
 

 

 

 

 

 

 (درجة 02)                         الكيميائية( والصيغ وضحي كاًل مما يأتي )ادعمي إجابتك بالمعادالت /1س 

 ؟تصنف العوامل المؤثرة على وفرة االلكترونات في األواصر والذرات إلى نوعين (أ 

 الوضعيات الرنينية لمركب النيتروبنزين. (ب 

 بروتونية؟المذيبات البروتونية والمذيبات غير ال  (ج 

 ؟(Fumaric acid( اكثر حامضية من حامض الفيوماريك )Maleic acidيعد حامض المالييك )  (د 

 حث عملية تأين هاليدات األلكيل لتحضير ايون الكاربونيوم؟ (ه 

 

 

 درجة( 15)                                                                      عن مما يأتي: / أجيبي0س 

 :ولماذا لمركبات اآلتية حسب زيادة قوة الحامضيةرتبي ا .1
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 ادة قوة القاعدية ولماذا: رتبي المركبات اآلتية حسب زي .0
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 ولماذا: ,قراريةاآلتية حسب زيادة االست ايونات الكاربونيومرتبي  .3

CH3   ,(CH3)3C      ,
(CH3)2CH

    ,CH3H2C 
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  EGCH14_ M 3011الرمز :
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 درجة( 15)                                                                    املئي الفراغات اآلتية:/ 3س 

 

, ذات سالبية العاليةعندما تعاني ذرة الكاربون من نقص باإللكترونات بسبب سحب ذرة  .1

 وهكذا الى نهاية السلسلة فإنها بدورها تقوم بسحب االلكترونات من ذرة الكاربون الثانية

 .--------------ـويدعى ايضا ب -----------ـ وهذا ما يعرف ب

 

وان الحوامض  ---------لوري, الحوامض القوية جدًا تمتلك  –برونستدتعريف  حسب .0

 .----------الضعيفة تمتلك 

 

---------افضل إلذابة  لذلك تكون ---------المذيبات القطبية ثابت عزل كهربائي  تمتلك .3

 .-----------و

 

 .---------وتتميز باحتوائها على  --------اهم صنف من اصناف الحوامض العضوية هي  .4

 

القاعدية وهذا  --------- يؤدي الىفي االمينات االليفاتية عند تعويض ثالثة مجاميع اثيل  .5

 .------------ يعود الى حقيقة ان ذوبانية االمينات الثالثية في الماء يكون

 

 

 

 

 بالموفقيـــة والنجــاح َّاتي لكنمع تمنيــ
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