
 السعـوديةالعـربية  لمملكـةا          

 
 اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

 مكتب التعليم بالجبيل
 

 
 بسـم هللا الرحمــن الرحيــم

 

 هـ1441/        /        :   اريخ ـــــالت 

 (6اء )ـــــكيميادة :   ــــــــــالم

 الثالث الثانويف :  ــــــالصـــ

 ثالث ساعاتـن :  ــــــــالزم

   ةـــــــالدرج   االسم 

40 

  الصف

  التوقيع  المصحح

  التوقيع  المراجع

 
 أستعن باهلل ثم أجب عن األسئلة االتية 

 : الســـؤال األول
 )أ( ضع دائرة حول االجابة الصحيحة:

 
 ؟       R- OHأي المركبات العضوية التالية لها الصيغة العامة  (1)

  .الكيتونات )د( .الكحوالت )ج( .اإليثرات )ب(   .األميدات )أ( 

 هو ................................    HNO3عدد التأكسد النيتروجين في حمض النيتريك   (2)

 5 + )د(    3 + )ج(    3 - )ب( 5 - )أ( 

 ؟        CH2 = CH2   +    H2O     CH3CH2OHما نوع التفاعل التالي  :  (3)

  .تكاثف )د(   .حذف )ج(   .استبدال )ب( .إضافة )أ( 

 .................................. ممر لتدفق األيونات من جهة إلى أخرى .   (4)

 .األميتر )د( الملح األيوني )ج( القنطرة الملحية )ب( الفولتميتر )أ( 

 ؟    CH3Clما االسم النظامي للمركب التالي  :   (5)

 فورمالدهيد )د(   .بروبانال )ج( كلوروميثان )ب(  كلوروايثان )أ( 

 أي البطاريات التالية تنتج طاقة كهربية من تفاعل األكسدة واالختزال العكسي ويمكن شحنها  ؟   (6)

 البطاريات األولية )د( البطاريات الثانوية )ج( الجافة ةالبطاري )ب( بطارية الفضة )أ( 
 

  
 :)ب( احسب جهد الخلية الممثلة بالتفاعل التالي 

Cu++
 (qa)    +    Zn(s)      Zn

++
(aq)   +     uC (s)  

E)    علماً أن :
0 

Zn
++

/Zn  =  - 0.762 V        ,E
0 

Cu/Cu
++ 

 =  + 0.342 V   ) 

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

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

.................................................................................................................................. 
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 الفصل الدراسي الثاني

 السادس املستوى
 الدور :  األول

 هـ  1441 – 1440دراسي :العام ال

 تابع األسئلة

10 



 
  الســـؤال الثاني:

 
 )أ( ضع عالمة صح امام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ امام العبارة الخاطئة:

 
 (     )   العامل المؤكسد هو المادة التي يحدث لها عملية اختزال وتكتسب األلكترونات. (1)

 (     )   .البوليمرات هي الجزيئات الصغيرة أو الوحدات البنائية للمونومرات (2)

 (     )   .              V 2=  خليةكل جهد خاليا   6تحتوي بطاريات المركم الرصاصي على  (3)

 (      )  الكهربي وتنقية المعادن.الطالء و إنتاج االلومنيوم في  التحليل الكهربائي ماستخدا يمكن (4)

 (      )  مرة اخرى.من البطاريات األولية النها ال يعاد شحنها  الليثيومتعتبر بطارية  (5)

 (      )  يعتبر الكربون في الخلية الجافة كاثود غير فعال. (6)
 

 )ب( علل لما يأتي:

 .يعتبر الخارصين هو االنود في الخلية الجافة -
 

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

 

 تشترك االلدهيدات والكيتونات في معظم التفاعالت. -
 

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

 

 

 اكمل المعادالت اآلتية: )أ( لســـؤال الثالث:ا

 

(1)   CH3Cl    +    OH
 -
     .....................  +      .....................                                            

(2)   CH2 = CH2    +    H2       .....................        

(3)       R – x + NH3         .....................    + .....................   
                                             

 

 ما يأتي:استخدام كل م( لتحديد Bالعمود )ما يناسبة من ( Aالعمود )صل من  )ب(
 

 (Bالعمود )    (Aالعمود )

 آالت التصوير. (a)    الخلية الجلفانية (1)

 كهربية الي طاقة كيميائيةالتحويل الطاقة  (b)    بطارية النيكل والكادميوم (2)

 سماعات االذن. (c)    خلية داون (3)

 تحويل الطاقة الكيميائية الي طاقة كهربية (d)    بطارية الفضة (4)

 التحليل الكهربي لمصهور كلوريد الصوديوم (e)    خلية التحليل الكهربي (5)

     (f) انابيب البالستيك وخراطيم المياه صناعة 
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 :الرابعالســـؤال 
 

 :)مستخدماً المصطلحات اآلتية( )أ( اكتب المصطلح العلمي للعبارات اآلتية 
           

 االيثرات –األكسدة  –الكاثود  – التآكل -االختزال 
 ...........(...........)....... خسارة الفلز الناتج عن تفاعل أكسدة واختزال بين الفلز والمواد التي في البيئة. (1)

 ...........(...........)....... قطب يحدث عنده تفاعل االختزال في الخلية الجلفانية. (2)

 ...........(...........)....... لمادة لاللكترونات.عملية كيميائية يصاحبها فقد ذرة ا (3)

 ...........(...........)....... ( .- O -) تحتوي على مجموعةمركبات . (4)

 
 :اكتب الصيغة الجزيئية او ارسم الصيغة البنائية للمركبات األتية)ب( 

 

 كلورو بنزين

 
 

 ثنائي ميثيل إيثر

 

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

 
 

 

 اإليثانول

 
 

 األسيتون

 

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

 
 

 

 الفورمالدهيد

 
 

 حمض االيثانويك

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح

 الكيمياء/نادر عمارةمعلم                األسئلة انتهت
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