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السؤال األول :اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي:
عملية االختزال عبارة عن ........ذرة المادة لـ...........
 ) cاكتساب ,للكتلة
 ) a 1فقدان ,للكتلة
 ) dفقدان ,لإللكترونات
 ) bاكتساب ,لإللكترونات
عدد اإللكترونات التي تفقدها أو تكتسبها الذرة عندما تكون األيونات يسمى:
2
 ) dعدد االختزال
 )cعدد الت أكسد
 )bالعدد الذري
 ) aعدد الكتلة
العامل المؤكسد في التفاعل التالي2K(s) + Cl2(g) → 2KCl(s) :
3
Cl )d
K+ )c
Cl2 )b
K )a
أي من العبارات التالية صحيحة حول تفاعالت األكسدة واالختزال والكهروسالبية:
 ) aالعناصر ذات الكهروسالبية المنخفضة عوامل مؤكسدة ضعيفة
 ) b 4العناصر ذات الكهروسالبية المنخفضة عوامل مؤكسدة قوية
 ) cالعناصر ذات الكهروسالبية العالية عوامل مؤكسدة ضعيفة
 ) dالعناصر ذات الكهروسالبية العالية عوامل مؤكسدة قوية
عدد الت أكسد للعنصر الذي تحته خط في الصيغة الجزيئية :NaClO4
5
-7 )d
+7 )c
+6 )b
-6 )a
أي العبارات التالية صحيحة حول المعادلة التالية2K(s) + Cl2(g) → 2KCl(aq) :
 ) aذرات البوتاسيوم ت أكسدت من حالة صفر إلى +1
 ) b 6ذرات البوتاسيوم ت أكسدت من حالة  +1إلى صفر
 ) cذرات الكلور اختزلت من حالة الصفر إلى +1
 ) dذرات الكلور اختزلت من حالة  -1إلى صفر
2نصف تفاعل األكسدة في التفاعل S + I 2→ SO42-+ I - :هو:
SO42-→S2-+ 8e- )c
S2- → SO42- + 8e- )a 7
I 2→ I - )d
S2-+ 8e- → SO42- )b
القطب الذي يحدث عنده تفاعل االختزال في الخاليا الجلفانية:
8
 )dجاما
 )cالكاثود
 )bاآلنود
 )aالمصعد
تستعمل القنطرة الملحية ممر لتدفق........من جهة إلى أخرى:
9
 ) dالنيوترونات
 ) cاأليونات
 ) bالجزيئات
 )aالذرات
مدى قابلية المادة الكتساب اإللكترونات تعرف بـ:
10
 ) dجهد القطب
 )cجهد الخلية
 )bجهد األكسدة
 ) aجهد االختزال
الجهد القياسي لخلية جلفانية تفاعلهاSn(s) + Cu2+(aq) → Sn2+(aq) + Cu(s) :إذا علمت أن:
 (E0Sn =-0.1375V , E0Cu=+0.3419) 11هو:
- 0.2044V )d
+0.4794V )c
+0.2044V )b
- 0.4794V )a
األنود في الخلية الجافة يتكون من حافظة:
12
 )dالكلور
 )cالصوديوم
 ) bالخارصين
 ) aالكربون
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يستخدم الليثيوم في صناعة بطاريات الهواتف النقالة ألنه:
 ) cأرخص العناصر المعروفة
 ) aله أكبر جهد اختزال قياسي
 ) dأكثر العناصر توافراً
 ) bأخف عنصر معروف
ما الفلز الذي يمكن استخالصه من البوكسيت باستخدام التحليل الكهربائي:
 )dالرصاص
 )cالذهب
 )bاأللمنيوم
 ) aالخارصين
احالل ذرة الهالوجين مثل الكلور أو البروم محل ذرة الهيدروجين في األلكان.
 )dالهلجنة
 )cاألكسدة
 ) bاالختزال
 )aالهدرجة
أي من المواد التالية يستخدم في المنتجات الطبية كمطهر:
 ) dالبيوتانول
 ) cالميثانول
 ) bااليثانول
 ) aالبروبانول
يمكن تحضير بيوتيل أمين عن طريق تفاعل:
 ) cبرومو بيوتان مع الماء
 ) aبرومو بيوتان مع هيدروكسيد الكالسيوم
 ) dبرومو بيوتان مع األمونيا
 ) bبرومو بيوتان مع الهيدروجين
الجزيئات الكبيرة التي تتكون من العديد من الوحدات البنائية المتكررة هي:
 ) dاألمينات
 ) cالمونومرات
 ) bالبوليمرات
 ) aاإليثرات
تعتبر اإلنزيمات نوعاً من:
 ) dالبروتينات
 ) cالكربوهيدرات
 ) bاألحماض النووية
 ) aالليبيدات
االسم الشائع لسكر الفركتوز:
 ) dسكر الحليب
 ) cسكر المائدة
 )bسكر الدم
 ) aسكر الفواكه
الوحدة األساسية في بناء الليبيدات هي:
 ) dاألحماض النووية
 ) cاألحماض العضوية
 )bاألحماض الدهنية
 ) aاألحماض األمينية
وحدة البناء األساسية للحمض النووي:
 ) dالجليسريدات
 ) cالنيوكليوتيدات
 ) bالستيرويدات
 ) aالكولسترول

السؤال الثاني :اكتب االسم النظامي حسب األيوباك) (IUPACللمركبات التالية:

السؤال الثالث :ارسم الصيغة البنائية للمركبات التالية:
- 4,4,1,1بيوتان رباعي األمين

- 2,2ثنائي ميثيل حمض البروبانويك

انتهت األسئلة
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