات عن إثيلين جليكول وعن البوتان.
 

تمثيل مختصر للصيغة  ةالمادّ 
 البنائية

درجة حرارة 
  االنصهار

) Co( 

درجة حرارة 
 )Co(  الغليان

أحد استعماالت 
  ة المادّ 
 

 إثيلين جليكول
 

13 197 
ة تمنع التجمد مادّ 

)أنتي فريز( في 
  ارة نظام تبريد السيّ 

 غاز لملء القّداحات 138 0  البوتان
 

 

   بند أ

  i القسم الفرعي

 . اكتب صيغة تمثيل إلكترونات جزيء إثيلين جليكول

 

 :اإلجابة

 

  ii القسم الفرعي

  اكتب الصيغة الجزيئية إلثيلين جليكول وللبوتان.  

 

 :اإلجابة

 2O6H2C   :إثيلين جليكول

 10H4C  :بوتان

 

   ببند 

 i القسم الفرعي

 في الجدول.  ،اشرح الفرق في درجة حرارة غليان المادتين

 

 :اإلجابة

فالس بين جزيئات المادتين في الحالة  –كبر سحابة إلكترونات جزيئات المادتين متساٍو. لذا متانة قوى فاندر 

بين ذرة هيدروجين  –السائلة متشابهة. هنالك ترابط هيدروجيني بين جزيئات إثيلين جليكول في الحالة السائلة 

في جزيء  ،في ذرة أكسجين ة رابطاللكترونات غير اإل من زوجن اإللكترونات في جزيء واحد و"عارية" م

فالس. لذا القوى بين جزيئات اإلثيلين جليكول أقوى، ودرجة حرارة  –ى فاندر باإلضافة إلى قووذلك مجاور، 

  الغليان )مقياس لمتانة القوى بين الجزيئات( أعلى.   

 أو:
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 مراحل الحّل لهذا القسم الفرعي:

 إثيلين جليكول

 

 بوتان

 

 ةالمادّ 

 ةنوع المادّ  المادتان جزيئيتان

 –اندر ففالس بين الجزيئات القطبية إلثيلين جليكول أقوى من قوى  –قوى فاندر 
  فالس بين جزيئات غير قطبية للبوتان. 

ط فالس يوجد تراب –بين جزيئات إثيلين جليكول، باإلضافة إلى قوى فاندر 
هيدروجيني بين ذرة هيدروجين "عارية" من اإللكترونات في جزيء واحد 

ذا في جزيء مجاور. ل ،ابطة في ذرة األكسجينوزوج من اإللكترونات غير الر
 القوى بين الجزيئات في إثيلين جليكول تكون أقوى.  

تحليل المتانة النسبية للقوى 
في  ،بين الجزيئات في الموادّ 

 الحالة السائلة  

  درجة حرارة غليان إثيلين جليكول أعلى من درجة حرارة غليان بوتان. 
 لمتانة القوى بين الجزيئات.   درجة حرارة الغليان هي مقياس

ة أقوى من القوى بين الجزيئات في إثيلين جليكول في الحالة السائل: اإلستنتاج: 

 القوى بين جزئيات البوتان في الحالة السائلة. 

 - الصفة المعطاة
 درجة حرارة الغليان

 ترابط هيدروجيني
 فالس –وقوى فاندر 

 فالس –قوى فاندر 
الجزيئات في نوع القوى بين 

 في الحالة السائلة   ،الموادّ 

 كبر سحابة اإللكترونات في جزيئات المادتين متشابه 

ا  62) ا 58َو إلكترون   (.إلكترون 
كبر سحابة اإللكترونات في 

  ة جزيئات المادّ 
 

 

  ii القسم الفرعي

ليكول في جوبين إثيلين   Co25في المستوى الميكروسكوبي بين إثيلين جليكول في درجة حرارة   فرقيناذكر 

 . Co250درجة حرارة  

 

 :اإلجابة

 يكون إثيلين جليكول في الحالة الصلبة.  Co25 في درجة حرارة

 يكون إثيلين جليكول في الحالة الغازية. Co250 في درجة حرارة

  اثنان من الفروق التالية: 

نواع الحركة: أك الجسيمات بثالثة الغاز تتحرّ مات باهتزاز فقط، وفي يْ سَ ك الجُ الصلبة تتحرّ الماّدة في  -
 اهتزاز، دوران وإزاحة.  

 غير منظمة. الُجَسْيمات منظمة وفي الغاز الماّدة الصلبة الُجَسْيمات في  -

 .  الُجَسْيماتمنظمة وفي الغاز يوجد أبعاد كبيرة بين الماّدة الصلبة الُجَسْيمات في  -

ة الصلبة في  - ار قوى بين الجزيئات تا في الغاز ال تؤثّ الجزيئات، أمّ ر قوى بين تؤثّ الماد   .قريب 
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  بند ت

  i القسم الفرعي

ا إثيلين جليكول  في الماء. ِصغ عملية ذوبان إثيلين جليكول في الماء.    يذوب جّيد 

 

 :اإلجابة

( ) ( )
ם מי

2 6 2 l 2 6 2 aqC H O         C H O 

  ii القسم الفرعي

د، ألنّ ة تمنع إثيلين جليكول هو مادّ  .  Co0من   ه عندما نضيفه إلى الماء ينتج محلول درجة حرارة تجمده أقلّ التجمُّ

 مادة تمنع التجمد. اشرح لماذا؟ك البوتان غير مناسب لالستعمال

 

 :اإلجابة

أن ج ترابط هيدروجيني بين جزيئاته وجزيئات الماء. لذا ال يستطيع البوتان تِ نْ ه ال يُ بوتان ال يذوب في الماء، ألنّ 

 ي إلى انخفاض درجة حرارة تجمد الماء. يؤدّ 

 

   بند ث

 ة األصل إلنتاج إثيلين جليكول.  أكسيد اإلثيلين هو مادّ 

  كسيد اإلثيلين:ألأمامك الصيغة البنائية 

  أكسيد اإلثيلين هو غاز. اشرح هذه الحقيقة. في شروط الغرفة، 

  

 :اإلجابة

ا )مقارنة بجزيئات البوتان(، لذا قوى فاندر  فالس بين الجزيئات ضعيفة.  –جزيئات أكسيد اإلثيلين صغيرة نسبّي 

 لذا أكسيد اإلثيلين هو غاز في شروط الغرفة.   

 

 

  

 ماء
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 037303 ، رقم النموذج2012 ، بجروت4 سؤال

 االختزال"(  –ق قسم من البنود إلى موضوع "التأكسد يتطرّ )

ا ُينْ  P(s)4 األبيض،الفوسفور  ر دخاني لحجب إلنتاج ستابات كثيرة، وُيستعمل ج مرك  تِ ، هو عنصر فّعال جّد 

  نشاطات عسكرية في الحرب.  

 تحتوي على الفوسفور: يغ خمس موادّ أمامك صِ 

P4O6(l)  ,  Ca3P2(s)  ,  P4(s)  ,  Na3PO4(s)  ,  PCl3(l) 

 

   البند أ

  i القسم الفرعي

 مادة.  تأكسد ذرة الفوسفور في كلّ اكتب درجة 

  

 :اإلجابة

 
 

  ii القسم الفرعي

َتِزل فقط أو أن تعمل كمؤكسد فقط، كُمخْ   P3Ca(s)2 وَ   O4P(l)6 د هل تستطيع ذرات الفوسفور في المادتين: حدّ 

ا.    . تحديد ل كل  عل  كمؤكسد وكمختزل أيض 

 

 :اإلجابة

ألن ).  ، ودرجة التأكسد الصغرى لذرة الفوسفور هي    درجة التأكسد القصوى لذرة الفوسفور هي 

 إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي(.  5 ذرة الفوسفور تحتوي على 

، لذا يمكن أن ُتستخدم كمختزل فقط )أو: درجة    هي P3Ca(s)2 درجة تأكسد أيونات الفوسفور في المادة  

  تأكسد أيونات الفوسفور يمكن أن ترتفع فقط(. 

ا   هي  O4P(l)6 درجة تأكسد ذرات الفوسفور في جزيئات   ، لذا يمكن أن ُتستخدم كمؤكسد وكمختزل أيض 

ا(.    )أو: درجة تأكسد ذرات الفوسفور يمكن أن ترتفع وأن تنخفض أيض 
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   بند ب

   ة ُتستعمل إلبادة اآلفات. ، هو مادّ  PH(g)3 الفوسفين،

 ؟PH(g)3ة للمادّ  رسمة مناسبة للوصف التخطيطيّ  ، أيّ  I  ,II  ,III أمامك الرسومات

 

 :اإلجابة

 . II الرسمة

 

 

 بند ت

  i القسم الفرعي

 . 3PClاكتب صيغة تمثيل اإللكترونات للجزيء 

 

 :اإلجابة 

 

  ii القسم الفرعي

  د هل هذا الجزيء له ثنائي قطب ثابت؟ شكله هرم ثالثي. حدّ  3PCl الجزيء

 

 :اإلجابة 

   يوجد له ثنائي قطب ثابت.  3PClنعم، الجزيء 

  

 أو:
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   بند ث

  . في الصناعة ،ة ُتستعمل لتنظيف المواسير في أنظمة المياه، هو مادّ  PO3Na(s)4فوسفات الصوديوم، 

  i القسم الفرعي

ا في الماء. ِصغ ووازن عمليّ     ة اإلذابة. فوسفات الصوديوم يذوب جّيد 

 

 :اإلجابة

 
ם מי 3

3 4 s aq 4 aq( ) ( )Na PO        3Na    PO    

  ii القسم الفرعي

 ِصف في المستوى الميكروسكوبي المحلول المائي لفوسفات الصوديوم.

 

 :اإلجابة

3 وأيونات Na+يحتوي المحلول على أيونات 
4PO .)محاطة بجزيئات من الماء )أيونات مميأة 

 ة بين جزيئات الماء واأليونات.ر قوى تجاذب كهربائيّ تؤثّ 

ينجذب إلى األيون السالب، والقطب السالب لجزيء الماء  –ذرات الهيدروجين  –القطب الموجب لجزيئات الماء 

مات يْ سَ ك الجُ ينجذب إلى األيون الموجب. يوجد ترابط هيدروجيني بين جزيئات الماء. تتحرّ  –ذرة األكسجين  –

  في المحلول بحركة دورانية وباالهتزاز.

  

 ماء
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 037303 ، رقم النموذج2011أ، بجروت 1 سؤال

  ، عن ذرات عناصر في القائمة الدورية للعناصر:   I –IV أمامك أربعة عبارات،

I.   .يوجد نفس  عدد إلكترونات التكافؤ في ذرات العناصر التي تقع في العمود الثاني 

II.  ة. الطاقفي ذرات العناصر التي تقع في العمود الثاني، تتوزع اإللكترونات على نفس عدد مستويات  

III.  لثاني(.  ايوجد نفس عدد إلكترونات التكافؤ في ذرات العناصر التي تقع في المجموعة الثانية )السطر 

IV. ت الطاقة. في ذرات العناصر التي تقع في المجموعة الثانية ، تتوزع اإللكترونات على نفس عدد مستويا  

   ما هي العبارات الصحيحة؟ 

 فقط.  III وَ  I العبارتان  .1

 (اإلجابة الصحيحة) فقط  VI  وَ   Iالعبارتان  .2

 .فقط III  وَ   II  العبارتان .3

 .فقط IV وَ  II   العبارتان .4

  
 :التعليل

ي العمود فتي تقع يوجد نفس عدد اإللكترونات في أعلى مستوى طاقة في ذرات العناصر الّ : صحيحة I العبارة

 نفسه، أو بكلمات أخرى، عدد إلكترونات التكافؤ متساٍو.  

ختلف، وهو تي تقع في العمود نفسه يوجد عدد مستويات طاقة مفي ذرات العناصر الّ  :غير صحيحة II العبارة

  يرتفع عندما ننتقل من مجموعة إلى مجموعة على طول العمود. 

ات تكافؤ ناصر التي تقع في المجموعة نفسها، يوجد فيها عدد إلكترونذرات الع : غير صحيحة III العبارة

 مختلف، وذلك حسب رقم العمود الذي تقع فيه.  

  اقة.في ذرات العناصر التي تقع في المجموعة نفسها، يوجد نفس عدد مستويات الط: صحيحة IV العبارة
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 037303 ، رقم النموذج2011ب، بجروت 1 سؤال

 ثالثة روابط كوفلنتية حسب طول الرابط. تّم ترتيب

 ما هو الترتيب الصحيح؟ 

1. C=O  >  C=C  >  CC 

2. C=C  >  C=O  >  CC 

3. C=C  >  CC  >  C=O 

4. C  >  C=C  >  C=OC (اإلجابة الصحيحة) 

 

 

 :التعليل

  ر على طول الرابط:تي تؤثّ العوامل الّ 

 . C أصغر من ِنصف قُطر ذرة Oِنصف قُطر ذرة  –تي تشترك في إنتاج الرابط ِنصف قُطر الذرات الّ  •

  (. )الفرديّ  ( أقوى من الرابط األحاديّ )الزوجيّ  الرابط الثنائيّ  –نوع الرابط  •

  غير قطبيين.  C=C وَ  CCقطبي. الرابطان   C=Oالرابط  –مدى قُطبية الرابط  •

الرابط   .تي تنجذب للنوى قليلالّ التجاذب ضعيف، لذا فهو األطول. عدد إلكترونات الرابط  CC في الرابط

C=O  أقوى من الرابطC=C   ألن ِنصف قُطر الذرة ، O  أصغر من ِنصف قُطر الذرةC إلكترونات  ، الُبعد بين

جاذب كهربائي تالرابط والنوى صغير، لذا التجاذب الكهربائي إللكترونات الرابط يكون أقوى. باإلضافة، هنالك 

 بسبب الفرق في اإللكتروسالبية. C وعلى ذرة Oرة بين الشحنات الجزئية على ذ

  وأقصر منه. C=C أقوى من الرابط C=Oالرابط  من هنا ينتج أنّ 

 . هو السبب متانة الرابطو ،طول الرابط هو النتيجة نبرز أنّ  من المهم أنْ 
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  : واحدة منها لها عالقة بصفات إحدى الموادّ  ، كلّ  IV-Iأمامك أربع عبارات 

 . Ag فضة،;   C غرافيت،;  HBr بروميد الهيدروجين،;   2Br بروم،

I.  ّوقابلة للتطريق.  لحالة السائلة وفي الحالة الصلبةة موصلة للكهرباء في االماد 

II.  ّة مع الماء، والمحلول المائي موصل للكهرباء. تتفاعل الماد 

III. ء منخفضة.  المادة غير موصلة للكهرباء في الحالة السائلة وفي الحالة الصلبة، وذائبيتها في الما  

IV.  ّة موصلة للكهرباء في الحالة الصلبة وال تذوب في الماء.  الماد 

 . مبنى الموادّ  تي تصف بشكل تخطيطيّ ، الّ  a-dه معطى الرسومات، كما أنّ 

 

 بند أ
 أكمل الجدول التالي في دفتر االمتحان وأكمله.

 
 ةالمادّ 

رقم العبارة 
 ة المناسبة للمادّ 

(I - IV) 

الرسمة ل ذي يمثّ الحرف الّ 
  ة المناسبة للمادّ 

 
(d - a) 

ة كما هي موصوفة في حالة المادّ 
  الرسمة 

 

    بروم

    الهيدروجين بروم

    غرافيت

    فضة

 :دليل

 ذرات

 موجب أيون

 إلكترون

رابط 

 كوفلنتي
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 :اإلجابة

 

   بند ب

   i القسم الفرعي

  . 2Br وَ  HBr من الجزيئين جزيء  لكل  اكتب صيغة تمثيل اإللكترونات 

 :اإلجابة

 

 

   ii القسم الفرعي

  Br أقوى من الرابط الكوفلنتي بين ذرتيِ  HBr في الجزيء Br وَ  H الرابط الكوفلنتي بين ذرتيِ 

 .اشرحاكتب سببين للفرق في متانة الروابط. .  2Br في الجزيء

 

 :اإلجابة

 :السبب األول

 هو رابط كوفلنتي نقي. ،في جزيئات البروم ،الرابط بين ذرات البروم

 الرابط بين ذرة الهيدروجين وذرة البروم في جزيء بروميد الهيدروجين هو رابط كوفلنتي قطبي.  

 في الرابط الكوفلنتي يوجد تجاذب كهربائي بين نوى الذرات وإلكترونات الرابط(. )

ر قوى تجاذب بين تؤثّ في الرابط الكوفلنتي القطبي، باإلضافة إلى التجاذب بين نوى الذرات وإلكترونات الرابط، 

  ر قوى تجاذب أكثر والرابط يكون أقوى. القطبين، لذا تؤثّ 

 :السبب الثاني

والنوى أصغر، لذا ِنصف قُطر ذرة الهيدروجين أصغر من ِنصف قُطر ذرة البروم. الُبعد بين إلكترونات الرابط 

ة طاقة يّ قوى التجاذب بين إلكترونات الرابط والنوى في جزيء بروميد الهيدروجين تكون أقوى )لذا نحتاج إلى كمّ 

 كبيرة لتفكيك الرابط(. 

 

 

 
 ةالمادّ 

رقم العبارة المناسبة 
 ة للمادّ 

ل الرسمة ذي يمثّ الحرف الّ 
  ة المناسبة للمادّ 

ة كما هي حالة المادّ 
 موصوفة في الرسمة 

 
 سائل III b بروم

 غاز II d بروميد الهيدروجين

 صلب IV c غرافيت

 صلب I a فضة

 أو:

 أو:
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  بند ت

   i القسم الفرعي

 .إلى الماء IIة المالئمة للعبارة ث عندما نضيف المادّ تي تحدُ ة الّ ِصغ العمليّ 

 

 :اإلجابة

   هي بروميد الهيدروجين(.  IIالمادة المناسبة للعبارة )

 g 2( ) ( ) (l 3 aq) aqHBr    H O    H O    Br    

   ii القسم الفرعي

   ؟موصل للكهرباء iاشرح لماذا المحلول الناتج في القسم الفرعي ت

  

 :اإلجابة

 ه يحتوي على أيونات متنقلة.المحلول موصل للكهرباء، ألنّ 

 

 بند ث

   i القسم الفرعي

 قابلة للتطريق. اشرح لماذا؟ Iة المالئمة للعبارة المادّ 

 

 :اإلجابة

ونات الموجبة الواحدة على الفلز تنزلق طبقات األي معّين ر ضغطعندما نؤثّ  .(هي الفضة I ة المالئمة للعبارةالمادّ )

 ي إلى تغيير مبنى الفلز(.  على األخرى، لذا يمكن تطريق الفضة. )تأثير الضغط ال يؤدّ 

   ii الفرعيالقسم 

  موصلة للكهرباء في الحالة الصلبة. اشرح لماذا؟  c المادة المالئمة للرسمة

  

 :اإلجابة

ذرة  غرافيت كلّ مبنى الغرافيت هو مبنى ضخم من ذرات الكربون. في ال .(هي غرافيتc   المادة المالئمة للرسمة)

ير رابط. ذرة كربون غ اإللكترون الرابع في كلّ ثالث ذرات كربون أخرى. بكربون مرتبطة بروابط كوفلنتية 

 اإللكترونات غير الرابطة تتحرك بحرية )في طبقات الغرافيت(. 
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 مقدمة السؤال

 الفريئونات المناسبة لالستخدام في الثالجات والمكيفات هي غازات في شروط الغرفة.

 فريئونات:أمامك صيغ لثالثة 

2(g)CHClF    ,2(g)F2CCl    ,2(g)CClF2CClF 

 بند أ

   i القسم الفرعي

 .  2CHClFاكتب صيغة تمثيل إلكترونات للجزيء 

 :اإلجابة

 

   ii القسم الفرعي

 . CHClF(l)2 وَ  CHClF(g)2في المستوى الميكروسكوبي بين  فرقيناكتب 

 :اإلجابة

 من هذه الفروق:إثنان 

 ة في الحالة السائلة.ة أكبر بكثير من الُبعد بين جزيئات المادّ الحالة الغازية الُبعد بين جزيئات المادّ في  -

 ة في الحالة السائلة. ة يوجد أنواع حركة أكثر مما لجزيئات المادّ في الحالة الغازية لجزيئات المادّ  -

ة في التأثير المتبادل بين جزيئات المادّ  ة أضعف منفي الحالة الغازية التأثير المتبادل بين جزيئات المادّ  -
 الحالة السائلة.

 

 بند ب

  السطوح.  شكلها الفراغي رباعيّ  F2CCl(g)2 وَ  CHClF(g)2: جزيئات الفريئونان

  . ل تحديدكعل  هل صحيحة أم غير صحيحة؟ ،  I-ii عبارة، من العبارات د لكلّ حدّ 

  

   i القسم الفرعي

 ، لذا على ذرات الكلور في الجزيء Cl  إلكتروسالبية ذرات الكلور، ، أعلى من Fإلكتروسالبية ذرات الفلور، 

2F2CCl  .يوجد شحنة جزئية موجبة   

 :اإلجابة

 .غير صحيح

ذرة من ذرات الكلور والفلور مرتبطة بذرة  ذرات الفلور وذرات الكلور في الجزيء غير مرتبطة ببعضها(. كلّ )

أعلى من إلكتروسالبية ذرة الكربون، لذا على ذرات الكلور توجد شحنة جزئية  كربون. إلكتروسالبية ذرة الكلور

 سالبة.   

 أو:
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   ii القسم الفرعي

 . l(2CHClF( تأثير متبادل أقوى من التأثير المتبادل الموجود بين جزيئات  F2CCl(l)2يوجد بين جزيئات 

 

 :اإلجابة

 .صحيح

ة ، الشحنCHClF(l)2أكبر من سحابة اإللكترونات في جزيئات  F2CCl(l)2سحابة اإللكترونات في جزيئات 

فالس بين  –فاندر  ثنائي القطب اللحظي أكبر(، لذا قوى الجزئية في ثنائي القطب اللحظي أكبر )أو: احتمال إنتاج

 .أقوى F2CCl(l)2 جزيئات

 

 

  بند ت

   i القسم الفرعي

ا.  2CClF2CClF رابط كوفلنتي بين الذرات في جزيء د لكلّ حدّ  ا أم قطبّي    ما إذا كان نقّي 

 

 

 :اإلجابة

CC  رابط كوفلنتي نقي 

CF  رابط كوفلنتي قطبي 
CCl رابط كوفلنتي قطبي 

 

   ii القسم الفرعي

  ل. ؟ علّ  CF أم CCأي رابط أطول: 

 

 :اإلجابة

 . CF أطول من الرابط CC الرابط

ر قوى اتين( تؤثّ إلى قوى التجاذب بين إلكترونات الرابط بين النوباإلضافة )  CF في الرابط الكوفلنتي القطبي

 ر قوى ترابط أقوى )أو: أكثر(. تجاذب بين ثنائي القطب، لذا تؤثّ 

ونات الرابط عد بين إلكتر: البُ أووالرابط أقصر.  C أصغر من ِنصف قُطر الذرة  Fِنصف قُطر الذرة : أو/و)

   والنوى أصغر، قوى التجاذب أكبر والُبعد بين النوى أصغر(. 

 

  



 90 

  iii القسم الفرعي

 بات:أمامك صيغ لثالثة مرك  

3(g)CF3CCl  ,(g)F2CCl3CF  ,(g)F2FCCl2CCl . 

 ل تحديدك.عل  .  CClF2CClF(g)2ب ب هو إيزومير المرك  مرك   د أيّ حدّ  

 

 :اإلجابة

(g)F2CCl3CF 

 . )4F2Cl2C(: يوجد لهما نفس الصيغة الجزيئية F2CCl3CF(g) وَ   CClF2CClF(g)2: تانالمادّ 

 

 بند ث

   i القسم الفرعي

 اشرح هذه الحقيقة. . H18C(l)38في زيت معدني صيغته  F2CCl(g)2 ئونييذوب الفر

 :اإلجابة

 –قوى فاندر   l(38H18C(وجزيئات الزيت المعدني  F2CCl(g)2ئون  يج بين جزيئات الفرتُ نْ خالل عملية الذوبان تَ 

  فالس. 

 

   ii القسم الفرعي

 .في الزيت المعدني F2CCl(g)2ئون يِصغ عملية ذوبان الفر

 

 :اإلجابة

C H18 38(l )
2 2 g 2 2 (C H )18 38(l )( )CCl F             CCl F      
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 ة باألحرفبطريقة عشوائيّ أمامك جدول يعرض معطيات عن خمس ذرات أشرنا إليها 

   a ,b ,c    ,f ,g  . 

 رقم الكتلة العدد الذري الذرة

a 10 20 

b 11 24 

c 12 24 

f 16 32 

g 16 35 

 

  ما هو التحديد الصحيح؟  

 .هي األقلّ  aطاقة التأين األولى للذرة  .1

 .هما نظيران c وَ  b الذرتان .2

   . gأصغر من شحنة نواة الذرة  fشحنة نواة الذرة  .3

  لهما نفس الُقطر )اإلجابة الصحيحة(  g وَ  f  الذرتان .4

 :التعليل

 . 4 - اإلجابة الصحيحة

نات ويوجد في هما نظيران. شحنة النواة فيهما متساوية، يوجد في نواتيهما نفس عدد البروتو g وَ  f  الذرتان

 – ةطر الذريوجد لها نفس ِنصف قُ . لذا هذه الذرات دد اإللكترونات ونفس عدد مستويات الطاقةذرتيهما نفس ع

ترونات )رقم الكتلة في عدد النيوبينهما الُبعد بين اإللكترونات في مستوى الطاقة الخارجي والنواة متساٍو. الفرق 

    مختلف(. 

 .غير صحيحة 1 العبارة

 أماكن الذرات المعطاة في القائمة الدورية للعناصر:

 

الذرة نتيجة لبذل  نميخرج ذي الُبعد بين نواة الذرة واإللكترون، الّ  األعلى، ألنّ هي  aطاقة التأين األولى للذرة 

ن النواة وهذا يقع هذا اإللكترون في مستوى الطاقة الثاني(. لذا قوى التجاذب بي)طاقة الـتأين، هو األصغر. 

ا.  اإللكترون قوية جّد 

    عدد البروتونات في نواتيهما مختلف. غير نظيرتين، ألنّ  c وَ  b الذرتان. غير صحيحة 2 العبارة

تونات، هذا يعني يوجد في نوى هذه الذرات نفس عدد البرو – هما نظيرتان g َو  f الذرتان. غير صحيحة 3 العبارة

 شحنة النواة في هذه الذرات متماثلة.  أنّ 
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  جزيئات.أمامك جدول يعرض معطيات عن أربعة 

 2F2C 4CF  3NF  3BF الجزيء
 المبنى الفراغيّ 
 للجزيء 

 

  مستوٍ  مثلث هرم ثالثيّ  السطوح رباعيّ  خطيّ 

 

  جزيئات من بين الجزيئات المعطاة يوجد لها ثنائي قطب ثابت؟ /أي جزيء

1.  3NF (اإلجابة الصحيحة).فقط 

2. 3NF   َ3 وBF  فقط. 

3. 3NF   ,3BF   2 َوF2C  فقط. 

 .األربعةالجزيئات  .4

 :التعليل

 

 2F2C 4CF  3NF  3BF الجزيء
المبنى الفراغي 

 للجزيء
 مثلث مستوٍ  هرم ثالثي رباعي السطوح خطي

 
صيغة تمثيل 
إلكترونات 
 الجزيء 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

توزيع الشحنة في 
 الجزيء

جزيء فيه تماثل، لذا 
 توزيع الشحنة متساوٍ 

 

جزيء فيه تماثل، 
لذا توزيع الشحنة 

 متساوٍ 

جزيء ال يوجد فيه 
تماثل، لذا توزيع 
 الشحنة غير متساٍو 

 

جزيء فيه تماثل، لذا 
 توزيع الشحنة متساوٍ 

ال يوجد ثنائي قطب  قطبية الجزيء
 ثابت
 

ال يوجد ثنائي قطب 
 ثابت

يوجد ثنائي قطب 
 ثابت

ال يوجد ثنائي قطب 
 ثابت
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 السؤالمة مقد  

ر رخيصة. ، فتشوا في فرنسا عن طرق الستخراج مواد متفجرات من مصاد19 لفي فترة حروب نابليون، في القرن ا

سجي من ث غاز بنفانبعب تفاجأ، على طحالب البحر. SO2H(l)4سكب كيميائي حامض الكبريتيك،  ،في إحدى التجارب

فاعل حامض تفي هذه التجربة .  2I يود، –إلى صلب. هكذا تّم اكتشاف عنصر جديد  بسرعة الغاز لتحوّ والرماد، 

  . I(g)2  يود إلى  I ، أيونات اليود، KI(s)يوديد البوتاسيوم، تأكسد الكبريتيك مع أمالح اليود في رماد الطحالب )

 بند أ

  i القسم الفرعي

   ف بالمستوى الميكروسكوبي يود في الحالة الغازية. صِ 

 :اإلجابة

بعاد بين الجزيئات ة، األك جزيئات اليود بحريّ ن من جزيئات ثنائية الذرات(. في الحالة الغازية تتحرّ اليود مكوّ )

  مات(. قوى التجاذب بين الجزيئات مهملة.  يْ سَ كبيرة )نسبة لكبر الجُ 

  أو رسمة مناسبة: 

 

   ii القسم الفرعي

 صف بمستوى ميكروسكوبي يوديد البوتاسيوم في الحالة الصلبة. 

 :اإلجابة

جاذب كهربائية ر قوى تسالبة. تؤثّ  Iموجبة وأيونات  K+ن من أيونات في الحالة الصلبة يوديد البوتاسيوم مكوّ 

مرزوم نى ضخم مة في مب: يوجد روابط أيونية(. بفضل هذه القوى األيونات منظّ أوبين أيونات شحنتها متعاكسة )

  م. أو رسمة مناسبة: بكثافة وبشكل منظّ 
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 بند ب

  باته استعماالت كثيرة في الطب. يوجد لليود ومركّ 

  الجروح.  لتعقيم OH5H2C(l)ُيستعمل محلول اليود في اإليثانول 

 

   i القسم الفرعي

 ة ذوبان اليود في اإليثانول.غ عمليّ صِ 

 

 :اإلجابة

C H OH2 5 (l)
( ) (C H OH )2 5 (l )2 s 2I          I 

  

   ii القسم الفرعي

 ر بين جميع أنواع الجزيئات الموجودة في محلول اليود في اإليثانول.تي تؤثّ اكتب القوى الّ 

 

 :اإلجابة

  وجزيئات إيثانول.  2Iفالس بين جزيئات  –قوى فاندر  -

 ترابط هيدروجيني بين جزيئات اإليثانول. -

 .فالس بين جزيئات اإليثانول –قوى فاندر  -

 

  بند ت

  ة معّقمة. ، كمادّ  CHI(s)3 مسحوق اليودوفورم، ُيستعمل

   i القسم الفرعي

  اليودوفورم. اكتب صيغة تمثيل اإللكترونات لجزيء 

 

 :اإلجابة

 

   ii القسم الفرعي

  ل.ثنائي قطب ثابت؟ علّ د هل يوجد في هذا الجزيء السطوح. حدّ  شكل جزيء اليودوفورم هو رباعيّ 

 

 :اإلجابة

  يوجد في جزيء اليودوفورم ثنائي قطب ثابت.

  ال يوجد تماثل في الجزيء )لذا توزيع اإللكترونات غير متساٍو(.

 أو:
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   بند ث

يتون بوجود يتفاعل محلول مائي لليود مع محلول مائي لألس.  COCH3CH(l)3ُيستعمل اليود للكشف عن األسيتون، 

 قاعدة حسب التفاعل التالي: 

 CH3COCH3(aq) + 3I2(aq) + 4OH
(aq)  CHI3(s) + 3I(aq) + CH3COO

(aq) + 3H2O(l)  

 .CHI(s)3ة صلبة صفراء يودوفورم ج في التفاعل مادّ تُ نْ تَ 

  

   i القسم الفرعي

 يعتمد الكشف عن األسيتون بواسطة هذا التفاعل على الذائبية المهملة لليودوفورم في الماء.  

 اشرح لماذا ذائبية اليودوفورم في الماء مهملة؟

 

 :اإلجابة

زيئات الماء. في جزيء ج ترابط هيدروجيني بين جزيئات اليودوفورم وجتُ نْ ه ال يَ ذائبية اليود في الماء مهملة، ألنّ 

   اليودوفورم ال توجد ذرة هيدروجين "عارية: من اإللكترونات.   

 

   ii القسم الفرعي

 ذائبية األسيتون في الماء عالية. اشرح لماذا.

 

 

 :اإلجابة

ة" من اإللكترونات في هيدروجيني بين ذرات الهيدروجين "العاريج ترابط تُ نْ ه يَ ذائبية األسيتون في الماء عالية، ألنّ 

 في جزيئات األسيتون.  ،جزيئات الماء وزوج اإللكترونات غير الرابطة على ذرة األكسجين

 

 

  



 96 

 037303 ، رقم النموذج2009 أ، بجروت1 سؤال

هو  d ري للعنصرالعدد الذ.  d , c , b , aمعطى أربعة عناصر أعداها الذرية متتالية، وقد أشرنا إليها بالحروف 

  هو هالوجين.  bاألكبر. العنصر 

 ما هو التحديد الصحيح؟

 (اإلجابة الصحيحة). dنِصف قُطر ذرة العنصر  أصغر من  cنِصف قُطر ذرة العنصر  .1

 . bأكبر من عدد اإللكترونات في ذرة العنصر  aعدد اإللكترونات في ذرة العنصر  .2

 فؤ. يوجد لها أكبر عدد من إلكترونات التكا d ، ذرة العنصر d , c , b , aمن بين ذرات العناصر  .3

 تقع في مستوى الطاقة نفسه. d , c , b , aإلكترونات تكافؤ ذرات العناصر  .4

 

 :التعليل

 ة المناسبة. توزيعها على األعمد –ترتيب العناصر المعطاة حسب مكانها الممكن في القائمة الدورية للعناصر 

 عمود
8 

 عمود
7 

 عمود
6 

 عمود
5 

 عمود
4 

 عمود
3 

 عمود
2 

 عمود
1 

c b a      

       d 

 

 . 1 - اإلجابة الصحيحة

صف قُطر ، لذا نِ  d  أصغر من عدد مستويات الطاقة في ذرة العنصر cعدد مستويات الطاقة في ذرة العنصر 

 . dأصغر من ِنصف قُطر ذرة العنصر  c ذرة العنصر

رونات في ذرة لذا عدد اإللكت.  b أصغر من العدد الذري للعنصر aغير صحيحة. العدد الذري للعنصر  2 العبارة

 . bأصغر من عدد اإللكترونات في ذرة العنصر  aالعنصر 

ذرات سائر  في العمود األول، لذا في ذرته يوجد إلكترون تكافؤ واحد. d يقع العنصر. غير صحيحة 3 العبارة

  إلكترونات تكافؤ أكثر.  العناصر يوجد لها 

نات تكافؤ كتروفي مستوى طاقة أعلى مقارنة بإل تقع dتكافؤ ذرات العنصر  اتإلكترون. غير صحيحة 4 العبارة

 العناصر األخرى.
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 037303 ، رقم النموذج2009 ب، بجروت1 سؤال

 كلوريدالمحلول المائي لمات في يْ سَ للجُ الصحيح  رسمة هي الوصف التخطيطيّ  ، أيّ  I-IV أمامك الرسومات

   ل. ؟ علّ  KCl(aq) البوتاسيوم  

 

  I رسمة .1

 II رسمة .2

 III رسمة .3

  (اإلجابة الصحيحة) VI رسمة .4

 :التعليل

 .  IV الرسمة - اإلجابة الصحيحة

قوى تجاذب ر تؤثّ  األيونات "تنفصل" خالل الذوبان. ب أيوني، هذا يعني أنّ الكشف عن كلوريد البوتاسيوم كمرك  

يتجاذب القطب السالب لجزيئات الماء )طرف ذرة األكسجين( وواحد من األيونات،  ة بين جزيئات الماء وكلّ كهربائيّ 

 إلى األيون الموجب، والقطب الموجب لجزيئات الماء )طرف ذرات الهيدروجين( ينجذب إلى األيون السالب. الرسمة  

II   ّتصف الرسمة  ة جزيئية.هي رسمة محلول مائي لماد III   تجاذب بين جزيئات الماء وكلّ وضع غير ممكن: قوى 

واحد من األيونات تتّم بين القطب السالب لجزيء الماء واأليون السالب، وبين القطب الموجب لجزيء الماء واأليون 

 الموجب.  

 :دليل
 أيون

 بوتاسيوم

 أيون

 كلور

 أكسجين أيون

 هيدروجين أيون

 رسمة رسمة

 رسمة رسمة
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 مقدمة السؤال

ناعة صة طعم في األغذية وفي من قشرة شجرة القرفة، وهو ُيستخدم مادّ  ،O8H9C(s)2 ُيستخرج حامض السيناميك،

  األدوية. الصيغة البنائية لحامض السيناميك هي: 

 

 ذوبان حامض السيناميك في الماء منخفض.

 

   بند أ

  i القسم الفرعي

ج بين جزيئات تُ نْ ذي يمكن أن يَ صحيح، الترابط الهيدروجيني الّ  رسمة تصف، بشكل تخطيطيّ  أيّ  ،I  ,IIأمامك الرسمتان 

  لماذا نفيت الرسمة األخرى؟   اشرححامض السيناميك وجزيئات الماء؟ 

 

 

 :اإلجابة

 .  II  الرسمة

االتجاه غير  ذرة الهيدروجين في الترابط الهيدروجيني غير مرسومة بزاوية صحيحة، هذا يعني أنّ ، I في الرسمة

 Oالمرتبط بها برابط كوفلنتي وذرة  O بين ذرة  –مستقيم  مناسب. يجب أن تكون ذرة الهيدروجين على خطّ 

 المرتبط بها بترابط هيدروجيني.  

 

   ii القسم الفرعي

 اشرح لماذا ذوبان حامض السيناميك في الماء منخفض؟

 

 :اإلجابة

ج ترابط تُ نْ لذا يَ (. COOH- هيدروفوبي كبير )أو: مجموعة كاربوكسيلية،جزيء حامض السيناميك مكّون من جزء 

 هيدروجيني قليل بين جزيئات حامض السيناميك وجزيئات الماء.  

 

  

  II الرسمة  I الرسمة
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 بند ب

ا في ثنائي إيثيل اإليثير  .يذوب حامض السيناميك جّيد 

   : أمامك تمثيل مختصر للصيغة البنائية لجزيء ثنائي إيثيل اإليثير

 

 i الفرعيالقسم 

 .اكتب تمثيل كامل للصيغة البنائية لثنائي إيثيل اإليثير

 

 :اإلجابة

 

  ii القسم الفرعي

   اكتب الصيغة الجزيئية لثنائي إيثيل اإليثير. 

 

 :اإلجابة

O10H4C 

 

   iii القسم الفرعي

 .، في ثنائي إيثيل اإليثيرO8H9C(s)2 ِصغ عملية ذوبان حامض السيناميك، 

  

 :اإلجابة

 
C H O4 10 (l)

9 8 2 s( 9 8 2 C H) ( )4 1 ( )O0 l
C H O          C H O  

   بند ت

 (؟ 2( أكبر من طاقة الرابط )1استعن بالصيغة البنائية لحامض السيناميك، واشرح لماذا طاقة الرابط )

 

 أو:
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 :اإلجابة

ر تي تؤثّ ذب الّ . في الرابط القطبي، باإلضافة إلى قوى التجاقطبي (OC)( 1) الرابط. غير قطبي (CC)( 2) الرابط

ا ،بين إلكترونات الرابط والنواتين، هنالك قوى تجاذب لى طاقة عالية لتفكيك )لذا نحتاج إ ينضادبين القطبين المت ،أيض 

 الرابط(. 

 

   بند ث

ذائبيته في  ، كسماد، ومن المعروف أنNO4NH(s)3يتم فحص إمكانية تنمية أشجار القرفة واستعمال نترات األمونيوم، 

  نترات األمونيوم صلب أبيض. الماء عالية. في شروط الغرفة يكون 

ذي كتبه نترات األمونيوم في الماء. أمامك الوصف الُطلب من تلميذ أن يصف بالمستوى الميكروسكوبي ذوبان 

م يوجد بينها ترابط ني، وجزيئات نترات األمونيوكانت جزيئات ماء يوجد بينها ترابط هيدروجي ،التلميذ: " في البداية

ا. تفكك قسم من الترابط الهيدروجيني بين جزيئات الماء، وتفكك قسم   لهيدروجيني بين امن الترابط  اهيدروجيني أيض 

ا جزيئات نترات األمونيوم   نيوم".  ج ترابط هيدروجيني بين جزيئات الماء وجزيئات نترات األموتَ ، ونَ أيض 

 

   i الفرعي القسم

 واحد منهما خطأ؟  اذكر خطأين، واشرح لماذا كلّ ذي كتبه التلميذ. هنالك أخطاء في الوصف الّ 

 

 :اإلجابة

 :من األخطاءاثنان 

 ة.ة جزيئية بل أيونيّ نترات األمونيوم ليس مادّ  -

تجاذب كهربائية  تي شحنتها متضادة ال ينتج ترابط هيدروجيني، بل تؤثر قوىبين أيونات نترات األمونيوم الّ  -

  (.   : يوجد ترابط أيونيّ أو)

+ أيونات) جزيئات الماء وجزيئات نترات األمونيوم. في نهاية الذوبان ال ينتج ترابط هيدروجيني بين -
4NH 

،  3NO ناتجاه أيوباتّ  ه األقطاب الموجبة لجزيئات الماء، تتوجّ محاطة بجزيئات من الماء 3NO وأيونات

+ جاه أيوناتالسالبة لجزيئات الماء باتّ ه األقطاب وتتوجّ 
4NH.) 

يدروجيني بين أيونات هترابط  ه يمكن أن يتمّ تنتج قوى تجاذب كهربائية بين أيونات الُمذاب وأيونات الماء. )يعتقد العلماء أنّ 


3NO وجزيئات الماء).  

ت روجيني بين أيوناترابط هيدة وجود ق إلى إمكانيّ حسب خطة اإلصالح، غير مطلوب من التلميذ أن يتطرّ *  
3NO 

 وجزيئات الماء. تطرقوا إلى هذه اإلضافة كتعمق.

   ii القسم الفرعي

 ة ذوبان نترات األمونيوم في الماء.ِصغ عمليّ 

  

 :اإلجابة

 
ם מי

4 3 s 4 aq 3 aq( ) ( )NH NO          NH    NO   
 ماء
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 ختزال". الا -ق قسم من البنود إلى موضوع "التأكسديتطرّ )

 

 مة السؤالمقد  

 .  2O2H وَ  4H2N أمامك صيغتان للجزيئان:

 ه معطاة قيم اإللكتروسالبية لذرات الهيدروجين، النيتروجين واألكسجين.كما أنّ 

 

 O N H الذرة

 2.1 3.0 3.5 اإللكتروسالبية

 

 

   بند أ

 جزيء. لكلّ إلكترونات اكتب صيغة تمثيل 

 :اإلجابة 

 
 

   بند ب

 .  2O2H في الجزيء HO أكبر من طول الرابط  4H2N في الجزيء HN طول الرابط

 اشرح هذه الحقيقة.

 

 :اإلجابة

قطبي  OH رابط، لذا ال N وَ  H أكبر من اإللكتروسالبية بين ذرات O وَ  Hالفرق في اإللكتروسالبية بين ذرات 

ئية كبيرة أكبر. بين شحنات جز OH للذرات في الرابط( + , ) الشحنات الجزئية.  NHأكثر من الرابط 

لك، ِنصف قُطر ذر قوى جذب أكبر وتقترب الذرات من بعضها، لذا الُبعد بين النواتين أصغر. باإلضافة إلى تؤثّ 

 ذرة األكسجين أصغر من ِنصف قُطر ذرة النيتروجين.

  



 102 

   بند ت

اشرح هذه .  H2N(l)4 ، أعلى من درجة حرارة غليان الهيدرزين  O2H(l)2 أكسيد الهيدروجين،درجة حرارة غليان فوق 

 الحقيقة. 

 

 :اإلجابة

 جيني بين جزيئات  ة(. يوجد ترابط هيدرومات المادّ يْ سَ تتأثر درجة الحرارة من متانة التأثير المتبادل بين جُ )

(2(lO2H 4 وجزيئات(l)H2N .)ذرة  . )إلكتروسالبية ذرة األكسجين أكبر من إلكتروسالبية ذرة النيتروجين

  ة بالنيتروجين.   أكثر من ذرة الهيدروجين المرتبط ،من اإللكترونات، "عارية "الهيدروجين المرتبطة باألكسجين 

رة الهيدروجين أكبر من الشحنة الجزئية الموجبة على ذ 2O2H الشحنة الجزئية الموجبة على ذرة الهيدروجين في 

البة على ذرة أكبر من الشحنة الجزئية الس 2O2H ، والشحنة الجزئية السالبة على ذرة األكسجين في   4H2N في 

غير الرابطة  ة" وأزواج اإللكتروناتالعاري"لذا قوى التجاذب بين ذرات الهيدروجين . ) 4H2Nالنيتروجين في  

رابط رات األكسجين، في الجزيئات المجاورة، أقوى من قوى التجاذب إلى ذرات النيتروجين(. التعلى ذ

ة طاقة يّ مّ كنحتاج إلى )  .H2N(l)4أقوى من الترابط الهيدروجيني بين جزيئات  lO2H)2)الهيدروجيني بين جزيئات 

 (O2H(l)2أكبر لتفكيك الترابط الهيدروجيني بين جزيئات 

 

  لهذا القسم الفرعي: مراحل الحلّ 

 

 H2O2 N2H4 ةالمادّ 

  المادتان جزيئيتان   ةنوع المادّ 

كبر سحابة اإللكترونات في 
  ة جزيئات المادّ 

 

  كبر سحابة اإللكترونات في جزيئات المادتين متشابه 
 

نوع القوى بين الجزيئات في 
 في الحالة السائلة   ،الموادّ 

 

 ترابط هيدروجيني
 فالس -وقوى فاندر 

تحليل المتانة النسبية للقوى 
في  ،بين الجزيئات في الموادّ 

 الحالة السائلة  

أقوى من الترابط  lO2H)2)الترابط الهيدروجيني بين جزيئات 

   .H2N(l)4الهيدروجيني بين جزيئات 
ذرة  ين.إلكتروسالبية ذرة األكسجين أكبر من إلكتروسالبية ذرة النيتروج

ر من الهيدروجين المرتبطة باألكسجين "عارية "، من اإللكترونات، أكث
على  الشحنة الجزئية الموجبةذرة الهيدروجين المرتبطة بالنيتروجين. 

رة ذأكبر من الشحنة الجزئية الموجبة على  2O2H ذرة الهيدروجين في 
جين ، والشحنة الجزئية السالبة على ذرة األكس 4H2N الهيدروجين في 

في   أكبر من الشحنة الجزئية السالبة على ذرة النيتروجين 2O2H في  

4H2N . لذا قوى التجاذب بين ذرات الهيدروجين "العارية" وأزواج 
اإللكترونات غير الرابطة على ذرات األكسجين، في الجزيئات 

 ذرات النيتروجينالمجاورة، أقوى من قوى التجاذب إلى 

درجة الصفة المفحوصة: 
 غليان الحرارة 

 

لى طاقة إنا نحتاج ة أقوى، فإنّ ما كانت القوى بين الجزيئات في المادّ كلّ 
فوق أكسيد أكثر لتفكيك هذه القوى. لذا درجة حرارة غليان 

  درجة حرارة غليان هيدرزين، أعلى من  O2H(l)2الهيدروجين، 

4(l)H2N . 
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   بند ث

   بة الفضائية. كَ تي تحمل المرْ وقود سائل إلطالق الصواريخ الّ  O2N(l)4 وَ  4lH2N(ُيستعمل مخلوط 

 :(1)تتفاعل المادتان فيما بينهما حسب التفاعل 

  2 4 l 2 4 l( ) ( ) 2 g( ) )2 g(1         2N H  N O    3N  4H O   

   i القسم الفرعي

 . O2N(l)4 وفي جزيئات  H2N(l)4د درجة تأكسد ذرات النيتروجين في جزيئات حدّ 

 

 :اإلجابة

    : 4H2N درجة تأكسد ذرات النيتروجين في 

 :  4O2N درجة تأكسد ذرات النيتروجين في 

 

   ii القسم الفرعي

  . لعل  ؟ (1)ل في التفاعل زِ تَ خْ ما هو المؤكسد وما هو المُ 

 

 :اإلجابة

 (.  إلى  تتغير من : أو) درجة تأكسد ذرات النيتروجين تنخفض ، ألنّ  O2N(l)4المؤكسد هو 

 (.   إلى تتغير من : أو) درجة تأكسد ذرات النيتروجين ترتفع ، ألنّ  l( 4H2N( ل هوزِ الُمختَ 

 

   بند ج

 H2N(l)4 في شروط مناسبة يتفكك.  O2N(l)4 وقود إلطالق الصواريخ دون استعمال   H2N(l)4يمكن استعمال 

 :(2) حسب التفاعل

    2 4 l( ) 3 g 2( ) ( )g2     3N H   4NH    N   

 .(2)تي أمامك إلى التفاعل الّ   i  ,ii  ,iii العباراتق تتطرّ 

 .  ل تحديدكعل  صحيحة أم غير صحيحة؟  عبارة كل  د هل حدّ 

   i القسم الفرعي

4(l)H2N  .ا   ، هو مؤكسد وُمختِزل أيض 

 :اإلجابة

 .صحيح

 ,  إلىمن H2N(l)4ترتفع درجة تأكسد قسم من ذرات النيتروجين في ( 2) في التفاعل

 .     إلى  من   H2N(l)4 وتنخفض درجة تأكسد قسم من ذرات النيتروجين في 
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ا.  H2N(l)4 هيدرزين،(  2)لذا في التفاعل    ، هو مؤكسد وُمختِزل أيض 

   ii القسم الفرعي

 . H2N(l)4 ، هي ناتج تأكسد هيدرزين NH(g)3 األمونيا،

 

 :اإلجابة

 .غير صحيحة

 نخفض من روجين تدرجة تأكسد قسم من ذرات النيت الهيدرزين، ألنّ األمونيا هي ناتج اختزال 

 .  NH(g)3 في  إلى  H2N(l)4 في  

 

   iii القسم الفرعي

 .موالت إلكترونات 4 تنتقل H2N(l)4 مول 3 عندما يتفاعل

 

 :اإلجابة

 .صحيح

 H2N(l)4  مول 3 في تفاعل 

مول ذرات نيتروجين بدرجة تأكسد  4تمّر بعملية اختزال إلنتاج  مول ذرات نيتروجين بدرجة التأكسد  4

 .)e14-( موالت إلكترونات 4في ِنصف تفاعل االختزال تؤخذ .  

 :أو

 .  مول  ذرات نيتروجين بدرجة تأكسد  2تأكسد إلنتاج  تمّر بعملية مول ذرات نيتروجين بدرجة التأكسد  2

 .موالت إلكترونات 4تنتقل ( 2)حسب ذلك، في التفاعل 
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 037303 ، رقم النموذج 2008ب، بجروت 1 سؤال

  ، تنتج روابط وتنبعث طاقة.  O2H(g)ة تكاثف بخار الماء، في عمليّ 

 ؟    األكثر، ما هي الروابط التي مساهمتها في انبعاث الطاقة هي  4-1أمامك الروابط 

  .روابط أيونية .1

 .روابط كوفلنتية .2

 (اإلجابة الصحيحة).ترابط هيدروجيني .3

 فالس.  –قوى فاندر  .4

 

 :التعليل

 .3 اإلجابة الصحيحة

ج في هذه تُ نْ ذي يَ يني الّ فالس. الترابط الهيدروج –ج ترابط هيدروجيني وقوى فاندر تُ نْ ة تكاثف بخار الماء يَ في عمليّ 

 فالس، لذا إنتاجها يساهم أكثر في انبعاث الطاقة. –ة أقوى من قوى فاندر العمليّ 

 ة جزيئية وال يوجد فيها روابط أيونية. الماء مادّ  غير صحيحة، ألنّ  1 العبارة

ها موجودة في أنّ  الروابط الكوفلنتية موجودة بين الذرات داخل الجزيئات، هذا يعني غير صحيحة، ألنّ  2 العبارة

 ة التكاثف.  ج في عمليّ تُ نْ بخار الماء وال تَ 

فاندر فالس، لذا  ة، أقوى من قوىذي ينتج في هذه العمليّ الترابط الهيدروجيني، الّ  غير صحيحة، ألنّ  4 العبارة

 إنتاجها يساهم أكثر في انبعاث الطاقة. 
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 037303 ، رقم النموذج2008 ، بجروت3 سؤال

 
 مة السؤالمقد  

 :للموادّ  (4)-(1)زات أمامك قائمة ألربعة مميّ 

  في درجة حرارة الغرفة.  بشكل جيد ة موصلة للكهرباءالمادّ  (1

ا. H6C(l)14ة تذوب في الماء وفي الهكسان المادّ  (2  أيض 

 ة موصل للكهرباء.المحلول المائي للمادّ  (3

ا 52ة يوجد جزيء من جزيئات المادّ  في كلّ  (4  . إلكترون 

 

 بند أ
  i القسم الفرعي

 الخمس:   ة من الموادّ مادّ  من القائمة إلى كلّ  اواحد   از  الئم مميّ 

2,  MgCl HCOOH   , OH 2CH3CH  ,  BrCl  ,  Cu 

 

 :اإلجابة

 زاتالممي   /زالممي   ةالماد  

Cu (1) 

BrCl (4) 

OH2CH3CH (2) 

HCOOH (3 )(2) או 

2MgCl (3) 

 

  ii القسم الفرعي

ا للكهرباموصلة جيّ / موصل (1) زلهّن المميّ /تي الءمت لها الّ  الموادّ /ة اشرح لماذا المادّ  حرارة ء في درجة د 

   فة. الغر

 

 :اإلجابة

(s)Cu  ُتتيح التوصيل الكهربائي. هو فلز فيه إلكترونات متنقلة 
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  iii القسم الفرعي

ا  (2) لهّن المميز/المواد التي الءمت لها /اشرح لماذا المادة    ؟ تذوب في الماء والهكسان أيض 

 

 :اإلجابة

 OH2CH3CH(l)ج ترابط هيدروجيني بين ذرة الهيدروجين "العارية" من اإللكترونات في جزيئات تُ نْ يَ 

 lO2H)(زوج من اإللكترونات غير الرابطة على ذرة األكسجين في جزيئات و( O2H(l) في جزيئات أو)

 (.OH2CH3CH(l) في جزيئات أو)

وبين جزيئات  OH2CH3CH(l) في جزيئات( 2CH3CH-: بين مجموعات أوتنتج بين األقسام الهيدروفوبية )

 فالس.   –الهكسان قوى فاندر 

 . HCOOH(l)الشرح نفسه ساري المفعول للمادة 

 

  بند ب

 ؟BrCl(g)ازية لكلوريد البروم في الحالة الغ المناسب رسمة هي الوصف التخطيطيّ  ، أيّ  I  ,II  ,IIIأمامك الرسومات 

 

 :اإلجابة

 . II الرسمة

 
 ج  -مقدمة للبنود ت

ارة ، موجود في شعور )شوك( نبتة القراص، وعندما تنكسر هذه الشعور تسيل منها عص HCOOH حامض الفورميك،

  محرقة تؤلم الجلد.   

 

 بند ت

 . لعل  ماذا يمكن أن  نعمل كي نخفف الحريق الذي يحُدث للجلد نتيجة لتالمسه بحامض الفورميك؟ 

 

 :اإلجابة

 :اإلمكانيات إحدى

      عن الجلد. ذيب الماء حامض الفورميك ويزيلهيُ  مرهم مرطب(.نستعمل : أو)نشطف الجلد بالماء  -

  نشطف الجلد بمحلول قاعدي )مخفف(. القاعدة ُتعاير حامض الفورميك. -

 ندهن الجلد بمرهم دهني. ُيذيب الدهن حامض الفورميك.  -
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  بند ث

    :الفورميكأمامك الصيغة البنائية لحامض 

 ل. هل يوجد رابط كوفلنتي نقي في حامض الفورميك؟ علّ 

 

 :اإلجابة

لذرات اإلكتروسالبية بين  هناكرابط من الروابط الكوفلنتية في جزيء حامض الفورميك  ال يوجد. في كلّ 

 المرتبطة، لذا جميع الروابط قطبية.

 

 بند ج

  i القسم الفرعي

 عدد ذرات الكربون يساوي عدد ذرات الكربون في جزيءهل يمكن أن يكون هناك كحول فيه 

 حامض الفورميك؟  

 اشرح لماذا كال؟   –كال  اكتب تمثيال  كامال  للصيغة البنائية لجزيء الكحول. إذا كانت اإلجابة –إذا كانت اإلجابة نعم 

  

  :اإلجابة

   نعم،

 

  ii القسم الفرعي

 يساوي عدد ذرات الكربون في جزيء ألكين فيه عدد ذرات الكربونهل يمكن أن يكون هناك 

 حامض الفورميك؟  

 اشرح لماذا كال؟   –اكتب تمثيال  كامال  للصيغة البنائية لجزيء األلكين. إذا كانت اإلجابة كال  –إذا كانت اإلجابة نعم 

 

 :اإلجابة

 الكربون.  كال، في جزيء األلكين يجب أن يكون رابط ثنائي بين ذرتيِ 

  

 أو: أو:
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 918651  ، رقم النموذج2008 ب، بجروت1 سؤال

 إلنتاج بوليمر تيفلون. F2C(g)4 بُيستخدم المرك  

 . H6C(l)14أذابوا هذا المركب في الهكسان 

  ة الذوبان؟ ما هي الصياغة الصحيحة لعمليّ 

1. 2 4 g 6 14( ) ( )l 2 2 l 6 10 l( ) ( )C F    C H    2CH F    C H   

2. 
C H6 14(l)

(C H )4 l)( ) 6 1 (
           2 4 g 2 4C F C F

 (اإلجابة الصحيحة)

3. 
H O2 (l)

2 4 g 2 4 a( q( ) )C F         C F      

4. 2 4 g 2( ) (l) ( ) ( )2 2 g 2 gC F    2H O    2CH F    O       

 

 :التعليل

 . 2الصياغة الصحيحة هي 

 الُمذيب. تنتج  قوى الُمذاب محاط بجزيئات ،تان جزيئيتان. في هذا المحلولالُمذيب والُمذاب هما مادّ  – المادتان

 المادتين.   فالس بين جزيئات -فاندر 

 ةال تتحلل في عمليّ هم الُمذيب والُمذاب ال يتفاعالن فيما بينهما، وجزيئات –المادتان  ، ألنّ ةغير صحيح 1 الصياغة

 اإلذابة. 

.   غير صحيحة، ألنّ  3 الصياغة  الُمذيب هكسان وليس ماء 

، وال يحدُ  غير صحيحة، ألنّ  4 الصياغة   ة الذوبان.  ث تفاعل في عمليّ الُمذيب هكسان وليس ماء 
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 918651  ، رقم النموذح2008ج، بجروت 1 سؤال

 ، ودرجة  Co65.0 ، هي OH3CHدرجة حرارة غليان الميثانول، 

 .   Co97.4 ، هي OH7H3Cحرارة غليان البروبانول،  

 مما ينبع الفرق في درجة حرارة غليان الميثانول والبروبانول؟

  إلجابة الصحيحة(. فالس أقوى مما بين جزيئات الميثانول )ا –يوجد بين جزيئات البروبانول قوى فاندر  .1

    أكثر من جزيئات الميثانول.  يوجد بين جزيئات البروبانول ترابط هيدروجيني .2

    روابط كوفلنتية أكثر من جزيئات الميثانول.  يوجد بين جزيئات البروبانول .3

 روابط أيونية أقوى مما بين جزيئات الميثانول.   يوجد بين جزيئات البروبانول .4

  

 :التعليل

 . 1 اإلجابة الصحيحة هي

 ي كلّ تين، في الحالة السائلة. يوجد فة، من المادّ مادّ  الس بين جزيئات كلّ ف -يوجد ترابط هيدروجيني وقوى فاندر 

 جيني متساو فيللترابط الهيدروواحدة، لذا عدد المراكز  OH-تين، مجموعة ة من المادّ مادّ  جزيء، في كلّ  

 غير صحيحة.  2تين. لذا العبارة المادّ  

 . OH3CH(l)أكبر من سحابة اإللكترونات في جزيئات  OH7H3C(l) سحابة اإللكترونات في جزيئات

  فالس بين جزيئات البروبانول أقوى مما بين جزيئات الميثانول. –قوى فاندر 

 رة غليان البروبانولفالس بين جزيئات البروبانول. لذا درجة حرا –ة طاقة أكبر لتفكيك قوى فاندر يّ نحتاج إلى كمّ 

 أعلى من درجة حرارة غليان الميثانول.   

  يونية.أه بين جزيئات الكحول ال يوجد روابط كوفلنتية أو روابط غير صحيحتين، ألنّ  4 وَ  3 العبارتان
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 918651 وذج، رقم النم 2008 ، بجروت3 سؤال

 مة السؤال مقد  

 .   CO2)2OH , (NH2, NH 3, NH 4H2N  معطاة صيغ أربع مواد:

 

 بند أ

 المعطاة. جزيء من جزيئات الموادّ  اكتب صيغة تمثيل إلكترونات لكلّ 

 

 :اإلجابة

 

 :أو

 

 

  بند ب

 قطبي. رغي قطبي أو رابط كوفلنتيما إذا كان الرابط كوفلنتي  CO2)2(NH وَ  4H2Nرابط بين ذرات الجزيئات  د لكلّ حدّ 

 

 :اإلجابة

 :للجزيئين

 NH NC  C=O  :روابط قطبية

 NN   :رابط غير قطبي

 

  بند ت

 :(3)-(1)معطاة ثالث رسومات 
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  i القسم الفرعي

 دك. ل تحديعل  .  NH(g)3د أي رسمة من بين الرسومات المعطاة هي وصف تخطيطي صحيح لألمونيا في الحالة الغازية حدّ 

 :اإلجابة

 (2) الرسمة 

  حجم الوعاء.   وتحتل كلّ  : الجزيئات بعيدة عن بعضها(أو) الجزيئات موزعة بشكل عشوائيّ 

 

  ii القسم الفرعي

ا لألمونيا في الحالة الغازية.   ليستاشرح لماذا رسمتان من الرسومات المعطاة   وصف ا تخطيطّي ا صحيح 

 :اإلجابة

حجم  جزيئات ال تحتل كلّ التصف جزيئات مرّتبة )أو: ( 3)تصف ذرات منفردة، والرسمة  (1) الرسمة ألنّ 

 الوعاء(. 

 

  بند ث

 . واشرحلذلك،  سببيناكتب .  3NH(l) أعلى من درجة حرارة غليان  OH2NH(l) درجة حرارة غليان 

 :اإلجابة

 من بين األسباب والشرح: اثنان 

ات يوجد ذر OH2NH(l) ه في، ألنّ  3NH(l) ا بين جزيئات هيدروجيني أكثر ممّ ترابط  OH2NH(l)يوجد بين جزيئات  -

  ني(. هيدروجي أو: يوجد مراكز أكثر إلنتاج ترابطأكثر تستطيع إنتاج ترابط هيدروجيني مع جزيئات أخرى )

كثر من قطبي أ HO   الرابط ، ألنّ  3NH(l)ا بين جزيئات ترابط هيدروجيني أقوى ممّ  OH2NH(l)يوجد بين جزيئات  -

 . NHالرابط 

   فالس بين الجزيئات أقوى.  –سحابة إلكترونات أكبر. لذا قوى فاندر  OH2NH(l) يوجد للجزيئات -

ة حرارة غليان ة طاقة أكبر لتفكيك هذه القوى. لذا درجيّ ما كانت القوى بين الجزيئات أقوى نحتاج إلى كمّ كلّ 

(l)OH2NH  أعلى من درجة حرارة غليان(l)3NH . 

 

  بند ج

  ii القسم الفرعي

ا في الماء. اشرح لماذا؟  الموادّ  كلّ    المعطاة تذوب جّيد 

 :اإلجابة

 المعطاة وجزيئات الماء.  ينتج ترابط هيدروجيني بين جزيئات الموادّ 

 

  ii القسم الفرعي

 المعطاة توصيلها الكهربائي ُمهمل في الحالة الغازية. اشرح لماذا؟  جميع الموادّ 

 :اإلجابة

 مات مشحونة )متنقلة(.يْ سَ جزيئية وال يوجد فيها جُ المعطاة  جميع الموادّ 



 113 

 918651، رقم النموذج 2008، بجروت 4 سؤال

 مة السؤالمقد  

 بات:أمامك جدول يعرض معطيات عن أربعة مرك  

 

 
 بصيغة المرك  

 
درجة حرارة 

 )Co( الغليان

ا في الماء  يذوب جّيد 
في درجة حرارة 

 الغرفة 

ا في األوكتان،   يذوب جّيد 
18(l)H8C، 

 في درجة حرارة الغرفة
C2H6 88   

CH3OH 65 نعم نعم 

CH3Br 4   

KBr 1435 نعم  

 

 

  بند أ

  جة حرارة الغرفة؟ هي في حالة غازية في در/ تي تظهر في الجدول، هوبات الّ بات، من بين المرك  مرك  /بمرك   أيّ 

 

 :اإلجابة

6H2C 

Br3CH 

 

 ببند 

 . 6H2C وَ   Br3CH بين:اشرح الفرق في درجة حرارة غليان المرك  

 

 :اإلجابة

   سحابة إلكترونات أكبر.  Br3CH(l)يوجد لجزيئات  -

   غير قطبية.  H2C(l)6  قطبية وجزيئات Br3CH(l)جزيئات  -

لذا درجة  متبادل.التأثير ال ة طاقة أكثر لتفكيك هذايّ نحتاج إلى كمّ . أقوى Br3CH(l)فالس بين جزيئات  –لذا قوى فاندر 

 .أعلى Br3CH(l)حرارة غليان 

 

  بند ت

  i القسم الفرعي 

ا في األوكتان؟ OH3CHب اشرح لماذا يذوب المرك    جّيد 

 

 :اإلجابة

 وجزيئات أوكتان.  OH3CH(l)فالس بين جزيئات  –ج قوى فاندر تُ نْ تَ 
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  ii القسم الفرعي

ا KBrب اشرح لماذا يذوب المرك     في الماء؟ جّيد 

 

 :اإلجابة

(s)KBr  ّه تنتج قوى تجاذب كهربائية بين األيونات ل إلى أيونات في الماء، ألنّ يتحل+K  َو Br ئات الماء القطبية. وبين جزي 

 

  iii القسم الفرعي

 انسخ الجدول في دفترك، وأكمل المعطيات الناقصة.

 

 :اإلجابة

 

 
 بصيغة المرك  

 )Co( درجة حرارة الغليان
ا في الماء في  يذوب جّيد 
 درجة حرارة الغرفة

ا في األوكتان،   يذوب جّيد 
18(l)H8C، 

 في درجة حرارة الغرفة
C2H6 88 نعم كال 

CH3OH 65 نعم نعم 

CH3Br 4 نعم كال 

KBr 1435 كال نعم 

 

  بند ث

  i القسم الفرعي

 في الماء، في درجة حرارة الغرفة. OH3CHة ذوبان غ عمليّ صِ 

 :اإلجابة

 
ם מי

3 l( ) (3 )aqCH OH        CH OH  

  ii القسم الفرعي

 بين جزيئات  ،في المحلول ،تي يمكن أن تنتجارسم بشكل تخطيطي الروابط الّ 

OH3CH  .)وبين جزيئين من الماء. )ارسم بواسطة الصيغة البنائية للجزيئات 

 

 :اإلجابة

 

 ماء

 أو:
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   لموضوع الكيمياءز المفتش المرك   امتحان ، نموذج2007 ، بجروت3 سؤال

 مة السؤالمقد  

الغذاء أو عدم  لتقوية العظام واألسنان. يؤدي النقص في هذا الفيتامين، في أعقاب نقصه في ضروريّ  D3 فيتامين

ناول وجبات تسام، لذا يجب أن ال  D3 التعرض الكافي للشمس إلى تطور هشاشة العظام. قد يكون فائض فيتامين 

  الموصى بها.  أكثر من

 

 بند أ

 .  D3أمامك تمثيل مختصر لجزيء فيتامين 

  أشرنا في التمثيل إلى رابطين:

  1المشار إليه بالرقم  CC الرابط

 . 2المشار إليه بالرقم  CC والرابط

 الكتشاف. هذا ا اشرحوجد علماء، بناء  على قياسات وحسابات، أن هناك فرق في مدى قطبية هذين الرابطين. 

 

 :اإلجابة

تبطة بذرة كربون مرا الذرة الثانية إحدى ذرات الكربون مرتبطة بذرة أكسجين إلكتروسالبيتها عالية، أمّ  2 في الرابط

بية الرابط بين ذرات كربون وهيدروجين فقط. )تتأثر قطبرتبطتان ذرتا الكربون م 1وبذرة هيدروجين فقط. في الرابط  

ألن  عليها، من الذرات أو من مجموعات الذرات المرتبطة بهذه الذرات،ذرتين، من ضمن األشياء التي تؤثر 

 المجموعات المجاورة تغير الشحنة الجزئية على الذرة المرتبطة بها(.   

 وع. تعمق في الموضق إلى هذا السؤال للهذا السؤال غير مطلوب حسب خطة اإلصالح. يمكن التطر  *  

 

  ج -مة البنود ب مقد  

  لجروح. االتلوث ويساعد في شفاء  ضدة التأكسد، وهو يساعد على تقوية الجسم ة مضادّ مادّ هو  C فيتامين 
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 بند ب

 . Cأمامك تمثيل مختصر لجزيء قيتامين 

 . Cلفيتامين  الصيغة الجزيئيةاكتب 

 

 :اإلجابة

6O8H6C 

 

 بند ت

  i القسم الفرعي

ا في الماء، أمّ  C يذوب فيتامين    .و مهملفي الماء فهD3 ا ذوبان فيتامين جّيد 

 .  من هاتين الحقيقتينحقيقة  اشرح كل  

 

 :اإلجابة

ا في الماء، ألنّ جيّ  C يذوب فيتامينC:  الشرح بالنسبة لفيتامين تبطة بذرة ي جزيئاته مرذرة من ذرات الكربون ف كلّ  د 

 Cت فيتامين ربوكسيلية )مجموعة هيدروفيلية(. لذا ينتج ترابط هيدروجيني كثير بين جزيئااألكسجين أو بمجموعة ك

 .وجزيئات الماء

ا، على جزء هيدروفوبي كبير ج 3Dجزيء من جزيئات فيتامين  يحتوي كلّ  :D3 الشرح بالنسبة لفيتامين  ال يوجد وّد 

 فيه مواقع مناسبة إلنتاج ترابط هيدروجيني مع الماء.

  

  ii القسم الفرعي

 .في الماء Cة ذوبان فيتامين اكتب صيغة عمليّ 

 

  :اإلجابة

ם מי
6 8 6 s 6 8 6 a( ) ( q)C H O          C H O      

  

 ماء
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 بند ث

 شر بخط  وأوجزيء ماء،  Cجزيء فيتامين  ارسمترابط هيدروجيني مع جزيئات الماء.  Cج جزيء فيتامين تِ نْ يُ 

  وجزيء الماء.  Cج بين جزيء فيتامين تُ نْ ذي يمكن أن يَ الّ  إلى الترابط الهيدروجينيّ  متقطع

 

 :اإلجابة

:هنالك إمكانيّ    ات كثيرة. مثال 

 

 

 بند ج

طاقة المطلوبة لتفكيك ذي أشرت إليه في بند ث أكبر من الالّ  د هل الطاقة المطلوبة لتفكيك الترابط الهيدروجينيّ حدّ 

  أم تساويها؟ ، أم أصغر منهاCبين ذرة هيدروجين وذرة أكسجين في جزيء فيتامين  –الرابط المشار إليه بنجمة 

 

 :اإلجابة

ين ذرة الهيدروجين بالطاقة المطلوبة لتفكيك الترابط الهيدروجيني أصغر من الطاقة المطلوبة لتفكيك الرابط الكوفلنتي 

قطبي، تنبعث أقل الكوفلنتي ال الرابط األطول من في حالة الترابط الهيدروجيني .Cوذرة األكسجين في جزيء فيتامين  

  طاقة في إنتاج الرابط، لذا طاقة الرابط أقل.

ق إلى هذا السؤال للهذا السؤال غير مطلوب حسب خطة اإلصال*    تعمق. ح. يمكن التطرُّ
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 918651 ، رقم النموذج2007ت، بجروت 1 سؤال

 ق السؤال إلى موضوع " الحوامض والقواعد"( يتطرّ )

 

  .3, NH (aq), KCl (aq)HCl(aq)  معطاة ثالثة محاليل مائية:

 ما هو التحديد الصحيح؟

  موصل للكهرباء، والمحلولين اآلخرين غير موصلين للكهرباء.   KCl(aq) المحلول .1

2. pH  ّ7 محلول من المحاليل الثالثة ال يساوي  كل . 

 محلول من المحاليل الثالثة موصل للكهرباء. )اإلجابة الصحيحة(   كلّ  .3

 .غير موصل للكهرباء NH(aq)3 موصالن للكهرباء، والمحلول HCl(aq) وَ  KCl(aq) المحلوالن .4

 

 :التعليل

 .3اإلجابة الصحيحة هي 

 ة أيونية تذوب في الماء، وتنطلق أيونات خالل اإلذابة: كلوريد البوتاسيوم هو مادّ 

( ) ( ) ( )
ם מי –

s aq aqKCl         K    Cl  

 واألمونيا مع الماء، وتنتج أيونات خالل التفاعل:   كيتفاعل حامض الكلورودري

–
g 2 l( ) ( ) 3 aq aq( ) ( )HCl    H O       H O    Cl   

–
3 g 2 l( ) ( ) ( )4 )aq a( qNH    H O       NH    OH   

  ه يوجد فيها أيونات متنقلة موصلة للكهرباء. جميع المحاليل المعطاة موصلة للكهرباء، ألنّ 

 .غير صحيحتين 4 وَ  1لذا اإلجابتان 

  . 7محلول كلوريد البوتاسيوم يساوي  pH  غير صحيحة، ألنّ  3 اإلجابة 

  

 ماء
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 918651 ، رقم النموذج2007 ، بجروت،3 سؤال

 مة السؤالمقد  

 . 8S - كبريت،  2Cl - ، كلور Mg - معطاة صيغ ثالثة عناصر: مغنيسيوم

 لغرفة.  اأحد هذه العناصر هو غاز في درجة حرارة الغرفة، والعنصران اآلخران هما صلبان في درجة حرارة 

 

 بند أ

  i القسم الفرعي

  .لعل  أي عنصر من بين العناصر المعطاة هو غاز؟ 

 

 :اإلجابة

 . 2Cl(g) الغاز هو 

ا، لذا قوى فاندرالكلور مادّ   زيئات ضعيفة. فالس بين الج-ة جزيئية. سحابة اإللكترونات في جزيئات الكلور صغيرة نسبّي 

 

 

  ii القسم الفرعي

 .  لعل  حدد ما إذا كان كل عنصر من العنصرين الصلبين موصال  للكهرباء في الحالة الصلبة. 

 

 :اإلجابة

(s)Mg  ّة فلزية. يوجد فيه إلكترونات متنقلة ُتتيح له التوصيل.  موصل للكهرباء. مغنيسيوم هو ماد 

8(s)S  ّمات مشحونة متنقلة.يْ سَ جُ  اوجد فيهة جزيئية ال يغير موصل للكهرباء. الكبريت هو ماد 

 

 ت  –مقدمة للبنود ب 

 بات: ج من العناصر الثالثة، مغنيسيوم، كلور وكبريت، في شروط مناسبة، ثالثة مرك  تِ نْ يمكن أن نُ 

لكبريت امن  – 2SCl صيغته C بمن المغنيسيوم والكبريت ومرك   – B بمن المغنيسيوم والكلور، مرك   – A بمرك  

 والكلور.

 

 بند ب

  i القسم الفرعي

 . B وَ  Aبين ب من المرك  مرك   اكتب صيغة كلّ 

 

 :اإلجابة

A   :2MgCl  B   :MgS  
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  ii القسم الفرعي

   ة من جزيئات. مبنيّ /مبنيّ  A  ,B  ,Cبات المرك  ب واحد أو أكثر من مرك  

   .باتالمرك  /   باكتب صيغة تمثيل إلكترونات جزيئات هذا المرك  

 

 :اإلجابة

 

 بند ت

  i القسم الفرعي

  . لعل  ؟  ii لتها في القسم الفرعي بتي سجّ بات الّ المرك   / بما هو نوع الرابط بين الذرات في جزيئات المرك  

 

 :اإلجابة

 نة من ذرات عنصرين ال فلزيين. مكوّ  2SCl ة رابط كوفلنتي. جزيئات المادّ 

 

  ii القسم الفرعي

 ؟ ii لتها في القسم الفرعي بتي سجّ بات الّ المرك   / بما هو نوع القوى بين جزيئات المرك  

 

 :اإلجابة

 فالس. –قوى فاندر 

 

  iii القسم الفرعي

  . لعل  ؟  ii لها في القسم الفرعي بتي لم تسجّ بات الّ المرك   / بالذرات في جزيئات المرك  ما هو نوع الرابط بين 

 

 :اإلجابة

 نان من أيونات فلزية )أيونات موجبة( ومن أيونات ال فلزية )أيونات سالبة(. مكوّ  MgS(s) وَ  2MgCl(s) رابط أيوني. 

 

 بند ث

 سائل في درجة حرارة الغرفة.هو  A  ,B  ,C باتب واحد من بين المرك  مرك  

 

  i القسم الفرعي

 .لعل  بات هو سائل؟ ب من بين هذه المرك  مرك   أيّ 

 :اإلجابة

C :  2SCl  

ا.  –قوى فاندر  2SCl(l)ب يوجد بين جزيئات المرك     فالس، وهي ضعيفة نسبّي 

 أو:



 121 

  ii القسم الفرعي

  ب سائل؟ تذوب أفضل في مرك  ،  S2Na(s) أو S(s)8تين، ة من بين المادّ مادّ  د أيّ حدّ 

 من المادتين. ةماد   لكلّ  لعل  

 

 :اإلجابة

8(s)S 2 يذوب في(l)SCl . 

 .SCl(l)2 وجزيئات S(s)8فالس بين جزيئات  –ج قوى فاندر نتُ تَ 

 .2SCl(l) جزيئاتو S2Na(s)ج روابط بين أيونات تُ نْ ال يمكن أن تَ 

 

  iii القسم الفرعي

  ب السائل. في المرك   iiدتها في القسم الفرعي ث تي حدّ ة الّ ة ذوبان المادّ ِصغ عمليّ 

 

 :اإلجابة

 
SCl2(l )

( ) ( )( )8 s 8 SCl2 l
S        S  
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 918651  ، رقم النموذج2007 ، بجروت4 سؤال

 (ة" ق السؤال إلى موضوع "الحسابات الكيميائيّ يتطرّ )

 مة السؤالمقد  

 :(5)-(1)مات يْ سَ أمامك جدول يعرض معطيات عن خمسة جُ 

 

 
 

تمثيل إلكترونات  صيغة
 م يْ سَ الجُ 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

 رباعيّ  ميْ سَ للجُ  المبنى الفراغيّ 
 السطوح

 رباعيّ 
 السطوح

 زاوية هرم ثالثيّ 
 ( V شكل)

 خطيّ 

 

 بند أ

  i القسم الفرعي

 منها جزيئات؟  ، في الجدول، هي أيونات، وأيّ الُجَسْيمات من بين ُجَسْيمات أي 

 

 :اإلجابة

+)   ( 4) -ו (2)  :أيونات
4NH    ,

2NH ) 

 ( 4CH  ,3NH  ,HCN)   ( 5( , )3( , )1) :جزيئات

 

  ii القسم الفرعي

 قطب ثابت.  تي تظهر في الجدول، ما إذا كان له ثنائيّ ، الّ الجزيئاتجزيء من بين  د لكلّ حدّ 

 

 :اإلجابة

4CH  -  ّقطب ثابت  ال يوجد ثنائي  

3NH -  ّقطب ثابت  يوجد ثنائي  

HCN -   ّقطب ثابت  يوجد ثنائي  
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  iii القسم الفرعي

الحالة السائلة.  تي تظهر في الجدول، ما إذا كان له ترابط هيدروجيني في، الّ الجزيئاتجزيء من بين  د لكلّ حدّ 

 .   علل

 

 :اإلجابة

- 4(l)CH - افية، لذا إلكتروسالبيتها غير ككربون . ذرات الهيدروجين مرتبطة بذرة ال يوجد ترابط هيدروجيني

  ذرة من ذرات الهيدروجين غير "عارية" من اإللكترونات.   كلّ 

- 3(l)NH - ذرة  لية، لذا كلّ إلكتروسالبيتها عانيتروجين ذرات الهيدروجين مرتبطة بذرة  .يوجد ترابط هيدروجيني

تروجين في هيدروجيني مع ذرة نيمن ذرات الهيدروجين "عارية" من اإللكترونات، وتستطيع أن ُتنتج ترابط 

  الجزيء المجاور.   

- (l)HCN  - افية، لذا كربون إلكتروسالبيتها غير ك. ذرات الهيدروجين مرتبطة بذرة ال يوجد ترابط هيدروجيني

 ذرة من ذرات الهيدروجين غير "عارية" من اإللكترونات. كلّ 

 

 بند ب

  i القسم الفرعي

 . 3NHة انصهار غ عمليّ صِ 

 

 :اإلجابة

( ) ( )
ם חימו

3 s 3 lNH            NH   

  ii القسم الفرعي

  . 3NO4NHة انصهار غ عمليّ صِ 

 

 :اإلجابة

 
ם חימו

4 3 s 4( l) (l 3)NH NO           NH    NO     

  iii القسم الفرعي

 .لعل   ؟ 3NO4NH  أم السائل الناتج من انصهار 3NHد للكهرباء: السائل الناتج من انصهار سائل موصل جيّ  أيّ 

 

 :اإلجابة

 .في السائل أيونات متنقلة هناك.  3NO4NH(s)ينتج السائل من انصهار 

 

  

 تسخين

 تسخين
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 بند ت

 14.35 كتلته s(AgCl(ج راسب تَ نَ  Cl4NH(aq) ومحلول AgNO(aq)3مليلتر محلول  200ذي تّم بين في التفاعل الكامل الّ 

 . غم

  i القسم الفرعي

 ِصغ التفاعل.

 :اإلجابة

     aq 3 4 aq s 4 aq 3aq a( ) ( ) )q aq( ( )Ag  NO  NH  Cl    AgCl  NH  NO            

 :أو

 aq sa( ) )q (Ag  Cl    AgCl    

  ii القسم الفرعي

 .ل حساباتكفص  ذي تفاعل. الّ  AgNO(aq)3احسب تركيز المحلول 

 :اإلجابة

 :AgCl(s) لالكتلة الموالرية 
gr

143.5
mol

 

 

 :الناتجة AgCl(s)عدد موالت 
14.35gr

0.1mol
gr

143.5

 

l

 

mo

 

 

  mol 0.1   :المتفاعلة 3AgNO، لذا عدد موالت  1:1نسبة الموالت في التفاعل هي 

 

 :المتفاعل  AgNO(aq)3 تركيز محلول
0.1mol

0.5M
0.2l er

 

it
 

 
 

 بند ث

.  M 2 بتركيز  AgNO(aq)3 مليلتر محلول 150 مع M 1 بتركيز NO4NH(aq)3مليلتر محلول  100 خلطوا

)(aq احسب تركيز أيونات


3NO  ل حساباتكفص  الخلط.  بعدفي المحلول الناتج . 

 :اإلجابة

 :مليلتر محلول 100 في 3NO4NH عدد موالت
mol

0.1liter 1 0.1mol
li

 
er

 
t

  

 

 :مليلتر محلول 150 في 3AgNO عدد موالت
mol

0.15liter 2 0.3mol
l

 
ter

 
i

  

عدد موالت أيونات 
3NO :في المحلول الناتج بعد الخلط     0.1mol 0.3mol 0.4 ol m   

)(aq تركيز أيونات


3NO في المحلول الناتج بعد الخلط: 
0.4mol

1.6M
0.25liter
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 918651  ، رقم النموذج2006 د، بجروت1 سؤال

.  CH3(CH2)yOHب أعلى من درجة حرارة غليان المرك   CH3(CH2)xCH3ب درجة حرارة غليان المرك  

x  َو y .هما عددان صحيحان وموجبان 

 التحديد الصحيح؟ما هو 
 

1. x  أصغر من y . 
2.  x أكبر من y .(اإلجابة الصحيحة) 
3. x  يساوي y . 
 . y وَ  x د العالقة بينأن نحدّ  ال نستطيع .4
 

 :التعليل

 
 CH3(CH2)xCH3 CH3(CH2)yOH ةالمادّ 

 تان جزيئيتانالمادّ  ةنوع المادّ 

 درجة حرارة غليان الموادّ 
من درجة حرارة  أعلى CHx)2(CH3CH(l)3درجة حرارة غليان : معطى

 .  OHy)2(CH3CH(l)ب غليان المرك  

نوع القوى بين الجزيئات في 
 في الحالة السائلة   ،الموادّ 

 ترابط هيدروجيني فالس –قوى فاندر 
 فالس –وقوى فاندر 

تحليل المتانة النسبية للقوى بين 
في الحالة  ،الجزيئات في الموادّ 

 السائلة  

أقوى من الترابط  CHx)2(CH3CH(l)3 فالس بين جزيئات –قوى فاندر 
 . OHy)2(CH3CH(l)فالس بين جزيئات   –الهيدروجيني وقوى فاندر 

كبر سحابة اإللكترونات في 
  ة جزيئات المادّ 

  أكبر من  3CHx)2(CH3CHكبر سحابة اإللكترونات في جزيئات 
 .  OHy)2(CH3CH(l)كبر سحابة اإللكترونات في جزيئات 

 -2CH يتّم تحديد كبر سحابة اإللكترونات في الجزيء بحسب عدد مجموعات االستنتاج
 في سلسلة الكربونات في الجزيء، لذا: 

x > y 
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 918651  ، رقم النموذج2006 ، بجروت3 سؤال

 مة السؤالمقد  

 :أمامك معطيات عن ثالث موادّ 

 

 درجة حرارة الغليان درجة حرارة االنصهار ةالماد  

 OH2CH2CH3CH  126 oC 97oC  بروبانول -1

 3NO4NH    167 oC 210oC  نترات األمونيوم

 3CH2CH2CH3CH 138 oC 0oC  بوتان

 

  بند أ

 . نترات األمونيوم لومحلول مائي  بروبانول -1 لتّم تحضير محلول مائي 

 

  i القسم الفرعي

 . بروبانول في الماء -1 ة ذوبان ِصغ عمليّ 

 

 :اإلجابة

( ) ( )
ם מי

3 2 2 l 3 2 2 aqCH CH CH OH          CH CH CH OH 

  ii القسم الفرعي

   ة ذوبان نترات األمونيوم في الماء.  ِصغ عمليّ 

 

 :اإلجابة

 
ם מי

4 3 s 4 aq 3 aq( ) ( )NH NO          NH    NO   

  iii القسم الفرعي

  .تحديد ل كل  عل  محلول تّم تحضيره ما إذا كان موصال  للكهرباء.  د لكلّ حدّ 

 

 :اإلجابة

  ه ال يحتوي على أيونات متنقلة.  بروبانول غير موصل للكهرباء، ألنّ  -1 محلول ة جزيئية.هو مادّ بروبانول  -1

 ه يوجد فيه أيونات متنقلة.ة أيونية. محلول نترات األمونيوم موصل للكهرباء، ألنّ نترات األمونيوم مادّ 

 

 بند ب

   . ل تحديدكعل  جملة ما إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة.  . حّدد لكلّ iii ىحتّ  iأمامك الُجمل 

 ماء

 ماء
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  iالقسم الفرعي

ات في جزيئات لكترونسحابة اإل درجة حرارة انصهار نترات األمونيوم أعلى من درجة حرارة انصهار البوتان، ألنّ 

 نترات األمونيوم أكبر من سحابة اإللكترونات في جزيئات البوتان. 

 

 :اإلجابة

ترابط الهيدروجيني ة أيونية. الروابط األيونية أقوى بكثير من النترات األمونيوم هو مادّ  السبب للفرق أنّ . غير صحيح

 . بروبانول -1الموجود بين جزيئات 

 

  iiالقسم الفرعي

   في درجة حرارة الغرفة. للكهرباء نترات األمونيوم غير موصل

 

 :اإلجابة

 متنقلة.ة الصلبة األيونات غير في المادّ . صحيح

 

  iii القسم الفرعي

 فالس، فقط، –، ويوجد قوى فاندر بروبانول سائل -1بين جزيئات  فالس  –ترابط هيدروجيني وقوى فاندر  يوجد

    بين جزيئات البوتان السائل.   

 

 :اإلجابة

 .في الجزيئات OH- بروبانول بفضل وجود مجموعات-1يوجد ترابط هيدروجيني بين جزيئات . صحيح

 روجيني. ة إلنتاج الترابط الهيده ال توجد إمكانيّ فالس، فقط، بين جزيئات البوتان، ألنّ  –يوجد قوى فاندر : أو

 

  بند ت

 .H6C(l)14بروبانول يذوب في الهكسان  -1

 

  i القسم الفرعي

 بروبانول في الهكسان، في شروط الغرفة.   -1ة ذوبان ِصغ عمليّ 

 

 :اإلجابة

C H6 14(l)
3 2 2 l 3 2 2 (C H )6 14(l)( )CH CH CH OH              CH CH CH OH 
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  ii القسم الفرعي

 بروبانول في الهكسان؟ -1 اشرح لماذا يذوب

 :اإلجابة

ء الكربوني، الجزء فالس بين جزيئات الُمذاب )الجز –ج قوى فاندر تُ نْ ه تَ بروبانول في الهكسان، ألنّ  -1يذوب 

 .وجزيئات الُمذيب الهيدروفوبي(

 :مراحل الشرح

 H6C(l)14  الُمذيب: هكسان، OH2CH2CH3CH(l) بروبانول،-1:المذاب ةالمادّ 

  ةتي تبني المادّ مات الّ يْ سَ أنواع الجُ 
 

 جزيئات جزيئات

  فالس  –ترابط هيدروجيني قليل وقوى فاندر   ةر بين جزيئات المادّ تي تؤثّ القوى الّ 
 

  فالس  –قوى فاندر 

أنواع القوى الناتجة بين جزيئات 
الُمذيب وجزيئات الُمذاب خالل 

  الذوبان 

 

  فالس  –قوى فاندر 

 د.بروبانول في الهكسان جيّ  -1ذوبان  االستنتاج

  بند ث

 إحدى Co30 متشابهتان بكبر سحابة اإللكترونات، لكن في درجة حرارة HCN وَ  4H2Nجزيئات المادتان 

  . لعل  ة هي غاز؟ مادّ  ة هي سائل وأيّ مادّ  د أيّ ة األخرى غاز. حدّ المادتين سائل والمادّ 

 :اإلجابة

4(l)H2N  َسائل و (g)HCN  4غاز. يوجد بين جزيئات(l)H2N  ترابط هيدروجيني، ويوجد بين جزيئات  HCN ندر قوى فا

. أعلى H2N(l)4  فالس، لذا درجة حرارة غليان  –الترابط الهيدروجيني في هذه الحالة أقوى من قوى فاندر  فالس فقط. –

 رة الغرفة. سائل في درجة حرا 4H2N ال توجد طاقة كافية لتفكيك الروابط بين الجزيئات، لذا  Co30 حرارة في درجة 

 :لةإجابة مفصّ 

 N2H4 HCN  ةصيغة المادّ 

 
  ةالصيغة البنائيّ 

 

 

 تان جزيئيتانالمادّ  ةنوع المادّ 

كبر سحابة اإللكترونات في جزيئات 
  ة المادّ 

 متشابه ،تينفي جزيئات المادّ  ،كبر سحابة اإللكترونات

 ،نوع القوى بين الجزيئات في الموادّ 
 في الحالة السائلة  

 ترابط هيدروجيني
 فالس –وقوى فاندر 

 فالس –قوى فاندر 

المتانة النسبية للقوى بين الجزيئات 
 في الحالة السائلة   ،في الموادّ 

 فالس في  –أقوى من قوى فاندر   H2N(l)4الترابط الهيدروجيني في 

(l)HCN 
 - الصفة المفحوصة

 درجة حرارة غليان

ة طاقة أكثر يّ نحتاج إلى كمّ ة السائلة أقوى ما كانت القوى بين الجزيئات في المادّ كلّ 
درجة  أّن  َيْنُتج من ذلكة أعلى. لتفكيك هذه القوى، لذا درجة حرارة غليان المادّ 

 HCN(l)أعلى من درجة حرارة غليان  H2N(l)4حرارة غليان 

 غاز سائل Co30 ة فيحالة المادّ 
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 918651  ، رقم النموذج2005ت، بجروت 1 سؤال

 :معطى التفاعل

 ( ) ( ) ( )
2 2– 2 –

aq 4 aq aq aq( ) ( )s) 42( sCu  SO  Ba  2OH   Cu OH  BaSO       

 لمعطى؟ اللمحلول خالل التفاعل  رات التوصيل الكهربائيّ يصف تغيّ  رسم بيانيّ  ة، أيّ أمامك رسوم بيانيّ 

 

  :التعليل

 . 3 الصحيح هو  الرسم البيانيّ 

يحتوي على أيونات متنقلة، لذا التوصيل الكهربائي عاٍل.  قط، فإنهمتفاعلة ف قبل التفاعل، عندما يحتوي المحلول على موادّ 

للمحلول. في نهاية التفاعل، ال  ة صعبة الذوبان، وينخفض التوصيل الكهربائيّ أيونيّ  خالل التفاعل ترسيب موادّ  ثيحدُ 

ا، لذا   التوصيل مهمل. يحتوي المحلول على أيونات متنقلة تقريب 

 ثابت خالل التفاعل.   ه يعرض توصيل كهربائيّ غير صحيح، ألنّ  1 الرسم البيانيّ 

  خالل التفاعل.   هما يعرضان ارتفاع في التوصيل الكهربائيّ غير صحيحين، ألنّ  4 وَ  2 انالرسمان البيانيّ 

  

 توصيل كهربائي   توصيل كهربائي  

 توصيل كهربائي   توصيل كهربائي  

 التفاعلسير  سير التفاعل

 سير التفاعل سير التفاعل



 130 

 918651  ، رقم النموذج2005ث، بجروت 1سؤال 

نتاج ترابط يمكن أن نشطف بالماء بقايا األسيتون بفضل إ ، إلزالة األظافر.COCH3CH(l)3ُيستخدم األسيتون، 

ط ة، أي وصف يصف، بالشكل الصحيح، الترابأمامك أوصاف تخطيطيّ تين. هيدروجيني بين جزيئات المادّ 

 (ترابط هيدروجيني  . . .)الهيدروجيني بين الماء واألسيتون؟  

 

 :التعليل

 . 2الوصف الصحيح هو 

ج ترابط تُ نْ في المحلول المائي لألسيتون يوجد ترابط هيدروجيني بين جزيئات األسيتون وجزيئات الماء. يَ 

هيدروجين إحدى ذرات الألكسجين في جزيئات األسيتون وبين أزواج إلكترونات غير رابطة لذرة اهيدروجيني 

 "العارية" من اإللكترونات في جزيئات الماء. 

  غير "عارية" من اإللكترونات.ذرات الهيدروجين في جزيئات األسيتون  غير صحيح، ألنّ  1 وصف

 :  غير صحيح، ألنّ  3 وصف

 . جزيئات األسيتون غير "عارية" من اإللكتروناتذرات الهيدروجين في  -

 الوصف يعرض ترابط بين ذرتين من األكسجين. -

  ه يعرض ترابط بين ذرات األكسحين. غير صحيح، ألنّ  4 وصف
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 918651 ، رقم النموذج 2005 ، بجروت3 سؤال

 

 مة السؤالمقد  

 اصر. في المجموعة )الدورة( الثالثة )السطر الثالث( في القائمة الدورية للعن Y وَ  X يقع العنصران

 .Yأقل من طاقة التأين األولى للعنصر  Xطاقة التأين األولى للعنصر 

 . 2YCl وَ   2XCl ماالكلوريدات لهذين العنصرين ه تاصيغ

 

  بند أ

  i القسم الفرعي

 . Y وَ   Xجد العنصرين 

 

 :اإلجابة

X - مغنيسيوم (Mg) 

 Y - 8( كبريتS( 

  ii القسم الفرعي

  ابط. بواسطة استعمال مصطلحات مبنى وتر لعل  ، درجة حرارة انصهاره أعلى؟  2YCl أم 2XCl أي كلوريد،

 

 :اإلجابة

 .)2SCl( 2YClأعلى من درجة حرارة انصهار  )2XCl )2MgClدرجة حرارة انصهار 

2XCl  ّة بين األيونات الموجبة واأليونات السالبة. أيونيّ ة، فيها روابط ة أيونيّ هو ماد  

2YCl  ّفالس، وهي أضعف من الروابط األيونية –ر بين جزيئاتها قوى فاندر ة جزيئية، تؤثّ هو ماد . 

 تعمق.اإلصالح. نتطرق إلى هذا السؤال لل ير مطلوب حسب خطةهذا السؤال غ*  

 

 

  iii القسم الفرعي

  . 2YCl وَ  2XCl ة انصهارِصغ عمليّ 

 

 :اإلجابة

 
ם חימו 2

2( ) )s l l(XCl          X    2Cl    

( ) ( )
ם חימו

2 s 2 lYCl          YCl          

 

 

 

 ماء

 ماء
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  بند ب

 :معطى جدول

 ةالمادّ 

 التوصيل الكهربائي
 (د، رديءجيّ )

 في الحالة السائلة في الحالة الصلبة

X   

Y   

XCl2   

YCl2   

 

 انسخ الجدول المعطى، في دفترك، وأكمله.

 تحديدك بمصطلحات المبنى والترابط. لعل  ، ة من الموادّ مادّ  لكل  

 

 :اإلجابة

 الماّدة
 التوصيل الكهربائي

 (جيد، رديء)
 في الحالة السائلة في الحالة الصلبة

X جيد جيد 

Y رديء رديء 

XCl2 جيد رديء 

YCl2 رديء رديء 

 

(Mg) X –  .فلز يحتوي على أيونات متنقلة تستطيع التوصيل الكهربائي 

) Y8(S –  ّمادة جزيئية مكو .)نة من جزيئات )غير مشحونة  

2XCl )2MgCl( –  ّة غير متنقلة في الحالة الصلبة، لكنها متنقلة في الحالة السائلة.أيونات هذه الماد  

2YCl )2SCl( -  ّة جزيئية مكوّ ماد .)نة من جزيئات )غير مشحونة  

  بند ت

  ، أحدهما ذائبيته جيدة في الماء، واآلخر ذائبيته مهملة.  2YCl وَ  2XCl معطى الكلوريدان

  i القسم الفرعي

 اشرح هذه الحقائق بمصطلحات مبنى وترابط.

 :اإلجابة

2XCl )2MgCl(   ّج قوى تجاذب )وهي تُ نْ جزيئات الماء القطبية  تَ ه بين أيوناته وبين ة أيونية تذوب في الماء، ألنّ هو ماد

 ة(.  أقوى من قوى التجاذب بين أيونات المادّ 

2YCl )2SCl(   ّة جزيئية، ال يمكن إنتاج ترابط هيدروجيني بين جزيئاته وجزيئات الماء.   هو ماد 
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  iiالقسم الفرعي

 ذي ذائبيته جيدة في الماء.  ة ذوبان الكلوريد الّ ِصغ عمليّ 

 

 :اإلجابة

 
ם מי 2

2 s aq) a( ( ) qXCl         X    2Cl    

 

  بند ث

  في المجموعة الثالثة في القائمة الدورية للعناصر.    Zيقع العنصر

 . Xأصغر ببروتون واحد من عدد البروتونات في نواة ذرة العنصر  تهذربروتونات في نواة عدد ال

  i القسم الفرعي

 . Zاكتب صيغة الكلوريد للعنصر 

 

 :اإلجابة

ZCl (NaCl) 

 

  ii القسم الفرعي

 . لعل  ؟  Z ، صفاته تشبه صفات الكلوريد  2YCl وَ  2XCl كلوريد من بين الكلوريدين، أيّ 

 

 :اإلجابة

2XCl )2MgCl( 

   تان أيونيتان. مادّ  ClZ وَ  2XCl ألن

  

 ماء
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 918651  ، رقم النموذج2005 ، بجروت4 سؤال

 ختزال" ( اال –ق السؤال إلى موضوع "التأكسد يتطرّ )

 مة السؤال مقد  

 . Sn(s) ، وقصدير، Cu(s)نة من فلزين: نحاس،  تماثيل كثيرة مصنوعة من البرونز، وهو سبيكة مكوّ 

 

  بند أ

  i القسم الفرعي

 تي تكون البرونز.الّ  د الُجَسْيماتمات، حدّ يْ سَ أمامك جُ 

 جزيئات -

 ذرات وإلكترونات  -

 أيونات موجبة وإلكترونات  -

 أيونات موجبة وأيونات سالبة   -

 

 :اإلجابة

  أيونات موجبة وإلكترونات 

 

 

  ii القسم الفرعي

 تي تكّون البرونز؟الّ الُجَسْيمات ما هو نوع الرابط بين 

 

 :اإلجابة

 رابط فلزي

 

  ث  –مقدمة البنود ب 

ا هذ.  CO2(CuOH)(s)3 ب، مع مرور الوقت، بطبقة خضراء للمركّ ُتغطى التماثيل المصنوعة من البرونز

2 وأيونات  )CuOH(+بة من أيونات ة أيونية مرك  ب هو مادّ المركّ 
3CO  . َي تفاعل تأكسد ب فج هذا المرك  تُ نْ ي– 

 اختزال بين نحاس وهواء رطب، حسب الصياغة: 

 s 2 g 2 l 2 g 3( ) ( ) ( ) ( ) s( )2
2Cu    O    H O    CO       CuOH CO     

  بند ب

  i القسم الفرعي

 . )CuOH(+د درجة تأكسد النحاس في األيون حدّ 

 

 :اإلجابة

+2 
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  ii القسم الفرعي

 . لعل  ة الُمخَتِزلة في هذا التفاعل؟ ة المؤكسدة وما هي المادّ ما هي المادّ 

 :اإلجابة

 2(g)O -  ّ2 إلى 0 ر من درجة تأكسد األكسجين تتغيّ  ة مؤكسدة، ألنّ ماد (يربح: أو .)إلكترونات  

(s)Cu –  ّ(.يخسر إلكترونات: أو)  +2 إلى 0 ر من تتغيّ  التأكسددرجة  ألنّ ة ُمختِزلة، ماد 

 

  iii القسم الفرعي

 .لعل  كم موال  من اإللكترونات انتقلت في هذا التفاعل؟ .  Cu(s) مول 2 ،في هذا التفاعل ،تفاعل

 :اإلجابة

  مول إلكترونات.  2 يخسر Cu(s) مول 1 موالت إلكترونات، ألنّ  4

 

  بند ت

 اشرح الحقائق التي أمامك بمصطلحات مبنى وترابط: 

 . 2Oأعلى من درجة حرارة غليان  O2Hدرجة حرارة غليان 

 :اإلجابة

 . O(l)2فالس بين جزيئات  –أقوى من قوى فاندر  O2H(l)الترابط الهيدروجيني بين جزيئات 

  بند ث

 : iii-i ات من بين العمليّ  ةعملي   كل  غ صِ 

  i القسم الفرعي

 . 3CO2(CuOH)ة انصهار عمليّ 

 :اإلجابة

   ( ) ( )
ם חימו 2

3 s l 3 l2
CuOH CO            2CuOH     CO     

  ii القسم الفرعي

  . O2Hة غليان عمليّ 

 :اإلجابة

( ) (
ם חימו

2 l 2 g)H O          H O   

 

  iii القسم الفرعي

  ة التسخين(. في عمليّ  مباشرة، إلى غاز 2CO لة تطاير الجليد الجاف، يتحوّ في عمليّ . ) 2CO  ة تطايرعمليّ 

 :اإلجابة

 

ם חימו
2 s 2 g( ) ( )CO        CO     

 تسخين

 تسخين

 تسخين
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 918651  ، رقم النموذج2004أ، بجروت 1 سؤال

 ك؟ ما السبب لذل. K، أعلى من طاقة التأين األولى للبوتاسيوم Naطاقة التأين األولى للصوديوم، 

  شحنة نواة الصويوم أكبر من شحنة نواة البوتاسيوم. .1

 ال أكثر من البوتاسيوم.الصوديوم فعّ  .2

 ذرة الصوديوم أصغر من ذرة البوتاسيوم )اإلجابة الصحيحة(  .3

وديوم أكبر من شحنة  أيون الص عندما ُنخرج إلكترون من ذرة الصوديوم، وإلكترون من ذرة البوتاسيوم فإنّ  .4

  شحنة أيون البوتاسيوم.

 

 التعليل

 .3اإلجابة الصحيحة هي 

 ر على طاقة التأين:تؤثّ تي العوامل الّ 

ما ازداد هذا لّ ك. وهو موجود في أعلى مستوى طاقة –ذي طاقته األكبر الُبعد بين نواة الذرة واإللكترون الّ  (1

طاقة التأين والُبعد ازدادت طاقة اإللكترون، والتجاذب بين اإللكترون الخارج ونواة الذرة يكون أضعف، 

 . أقلّ 

ن اإللكترون الخارج ما ازداد عدد البروتونات في النواة ازداد التجاذب بيكلّ عدد البروتونات في نواة الذرة.  (2

 ونواة الذرة، وتكون طاقة التأين أكبر.  

ندما نقارن بين طاقة ق إليه عذي من األفضل التطرّ الّ  قة التأين أكبر من العامل الثانيتأثير العامل األول على طا

 واة واإللكترون الخارج من الذرة.  تأين ذرتين متشابهتين في الُبعد بين الن

ا ها إلكترونات، أمّ يوجد ثالثة مستويات طاقة في Na ه في ذرة ، ألنّ  Kأعلى من طاقة تأين ذرة  Naطاقة تأين ذرة 

ارج أصغر، واإللكترون الخ Naيوجد أربعة مستويات طاقة فيها إلكترونات. الُبعد بين نواة ذرة  Kفي ذرة 

 . Na راج إلكترون من ذرة، لذا يجب بذل كّمّية طاقة أكبر إلخنواة الذرة أكبرالتجاذب بينه وبين و

 شمل تأثير العاملين على طاقة التأين. ال تها العبارات األخرى غير صحيحة، ألنّ 
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 928651 ، رقم النموذج 2004 ب، بجروت1 سؤال

 لها ثنائي قطب ثابت؟  نة من جزيئاتمكوّ    NaCl  2(l),  Br  4(s),  P  (g)HF  ,(s): التالية ة من بين الموادّ مادّ  أيّ 

1. (s)NaCl  

2. 2(l)Br 

3. 4(s)P 

4. (g)HF (اإلجابة الصحيحة) 

 

 :التعليل

(g)HF  ّوسالبية بين ذرات نة من جزيئات فيها ثنائي قطب ثابت بسبب الفرق الكبير في اإللكترة جزيئية مكوّ هو ماد  

F وذرات H .  

2(l)Br  َ4 و(s)P  ّرق في فجزيئيتان، عناصر جميع الذرات في جزيئاتها متماثلة. لذا ال يوجد تان هما ماد

 اإللكتروسالبيىة بين الذرات، وهذه الجزيئات غير قطبية.

(s)NaCl  ّنة من أيونات موجبة وأيونات سالبة. ة مكوّ ة أيونيّ هو ماد  
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 928651  ، رقم النموذج2004 ، بجروت2 سؤال

  بند أ

 المعطيات الناقصة.  وأكملانسخ الجدول الذي أمامك، في الدفتر، 
 

 ةالمادّ 

 ةنوع المادّ 
فلزي، أيوني، )

 (جزيئي، ذريّ 

مات في يْ سَ نوع الجُ 
الصلب )ذرات، 
جزيئات، أيونات، 

  إلكترونات(

الُجَسْيمات نوع الرابط بين 
في الصلب )فلزي، أيوني، 

فالس،  –كوفلنتي، فاندر 
  ترابط هيدروجيني(

التوصيل 
الكهربائي في 
الحالة الصلبة 
  )جيد، رديء(

التوصيل 
الكهربائي في 
الحالة السائلة 
 )جيد، رديء(

 H2O2      

  BaCl2      

  HCl      

  S8      

  Ba      

       Cالماس   

 
 :اإلجابة

 ةنوع المادّ  الماّدة
 

 
في الُجَسْيمات نوع 

 الصلب

  /نوع الرابط 
الُجَسْيمات القوى بين 

 في الصلب

التوصيل 
الكهربائي في 
 الحالة الصلبة

التوصيل 
الكهربائي في 
 الحالة السائلة

 H2O2 رديء رديء روجينيترابط هيد جزيئات جزيئي 

  BaCl2 جيد رديء رابط أيوني أيونات أيوني 

  HCl رديء رديء السف -قوى فاندر  جزيئات جزيئي 

  S8 رديء رديء السف -قوى فاندر  جزيئات جزيئي 

  Ba فلزي 
 أيونات موجبة في بحر

 اإللكترونات  من
 

 جيد جيد رابط فلزي

 رديء رديء رابط كوفلنتي ذرات ذريّ    Cماس

 
 

 بند ب

   هذه الحقيقة.اشرح .  HCl(l)أعلى من درجة حرارة غليان   O2H(l)2درجة حرارة غليان 

 :اإلجابة

ت في جزيء ن اإللكتروناوهي تنتج بين ذرات الهيدروجين "العاري" م. O2H(l)2يوجد ترابط هيدروجيني بين جزيئات 

قوى من قوى . الترابط الهيدروجيني أفي جزيء مجاور ،رابطة على ذرة األكسجيناللكترونات غير من اإلزوج واحد و

ما كانت الكبر(. كلّ بتين متشابهة اإللكترونات في جزيئات المادّ سحابة ) HCl(l)ر بين الجزيئات تي تؤثّ فالس الّ  –فاندر 

 .أعلى O2H(l)2 ة طاقة أكبر لتفكيكها. لذا درجة حرارة غليانيّ القوى بين الجزيئات أقوى نحتاج إلى كمّ 

 



 139 

  بند ت

  i القسم الفرعي

   . لعل  ؟  O2H(s)2 أم  BaCl(s)2 ة تنصهر بدرجة حرارة أعلى: مادّ  أيّ 

 

 :اإلجابة

2(s)BaCl  .ينصهر بدرجة حرارة أعلى   

2(s)BaCl  ّة،  يوجد روابط أيونية قوية بين األيونات الموجبة واأليونات السالبة. ة أيونيّ هو ماد  

2(s)O2H  ّا مقارنة هو ماد  .  يدروجينيبالترابط الهة جزيئية، يوجد ترابط هيدروجيني بين جزيئاته، وهي ضعيفة جّد 

 :مراحل التعليل

 

 BaCl 2(s)O2H(s)2 ة في الحالة الصلبةدّ الما

 ة جزيئيةمادّ  ة أيونيةمادّ  ةنوع المادّ 

 2Ba+   أيونات موجبة  ة لمادّ اوحدات بناء 

 Cl   وأيونات سالبة

 2O2H  جزيئات

 أنواع الروابط بين وحدات البناء 
 الصلبة  الموادّ  في
 

 ترابط هيدروجيني روابط أيونية
 السف -وقوى فاندر 

 مقارنة بين متانة الروابط بين وحدات
 ة لمادّ البناء ل 
 

 الروابط األيونية أقوى من الترابط الهيدروجيني 

  - الصفة المفحوصة
 درجة حرارة االنصهار

متانة  ة من عوامل مختلفة، من بينهار درجة حرارة انصهار المادّ تتأثّ 
ا.الُجَسْيمات الروابط بين   أيض 

 BaCl(s)2في الحالة المعطاة، الروابط األيونية في 
   أقوى من الترابط الهيدروجيني بين جزيئات

2(s)O2H  . لذا درجة حرارة انصهار 
2(s)BaCl  أعلى من درجة حرارة انصهار(s)2O2H 

 

ق إلى هذا السؤال ية. نتطر  الجزيئ األيونية والمواد   حسب خطة اإلصالح، غير مطلوب من الطالب أن يقارن بين المواد  *  

  تعمق. لل

 

  ii القسم الفرعي

  ة.تين، واكتب حالة المادّ ة انصهار هاتين المادّ ِصغ عمليّ 

 

 :اإلجابة

 
ם חימו 2

2 s l l( ) ( )BaCl           Ba       2Cl            

ם חימו
( ) (2 2 2 2 l)sH O       H O   

 تسخين

 تسخين



 140 

  بند ث

 . اشرح هذه الحقيقة.   BaCl(s)2في درجة حرارة أعلى من درجة حرارة انصهار   Cالماسينصهر 

 

 :اإلجابة

 بدرجة حرارة أعلى.  Cالماسينصهر   

 . BaCl(s)2 أقوى من الروابط )األيونية( في   Cالماسالروابط الكوفلنتية في 

 مراحل الشرح:

 

 Cالماس BaCl(s)2  المادة في الحالة الصلبة

 ة ذريةمادّ  ة أيونيةمادّ  ةنوع المادّ 

 2Ba+   أيونات موجبة  ة وحدات بناء المادّ 

 Cl   وأيونات سالبة

 ذرات كربون

 أنواع الروابط بين وحدات البناء 
 الصلبة الموادّ  في

 روابط كوفلنتية روابط أيونية

 مقارنة بين متانة الروابط بين وحدات
 ة بناء المادّ  
 

ط في الماس أقوى من الرواب –روابط كوفلنتية في الحالة المعطاة 
  األيونية في كلوريد الباريوم. 

 

  - الصفة المفحوصة
 درجة حرارة االنصهار

تانة مة من عوامل مختلفة، من بينها تتأثر درجة حرارة انصهار المادّ 
ا.الُجَسْيمات الروابط بين   أيض 

وابط في الحالة المعطاة، الروابط الكوفلنتية في الماس أقوى من الر
ن ، لذا درجة حرارة انصهار الماس أعلى م BaCl(s)2 األيونية في  

 درجة حرارة انصهار

2(s)BaCl . 
 

السؤال  ق إلى هذا. نتطر  الذرية األيونية والمواد   حسب خطة اإلصالح، غير مطلوب من الطالب أن يقارن بين المواد  *  

  عمق. للت
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 928651  ، رقم النموذج2004 ، بجروت3 سؤال

 مة السؤال مقد  

 KBr  (l)OH2CH2CH3,  CH  3(l)COCH3OH  ,  CH2OHCH2CH   ,(s):معطاة المواد

  بند أ 

 . CH3CH2CH2OH(l) ةأعلى من درجة حرارة غليان المادّ  CH2OHCH2OH(l)ة درجة حرارة غليان المادّ 

 

 :اإلجابة

اج ترابط يوجد مراكز أكثر إلنت OH2OHCH2CH(l)ة تين، لكن في المادّ يوجد ترابط هيدروجيني بين جزيئات المادّ 

 ةر بين جزيئات المادّ تي تؤثّ هيدروجيني )هنالك ترابط هيدروجيني أكثر بين جزيئاته(. لذا القوى الّ 

(l)OH2OHCH2CH  ّة ر بين جزيئات المادّ تي تؤثّ أقوى من القوى ال(l)OH2CH2CH3CH( .نات كبر سحابة اإللكترو

تفكيكها. لذا درجة ة طاقة أكبر ليّ ما كانت القوى بين الجزيئات أقوى نحتاج إلى كمّ في جزيئات المادتين متشابه(. كلّ 

 .أعلى OH2OHCH2CH(l)ة حرارة غليان المادّ 

 

  بند ب

  ة ذوبان: ِصغ عمليّ 

 

  i القسم الفرعي

 .الماء في OH2CH2CH3CH(l) الماّدة 

 :اإلجابة 

ם מי
3 2 2 (l 3 2 2) ( )aqCH CH CH OH        CH CH CH OH  

   ii  القسم الفرعي

  .في الماء KBr(s) الماّدة 

 

 :اإلجابة

 
ם מי

s aq aq( ) ( )KBr      K      Br    

 

   بند ت

 . H8C(l)18 في األوكتان COCH3CH(l)3  ةة ذوبان المادّ ِصغ عمليّ 

 

 :اإلجابة

C H8 18(l)
( ) (C H )8 18(l )3 3 l 3 3CH COCH          CH COCH  

  

 ماء

 ماء
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 928651  ، رقم النموذج2003 أ، بجروت1 سؤال

 ؟ 18 تي رقم كتلتها، الّ Oما هو التحديد الصحيح لذرة األكسجين، 

 .نيوترونات 9 إلكترونات، 9 ،بروتونات 9 يوجد في هذه الذرة .1

 .نيوترونات 6 إلكترونات، 6 ،بروتونات 6 يوجد في هذه الذرة .2

 (اإلجابة الصحيحة) .نيوترونات 10 إلكترونات، 8 ،بروتونات 8 يوجد في هذه الذرة .3

 .نيوترونات 8 إلكترونات، 10 ،بروتونات 10 يوجد في هذه الذرة .4

 

 :التعليل

 نواة.العدد الذري يساوي عدد البروتونات في ال.  8الذرة المعطاة هي أكسجين، لذا عددها الذري هو 

  8
18O نيوترونات 10إلكترونات َو  8 بروتونات، 8 هو نظير األكسجين، يوجد في ذرته. 
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 928651  ، رقم النموذج2003ب، بجروت 1 سؤال

 w , x , y , z :أمامك رسم بياني يصف طاقة التأين األولى ألربعة عناصر متتالية في القائمة الدورية للعناصر

 (.ةهي رموز عشوائيّ   w , x , y , z  الحروف)

  ؟yب مع أكسجين( العنصر ما هي صيغة أكسيد )مرك  

 

1. O2y (اإلجابة الصحيحة) 

2. yO 

3. 2yO 

4. 3O2y 

 

 :التعليل

 .1 اإلجابة الصحيحة هي

 ر على طاقة التأين:تي تؤثّ العوامل الّ 

يقع هذا اإللكترون في أعلى مستوى من  –ذي طاقته هي األعلى الُبعد بين نواة الذرة واإللكترون الّ  (1

التجاذب بين اإللكترون الخارج ونواة الذرة ويكون ما ازداد هذا الُبعد ازدادت طاقة اإللكترون، الطاقة. كلّ 

 أضعف، وطاقة التأين منخفضة.

ون ما ازداد عدد البروتونات في النواة ازداد التجاذب بين اإللكترعدد البروتونات في نواة الذرة. كلّ  (2

 الخارج ونواة الذرة، وطاقة التأين تكون أكبر.  

ق إليه عندما نقارن بين طاقة ذي من األفضل التطرّ الّ لتأين أكبر من العامل الثاني تأثير العامل األول على طاقة ا

 تأين ذرتين متشابهتين بالُبعد بين النواة واإللكترون الخارج. 

 . y+ ، لذا شحنة األيون الناتج هي Iمي إلى العمود ينت y العنصر أعاله أنّ  ز حسب المذكورنميّ 

 . 2O ، لذا شحنة األيون الناتج هي VIمكان األكسجين في العمود 

 . O2y هي yصيغة أكسيد العنصر 

 

  

 طاقة التأين

 األولى

 العدد الذري
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 928651  ، رقم النموذج2003ج، بجروت 1 سؤال

 . KOH وهيدروكسيد البوتاسيوم  Kمّيز بين المادتين: بوتاسيوم  نريد أن ن

 ز بينهما؟ ة كي نميّ مادّ  ذ لكلّ فحص يجب أن ننفّ  أيّ 

 ة في شروط الغرفة.نفحص حالة المادّ  .1

 نفحص التوصيل الكهربائي في الحالة الصلبة )اإلجابة الصحيحة(.  .2

 نفحص التوصيل الكهربائي في الحالة السائلة. .3

 نفحص التوصيل الكهربائي للمحلول الناتج بعد إضافة الماء.   .4

 

 :التعليل

بحر" " فيبفضل اإللكترونات الحّرة  ةوالسائل ةالصلب حالة الماّدة للفلز توصيل كهربائي جيد فييوجد 

بة واأليونات السالبة األيونات الموج ألنّ ة األيونية في الحالة الصلبة غير موصلة للكهرباء، اإللكترونات. المادّ 

ابط األيونية تضعف الرو ، ألنّ ي الحالة السائلةف ة األيونية موصلة للكهرباءمرتبطة بروابط أيونية قوية. المادّ 

 ة.  حرّ األيونات بشكل  كتتحرّ ويمكن أن  ،خالل االنصهار
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 928651 ، رقم النموذج2003 ، بجروت2 سؤال

  بند أ

بات مع هيدروجين(  درجة حرارة غليان رتغيّ  I يصف الرسم البيانيّ  في  ،ود الرابععناصر من العمهيدريدات )مرك 

  رتفاع الكتلة الموالرية للهيدريدات.  ال كدالةالقائمة الدورية للعناصر، 

 

 
 . I  اشرح بمصطلحات المبنى والترابط ارتفاع درجة حرارة الغليان في الرسم البيانيّ 

 

 :اإلجابة

 جزيئية. موادّ  الهيدريدات الثالثة هي

ة ازدادت قوى ما ازدادت سحابة اإللكترونات في جزيئات المادّ . كلّ فالس بين جزيئات هذه الموادّ  –يوجد قوى فاندر 

ة طاقة أكبر لتفكيكها، لذا درجة حرارة غليان هذه يّ ما ازدادت القوى بين الجزيئات نحتاج إلى كمّ فالس. كلّ  –فاندر 

 ة أعلى.المادّ 

  

 I رسم بياني
 درجة حرارة 

 (C)الغليان 

 مول(/كتلة موالرية )غم
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  بند ب

لدورية للعناصر، افي القائمة  ،عناصر من العمود السادسّير درجة حرارة غليان هيدريدات تغ II الرسم البيانيّ يصف 

 رتفاع الكتلة الموالرية للهيدريدات.   ال كدالة

 

 

 . II  درجة حرارة الغليان في الرسم البيانيّ  اشرح بمصطلحات المبنى والترابط ارتفاع

 :اإلجابة

ن اإللكترونات في جزيء وهي تنتج بين ذرة الهيدروجين "العارية" م. O2H(l)يوجد ترابط هيدروجيني بين جزيئات 

في الجزيء المجاور. الترابط الهيدروجيني أقوى من  ،زوج من اإللكترونات غير الرابطة في ذرة األكسجينواحد و

(. أكبر S2H(l)سحابة اإللكترونات في جزيئات  على الرغم من أنّ ) S2H(l) ر بين الجزيئاتتي تؤثّ فالس الّ  –قوى فاندر 

 .علىأ  O2H(l)لذا درجة حرارة غليان  ة طاقة أكبر لتفكيكها.ي  ما ازدادت القوى بين الجزيئات نحتاج إلى كم  كل  

  بند ت

عناصر من العمود ّير درجة حرارة غليان هيدريدات ، يصف تغ IV أم III من بين الرسمين البيانيين، رسم بيانيّ  أيّ 

  .ل تحديدكعل  رتفاع الكتلة الموالرية للهيدريدات. ال كدالةفي القائمة الدورية للعناصر،  ،السابع

 

  :اإلجابة

ج بين ذرة هيدروجين "عارية" من تُ نْ وهو يَ . HF(l)يوجد ترابط هيدروجيني بين جزيئات .  IV الرسم البياني

في الجزيء المجاور. هذا  ر،رابطة في ذرة فلوالزوج من اإللكترونات غير لكترونات في جزيء واحد واإل

 على الرغم من أنّ )  l)(HBrَو  HCl(l) ر بين جزيئاتتي تؤثّ فالس الّ  –الترابط الهيدروجيني أقوى من قوى فاندر 

ة طاقة أكبر يّ ما كانت القوى بين الجزيئات أكبر نحتاج إلى كمّ كلّ (. أصغر HF(l)سحابة اإللكترونات في جزيئات 

 .أعلى  HF(l)لذا درجة حرارة غليان لتفكيكها. 

 

 II رسم بياني
 درجة حرارة 

 (C)الغليان 

 مول(/كتلة موالرية )غم

 درجة حرارة  III رسم بياني IV رسم بياني

 (C)الغليان 
 درجة حرارة 

 (C)الغليان 

 مول(/كتلة موالرية )غم مول(/كتلة موالرية )غم
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  بند ث

  i القسم الفرعي

ا مقارنة بدرجة حرارة منخفضة HF(l)درجة حرارة غليان  حات المبنى اشرح هذه الحقيقة بمصطل. O2H(l) غليان  جّد 

 والترابط.

 

 :اإلجابة

مراكز  هذا الترابط أكثر )يوجد O2H(l)لكن في . O2H(l) وجزيئات HF(l) يوجد ترابط هيدروجيني بين جزيئات

 جيني(. أكثر إلنتاج ترابط هيدروجيني، يوجد ذرات هيدروجين أكثر تستطيع أن تشترك في الترابط الهيدرو

بين  الواحد وجينينا أن نشير إلى أن الترابط الهيدركبر سحابة اإللكترونات في جزيئات المادتين متشابه(. بودّ )

الفرق في  أقوى من الترابط الهيدروجيني الواحد بين جزيئات الماء. وذلك بسبب د الهيدروجينجزيئات فلوري

   اإللكتروسالبية. تنبع الحقيقة التي أشرنا إليها من عدد الترابط الهيدروجيني.   

  

  ii القسم الفرعي

ا مقارنة بدرجة حرارة غليان  منخفضة NH(l)3 درجة حرارة غليان مصطلحات اشرح هذه الحقيقة ب.  HF(l) جّد 

 المبنى والترابط.

 

 :اإلجابة

 أقوى، ألنّ  l(HF( لكن الترابط الهيدروجيني بين جزيئات. HF(l) وجزيئات NH(l)3يوجد ترابط هيدروجيني بين جزيئات 

F  إلكتروسالبي أكثر من N ( . ّكلّ كبر سحابة اإللكترونات في جزيئات الماد .)بين الجزيئات لقوى ما كانت اتين متشابهة

  .أعلى HF(l)ة طاقة أكبر لتفكيكها. لذا درجة حرارة غليان يّ أكبر نحتاج إلى كمّ 
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 928651  ، رقم النموذج2003 ، بجروت3 سؤال

 مة السؤالمقد  

 .HCN  2,  SiO  4,  CH  3LiNO  , يتناول السؤال أربع مواد:

 

  بند أ

 الجزيئية المعطاة فقط. اكتب صيغة تمثيل اإللكترونات للموادّ 

 

 :اإلجابة

 

 بند ب

 i القسم الفرعي

ا. اشرح هذه غير موصلة للكهرباء في الحالة الصلبة وغير موصلة للكهرباء في الحالة السائلة أ 4CH ةالمادّ  يض 

  الحقيقة. 

  

 :اإلجابة

4CH  ّوصلة للكهرباء ك وأن تكون ممات مشحونة تستطيع أن تتحرّ يْ سَ ة ال يوجد جُ في هذه المادّ ة جزيئية. هو ماد

 التحّرك.  تشترك إلكترونات التكافؤ في إنتاج روابط كوفلنتية وتنجذب بقوة إلى النوى، لذا ال تستطيع –

 

  ii القسم الفرعي

لة. اشرح هذه غير موصلة للكهرباء في الحالة الصلبة، لكنها موصلة للكهرباء في الحالة السائ 3LiNO ةالمادّ 

  الحقيقة. 

 :اإلجابة

3LiNO  ّة أيونية. في الحالة الصلبة، األيوناتماد +Li   َو
3NO ذا ال تستطيع مرتبطة بأربطة أيونية قوية، ل

 ك وغير موصلة للكهرباء. التحرّ 

   يتفكك جزء من الروابط األيونية. –ك األيونات وهي موصلة للكهرباء في الحالة السائلة، تتحرّ 

  بند ت 

 . CCl(l)4 فيتذوب  CH(g)4 المادة

 

 i القسم الفرعي

 . CCl(l)4 في  I ِصغ عملية ذوبان المادة 

 :اإلجابة

CCl4(l )
4 g 4 CCl

4(l )
( ) ( )CH        CH 
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  ii القسم الفرعي

 ؟وال تذوب في الماء CCl(l)4 في CH(g)4اشرح لماذا تذوب المادة 

 :اإلجابة 

ه ي الماء، ألنّ فال يذوب  CCl  .4(g)CH(l)4 وجزيئات CH(g)4 فالس بين جزيئات  –ج قوى فاندر تُ نْ ة الذوبان تَ في عمليّ 

 .وجزيئات الماء CH(g)4 غير ممكن أن ينتج ترابط هيدروجيني بين جزيئات 
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 918651  ، رقم النموذج2002أ، بجروت 1 سؤال

   ما هي الجملة الصحيحة؟ 

 (الصحيحة اإلجابة). Fr87 لأعلى من طاقة التأين األولى  Cs55  لطاقة التأين األولى  .1

 . Fr87 ل من طاقة التأين األولى أقلّ  Cs55  لطاقة التأين األولى  .2

 . Fr87 ل طاقة التأين األولى تساوي Cs55  لطاقة التأين األولى  .3

 .راديوأكتيفي  Fr87ولى أكبر، ألن األ هطاقة تأين الّذيعنصر الال يمكن أن نعرف مسبق ا  .4

 التعليل 

 .1 اإلجابة الصحيحة هي

 ر على طاقة التأين:تي تؤثّ الّ العوامل 

ذا هما ازداد كلّ  وهو موجود في أعلى مستوى طاقة. –ذي طاقته األكبر الُبعد بين نواة الذرة واإللكترون الّ  (1

طاقة التأين والتجاذب بين اإللكترون الخارج ونواة الذرة أضعف، يكون الُبعد ازدادت طاقة اإللكترون، و

 . أقلّ 

ن اإللكترون الخارج ما ازداد عدد البروتونات في النواة ازداد التجاذب بيلذرة. كلّ عدد البروتونات في نواة ا (2

 ونواة الذرة، وتكون طاقة التأين أكبر.  

ندما نقارن بين طاقة ق إليه عذي من األفضل التطرّ الّ  قة التأين أكبر من العامل الثانيتأثير العامل األول على طا

 تأين ذرتين متشابهتين في الُبعد بين النواة واإللكترون الخارج من الذرة.  

ا إلكترونات فيه يوجد مستويات طاقة أقلّ  Cs ه في ذرة ، ألنّ  Frأعلى من طاقة تأين ذرة  Csطاقة تأين ذرة 

، لذا اة الذرة أكبرالتجاذب بينه وبين نووواإللكترون الخارج أصغر،  Csالُبعد بين نواة ذرة .  Fr مقارنة بذرة 

 . Csراج إلكترون من ذرة يجب بذل كّمّية طاقة أكبر إلخ

 ها ال تشمل تأثير العاملين على طاقة التأين. العبارات األخرى غير صحيحة، ألنّ 
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 928651  ، رقم النموذج2002ب، بجروت 1 سؤال

  يغ ألربعة جزيئات: أمامك صِ 

 HOCN   HNCO   HCN   C2N2  

 ة الصحيحة؟ما هي الجمل 

من   ، وزوج واحد فقط N زوج واحد فقط من اإللكترونات غير الرابطة في ذرة   HOCN  يوجد في الجزيء .1

 . O اإللكترونات غير الرابطة في ذرة 

لكترونات ، وزوجان من اإل N زوج واحد فقط من اإللكترونات غير الرابطة في ذرة   HNCO  يوجد في الجزيء .2

 (اإلجابة الصحيحة). O غير الرابطة في ذرة

ترونات من اإللك ، وزوج واحد فقط  N زوجان من اإللكترونات غير الرابطة في ذرة  HCN  يوجد في الجزيء .3

 . C غير الرابطة في ذرة

من  قط ف، وزوج واحد  N ذرة من اإللكترونات غير الرابطة في كلّ  زوج واحد فقط   2N2C  يوجد في الجزيء .4

 . O اإللكترونات غير الرابطة في ذرة

 :التعليل

  

 فقط هي الصحيحة. 2الجملة  ،يغ تمثيل اإللكتروناتحسب صِ 
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 928651  ، رقم النموذج2002 ت، بجروت1 سؤال

  ؟HCl(l) غليان حرارة مقارنة بدرجة HF(l)غليان  حرارة ما هو التحديد الصحيح بالنسبة لدرجة

 . HCl(l)غليان  حرارة من درجة أقلّ  .1

 . HCl(l)غليان  حرارة تساوي درجة .2

 (اإلجابة الصحيحة). HCl(l) غليان حرارة درجةأعلى من  .3

  ة.د دون معطيات إضافيّ ال يمكن أن نحدّ  .4

 

 : التعليل

الس يوجد ف –، باإلضافة إلى قوى فاندر  HF(l) بين جزيئاتفالس فقط. أّما  –قوى فاندر  HCl(l) يوجد بين جزيئات

ا: ونات غير زوج من اإللكترن اإللكترونات في جزيء واحد وبين ذرة هيدروجين "عارية" م ترابط هيدروجيني أيض 

   ين جزيئات  فالس ب –في الجزيء المجاور. هذا الترابط الهيدروجيني أقوى من قوى فاندر  ،الرابطة في ذرة الفلور

(l)HCl  . ّلكترونات في ر نوع القوى بين الجزيئات بشكل أقوى من الفرق في كبر سحابة اإلفي الحالة المعطاة، يؤث

كها. لذا درجة حرارة ة طاقة أكبر لتفكييّ ما كانت القوى بين الجزيئات أكبر نحتاج إلى كمّ كلّ  المعطاة. جزيئات الموادّ 

 . HCl(l) درجة حرارة غليانمن  أعلى HF(l) غليان
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 928651  ، رقم النموذج2002 ث، بجروت1 سؤال

 .  NaClOب هيبوكلوريت الصوديوم: معطاة صيغة المرك  

  ب هيبوكلوريت الكالسيوم؟ما هي الصيغة الصحيحة لمرك  

  .(20 ، هو Ca العدد الذري للكالسيوم،)

1. CaClO  

2. ClO2Ca 

3. 2O2CaCl 

4. 2Ca(ClO) ( الصحيحةاإلجابة) 

 

 : التعليل

،  Iعمود  د شحنات األيونات. مكان الصوديوم فيوبمساعدة القائمة الدورية للعناصر نحدّ  NaClOحسب المعطى عن 

ب األيوني هو مجموع الشحنة في المرك  . (1)تكون شحنته السالبة  ClO األيون السالب. (+1)لذا ينتج أيون شحنته 

 نتج أيون شحنته، لذا ي II يقع الكالسيوم في عمود ومجموع الشحنة السالبة هو صفر.صفر، لذا مجموع الشحنة الموجبة 

  . ClO أيونان 2Ca+أيون  ب األيوني صفر، يجب أن يكون على كلّ من أجل أن تكون الشحنة في المركّ . )2(+
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 928651  ، رقم النموذج2002 ج، بجروت1 سؤال

لعدد الذري ل أربعة عناصر أعدادها الذرية متتالية )اتمثّ  ة، وهيعشوائيّ هي رموز   Z   ,Y   ,X   ,W  الحروف

 إلكترونات تكافؤ. 8 يوجد فيها Yتي رمزها هو األصغر(. الذرة الّ  W للعنصر

 . ZCl  ,XCl  ,2WCl يغ كلوريدات ثالثة عناصر هي:صِ 

   ما هي الجملة الصحيحة؟ 

  أيونية.   تي صيغتها معطاة هي موادّ جميع الكلوريدات الّ  .1

 ة أيونية.هو مادّ  ،فقط  2WCl الكلوريد .2

 .ة أيونيةهو مادّ  ،فقط  XCl الكلوريد .3

  (اإلجابة الصحيحة).ة أيونيةهو مادّ  ،فقط  ZCl الكلوريد .4

 

 : التعليل

الدورية  في القائمة  ،8ه موجود في العمود إلكترونات تكافؤ، نستنتج أنّ  8 ه يحتوي علىأنّ  Y حسب المعطى عن

  للعناصر. 

  

 العنصر
رقم العمود في القائمة 
 الدورية للعناصر 

 
 طابع الكلوريد

W 6 جزيئي 

X 7 جزيئي 

Y 8 - 

Z 1 أيوني 

 

 

  



 155 

 928651 ، رقم النموذج 2002 ح، بجروت1 سؤال

(l)O2CH   ا في  ما هو الشرح المناسب لهذه الحقيقة؟.  CCl(l)4يذوب جّيد 

   . ClC(l)4 فالس الموجودة بين جزيئات  –يندمج مع قوى فاندر   O2CH(l)الترابط الهيدروجيني بين جزيئات  .1

 (اإلجابة الصحيحة). CCl(l)4 وجزيئات O2CH(l)فالس بين جزيئات  –تنتج قوى فاندر  .2

   . CCl(l)4 وجزيئات  O2CH(l)ينتج ترابط هيدروجيني بين جزيئات  .3

  يوجد له ثنائي قطب ثابت.   4CCl وَ   O2CH كل جزيء من الجزيئين  .4

 

 : التعليل

 فالس. –قوى فاندر  بين جزيئاته  يوجدوة جزيئية، هو مادّ  CCl(l)4 الُمذيب

ا، ويوجد بين جزيئاته O2CH(l) الُمذاب     فالس.  –قوى فاندر  هو مادة جزيئية أيض 

 ث الذوبان.فالس، لذا يحدُ  –عندما نخلط المادتين تنتج بينهما قوى فاندر 
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 918651 ، رقم النموذج2002 ، بجروت2سؤال 

  بند أ

 .ClNO   ,   OF   2O   ,   CO2CH   ,2: يغ ألربعة جزيئاتأمامك صِ 

 .جزيء لكل  اكتب صيغة تمثيل إلكترونات 

 

 :اإلجابة

 

  بند ب

 .هو خطيّ   2CO مبنى الجزيء

 (.V شكل) زاويةبشكل   ClNO وَ  2OF  مبنى الجزيئان

 ث(. هو مستٍو )مثلّ   O2CH مبنى الجزيء

 ما إذا كان فيه ثنائي قطب ثابت. جزيء لكل  اذكر 

 

 :اإلجابة

2OF –  .يوجد فيه ثنائي قطب ثابت  

 2CO-   يوجد فيه ثنائي قطب ثابتال. 

ClNO-  يوجد فيه ثنائي قطب ثابت. 

O2CH -  يوجد فيه ثنائي قطب ثابت. 

 

  بند ت

 فهو صلب درجة حرارة انصهاره عالية.  SiO(s)2هو غاز، أما   CO(g)2 ،حرارة الغرفة في درجة

  هاتين الحقيقتين. اشرح

 

 :اإلجابة

2(g)CO  ّا. ال يوجد قطب ثنائي في جزيهو ماد  ئاته. ة جزيئية، سحابة اإللكترونات في جزيئاته صغيرة نسبّي 

ن درجة حرارة مأقّل  CO(l)2فالس ضعيفة بين جزيئاته. لذا درجة حرارة غليان   –في الحالة السائلة يوجد قوى فاندر 

   ة هي غاز في درجة حرارة الغرفة. فة. لذا المادّ الغر

2SiO  ّالنصهار، لذا درجة اة ة ذرية. يوجد بين الذرات روابط كوفلنتية قوية. تتفكك الروابط الكوفلنتية في عمليّ هو ماد

ا مقارنة بدرجة حرارة الغرفة. لذا المادّ  SiO(l)2 حرارة انصهار   لغرفة.ة صلبة في درجة حرارة اعالية جّد 

ذه اإلضافة هقوا إلى تطر   .الذرية الجزيئية والمواد   يقارن بين المواد  حسب خطة اإلصالح، غير مطلوب من التلميذ أن *  

 تعمق.لل
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  بند ث

.  O2H(l)2  من درجة حرارة غليان ، لكنها أقلّ OF(l)2أعلى من درجة حرارة غليان   O2Cl(l)درجة حرارة غليان 

  هاتين الحقيقتين. اشرح

 

 :اإلجابة

.  OF(l)2يئات أكبر من سحابة اإللكترونات في جز O2Cl(l)المواد الثالث هي جزيئية. سحابة اإللكترونات في جزيئات 

ط يوجد تراب.  OF(l)2فالس بين جزيئات  –أقوى من قوى فاندر  O2Cl(l)فالس بين جزيئات  –لذا قوى فاندر 

زوج من ن اإللكترونات في جزيء واحد وبين ذرة هيدروجين "عارية" م: O2H(l)2هيدروجيني بين جزيئات 

 –قوى فاندر  في الجزيء المجاور. هذا الترابط الهيدروجيني أقوى من ،اإللكترونات غير الرابطة في ذرة األكسجين

 أصغر من سحابة O2H(l)2فالس بين جزيئات المادتين ) على الرغم من أن سحابة اإللكترونات في جزيئات 

 (. األخرييناإللكترونات في جزيئات المادتين 

  O2Cl(l) ة حرارة غليانة أقوى نحتاج إلى طاقة أكثر لتفكيك هذه القوى. لذا درجما كانت القوى بين الجزيئات في المادّ كلّ 

 . O2H(l)2    من درجة حرارة غليان ، لكنها أقلّ  OF(l)2 من درجة حرارة غليانأعلى 

 

  بند ج

 .هذه الحقيقةاشرح .   H2C(l)6أعلى من درجة حرارة غليان   O2CH(l)درجة حرارة غليان 

 

 :اإلجابة

(l)O2CH   َ6 و(l)H2C  فالس  –فاندر  هما مادتان جزيئيتان. كبر سحابة اإللكترونات في جزيئات المادتين متشابه. قوى

نائي يوجد ث O2CH(l) ه في جزيئات ، ألنّ  H2C(l)6فالس بين جزيئات  –أقوى من قوى فاندر  O2CH(l)بين جزيئات 

ى. لذا درجة حرارة قة أكثر لتفكيك هذه القوة أقوى نحتاج إلى طاما كانت القوى بين الجزيئات في المادّ كلّ  قطب ثابت.

  . H2C(l)6 أعلى من درجة حرارة غليان O2CH(l) غليان
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 918651 ، رقم النموذج2001أ، بجروت 1 سؤال

8  من النظير O2Na روا األكسيد حض  
18O .  

ا يوجد في أيونات  ا وكم إلكترون  ا، كم نيوترون   ب؟ األكسجين في هذا المرك  كم بروتون 

 .إلكترونات 10 نيوترونات، 8 بروتونات، 8 .1

 .إلكترونات 6 نيوترونات، 10 بروتونات، 8 .2

 (اإلجابة الصحيحة).إلكترونات 8 نيوترونات، 10 بروتونات، 8 .3

 .إلكترونات 10 نيوترونات، 10 بروتونات، 8 .4

 

 : التعليل 

 .بروتونات 8م يحتوي على يْ سَ هذا الجُ  نستنتج حسب العدد الذري أنّ 

 .10هو العدد الكلي للبروتونات والنيوترونات في النواة، لذا عدد النيوترونات هو  18 رقم الكتلة

رتيب اإللكترونات ت) ، 2–  ج األكسجين أيونات سالبة شحنتها تِ ُينْ  أكسجين. أيوناتب يحتوي على المرك   معطى أنّ 

ن أكثر من عدد األكسجين يحتوي على إلكتروني امل األقرب(، هذا يعني أنّ يشبه ترتيب اإللكترونات في الغاز الخ

 .إلكترونات 10 - البروتونات في النواة 
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 918651 ، رقم النموذج2001ب، بجروت 1 سؤال

 .20ن هو م معيّ يْ سَ العدد الذري لجُ 

   ؟الُجَسْيمما هو .  2,  8,  8 وهالُجَسْيم ترتيب اإللكترونات في هذا 

1. Ca 

2. Ar  

3. +2Ca )اإلجابة الصحيحة) 

4. 2S 

 : التعليل

ا، وحسب ب 20 يحتوي على ،في السؤال ،م المعطىيْ سَ العنصر هو كالسيوم. الجُ  نستنتج حسب العدد الذري أنّ  روتون 

ا. هذا يعني أنّ  18 ترتيب اإللكترونات يحتوي على  ر من عدد يحتوي على بروتونين أكثالُجَسْيم  إلكترون 

 +.2اإللكترونات وشحنته 
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 918651 ، رقم النموذج2001ت، بجروت 1 سؤال

 . I – V, ماتيْ سَ أمامك صيغ تمثيل إلكترونات لخمسة جُ 

 

 ل أيونات سالبة؟يغ تمثّ صِ  أيّ 

1. V  فقط. 

2.  I   َو II  فقط. 

3. III   َو IV  فقط. 

4. III   َو  V  (اإلجابة الصحيحة) .فقط 

 

 :التعليل

 

 V IV III II I ميْ سَ رقم الجُ 

 8 20 14 8 8 الُجَسْيممجموع عدد اإللكترونات في 

 7 20 13 8 9 الُجَسْيممجموع عدد إلكترونات التكافؤ في 

 1 0 1 0 +1 الُجَسْيمشحنة 
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 918651 ، رقم النموذج2001ث، بجروت 1 سؤال

    ظاهرة من بين الظواهر التالية يمكن شرحها بواسطة وجود ترابط هيدروجيني؟  أيّ 

 . OH9H4C(l)أعلى من درجة حرارة غليان   OH11H5C(l)درجة حرارة غليان  .1

 (اإلجابة الصحيحة) .OCH3CH(l)3أعلى من درجة حرارة غليان   OH5H2C(l)درجة حرارة غليان  .2

3. 14(l)H6C   يذوب في(l)OH5H2C . 

4. 3(g)OCH3CH  14يذوب في(l)H6C 

 

 : التعليل 

 .OCH3CH(l)3 فالس بين جزيئات اإليثير السائل  –ر قوى فاندر تؤثّ 

دروجيني فالس )في الجزء الهيدروفوبي( وترابط هي –قوى فاندر  OH5H2C(l) يوجد بين جزيئات الكحول السائل 

ا، ن اإللكترونات في " العارية" م ،OH- من المجموعة   ،بين ذرة الهيدروجين الترابط الهيدروجيني جتُ نْ يَ  أيض 

 زوج من اإللكترونات غير الرابطة في جزيء الكحول المجاور.جزيء واحد و

 ذا درجة حرارة غلياننا نحتاج إلى طاقة أكثر لتفكيك هذه القوى. لة أقوى، فإنّ جزيئات المادّ كانت القوى بين ما كلّ 

(l)OH5H2C أعلى. 
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  نة.معيّ  ة لموادّ أمامك أربع ُجمل ُتشير إلى حاالت المادّ 

  ما هي الجملة الصحيحة؟  

1. HCl   َو LiH   .هما غازان في درجة حرارة الغرفة  

2. 3CHCl   3 َوAlCl  هما سائالن في درجة حرارة الغرفة. 

3. O2H   َو O2Li   الغرفةهما سائالن في درجة حرارة. 

4. 4SO2)4(NH   َ3 وNO4NH  (اإلجابة الصحيحة) .هما صلبان في درجة حرارة الغرفة 

 

 :التعليل

+ة من أيونات هو شبكة أيونية مبنيّ  3NO4NH بالمرك  
4NH وأيونات 3NO  (بالتناظر 1:1 بنسبة .) 

+ة من أيونات هو شبكة أيونية مبنيّ  4SO2)4(NH بالمرك  
4NH  وأيونات2

4SO  (بالتناظر 1:2 بنسبة.) 

 فيه ركة األيوناتح وتكون مأبعاد منظّ ها متضاّدة يؤّدي إلى مبنى ثالثي التجاذب الكهربائي القوي بين أيونات شحنت

أليونية صلبة في ا أعلى من درجة حرارة الغرفة، لذا الموادّ األيونية  محدودة، لذا درجة حرارة انصهار هذه الموادّ 

   درجة حرارة الغرفة. 

  الغرفة.  صلبة في درجة حرارة –أيونية  هي موادّ  O2Li وَ  LiH  ,3AlCl  غير صحيحة، ألنّ  3 –1 العبارات
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 918651 ، رقم النموذج2001 ح، بجروت1 سؤال

 ة بالحروفأشرنا إليها برموز عشوائيّ  أمامك جدول يعرض معطيات عن التوصيل الكهربائي لثالث موادّ 

   x  ,y   َو z .  

 

 التوصيل الكهربائي في السائل التوصيل الكهربائي في الصلب  ةالمادّ 

X 

Y 

Z 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

  ما هي الجملة الصحيحة؟

   . C غرافيت  y ة، والمادّ  Pb ،رصاص  x ةيمكن أن تكون المادّ  .1

 (اإلجابة الصحيحة) . 2Iيمكن أن تكون   z ة والماد    Pb ،رصاص  x ةيمكن أن تكون المادّ  .2

 . C غرافيت يمكن أن تكون z ة، والمادّ  2PbI ،يوديد الرصاص y ةأن تكون المادّ يمكن  .3

 . 2Iيود  يمكن أن تكون  y ة، والمادّ  C ،غرافيت  x ةيمكن أن تكون المادّ  .4

 

 :التعليل 

x  =(s)Pb     ّهنالك ين للمادتين ه في هاتين الحالتشبكة فلزية موصلة للكهرباء في الحالة الصلبة والسائلة، ألن

  حقل كهربائي.   ه بتأثيرك بشكل موج  اإللكترونات"( تستطيع أن تتحرّ  من تكافؤ )"بحرحركة عشوائية إللكترونات 

= z 2(s) I      ّا، ألن ر بينها ائية الذرات تؤثّ ة )جزيئات ثنه في مبنى المادّ هذا العنصر الجزيئي غير موصل للكهرباء بتات 

 مات مشحونة ُتتيح التوصيل. يْ سَ جُ  تتحركفالس( ال  –قوى فاندر 

 تشترك اإللكترونات في إنتاج روابط كوفلنتية وتنجذب بشدة لنوى الذرات.

 y ة لصلبة، لذا المادّ اة موصلة للكهرباء في الحالة ة ذرية خاصّ الغرافيت مادّ  غير صحيحتين، ألنّ   3 وَ  1 العبارتان

ا. ة جزيئية غيمادّ  2I غير صحيحة، ألنّ  4 العبارة. ليست غرافيت 3 في العبارة z وَ  1 في العبارة   ر موصلة بتات 
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 مقدمة السؤال

 ت، اشرحها بمصطلحات المبنى والترابط:  -أمامك الحقائق أ

 

  بند أ

 .هو صلب I4NH هما غازان، لكن  HI وَ   3NHفي درجة حرارة الغرفة، 

 

 :اإلجابة

3(g)NH   َو (g)HI   ّا صغيرة(. متان جزيئيتان ) سحابة اإللكترونات في جزيئاتههما ماد 

ضعيفة، لذا درجة حرارة غليان  (سفال -قوى فاندر ) HI(l) وفي (ترابط هيدروجيني) NH(l)3القوى بين الجزيئات في 

   لحالة الغازية.اتين في من درجة حرارة الغرفة. لذا في درجة حرارة الغرفة تكون هاتين المادّ  المادتين أقلّ  هاتين

(s)I4NH   ّا، ألنّ ة بين األيونات الموجبة واأليونات السالبة قوية أيونية. قوى التجاذب الكهربائيّ هي ماد الرابط  ة جّد 

 فة يكون   حرارة الغرفة. لذا في درجة حرارة الغر ة أعلى من درجةأيوني، لذا درجة حرارة انصهار هذه المادّ 

(s)I4NH صلب .  

السؤال قوا إلى هذه . تطر  ةالجزيئية والمواد األيوني يقارن بين المواد  حسب خطة اإلصالح، غير مطلوب من التلميذ أن *  

 تعمق.لل

 

  بند ب

 .سائلهو   2NH2CH2CH3CH  هو غاز، لكن  F2CH2CH3CHفي درجة حرارة الغرفة، 

 

 :اإلجابة

 كبر سحابة اإللكترونات في جزيئات المادتين متشابهة(. ) تان جزيئيتان المادّ 

ا،  –قوى فاندر  NH2CH2CH3CH(l)2 يوجد بين جزيئات بين ي هنالك ترابط هيدروجينفالس وترابط هيدروجيني أيض 

ت غير زوج من اإللكتروناواحد، وفي جزيء  -2NHفي مجموعة  ،ذرة الهيدروجين "العارية" من اإللكترونات

  لس بين جزيئاتفا –الرابطة في ذرة النيتروجين في الجزيء المجاور. هذا الترابط الهيدروجيني أقوى من قوى فاندر 

(l)F2CH2CH3CH .   ّهذه القوى. لذا  نا نحتاج إلى طاقة أكثر لتفكيكة أقوى، فإنّ جزيئات المادّ ما كانت القوى بين كل

 درجة حرارة غليان . F2CH2CH3CH(l) أعلى من درجة حرارة غليان NH2CH2CH3CH(l)2 لياندرجة حرارة غ

2(l)NH2CH2CH3CH جة در ة سائلة في درجة حرارة الغرفة.الغرفة، لذا تكون هذه المادّ  أعلى من درجة حرارة

  .رة الغرفةفي درجة حرا غازيةة الغرفة، لذا تكون هذه المادّ  من درجة حرارة أقلّ  F2CH2CH3CH(l) حرارة غليان 
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  بند ت

  .2Br  ,  NaNH4,  NH  2Ba(OH)  :معطاة ِصيغ ثالث موادّ 

 

  i القسم الفرعي

 الثالث.   ة من الموادّ مادّ  اكتب األيونات المكّونة منها كلّ 

 

 :اإلجابة

OH  2+Ba 

  Br  
+

4NH 


2NH  +Na 

 

  ii القسم الفرعي

 أيون مكّون من ذرتين وأكثر.  اكتب صيغة تمثيل اإللكترونات لكلّ 
 

 :اإلجابة
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 ، يغ ثالث موادّ لت في العمود األيمن صِ : ُسجّ أمامكم عمودان

 . I-V أشرنا إليها باألعداد  ّجلت في العمود األيسر ست عباراتوسُ                   

 العبارة ةالماد  

3COCH3CH I . للكهرباء في الحالة الصلبة وفي الحالة السائلةموصل.  

2MgCl II . ،ج طبقتين عند خلطه مع الماء.  تُ نْ وتَ سائل في درجة حرارة الغرفة 

Mg III . يذوب في الماء، ودرجة حرارة غليانهC056 . 

OH7H3C IV . ة. موصل للكهرباء في الحالة الصلبة، لكنه موصل للكهرباء في الحالة السائلغير  

2CS V . يذوب في الماء، ودرجة حرارة غليانهC097 . 

 

 بند أ

 من بين العبارات في العمود األيسر. األنسبة العبارة مادّ  الئم لكلّ 

  

 :اإلجابة

 العبارة األنسب ةالماد  

3COCH3CH III 

2MgCl IV 

Mg I 

OH7H3C V 

2CS II 

 

  بند ب

 :المبنى والترابطاشرح بمصطلحات 

 

 i القسم الفرعي

غير موصلة للكهرباء  IVعبارة ة المناسبة للا المادّ موصلة للكهرباء في الحالة الصلبة، أمّ  Iة المناسبة للعبارة لماذا المادّ 

 .في الحالة الصلبة

 :اإلجابة

 (.2MgCl)ة أيونية فهي تصف مادّ  IV العبارةا ، أمّ (Mg) الفلز I تصف العبارة

تكافؤ(. التوصيل الفلز في الحالة الصلبة مبني من أيونات موجبة في "بحر من اإللكترونات" المتنقلة )إلكترونات ال

 مات مشحونةيْ سَ ن جُ ة مة األيونية مبنيّ موّجهة بتأثير حقل كهربائي. المادّ الاإللكترونات  لحركةالكهربائي هو نتيجة 

 الة الصلبة. ة األيونية غير موصلة في الحيها أيونات، لكن في الحالة الصلبة فهي غير متنقلة، لذا المادّ نسمّ 
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  ii القسم الفرعي

  فهي تذوب في الماء. III لعبارةلة المناسبة ا المادّ ُتنتج طبقتين عند خلطها مع الماء، ، أمّ  IIة المناسبة للعبارة لماذا المادّ 

 

 :اإلجابة

 ج ترابط هيدروجيني مع جزيئات الماء. تِ نْ ال تستطيع أن تُ ، CS(l)2 ،ة جزيئيةتصف مادّ  II العبارة

ين ذرة ب :ترابط هيدروجيني مع جزيئات الماءُتْنِتج تستطيع أن  COCH3CH(l)3 ة جزيئيةتصف مادّ  III العبارة

األكسجين في  زوج من اإللكترونات غير الرابطة في ذرةإللكترونات في جزيئات الماء والهيدروجين "العارية" من ا

 .المجاورة COCH3CH(l)3 جزيئات 

 

 بند ت 

في  OH7H3C(l) صيغتها تية الّ أعلى من ذائبية المادّ  في الماء OH11H5C(l)تي صيغتها ة الّ د ما إذا كانت ذائبية المادّ حدّ 

  . لعل  منها، أم تساويها؟  الماء، أم أقلّ 

 

 :اإلجابة

 .   OH7H3C(l) من ذائبية  في الماء أقلّ  OH11H5C(l)  ذائبية

رابط هيدروجيني مع تج تِ نْ تي ال تُ الّ  ،السلسلة الهيدروفوبية.  OH-تين مجموعة هيدروفيلية يوجد في جزيئات المادّ 

  . ة في الماء أقلّ ، لذا ذائبية هذه المادّ أكبر OH11H5C في  ،جزيئات الماء
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81  في أي عملية يمكن أن نحصل على 
210 Tl    من 

214
83 Bi؟  

 (.ألفا) استيعاب جسيمات  .1

 (اإلجابة الصحيحة) (.ألفا) انبعاث جسيمات  .2

 انبعاث بروتونان. .3

 بروتونان.أربعة انبعاث  .4

 

 

 : التعليل 

 كل جسيم:نركز المعلومات عن 

 

  نيوترونات رقم الكتلة بروتونات 

   Bi  83 214    214  83 = 131ذرة 

 Tl 81 210    210  81 = 129  ذرة

 2 4 2 :تخسر  Biخالل االنتقال ذرة 

 

  م فيه ، وينبعث جسيخالل االنتقال من ذرة إلى أخرىيحدث تغيير في مبنى النواة   ،في الحالة المعطاة

  [+2He . ]نيوترونات، وهذا هو انبعاث جسيم  2بروتونات َو  2
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79   ميْ سَ معطى الجُ 
197 Au  . ُ3+ ميْ سَ ما هو التحديد الصحيح للجAu ؟   

ا َو  76يوجد فيه  .1 ا 115بروتون   .نيوترون 

ا َو  76يوجد فيه  .2 ا 79بروتون   .إلكترون 

ا َو  79يوجد فيه  .3 ا 118بروتون   (اإلجابة الصحيحة) .نيوترون 

ا َو  79يوجد فيه  .4 ا 82بروتون   .إلكترون 

 

 : التعليل 

ا ،نفسه لأليون وللذرة" Au"استعمال الرمز  ا، كما هو أيض   79 هو  3Au+عدد البروتونات في أيون  يوضح أنّ  ،أيض 

ة يّ نحسب كمّ  يمكن أن لذا ،197 وهو الكتلة )مجموع البروتونات والنيوترونات(معطى رقم . المعطاة Auاألمر في ذرة 

 .  79 = 118 197  النيوترونات: 
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  م.  يْ سَ ة الطاقة المطلوبة إلخراج إلكترون من الجُ يّ مات في الحالة الغازية حسب كمّ يْ سَ ب جُ نرتِّ 

  الصحيح؟ما هو الترتيب 

1.  I   +Cs    2+Ba 

2. I   2+ Ba      +Cs 

3.   +2Ba     +Cs     I   (اإلجابة الصحيحة) 

4.   Cs     Ba     I 

 

 :التعليل

ر  تي تؤثّ ه العوامل الّ م المشحون تشبيْ سَ ة الطاقة المطلوبة إلخراج إلكترون من الجُ يّ ر على كمّ تي تؤثّ العوامل الّ 

 على طاقة التأين:

ذا هما ازداد كلّ  وهو موجود في أعلى مستوى طاقة. –ذي طاقته األكبر الُبعد بين نواة الذرة واإللكترون الّ  (1

طاقة تكون والُبعد ازدادت طاقة اإللكترون، والتجاذب بين اإللكترون الخارج ونواة الذرة يكون أضعف، 

 . التأين أقلّ 

ن اإللكترون الخارج ما ازداد عدد البروتونات في النواة ازداد التجاذب بيعدد البروتونات في نواة الذرة. كلّ  (2

 ونواة الذرة، وتكون طاقة التأين أكبر.  

ندما نقارن بين طاقة ق إليه عذي من األفضل التطرّ الّ  قة التأين أكبر من العامل الثانيتأثير العامل األول على طا

 واإللكترون الخارج من الذرة.   تأين ذرتين متشابهتين في الُبعد بين النواة

كترون الخارج من التجاذب بين اإلل.  Fعدد البروتونات في نواة ذرة  أكبر من  Neعدد البروتونات في نواة ذرة 

  طاقة التأين أكبر. لذا تكون  ونواة الذرة أقوى، Neذرة 

 الُبعد بين النواة واإللكترون الخارج من الذرة متشابه في الذرتين(.  )

 

 I +Cs +2Ba ميْ سَ الجُ 

 56 55 53 عدد البروتونات في النواة

 54 54 54 عدد اإللكترونات

 

رها  تي تؤثّ لكهربائي الّ مات أعاله إلى بذل طاقة أعلى من قوة التجاذب ايْ سَ م من الجُ يْ سَ جُ  يحتاج إخراج اإللكترون من كلّ 

 كبر. أة طاقة يّ شحنة النواة األكبر تحتاج إلى بذل كمّ  النواة الموجبة على اإللكترون، لذا من الواضح أنّ 

 تعمق. للق إلى هذا السؤال هذا السؤال غير مطلوب حسب خطة اإلصالح. يمكن التطر  *  
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 918651 ، رقم النموذج2000 ج، بجروت1 سؤال

 . IIَو  I تينأمامك صيغتان بنائيتان للمادّ 

 

  تين؟ هاتين المادّ ما هو التحديد الصحيح لدرجة حرارة غليان 

  عة. غير متفرّ  Iة جزيئات المادّ  أعلى، ألنّ  I ة درجة حرارة غليان المادّ  .1

 .أكبر Iة جزيئات المادّ  أعلى، ألنّ  I ة درجة حرارة غليان المادّ  .2

 .قوية OH وجد روابطت IIة ه في جزيئات المادّ أعلى، ألنّ  II ة درجة حرارة غليان المادّ  .3

  لصحيحة(.يوجد روابط أقوى )اإلجابة ا IIة ه بين جزيئات المادّ أعلى، ألنّ  II ة المادّ درجة حرارة غليان  .4

 

 

 :التعليل

 نلخص أوال  المعلومات المعطاة عن المادتين:  

 

 I II ةالمادّ 

 جزيئي جزيئي ةنوع المادّ 

أنواع القوى بين الجزيئات في 
   الموادّ 

 ترابط هيدروجيني  السف -قوى فاندر 
 فالس -فاندر وقوى 

 
 تان إيزوميران المادّ  متشابهة، ألنّ  كبر سحابة اإللكترونات 

 

يني بين الجزيئات ُتتيح وجود ترابط هيدروج OH- وجد مجموعة IIة تان هما إيزوميران. في جزيئات الماد  الماد  

ما كلّ  . I ةادّ جزيئات المتي تؤثر بين فالس الّ  –فالس(، وهو أقوى من قوى فاندر  –قوى فاندر إلى  )باإلضافة

ذا درجة حرارة غليان لنا نحتاج إلى طاقة أكثر لتفكيك هذه القوى. ة أقوى، فإنّ كانت القوى بين الجزيئات في المادّ 

  .أعلى II ةالمادّ 
  



 172 

 918651 ، رقم النموذج2000 ، بجروت2 سؤال

 بند أ

   i القسم الفرعي

 في الماء مهملة. Br3CH(g)ب ا ذائبية المرك  دة، أمّ الماء جيّ في  O2CH(g) ب اشرح لماذا ذائبية المرك  

 

 :اإلجابة

 . دة في الماءترابط هيدروجيني مع جزيئات الماء، لذا ذائبيتها جيّ  O2CH(g)ب جزيئات المرك   جتِ ُتنْ 

اإللكترونات ن زوج مإللكترونات في جزيئات الماء وج الترابط الهيدروجيني بين ذرة هيدروجين "عارية" من اتُ نْ يَ 

 .المجاور O2CHفي جزيء  ،غير الرابطة على ذرة األكسجين

 لماء مهملة. اوجزيئات الماء، لذا ذائبيتها في  Br3CH(g) بات ال يمكن إنتاج ترابط هيدروجيني بين جزيئات مرك  

 

 ii القسم الفرعي

 .في الماء O2CH(g)ب ة ذوبان المرك  ِصغ عمليّ 

 

 :اإلجابة

H O2 (l
(

)
2 (a)2 q)gCH O         CH O  

 

 بند ت

  اشرح الحقيقتين التاليتين: 

 

  i القسم الفرعي

 . H2C(l)6أعلى من درجة حرارة غليان  O2CH(l)درجة حرارة غليان 

 

 :اإلجابة

 O2HC(l) جزيئات ، ألّن H2C(l)6فالس بين جزيئات  –أقوى من قوى فاندر   O2CH(l)فالس بين جزيئات  –قوى فاندر 

ونات في جزيئات يوجد لها ثنائي قطب لحظي فقط. )كبر سحابة اإللكتر H2C(l)6 ا جزيئات ثنائي قطب ثابت، أمّ  لها يوجد

  بين متشابه(. المركّ 

رجة حرارة غليان أقوى نحتاج إلى طاقة أكثر لتفكيك هذه القوى. لذا د ،ةفي المادّ  ،ما كانت القوى بين الجزيئاتكلّ  

(l)O2CH  6  حرارة غليانأعلى من درجة(l)H2C . 

 

  



 173 

  ii القسم الفرعي

 . Br3CH(l)من درجة حرارة غليان  أقلّ  O2CH(l)درجة حرارة غليان 

 

 :اإلجابة

 سحابة ، ألنّ Br3CH(l)فالس بين جزيئات  –قوى فاندر  أضعف من  O2CH(l)فالس بين جزيئات  –قوى فاندر 

ن ما كانت القوى بيكلّ .  Br3CH(l)جزيئات أصغر من سحابة اإللكترونات في  O2CH(l)جزيئات اإللكترونات في 

  من أقلّ  lO2CH)(أقوى نحتاج إلى طاقة أكثر لتفكيك هذه القوى. لذا درجة حرارة غليان  ،في المادة ،الجزيئات

 . Br3CH(l)درجة حرارة غليان 

 

   بند ث

  اشرح الحقيقتين التاليتين: 

 

  i القسم الفرعي

 . O2CH(l)أعلى من درجة حرارة غليان   NH3CH(l)2درجة حرارة غليان 

 

 :اإلجابة

ا، فالس وترابط هيدروجيني –قوى فاندر  NH3CH(l)2  يوجد بين جزيئات  بين ذرة  يترابط هيدروجين جتُ نْ يَ  لذا أيض 

لرابطة في ذرة زوج من اإللكترونات غير ان اإللكترونات في جزيء واحد و"عارية" م، -2NH من المجموعة  ،هيدروجين

  يني بين جزيئات  فالس فقط. الترابط الهيدروج –قوى فاندر  O2CH(l) النيتروجين في الجزيء المجاور. يوجد بين جزيئات  

2(l)NH3CH  فالس بين جزيئات  –أقوى من قوى فاندر(l)O2CH ( ّمتين كبر سحابة اإللكترونات في جزيئات الماد .)تشابه

   ة حرارة غليانأقوى نحتاج إلى طاقة أكثر لتفكيك هذه القوى. لذا درج ،ةفي المادّ  ،ما كانت القوى بين الجزيئاتكلّ 

2(l)NH3CH  درجة حرارة غليان أعلى من (l)O2CH . 

 

   ii القسم الفرعي

 . OH3CH(l)من درجة حرارة غليان  أقلّ   NH3CH(l)2درجة حرارة غليان 

 

 :اإلجابة

بب بس وذلك ،OH3CH(l)أضعف من الترابط الهيدروجيني بين جزيئات  NH3CH(l)2الترابط الهيدروجيني بين جزيئات 

كسجين )إلكتروسالبية ذرة ة على ذرة األة الصغيرة على ذرة النيتروجين مقارنة بالشحنة السالبة الجزئيّ الشحنة السالبة الجزئيّ 

نحتاج إلى طاقة أكثر  أقوى ،في المادة ،كلما كانت القوى بين الجزيئاتكسجين(.   من إلكتروسالبية ذرة األ النيتروجين أقلّ 

 .  OH3CH(l) درجة حرارة غليان من أقلّ   NH3CH(l)2  لتفكيك هذه القوى. لذا درجة حرارة غليان
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 918651 ، رقم النموذج 1998 ، بجروت2 سؤال

 مة السؤالمقد  

ة من ماد   مات في كلّ يْ سَ ر بين الجُ تي تؤثّ ق في إجابتك إلى القوى الّ أ، ب َو ت. تطرّ  تي تظهر في البنوداشرح الحقائق الّ 

 بند. ، في كلّ تينالماد  

 

 بند أ

 . HF(l)  درجة حرارة غليانأعلى من  Br(l)2 درجة حرارة غليان

 

 :اإلجابة

 .Br(l)2 فالس بين جزيئات –يوجد قوى فاندر 

ا. ينتج الترابط الهيدروجيني بين ذرة HF(l) فالس بين جزيئات –يوجد قوى فاندر  هيدروجين  وترابط هيدروجيني أيض 

  لمجاور. في الجزيء ا ،زوج من اإللكترونات غير الرابطة في ذرة الفلورن اإللكترونات في جزيء واحد و"عارية" م

كترونات في سحابة اإلل ألنّ  ، HF(l)أقوى من الترابط الهيدروجيني بين جزيئات  Br(l)2 فالس بين جزيئات  –قوى فاندر 

أقوى  ،ةلمادّ افي  ،ما كانت القوى بين الجزيئاتكلّ  . HF(l)أكبر بكثير من سحابة اإللكترونات في جزيئات  Br(l)2 جزيئات

 .  l(HF(  درجة حرارة غليانأعلى من  Br(l)2 نحتاج إلى طاقة أكثر لتفكيك هذه القوى. لذا درجة حرارة غليان

 

 بند ب

 . F2CH(l)2  درجة حرارة غليانأعلى من   HF(l)  حرارة غلياندرجة 

 

 :اإلجابة

.  F2CH(l)2ات فالس بين جزيئ –أقوى من قوى فاندر  HF(l)في الحالة المعطاة، الترابط الهيدروجيني بين جزيئات 

 في هذه الحالة(.  ر أقلّ يؤثّ  ،في الجزيئات ،الفرق في كبر سحابة اإللكترونات)

 HF(l) جة حرارة غلياننحتاج إلى طاقة أكثر لتفكيك هذه القوى. لذا در ، أقوى ،ةفي المادّ  ،القوى بين الجزيئاتما كانت كلّ 

 . F2CH(l)2  درجة حرارة غليانأعلى من 

 

 بند ت

 . CF(l)4 درجة حرارة غليانأعلى من  F2CH(l)2   درجة حرارة غليان

 ة هو رباعي السطوح.مادّ  معطى: مبنى جزيئات كلّ 

 :اإلجابة

 F2HC(l)2 ه في جزيئات ، ألنّ  CF(l)4فالس بين جزيئات  –أقوى من قوى فاندر  F2CH(l)2فالس بين جزيئات  –قوى فاندر 

 ي جزيئات الموادّ فالقطبية أقوى من الفرق في كبر سحابة اإللكترونات  تأثيريوجد ثنائي قطب ثابت. )في الحالة المعطاة، 

 . لذا درجة حرارة غليانأقوى نحتاج إلى طاقة أكثر لتفكيك هذه القوى ،ةفي المادّ  ،بين الجزيئاتما كانت القوى كلّ المعطاة(. 

2(l)F2CH  4 درجة حرارة غليانأعلى من(l)CF . 
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 بند ث

 :I-IIIبات، يغ ثالثة مرك  معطى صِ 

I. 3(g)CH2CH2CH3CH 

II. (l)OH2CH2CH3CH  

III. (s)COONa3CH  

 

 اشرح لماذا في درجة حرارة الغرفة:

  في الحالة الغازية،   I بمرك  

  في الحالة السائلة،  II بمرك  

 .في الحالة الصلبة III بمرك  

 

 :اإلجابة

  قوى.مات ومتانة هذه اليْ سَ ة في درجة حرارة الغرفة بواسطة نوع القوى بين الجُ يتّم تحديد حالة المادّ 

 لتفكيكها. ة طاقة أكبريّ ما كانت القوى بين الجزيئات أقوى نحتاج إلى كمّ كلّ 

 من درجة حرارة الغرفة. درجة حرارة غليانه أقلّ  هو غاز في درجة حرارة الغرفة، ألنّ  I بمركّ 

فالس  –وى فاندر قة(، وفي الحالة السائلة تنتج ة جزيئية )ال يوجد ثنائي قطب ثابت في جزيئات هذه المادّ هذه المادّ 

 ضعيفة بين الجزيئات.  

  درجة حرارة غليانه أعلى من درجة حرارة الغرفة.  فة، ألنّ حرارة الغرهو سائل في درجة  II بمرك  

ية" من . ينتج الترابط الهيدروجيني بين ذرة هيدروجين "عاربيوجد ترابط هيدروجيني بين جزيئات هذا المركّ 

في  ،نزوج من اإللكترونات غير الرابطة على ذرة األكسجيفي جزيء واحد و ،OH-في مجموعة  ،اإللكترونات

 ة في الحالة السائلة. الجزيء المجاور. في درجة حرارة الغرفة، ال توجد طاقة كافية لتفكيك هذه الروابط، لذا تكون المادّ 

  درجة حرارة انصهاره أعلى من درجة حرارة الغرفة.  هو صلب، ألنّ   III بمرك  

رة الغرفة، ال توجد روابط أيونية. في درجة حرا –قوى تجاذب قوية بين أيونات شحنتها مضادة  هناكة أيونية، هذه المادّ 

 ة في الحالة الصلبة.طاقة كافية إلضعاف هذه الروابط، لذا تكون المادّ 
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 918651 ، رقم النموذج1998 ، بجروت3 سؤال

 مة السؤالمقد  

 . E ىحتّ  Aة باألحرف رمزنا إليها برموز عشوائيّ  أمامك جدول فيه معطيات عن خمس موادّ 

 

درجة حرارة  ةالماد  
 االنصهار

)Co( 

 درجة حرارة
 الغليان

)Co( 

 الكهربائي التوصيل
  في الحالة الصلبة 

 الكهربائي التوصيل
  في الحالة السائلة 

A 808 1465  + 

B 64 760 + + 

C 1610 2230   

D 100 35   

E 120 445   

 

 

 بند أ

 . E  ىحتّ   A ة من الموادّ مادّ  ِجد كلّ   .SiO  8,  K  ,  NaCl  ,  S  2Cl  ,2:  في الجدول هي الموادّ 

 

 :اإلجابة

NaCl   :   A  

K  :   B  

  :   C  2SiO 

 :   D   2Cl 

 :   E   8S 

 

 بند ب

ا في Cl(g)2 كلور،  ، لكن ذائبيته في الماء منخفضة. اشرح هاتين الحقيقتين.   CCl(l)4 ، يذوب جّيد 

 

 :اإلجابة

قوى  Cl(l)2 ج جزيئاتتِ نْ جيني. تُ الس وبين جزيئات الماء ترابط هيدروف -قوى فاندر CCl(l)4 يوجد بين جزيئات

  ج ترابط هيدروجيني مع جزيئات الماء. تِ نْ تطيع أن تُ ، لكنها ال تس CCl(l)4 فالس مع جزيئات  -فاندر
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 بند ت

  . الُجَسْيماتر بين تي تؤثّ والقوى الّ  ،في الموادّ  ،ماتيْ سَ ، حسب أنواع الجُ  iiَو   iاشرح الحقيقتين التاليتين، 

 

 i القسم الفرعي

 .Co850 ، لكنها موصلة للكهرباء في درجة حرارة  Co50 غير موصلة للكهرباء في درجة حرارة   A  ةالمادّ 

 

 :اإلجابة

  هي صلبة. لذا األيونات غير متنقلة.  Co50 في درجة حرارة.  ةأيونيّ    A(NaCl) الماّدة 

  ، لذا األيونات متنقلة. ةسائل A ةالمادّ  Co850 في درجة حرارة

 

 ii القسم الفرعي

ا  Co650 في درجة حرارة و  Co50 موصلة للكهرباء في درجة حرارة   B  ةالمادّ   .أيض 

 

 :اإلجابة

السائلة،  في الحالة Co650 الصلبة، وفي درجة حرارةفي الحالة  Co50 في درجة حرارة. هو فلز B (K) الماّدة 

 دة في درجتيِ الحرارة. يوجد رابط فلزي، واإللكترونات غير محدّ 


