
 

 

 

 

 

 

 

 : اختاري االجابة الصحيحة مما يلي : 1س

 : معا ................ و ............... يربط قانون شارل كال من  -1

الضغط ودرجة  ( ب الضغط والحجم ( أ

 الحرارة 

 عدد الموالت والضغط ( د  الحجم و درجة الحرارة( ج

 المعيارية؟ الظروف عند الغاز من واحد مول يشغله الذي الحجم ما -2

 L 22.4(د 24.2mL( ج 2.24mL ( ب Ml 22.4 ( أ

 :تحيد معظم الغازات الحقيقية في سلوكها عن الغاز المثالي عند  -3

الضغط المنخفض  ( أ

ودرجات الحرارة 

 العالية

الضغط العالي  ( ب

ودرجات الحرارة 

 المنخفضة

درجات الحرارة المنخفضة ( ج الضغط المنخفض فقط ( ج

 فقط 

 :هو للغازات العام القانون استخدام عند ثابتًا يبقى الذي المتغيّر -4

 الحجم ( د درجة الحرارة ( ج الضغط ( ب الغاز كمية ( أ

 :عدد موالت المذاب الذائبة في لتر من المحلول تعرف بـ -5

النسبة المئوية بداللة  ( أ

 الكتلة 

 المواللية ( د النسبة المئوية بداللة الحجم( ج الموالرية ( ب

 : تحريك دون تُِرك إذا جزيئاته تترسب الذي المخلوط -6

 المحلول ( د المخلوط المتجانس ( ج المخلوط الغروي  ( ب المخلوط المعلق  ( أ

على ان ذائبية الغاز في سائل تتناسب تناسبا طرديا مع ضغط الغاز الموجود فوق السائل عند ثبوت درجة .................... ينص  -7

 : الحرارة 

 قانون بويل ( د  قانون هنري( ج قانون جاي لوساك  ( ب مبدأ افوجادرو  ( أ

 : تعتمد الخواص الجامعة للمحاليل على  -8

 عدد جسيمات المذاب( د طبيعة جسيمات المذاب( ج طبيعة جسيمات المذيب( ب عدد جسيمات المذيب  ( أ

 :والمذيب المذاب موالت عدد إلى المحلول في المذاب موالت عدد نسبة -9

 النسبة المئوية بداللة الكتلة  (د الكسر المولي( ج المواللية  ( ب الموالرية  ( أ

 تركيز فيها يكون التي المنطقة إلى أقّل، تركيز المذاب فيها يكون التي المنطقة من منِفذ شبه غشاء عبر المذيب جزيئات انتشار -11

 :يعرف بـ  .أعلى لمذابا

  قانون هنري( د الحركة البراونية ( ج تأثير مندل  ( ب الضغط االسموزي  ( أ

 

 

 :  لعبارة الخاطئة مع تصحيح ا امام العبارة الخاطئة )    ( امام العبارة الصحيحة وعالمة (     )ضعي عالمة : 2س

 )       (.القطبية الغاز جزيئات من أكبر نحو   على المثالي الغاز سلوك القطبية غير الغاز جزيئات تسلك -1

 )        (.مستقًرا الغروي المحلول يجعل غروي مخلوط مع اإللكتروليتي المحلول مزج إن -2

 )      (سيكبر حجمه  الثالجة؛ في منفوخ بالون وْضع عند -3

 )        (بدرجة الحرارة والضفط المعياريين  atm 1والضغط الجوي    C 0.0تعرف درجة الحرارة  -4

 )        (  كلما زاد عدد جسيمات المذاب في المحلول قل االرتفاع في درجة الغليان -5

 )      (   المثالي الغاز في تجاذب لقوى وجود ال -6
 

 المملكة العربية السعودية

اإلدارة العامة  -وزارة التعليم
للتعليم بمنطقة المدينة 

 المنورة

 ( ـه 4441-4439) ثانيالفصل الدراسي ال – 4كيمياء–االختبار الدوري االول للصف الثالث الثانوي 

 :..........................الدرجة المستحقة  .........................................................................: االسم  

 (اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال وأنت تجعل الحزن إن شئت سهال ) 



 

 

 : اكتبي المصطلح المناسب لكل مما يلي : 3س

 . هو عملية احاطة جسيمات المذاب بجسيمات المذيب ................( .....................)........ -1

 .هي نسبة كتلة المذاب الى كتلة المحلول .................( ......................)...... -2

 ينص على ان ضغط مقدار محدد من الغاز يتناسب طرديا مع درجة الحرارة عند ثبوت الحجم .......................( .................).... -3

 . الحركة العشوائية لجسيمات المذاب في المخاليط الغروية السائلة .......................( ..................).... -4

 

 

 : ألسئلة التالية أجيبي عن ا:  4س

مع ) ؟  C 37 فكم يكون الضغط اذا ارتفعت درجة الحرارة الى ,   C 25 عند درجة حرارة   atm 1.88اذا كان ضغط إطار سيارة  -1

 ( توضيح جميع الخطوات وكتابة القانون 
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........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

K   3X10عند 3Lالموجودة في وعاء حجمه   NH3 احسبي عدد موالت غاز األمونيا  -2
2

 ؟  atm 1.5وضغط  

 ( مع توضيح جميع الخطوات وكتابة القانون ) ( R = 0.0821 L.atm/mol.K علما بأن )  
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 انتهت األسئلة
 تمنياتي الق لبية لكن بالتوفيق  

   سحر عطار: معلمة المادة  


