
   
 

 (أ) األولى رةـــالفت ارـــاختب
 3 الكٌمٌاء مادة

 المستحقة الدرجة
 

_________ 

 هـ22/1/1444: التارٌخ / ث 3:      الفصل   : ........................... الطالب اسم

 : اختر اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلى:السوال األول

 أي من القوى اآلتٌة ٌعتبر قوى تجاذب بٌن جزٌئٌة ؟ -1

 الرابطة الهٌدروجٌنٌة -د  الرابطة الفلزٌة -ج           الرابطة التساهمٌة -ب الرابطة األٌونٌة -أ

 : ظاهرة اللزوجة أي مما ٌلً ال ٌؤثر فً  -2

  خاصٌة الشعرٌةال -ب            درجة الحرارة -أ

 حجم الجسٌمات وشكلها -د     لوى التجاذب -ج

 رة مختلفة فً خواصها الفٌزٌائٌةوجود المادة الصلبة فً أكثر من صو -3

 التماثل -د           التآصل -ج  المتشابهات الكتلٌة -ب        النظائر -أ

  رابطة تنشأ بٌن الجزٌئات القطبٌة التً تحتوي على ذرات هٌدروجٌن -4

  مٌة الشبكٌةالرابطة التساه -د الرابطة الهٌدروجٌنٌة -ج           لوى ثنائٌة المطب -ب    لوى التشتت -أ

 أي من المواد اآلتٌة ٌحتوي بٌن جزٌئاته على قوى ثنائٌة القطب  ؟ -5

 كلورٌد الصودٌوم -د  الماس -ج   الزٌت -ب  كلورٌد الهٌدروجٌن -أ

 التالً................على المخطط فً الشكل  Bتسمى النقطة  -6

 نمطة الغلٌان  -نمطة التكثف             د -ج            النمطة الحرجة            -النمطة الثالثٌة           ب -أ

                   

 خاصٌة ارتفاع الماء داخل األنابٌب الرفٌعة جداً تسمى...... -7

 الخاصٌة الشعرٌة -د  خاصٌة المٌوعة -ج  خاصٌة اللزوجة -ب  الضغط األسموزي -أ

 رات اآلتٌة ماص للحرارةٌأي التغ -8

 الترسب -د                    االنصهار -ج                           التجمد -ب                  التكاثف -أ

 

 تابع اإلسئلة



 تعتبر المنظفات الصناعٌة مثاال واضحا لمواد تعرف باسم .... -9

 عوامل مثبطة -ب              عوامل حفازة -أ

 عوامل تزٌد التوتر السطحً -د    عوامل خافضة للتوتر السطحً -ج

 وى التشتت بٌن الجزٌئات بسبب ...تنتج ق  -14

 تجاذب بٌن السحابة اإللكترونٌة الحرة و األٌونات الموجبة -أ

 إزاحة مؤلتة فً كثافة اإللكترونات الحرة فً السحب اإللكترونٌة -ب

 تجاذب بٌن األٌونات المختلفة -د    تجاذب بٌن األلطاب المختلفة -ج

 ته على قوى تشتت أقوىأي الجزٌئات التالٌة ٌحتوي بٌن جزٌئا -11

              Br2 -د                                Cl2 -ج                          I2 -ب                          F2 -أ

 المواد الصلبة التً ال تترتب فٌها الجسٌمات بنمط مكرر و منتظم ....... -12

 المادةالصلبة غٌرالبلورٌة -د    المادةالصلبة البلورٌة -المادة غٌر العضوٌة  ج -ب المادة العضوٌة -أ

 ..............ٌحدث التبخر عندما .. -13

 تمل درجة حرارة السائل -ب    تمل طالة حركة جزٌئات السائل -أ

 تزداد لوي التجاذب بٌن جسٌمات السائل -د   تزداد طالة حركة جزٌئات السائل -ج

10و  ºC 6000ا الكربون ما األشكال التً ٌوجد علٌه -44
5
atm ً؟فً الشكل التال 

 كربون سائل فمط -ب                                  ألماس فمط -أ

 جرافٌت و كربون سائل -د                         ألماس و كربون سائل -ج

 

 أي مما ٌلً ٌحدث له ترسب  ؟ -15

 الجلٌد الجاف -ب      الٌود الصلب -أ

 كرات العث ) النفثالٌن ( -د  78ºc-ثانً أكسٌد الكربون بالتبرٌد لدرجة  -ج

 ئلة و هً مكونة من غازات ؟ما سبب وجود الماء فً حالة سا -16

 لوة الروابط فً جزئ الماء -ب     زٌادة الكتلة الجزٌئٌة للماء -أ

 زٌادة لزوجة الماء -د   وابط هٌدروجٌنٌة بٌن جزٌئات الماءروجود  -ب

 تابع األسئلة



 : ظلل)أ( للعبارة الصحٌحة و)ب( للعبارة الخاطئة  فً ورقة اإلجابة: السؤال الثانً 

 (          )     ي تسمى درجة التجمد.لحرارة التً ٌتحول عندها السائل إلى صلب بلوردرجة ا  -1

                                 (       )           خاصٌة لابلٌة الغازات والسوائل لإلنتشار تسمى المٌوعة   .                     -2

 (          )                             .ى التالصكتعرف لوى الترابط بٌن الجسٌمات المتماثلة لو -3

 (          )                                           البلورات الصلبة الفلزٌة لابلة للطرق والسحب. -4

                                        (                   تحول المادة من حالة إلى أخرى مصحوباً بانطالق طالة تسمى  تفاعالت طاردة للحرارة.) -5

 (     )                                   روابط أٌونٌة    .   Cl2لوى التجاذب داخل جزئ الكلور  -6

 (      )                                                 . ٌستخدم البارومتر فً لٌاس غاز محبوس  -7

 (          )           .                                          torr 760ٌعادل   1atm  ضغط  -8

 علل لما ٌأتً : -السؤال الثالث : أ

 الغازات قابلة لإلنضغاط . -1

 

 ٌستطٌع العنكبوت أن ٌمشً على سطح الماء. -2

 

 حل المسائل التالٌة: -ب

و  5atmً لكل منها أوجد الضغط الكلً لخلٌط من أربعة غازات الضغط الجزئ -1

4.56atm  3.02وatm  1.2وatm. 

 

 

 

 

إلى ثانً   mol/28gهً كتلته المولٌة  COما نسبة معدل انتشار أول أكسٌد الكربون  -2

 ؟  mol/44gهً كتلته المولٌة   CO2أكسٌد الكربون 

 

 

 

 

 مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق


