
   
 

 (د) 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 التغٌرات اآلتٌة طارد للحرارة -1

 التسامً -د                              التبخر -ج                  االنصهار -ب              التكاثف -أ

 تختلف قوى التشتت عن قوى ثنائٌة القطب فً ... -2

 لوى التشتت بٌن الجزٌئات بٌنما لوى ثنائٌة المطب داخل الجزئ -أ

 تةلوى التشتت تتكون فٌها ألطاب دائمة بٌنما لوى ثنائٌة المطب تتكون فٌها ألطاب مؤل -ب

 لوى التشتت تتكون فٌها ألطاب مؤلتة بٌنما لوى ثنائٌة المطب تتكون فٌها ألطاب دائمة -ج

 لوى التشتت بٌن الجزٌئات بٌنما لوى ثنائٌة المطب بٌن الذرات -د

 ......ماعداكل العوامل اآلتٌة تزٌد لزوجة سائل  -3

 للجسٌمات زٌادة طول السالسل الجزٌئٌة -ب    زٌادة طالة حركة الجسٌمات -أ

 خفض درجة الحرارة -د     زٌادة كتلة الجسٌمات -ج

 تعرف قوى الترابط بٌن الجسٌمات المختلفة باسم .... -4

 لوى التدفك -د  لوى االنتشار -ج لوى التماسن -ب  لوى التالصك -أ

 ما سبب ارتفاع درجة غلٌان الماء عن األمونٌا ؟ -5

 تروجٌن أعلى من األكسجٌنٌالبٌة للنالكهروس -ب     لطبٌة األمونٌا أعلى -أ

 الروابط التساهمٌة فً جزٌئات الماء ألوى -د  روجٌنٌة بٌن جزٌئات الماء ألوىالروابط الهٌد -ج

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

 نمطة الغلٌان  -طة التكثف             دنم -النمطة الحرجة                       ج -النمطة الثالثٌة           ب -أ

                   

 ا ضغط بخار السائل مع الضغط الجوي الخارجً هً ....درجة الحرارة التً ٌتساوى عنده -7

 درجة التكثف -د  درجة االنصهار -ج  درجة التجمد -ب  درجة الغلٌان -أ

 

 

 تابع األسئلة



 أي من القوى اآلتٌة ٌعتبر قوى تجاذب جزٌئٌة ؟ -8

 الهٌدروجٌنٌةالرابطة  -د  الرابطة التساهمٌة -ج            لوى ثنائٌة المطب -ب  لوى التشتت -أ

 ............تبخر جسٌمات السائل الموجودة على سطحه ٌعرف باسم -9

 التبخر برفع درجة الحرارة -ب    التبخر فً األماكن المرتفعة -أ

 التبخر التجزٌئً -د              التبخر السطحً -ج

 .... ماعداكل مما ٌلً من شروط تكون رابطة هٌدروجٌنٌة  -14

 تكون بٌن جزٌئات لطبٌة و أحد لطبٌها هٌدروجٌن -ب                            ئات لطبٌةتكون بٌن جزٌ -أ

 تكون بٌن الجزٌئات -د    تكون داخل الجزئ المطبً -ج

 ...... ماعداكل مما ٌلً ٌصنف على أنه مواد صلبة بلورٌة  -11

 الصلبةالغازات النبٌلة فً الحالة  -د السكر -ج ملح الطعام -ب   الزجاج -أ

 ؟الزجاجٌةما سبب تحدب سطح الزئبق فً األنابٌب  -12

 األنبوبوجدار لوى التماسن بٌن جزٌئات الزئبك و بعضها أكبرمن لوى التالصك بٌن جزٌئات الزئبك -أ

 األنبوبوجدارلوى التماسن بٌن جزٌئات الزئبك وبعضها ألل من لوى التالصك بٌن جزٌئات الزئبك  -ب

 ة األرضٌة تعمل ألسفلوجود لوة الجاذبٌ -ج

 جدران األنابٌب من ثانً أكسٌد السلٌكون -د

 ٌستخدم لقٌاس ضغط الهواء الجوي ..... -13

 الفولتامتر -د  البارومتر -ج   الترمومتر -ب   المانومتر -أ

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

 الماس فمط -ب                                 ل وكربون سائألماس  -أ

 فمط. كربون سائل  -د                                  جرافٌت وكربون 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

 

 أي الجزٌئات التالٌة ٌحتوي بٌن جزٌئاته على قوى تشتت أقوى -46

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

 

 تابع األسئلة



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

 (          )                  . ةتستخدم  درجة الحرارة ممٌاساً لمتوسط الطالة الحركٌة لجسٌمات الماد -1

                                 (       )                         .                       ٌعد السكر من المواد الصلبة البلورٌة األٌونٌة -2

 (         )                                                        تحدث ظاهرة اللزوجة فً السوائل فمط. -3

 (         )                                     .atm 1الضغط الجوي المعتاد فوق سطح البحر ٌساوي  -4

 (                                                              )                         .تسمى الطالة الالزمة لزٌادة سطح السائل بممدار معٌن المٌوعة -5

 (     )                                          .    لوى التجاذب داخل البالتٌن من نوع الروابط الفلزٌة -6

 (       )                  .             العملٌة التً ٌتحول فٌها السائل إلى غاز أو بخار تسمى التكاثف -7

             .)              (تفاعل طارد للحرارة تحول المادة من حالة إلى أخرى مصحوباً بانطالق طالة ٌسمى -8

 علل لما ٌأتً : -السؤال الثالث : أ

 . تستعمل المنظفات عند إضافتها للماء فً إزالة الدهون -1

 

 .كثافته فً الحالة السائلةكثافة مول من مادة فً الحالة الغازٌة تكون أقل من  -2

 

 حل المسائل التالٌة: -ب

    رابع  الى mol/46 gالذي كتلته المولٌة  NO2مانسبة سرعة إنتشار ثانً أكسٌد النٌتروجٌن  -1

 ؟mol/ 92 gالذي كتلته المولٌة   N2O4أكسٌد ثنائً النٌتروجٌن 

 

 

 

 

ز الهٌلٌوم إذا علمت أن الضغط الكلً احسب الضغط الجزئً لغاز الهٌدروجٌن فً خلٌط منه مع غا -2

600mm Hg  330و الضغط الجزئً للهٌلٌومmm Hg . 

 

 

 

 

 

 مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق


