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 الجلوس: ............ رقم االسم : .....................................................................................................................

 

 السؤال األول : إختيار من متعدد

 

 

 

 _مقياس لمتوسط الطاقة الحركية لجسميات المادة1
 د_الطاقة المتوسطة جـ_الطاقة الحرارية ب_الطاقة الحركية أ_درجة الحرارة

 _سلوك المادة بإلعتماد على حركة الجسيمات2
 د_نظرية الحركة الجزيئية نظرية دالتونجـ_ ب_الحرارة أ_التصادم المرن

 قانون سرعة التفاعل_3

−ب_ 𝒕∆[المواد المتقاعلة]∆أ_ −د_ 𝒕∆[الناتجة المواد]∆جـ_ 𝒕∆[المواد المتفاعلة]∆  𝒕∆[الناتجة المواد]∆

 عالت و النواتج في أكثر من حالة فيزيائيةتوجد المتفا _4

 ال شيء مما ذكر د_ تغييرا تفاعليه جـ_ اتزان غير متجانس ب_ اتزان متجانس أ_

 جزء معين من الكون يحتوي على التفاعل او العملية التي تريد القيام بها _5

 ال شيء مما ذكر د_ النظامجـ_ المحيطب_ المحتوى الحراريأ_

 المحتوى الحراري للنظام تحت ضغط ثابت_6

 ال شيء مما ذكرد_ المحيطجـ_ النظام ب_ المحتوى الحراريأ_

 االتزان بين التفاعليين العكسيين هو حالة_7

 قانون االتزاند_ التساوي جـ_ اتزان غير متجانسب_ اتزان متجانس أ_

 تعمل على زيادة سرعة التفاعل_8

 تفاعلمواد مسرعه للد_ مسرعاتجـ_ مثبطاتب_ محفزاتأ_

 أنواع القوى بين الجزيئاتمن _9

 التصادمد_ التماسكجـ_ قوى التالصقب_ التشتتأ_

11_ R-X 

 كيتوناتد_ استراتجـ_ كحوالتب_ هالوجينأ_

11_ C3H7F 

 فلورو بيوتاند_ فلوريد البروبيلجـ_ فلوريد البروبانب_ فلورو البروبيلأ_

 اختبار نهائي كيمياء
 الصف الثالث ثانوي
 المدة : ثالث ساعات

31 

41 

 المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم



 يد النونيلمبرو _12

 C8H11Br د_ C9H19Br جـ_ C8H10Br ب_ C9H10Br أ_

  1Cمن الماء النقي  1gكمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة  _13

 الجول د_ المسعرجـ_ السعرب_ الحرارة النوعية أ_

 سيليالغول الهك _14

 C6H13OH _د C6H14OH جـ_ C6H12OH ب_ C6H10OH أ_

 حركة تداخل المواد معا_15

 االندماجد_ االنتشارجـ_ التماسكب_ التالصقأ_

16_ C5H11OH 
 البنتيليالغول د_ الغول النونيليجـ_ الغول البروبيليب_ الغول الهكسيلي أ_

 ديكيل الدهيد _17

 C10H22COH د_ C10H12COH جـ_ C10H21COH _ب C10H41COH أ_

 القوة الواقعة على وحدة المساحة_18

 ضغط الهواءد_ الضغطجـ_ السقوطب_ باسكالأ_

19_ C3H7COH 

 بروبيل الدهيدد_ ايثيل الدهيدجـ_ هكسيل الدهيدب_ اوكتيل الدهيدأ_

 تقاس بوحدة :  Cالحرارة النوعية  _21

 J/g.Cد_ C/J.gجـ_ g/J.Cب_ J.g.Cأ_

 ثنائي ميثيل إيثير _21

 CH4OCH3 د_ CH3OCH2 جـ_ CH5OCH3 ب_ CH3OCH3 أ_

22_ C6H13OC4H9 

 ديكيل بنتيل ايثرد_ بيوتيل هكسيل ايثرجـ_ هكسيل بيوتيل ايثرب_ ايثيل ميثيل ايثرأ_

 تسمى ظاهرة وجود عنصر بثالث أشكال في الحالة الفيزيائية نفسها_23

 تآصلد_ تشابهجـ_ ترابطب_ تآكلأ_

24_ CH3COCH3 

ثنائي ميثيل د_ ثنائي ميثيل امينجـ_ ثنائي ميثيل كيتونب_ ثنائي ميثيل الدهيد أ_
 كربوكسيل

 استخدامات الدهيد _25

الزجاج غير قابل  جـ_ صناعة البالستيكب_ النكهات الصناعية أ_
 اواني الطعامد_ للكسر

 استخامادت الكحول _26

الزجاج غير قابل  جـ_ النكهات الصناعية ب_ العطور أ_
 للكسر

األصباغ ذات االلوان  د_
 الغامقة



 استخدامات االسترات_27

 المبيدات الحشرية د_ المطاط جـ_ النكهات الصناعية ب_ العطورأ_

 من أنواع التغيرات الماصة للحرارة _28

 تجمدد_ ترسبجـ_ تكثفب_ تبخرأ_

 من أنواع التغيرات الطاردة للحرارة_29

 التبلورد_ انصهارجـ_ تساميب_ تجمدأ_

 ( .H=1و ) (N=14علما بأن ) NH3احسب معدل انتشار _31

 1242د_ 1224جـ_ 12244ب_ 12424أ_
 

 ( بما يناسبة من العمود ) ب ( السؤال الثاني : صل من العمود ) أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمود ب جواب العمود أ

 نظرية التصادم -أ  الفورمالدهيد -1
 قانون هس -ب  خواص الغازات -2
 قانون سرعة التفاعل الكيميائي -ج  استخدامات االيثرات -3
 صعبة األنضغاط -د  يمكن حساب التغير في المحتوى الحراري -4
 مبدأ لوتشاتلييه -هـ  في تراكيز المواد المتفاعلة kحاصل ضرب  -5

 (Cl-Br-F-I) -و  البارومتر -6
 تللحفظ لعدة سنوا-ز  حتمية اصطدام الجزيئات ليتم التفاعل -7
إذا بذل على النظام جهد البد ان يكون هناك إزاحة  -8

 علميات التخدير -ح  تخفف الجهد

 قياس الضغط -ط  السائلة خواص -9

11-  R-X  سهلة لألنضغاط -ي 

5 

 إقلب الصفحة وفقك هللا



 

 

 

 ( أمام العبارة الخطأ: x( أمام العبارة الصحيحة و عالمة )  √السؤال الثالث ضع عالمة ) 

 

 

 

 الجواب الـــــــعـــــــبـــــارة
  من المادة احتراقا جزئيا mol 1حرارة االحتراق هي المحتوى الحراري الناتج عن حرق -1
2- Ksp < Qsp فإن المحلول غير مشبع ويتكون راسب  
  .قوى التشتت هي الترابط بين جزيئات النيتروجين -3
البوليمرات مركبات عضوية تتكون من وحدات ترتبط عن طريق تفاعالت االضافة أو  -4

 التكاثف
 

  .تدفق الغاز يتناسب عكسيا مع الجذر التربيعي لكتلة ذلك الغاز -5
  الضغطالعوامل المؤثرة في سرعة التفاعل  من -6
  من العوامل المؤثرة في االتزان الكيمائي الضغط -7
  الزجاج غير قابل للكسر و خراطيم المياه من تطبيقات البوليمرات -8
  هسكانوات الميثيل تعتبر مثال عن نكهة الفراولة االصطناعية-9

  _ المعقد المنشط هو جسيمات عمرها طويل11

 

 إنتهت األسئلة ...
 أتمنى لكم التوفيق و النجاح

 
 معلم المادة : عين المصري
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 الجلوس: ............ رقم االسم : .....................................................................................................................

 

 السؤال األول : إختيار من متعدد

 

 

 

 _مقياس لمتوسط الطاقة الحركية لجسميات المادة1
 د_الطاقة المتوسطة جـ_الطاقة الحرارية ب_الطاقة الحركية أ_درجة الحرارة

 _سلوك المادة بإلعتماد على حركة الجسيمات2
 د_نظرية الحركة الجزيئية نظرية دالتونجـ_ ب_الحرارة أ_التصادم المرن

 قانون سرعة التفاعل_3

−ب_ 𝒕∆[المواد المتقاعلة]∆أ_ −د_ 𝒕∆[الناتجة المواد]∆جـ_ 𝒕∆[المواد المتفاعلة]∆  𝒕∆[الناتجة المواد]∆

 عالت و النواتج في أكثر من حالة فيزيائيةتوجد المتفا _4

 ال شيء مما ذكر د_ تغييرا تفاعليه جـ_ اتزان غير متجانس ب_ اتزان متجانس أ_

 جزء معين من الكون يحتوي على التفاعل او العملية التي تريد القيام بها _5

 ال شيء مما ذكر د_ النظامجـ_ المحيطب_ المحتوى الحراريأ_

 المحتوى الحراري للنظام تحت ضغط ثابت_6

 ال شيء مما ذكرد_ المحيطجـ_ النظام ب_ المحتوى الحراريأ_

 االتزان بين التفاعليين العكسيين هو حالة_7

 قانون االتزاند_ التساوي جـ_ اتزان غير متجانسب_ اتزان متجانس أ_

 تعمل على زيادة سرعة التفاعل_8

 تفاعلمواد مسرعه للد_ مسرعاتجـ_ مثبطاتب_ محفزاتأ_

 أنواع القوى بين الجزيئاتمن _9

 التصادمد_ التماسكجـ_ قوى التالصقب_ التشتتأ_

11_ R-X 

 كيتوناتد_ استراتجـ_ كحوالتب_ هالوجينأ_

11_ C3H7F 

 فلورو بيوتاند_ فلوريد البروبيلجـ_ فلوريد البروبانب_ فلورو البروبيلأ_

 اختبار نهائي كيمياء
 الصف الثالث ثانوي
 المدة : ثالث ساعات

31 

41 

 المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم



 يد النونيلمبرو _12

 C8H11Br د_ C9H19Br جـ_ C8H10Br ب_ C9H10Br أ_

  1Cمن الماء النقي  1gكمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة  _13

 الجول د_ المسعرجـ_ السعرب_ الحرارة النوعية أ_

 سيليالغول الهك _14

 C6H13OH _د C6H14OH جـ_ C6H12OH ب_ C6H10OH أ_

 حركة تداخل المواد معا_15

 االندماجد_ االنتشارجـ_ التماسكب_ التالصقأ_

16_ C5H11OH 
 البنتيليالغول د_ الغول النونيليجـ_ الغول البروبيليب_ الغول الهكسيلي أ_

 ديكيل الدهيد _17

 C10H22COH د_ C10H12COH جـ_ C10H21COH _ب C10H41COH أ_

 القوة الواقعة على وحدة المساحة_18

 ضغط الهواءد_ الضغطجـ_ السقوطب_ باسكالأ_

19_ C3H7COH 

 بروبيل الدهيدد_ ايثيل الدهيدجـ_ هكسيل الدهيدب_ اوكتيل الدهيدأ_

 تقاس بوحدة :  Cالحرارة النوعية  _21

 J/g.Cد_ C/J.gجـ_ g/J.Cب_ J.g.Cأ_

 ثنائي ميثيل إيثير _21

 CH4OCH3 د_ CH3OCH2 جـ_ CH5OCH3 ب_ CH3OCH3 أ_

22_ C6H13OC4H9 

 ديكيل بنتيل ايثرد_ بيوتيل هكسيل ايثرجـ_ هكسيل بيوتيل ايثرب_ ايثيل ميثيل ايثرأ_

 تسمى ظاهرة وجود عنصر بثالث أشكال في الحالة الفيزيائية نفسها_23

 تآصلد_ تشابهجـ_ ترابطب_ تآكلأ_

24_ CH3COCH3 

ثنائي ميثيل د_ ثنائي ميثيل امينجـ_ ثنائي ميثيل كيتونب_ ثنائي ميثيل الدهيد أ_
 كربوكسيل

 استخدامات الدهيد _25

الزجاج غير قابل  جـ_ صناعة البالستيكب_ النكهات الصناعية أ_
 اواني الطعامد_ للكسر

 استخامادت الكحول _26

الزجاج غير قابل  جـ_ النكهات الصناعية ب_ العطور أ_
 للكسر

األصباغ ذات االلوان  د_
 الغامقة



 استخدامات االسترات_27

 المبيدات الحشرية د_ المطاط جـ_ النكهات الصناعية ب_ العطورأ_

 من أنواع التغيرات الماصة للحرارة _28

 تجمدد_ ترسبجـ_ تكثفب_ تبخرأ_

 من أنواع التغيرات الطاردة للحرارة_29

 التبلورد_ انصهارجـ_ تساميب_ تجمدأ_

 ( .H=1و ) (N=14علما بأن ) NH3احسب معدل انتشار _31

 1242د_ 1224جـ_ 12244ب_ 12424أ_
 

 ( بما يناسبة من العمود ) ب ( السؤال الثاني : صل من العمود ) أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمود ب جواب العمود أ

 نظرية التصادم -أ 7 الفورمالدهيد -1
 قانون هس -ب 4 خواص الغازات -2
 قانون سرعة التفاعل الكيميائي -ج 5 استخدامات االيثرات -3
 صعبة األنضغاط -د 9 يمكن حساب التغير في المحتوى الحراري -4
 مبدأ لوتشاتلييه -هـ 8 في تراكيز المواد المتفاعلة kحاصل ضرب  -5

 (Cl-Br-F-I) -و 11 البارومتر -6
 تللحفظ لعدة سنوا-ز 1 حتمية اصطدام الجزيئات ليتم التفاعل -7
إذا بذل على النظام جهد البد ان يكون هناك إزاحة  -8

 علميات التخدير -ح 3 تخفف الجهد

 قياس الضغط -ط 6 السائلة خواص -9

11-  R-X 2 سهلة لألنضغاط -ي 

5 

 إقلب الصفحة وفقك هللا



 

 

 

 ( أمام العبارة الخطأ: x( أمام العبارة الصحيحة و عالمة )  √السؤال الثالث ضع عالمة ) 

 

 

 

 الجواب الـــــــعـــــــبـــــارة
 x من المادة احتراقا جزئيا mol 1حرارة االحتراق هي المحتوى الحراري الناتج عن حرق -1
2- Ksp < Qsp فإن المحلول غير مشبع ويتكون راسب x 
 x .قوى التشتت هي الترابط بين جزيئات النيتروجين -3
البوليمرات مركبات عضوية تتكون من وحدات ترتبط عن طريق تفاعالت االضافة أو  -4

 التكاثف
√ 

 √ .تدفق الغاز يتناسب عكسيا مع الجذر التربيعي لكتلة ذلك الغاز -5
 x الضغطالعوامل المؤثرة في سرعة التفاعل  من -6
 √ من العوامل المؤثرة في االتزان الكيمائي الضغط -7
 √ الزجاج غير قابل للكسر و خراطيم المياه من تطبيقات البوليمرات -8
 √ هسكانوات الميثيل تعتبر مثال عن نكهة الفراولة االصطناعية-9

 x _ المعقد المنشط هو جسيمات عمرها طويل11

 

 إنتهت األسئلة ...
 أتمنى لكم التوفيق و النجاح

 
 معلم المادة : عين المصري

5 



اختبار عملي

ةالمملكة العربیة السعودیة د ا م ل كیمیاءا
فوزارة التربیة  ص ل ثا ل ا ث ل ا

ة  م ا ع ل ا ة  ر ا د إل ءللتعلیما ا س ح أل ا ة  ظ ف ا ح م نب م ز ل ق5ا ئ ا ق د

ة   س ر د م ل ا

الصف :  اسم الطالب :             


