
 السعـوديةالعـربية  لمملكـةا          

 
 اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

 مكتب التعليم بالجبيل
 

 
 بسـم هللا الرحمــن الرحيــم

 

 هـ1441/        /        :   اريخ ـــــالت 

 (1اء )ـــــكيميادة :   ــــــــــالم

 الثانوي األولف :  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:

 .................... دراسة تغيرات المادة يعرف بعلم (1)

 الرياضيات )د( الكيمياء                        )ج( الفيزياء                          )ب( األحياء                             )أ( 

 إذا المست مادة كيميائية العين أو الجلد يجب غسلها بكميات كبيرة من........................ (2)

 الماء                             )د( محلول ملحي )ج( القاعدة                         )ب( الحمض                            )أ( 

 من أمثلة المركبات ......................... (3)

 األكسجين )د(        الذهب                        )ج( الحديد                              )ب(                             الطعام ملح )أ( 

 .................. شحنة جسيمات ألفا تساوي (4)

 2- )د( 1- )ج( 2+ )ب( 1+ )أ( 

 ......................... يوجد غاز األوزون في طبقة (5)

 االكسوسفير   )د(     الستراتوسفير               )ج( األيونوسفير                        )ب( الميزوسفير                 )أ( 

 هو ................ مركب يحتوي على عدد معين من جزيئات الماء المرتبطة بذراته (6)

 الملح المائي             )د( المخلوط )ج( العنصر                     )ب( األيون                         )أ( 

 ..................... المركب أصغر وأبسط  نسبة عددية صحيحة للعناصر في (7)

 الصيغة الجزيئية          )د( الصيغة التجريبية )ج( الصيغة البنائية            )ب( الصيغة األولية          )  أ( 

 ......................أشعة المهبط تحمل شحنة  (8)

 موجبة                               )د( غير مشحونة (ج)             سالبة                )ب( متعادلة                          )أ( 
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  الســـؤال الثاني:

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

 (      )  النظير الذي يحوي عددا أكبر من النيوترونات تكون كتلته أكبر. (1)

 (     )   جسيمات بيتا سريعة الحركة وهي عبارة عن الكترونات (2)

 (     )   تستخدم وحدة الكتل الذرية لقياس الكتل الصغيرة جدا. (3)

 (     )   ال تتأثر أشعة المهبط بالمجالين الكهربائي والمغناطيسي.-1 (4)

 (       ) التفاعل النووي يتحول العنصر غالبا إلى عنصر جديد. (5)

 (      )  التفاعل النووي ال تصدر عنه إشعاعات (6)

 (     )   الكتل الذرية للعنصر عدد صحيح دائما. (7)

 (      )  أشعة جاما تكون مرافقة لجسيمات ألفا وبيتا . (8)

 
 

 )ب( علل لما يأتي:
 

 .الذرة متعادلة كهربيا   -

 

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

 

  لســـؤال الثالث:ا

 )أ( اكتب الصيغ الكيميائية للمركبات اآلتية:

 األوزون كلوريد الصوديوم الماء

   

 
 :(B( ما يناسبة من العمود )Aالعمود )( صل من ب)
 

 (Bالعمود )    (Aالعمود )

 أشعة تتجه ناحية المصعد. (a)    العدد الذري (1)

 متوسط كتل نظائر العنصر (b)    اشعة بيتا (2)

 عدد البروتونات في الذرة (c)    الكتلة الذرية (3)

 بالمجال الكهربي أشعة ال تتأثر (d)    اشعة الفا (4)

 مجموع اعداد البروتونات والنيترونات في النواة (e)    النظائر (5)

 أشعة تتجه ناحية المهبط. (f)    اشعة جاما (6)

 صور مختلفة لذرات العنصر تتفق في العدد الذري. (g)    العدد الكتلي (7)
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 :الرابعالســـؤال 
 تخدما  المصطلحات اآلتية(:)مس اآلتيةاذكر انواع التفاعالت  )أ(

 احتراق -تكوين  –تفكك  –احالل بسيط  –مزدوج الل حا

 المعادالت نوع التفاعل

 C    +    O2     CO2 (1) 

 CaO   +   H2O     Ca(OH)2 (2) 

 NH4NO3   N2O  +  2H2O (3) 

 Cu  +  2AgNO3     Cu(NO3)2  +  2Ag (4) 

 Ca(OH)2  +  2HCl   CaCl2 + 2H2O (5) 

 

 

 ( اكتب المصطلح العلمي للعبارات اآلتية )مستخدما  المصطلحات اآلتية(:ب) 
           
 البخار – البالزما  – الطريقة العلمية –المحلول المائي – قانون حفظ الكتلة – التسامي        

 .................(.)........... السائلة. دون المرور بالحالةتحول المادة من الحالة الصلبة للغازية مباشرة  (1)

 .................(.)........... .الكتلة ال تفنى وال تستحدث أثناء التفاعل الكيميائي إال بقدرة هللا تعالى (2)

 .................(.)........... .محلول يحتوي على مادة أو أكثر مذابة في الماء (3)

 .................(.)........... ها العلماء لحل المشكالت.عملية منظمة يستعمل (4)

 .................(.)........... .بالذرة أو الجزئغاز متأين تكون فيه األلكترونات حرة وغير مرتبطة  (5)

 

 

 

 

 

 

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح

 الكيمياء/نادر عمارةمعلم                األسئلة انتهت
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