
٠المادة التى تكون الدقائق الغرویة) ٢(٠كمیة المادة المحسوبة إعتماداُ على معادلة التفاعل) ٢(
قدرة الذرة على جذب إلكترونات الرابطة نحوھا    ) ٣(عدد الذرات أوالُجزیئات أواألیونات الموجودة فى مول واحد)٣(

المحلولظاھرة تشتت الغروى للضوء للتفرقة بین) ٤(٠من المادةــ:  ضع المفھوم العلمى  للعبارات اآل تیة : ١س
٠والغروىالذرات فى ُجزئ العنصر أوالمركب صیغة رمزیة تبین نوع وعدد ) ٤(عملیة مقارنة كمیة مجھولة بكمیة من نوعھا لمعرفة عدد مرات  ) ١(

٠عدد موالت المذاب فى لتر من المحلول) ٥(أفوجادرو من الذرات أو الجزیئاتكمیة المادة التى تحتوى على ) ٥(٠إحتواء االولى على الثانیة
المذیبعدد موالت المذاب فى كیلو جرام واحد من)٦(المادة التى تستھلك تماماً أثناء التفاعل وینتج عنھا أقل عدد) ٦(٠تكنولوجیا المواد المتناھیة فى الصغر) ٢(
تفكك المذاب إلى أیونات موجبة أیونات سالبة   )٧(٠موالت النواتجمن ٠یساوى واحد على ملیار من المتر ) ٣(
Cذرة كربون ویرمز لھا ٦٠نانویات تتكون من )٤( ٠بجزیئات المذیبثم یحاط كل منھاــ: إختار اإل جابة الصحیحة من بین األ قواس: ٤س60٠
منg 100كتلة المذاب بالجرام التى تذوب فى )٨(/CH3O2(ھى C3H9O6الصیغة األولیة للمركب )  ١(٠الحجم الذى تظھر عنده الخواص النانویة الفریدة للمادة ) ٥(
S.T.P٠المذیب لتكوین محلول مشبع عند ٠)٠C2H3O  /CH2O3  /CH3Oمواد نانویة تستخدم فى عالج األمراض السرطانیة) ٦(

أحماض ضعیفة تستخلص من أعضاء الكائنات) ٩(كل ما ( تعبر عن الصیغة الجزیئیة  O2CHالصیغة األولیة ) ٢(:                            أختار اإلجابة الصحیحة من بین األقواس٢س
C6H12O6  /CH3/ سبقالماصة / السحاحة (المستخدمة فى قیاس كتل المواد أحد االجھزة) ١( COOH /( HCHO٠نباتى اوحیوانىالحیة فلھا أصل ٠

أحماض ضعیفة أو قواعد ضعیفة یختلف لونھا) ١٠(4/ 1/2/3)(ھوC2H6O4وحدات الصیغة األولیة للمركبعدد) ٣(٠)الدوارق المستدیرة/ المیزان الحساس / 
٠من وسط إلى آخریتناسب حجم الغاز تناسباً طردیاً مع عدد موالتھ عند ثبوت) ٤(من األدوات الزجاجیة المستخدمة فى عملیات التحضیر والتقطیر ) ٢(
درجة الحرارة التى یتساوى عندھا الضغط ) ١١(/أفوجادرو فرض / قانون أفوجادرو ( الضغط ودرجة الحرارة ٠)الدوارق المستدیرة/ المیزان الحساس / الماصة / السحاحة (
٠البخارى للسائل مع الضغط الجوى٠)قانون بقاء الكتلة / قانون بقاء المادة  المخبار المدرج   (من األدوات الزجاجیة المستخدمة فى المعایرة ) ٣(
محلول یحتوى فیھ المذیب أقصى كمیة من ) ١٢(/أفوجادرو (یجب أن تكون المعادلة موزونة تحقیقاً لقانون ) ٥(٠)الماصة / الدوارق العیاریة / دیرة الدوارق المست/ 
٠المذاب عند درجة حرارة معینة٠)بقاء الطاقة / بقاء الكتلة  / جاى لوساك )7من أكبر/ 7تساوى/7أقل من (للمحلول الحمضى PHقیمة)٤(
ــ: جابة الصحیحة من بین األ قواس أختار اإل : ٦سمول من ذرات0.1المركب الھیدروكربونى الناتج من إرتباط) ٦(/ أنابیب النانو/ الیاف النانو( من المواد النانویة أحادیة األبعاد ) ٥(

تتفاعل األحماض مع الكربونات أو البیكربونات) ١(مول من ذرات الھیدروجین تكون صیغتھ0.4الكربون مع ٠)كرات البوكى / النانوصدفة
٠)التعادل / الحامضیة / القاعدیة ( یسمى بإختبار ٠)C4H8 /C3H4 /C2H4 /CH4(الجزیئیةألیاف    / األغشیة الرقیقة ( لعمل الدوائر اإللكترونیة نستخدم )٦(

تتفاعل األحماض مع أمالح الكربونات ویتصاعد ) ٢(2/ مول 2.5(منھ g 36عدد موالت الماء الموجودة فى ) ٧(٠)أسالك النانو / النانو 
O2 )(غاز ٠)مول  0.5/  مول 1/  مول النانو          أسالك / األغشیة الرقیقة ( لعمل مرشحات المیاه نستخدم ) ٧( / H2 / CO2٠

H2O/ البنزین ( من أمثلة اإللكترولیتات القویة ) ٣(S.T.Pمن الھیدروجین عند g 4حجم ) ٨(٠)ألیاف النانو /  
HCl(aq) )٠لتر89.6 /  44.8 / 22.4 / 2 )(تستخدم       ) صدفة النانو / ألیاف النانو / األنابیب الكربونیة )(٨( / HCl(g)٠

/ أحادیة ( حمض الفوسفوریك من األحماض ) ٤(ھى S.T.Pمن غاز النشادر فى L 44.8عدد جرامات ) ٩(٠كأجھزة إستشعار بیولوجیة
9-10(أى المقادیر التالیة أكبر ) ٩( / 10-6 / 10-3 / 10-2(٠)0.5 g / 2 g / 17 g / 34 g(٠البروتون ) عدیدة/ثالثیة / ثنائیة / ٠
التى یكون عندھا الفینولفثالین أحمر PHقیمة ) ٥(منھg 88الموجودة فىCO2عدد جزیئات ) ١٠(mأى ممایلى یعبر عن النانومتر ) ١٠(
)109×110-3 / ×110-6 /×110-9 ٠)9  /  6   /  4  /  2(وردى  ٠)4 / 2/ 6.02×/12.041023×1023(٠)1× /
64عدد جزیئات ثانى أكسید الكبریت الموجودة فى ) ١١(یحتاج ألدوات        ( یعتبر القیاس النانوى مھما فى حیاتنا ألنھ) ١١( g)الوحدة المستخدمة فى التعبیر عن التركیز ) ٦

مول لكل جرام / مول لكل لتر ( المواللى لمحلول ھى ٠)3.01×1023/ 6.02×/12.041023×1023(منھ یحتاج لطرق        / یظھر خواص  جدیدة لم  تظھر من قبل / خاصة 
٠)كجم / مول / ذرة تكون3.01× 1023إذا إحتوت كمیة من الصودیوم على) ١٢(٠)جمیع ماسبق / خاصة لتصنیعھ 

من المحالیل قلویة التأثیر على عباد الشمس) ٧(٠)g / 11.5 g  / 23  g /  46 g 0.5( كتلة ھذه الكمیةتقل مساحة السطح(إلى مكعبات أصغر منھ عند تقسیم مكعب ) ١٢(
K2CO3(56الجزیئیةوكتلتھ CH2إذا كانت الصیغة األولیة لمركب ) ١٣(تزید مساحة/ تقل مساحة السطح ویظل الحجم ثابت / ویقل الحجم  / KCl / NH4Cl / NaNO3(٠

الھواء الجوى من یمثل محلول غازیاً من النوع ) ٨() C5H10 /C4H8  /C3H6  /C2H4(لھتكون الصیغة الجزیئیة ٠)السطح ویظل الحجم ثابت
/   سائل فى غاز /   غاز فى سائل /  غاز فى غاز ( ــ   : ضع المفھوم العلمى للعبارات اآلتیة: ٥ســ:  اآل تیة ضع المفھوم العلمى  للعبارات : ٣س

٠)صلب فى غاز ٠مخلوط متجانس التركیب والخواص مكون من مادتین أوأكثر) ١(٠صیغة تمثل أبسط نسبة بذرات العنصر فى جزئ المركب) ١(
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الحرارى للمادة عبارة عن مجموع المحتوىالتغیر فى ) ٧(٠خلیط من غازى البروبان والبیوتان) ٣(من ھیدروكسید الصودیوم فى كمیة من الماء وg 20عند إذابة ) ٩(
٠من المادةKg 1فى الطاقات المختزنة٠أى جزء من الكون یحدث فیھ التغیر الكیمیائى أوالفیزیائى) ٤()     M(یكون التركیز الموالرى mL 250أكمل المحلول حتى 

ھو مجموع الطاقات التغیر فى المحتوى الحرارى) ٨(٠الطاقةالجزء المحیط بالنظام ویتبادل معھ) ٥(٠)/ 1/0.50.25/  2(
NH4یعتبر أیونHClمع NH3فى تفاعل األمونیا ) ١٠(

٠مول واحد من المادةالمختزنة فى ٠مجموع الطاقات الُمختزنة فى مول واحد من المادة) ٦(حمض(+
عندما الیحدث إنتقال أى من الطاقة مفتوحاً یكون النظام ) ٩(منكمیة الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة جرام واحد) ٧(٠)حمض مرافق/ قاعدة مرافقة/ قاعدة / 
HSO4الحمض المرافق لـ ) ١١(

SO4( ھو-
2 - /H + /H2SO4 1المادة°c٠بین النظام والوسط المحیطوالمادةأ

حرارة كنظام معزول لقیاس اللترمومتر یستخدم ا) ١٠(بین النظام والوسط المحیطنظام الیسمح بإنتقال الطاقة أوالمادة ) ٨(أصفر( فى الوسط الحامضى  یكون لون دلیل المیثیل البرتقالى) ١٢(
٠الممتصة أو المنطلقة فى التفاعل الكیمیائى٠طاقة وضع تعتمد على كتلة الجزیئات والمسافة بینھا) ٩()                   أخضر/ برتقالى /  أحمر 

حرارة التفاعل مقدارثابت فى الظروف القیاسیة سواء تم) ١٠(عباد( فى الوسط المتعادل یكون الدلیل ذو اللون البنفسجى ھو) ١٣(
٠على خطوة واحدة أوعدة خطواتالتفاعل ٠)المیثیل البرتقالى/ الفینولفثالین /الشمس 

ــ: أختار اإل جابة الصحیحة من بین األ قواس : ٢س/حمض األسیتیك ( أحد األحماض اآلتیة یعتبر حمض قوى ) ١٤(
k°ھىحدة قیاس الحرارة النوعیة و)١(٠)السیتریك حمض / حمض النیتریك / حمض الكربونیك  ــ : ضع المفھوم العلمى للعبارات اآلتیة: ١ســ  Jــ  (

Jــ  J /mol:علل لما یلى: ٧س /g°c(٠)البروتوناتذرات العنصر نفسھ تكون متفقة فى عدد) ١
٠ومختلفة فى عدد النیوترونات/ ألومنیومg 1( أى المواد التالیة لھ حرارة نوعیة أكبر ) ٢(٠التوجد أیونات ھیدروجین موجبة فى محالیل األحماض) ١(
٠ة المشعالزمن الالزم لكى ینحل نصف أنویة العنصر) ٢(٠)حدید g 1/ ماء g 1/ زئبق g ٠1یضاف الملح إلى الطرق الجلیدیة) ٢(
فىواحدیقوم فیھا نیوترون235كمیة من الیورانیوم ) ٣(تقدر كتلة الجسیمات الذریة بوحدة الكتل الذریة وھى تساوى) ٣(٠یذوب السكرفى الماء) ٣(
1024( ٠یُعتبر الماء جزئ قطبى) ٤( g×/ 6.0210-24 g ×1.66/1023 g×1.6(٠لمتوسط ببدء تفاعل جدیدا
٠الزمنالعنصرالذى تبقى نواة ذرتھ ثابتة مع مرور) ٤(/  طارد للحرارة/ ماص للحرارة ( كسرالرابطة تفاعل ) ٤(٠تعتبر األحماض القویة إلكترولیتات قویة) ٥(
وھى تحملالھلیومدقائق مادیة كتلتھا تساوى كتلة نواة )  ٥(٠)یحدث لھ تغیر حرارىال٠ملح قاعدي التأثیرNa2CO3كربونات الصودیوم ) ٦(

٠شحنتین موجبتین٠یختلف المحتوى الحرارى من مادة ألخرى) ١(:عللس :صوب ماتحتھ خط فى العبارات اآلتیة٨س
تحملتساوى كتلة اإل لكترون وھىدقائق مادیة كتلتھا) ٦(٠بإشارة سالبة∆ Hفى التفاعالت الطاردة للحرارة تكون ) ٢(٠األبعادالثیةتعتبر األسالك النانویة من المواد النانویة ث) ١(
٠شحنة واحدة سالبة٠سمى قانون ھیس بقانون المجموع الجبرى) ٣(٠حماضأ7تعتبر المحالیل ذات الرقم الھیدروجینى أعلى من ) ٢(
٠شحنةموجات كھرومغناطیسیة لیس لھا كتلة أو) ٧(٠فى المحتوى الحرارى من األمور الھامةحساب التغیر )٤(قاعدةالمادة التى تتكون عندما تكتسب القاعدة بروتون تكون) ٣(

الطاقةتفاعالت تتم داخل الشمس ینتج عنھا قدرھائل من) ٨(٠البروتون موجب الشحنة) ٥(٠مرافقة
٠كوارك علوى وكوارك سفلى٢تكون من یجسیم ) ٩(٠النیوترون متعادل الشحنة) ٦(ىفالحمض طبقاً لتعریف أرھینیوس ھو المادة التى التى تذوب) ٤(

٠كوارك سفلى وكوارك علوى ٢تكون من جسیم ی) ١٠(:                              صوب ماتحتھ خط فى العبارات اآلتیة٣سOH-الماء لینتج أیون 
ــ: أختار اإل جابة الصحیحة من بین األ قواس : ٢سJ٠وحدة قیاس الحرارة النوعیة ھى ) ١(٠ثنائیة البروتونیعتبر حمض الستریك من األحماض ) ٥(
تساوىHeإذا كانت طاقة الترابط النووى لنواة الھلیوم ) ١(من المذاب فى M 0.5التركیز المواللى الذى یحتوى على ) ٢(٠ر ورقة عباد الشمسحمیNa2CO3ملح )٦(
فإن طاقة الربط لكل نیوكلیون بالملیون إلكترون  mol / kg28 Mev 2من المذیب ھو g 500یتغیر لون دلیل الفینولفثالین إلى اللون األحمر الوردى عند   ) ٧(
٠)112 / 56 / 14 / 7(تساوى فولت مقیاس لمتوسط الطاقة الحركیة للجزیئات التى  الحرارةتعتبر ) ٣(2O٠تتفاعل األحماض المخففة مع الفلزات النشطة وینتج غاز ) ٨(
Feإذا كان الفرق بین مجموع كتل مكونات نواة الحدید ) ٢(٠تكون المادة ــ٠حمض ثالثى البروتون3CO2Hكربونیك یعتبر حمض ال) ٩(

فإن طاقة الترابط u 0.5النواة وھى متماسكة ھووكتلةبأنھ كمیة الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة الجولیعرف ) ٤(
)Mev)/ 465.5 / 0.5/ 0.510-19×0.8تكون  النووى٠جرام واحد من الماء درجة واحدة مئویة

النظائر المستقرة تكون نسبة البروتونات إلى النیوترونات )٣(فى الجزئ من طاقة المستوى والذىالكیمیائیةتنشأ الطاقة ) ٥(ــ : ضع المفھوم العلمى للعبارات اآلتیة: ١س
1 : 3  / 1: 2  / 2 : 1 / 1 :1 )( فیھا٠ھو محصلة طاقة حركة اإللكترون وطاقة وضعھمقدار الطاقة الالزمة لكسرالرابطة أوالناتجة عن تكوین) ١(
واحد صحیحیفترض ان المحتوى الحرارى ألى عنصر یساوى ) ٦(٠رابطة فى مول واحد من المادةال
٠مقیاس لمتوسط طاقة حركة جزیئات المادة) ٢(
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٠المادة المتحكمة فى التفاعل) ٦(٠المول) ٥(٠من الكربونg 144إحسب عدد موالت ) ٢(یساوى                            uقیم الشحنة لكوارك من النوع ) ٤(
  )1 / 0 / :                            أختار اإلجابة الصحیحة من بین األقواس٤سكربوناتg 53حسب التركیز المواللى للمحلول المحضر بإذابة إ) ٣(٠)–⅔  /  ⅓

٠كل ماسبق) ٢(CH3O2)١(٠من الماءg 400صودیوم فى  / بروتون( الرسم التالى یمثل تركیب ) ٥(
٠قانون  أفوجادرو) ٤(2) ٣(g 240من السكروز إلى كمیة من الماء كتلتھا  g 10عند إضافة ) ٤(٠)میزون / نیوترون /  إلكترون 

CH4)٦(٠بقاء الكتلة) ٥(٠إحسب النسبة المئویة الكتلیة للسكروز فى المحلولتعتمد فكرة القنبلة اإلنشطاریة على إحداث ) ٦(
٠لتر44.8) ٨(٠مول2) ٧(علمتإذا CH2أستنتج الصیغة الكیمیائیة لمركب صیغتھ األولیة ) ٥()إندماجیة/ إنشطارى متسلسل / كیمیائیة  ( تفاعالت 

12.04× 23-10)١٠(٠لتر44.8)٩(|)C = 12  , H =1(56أن كتلتھ الجزیئیةشحنة موجبةلھا (إحدى الصفات التالیة تنطبق على اشعة جاما) ٧(
٠جرام11.5)  ١٢(6.02× 23-10)١١(الحرارةكمیة منg 155إمتصت عینة من مادة مجھولة كتلتھا ) ٦(عبارة عن أمواج   / عبارة عن إلكترونات / لھا شحنة سالبة / 

25فإرتفعت درجة الحرارة من  J 5700مقدارھا ٠)كھرومغناطیسیة  °c40إلى °c)١٣ (C4H8
ــ:  ضع المفھوم العلمى  للعبارات اآل تیة : ٥س٠إحسب الحرارة النوعیة لھاعبارةعن نواة   (إحدى مما یلى التنطبق على اشعة الفا ) ٨(

٠الصنف المنتشر) ٢(٠محلول حقیقى) ١(من مادة إلى g 5الناتجة من تحول Mevإحسب الطاقة مقدرة بـ ) ٧(أكثر قدرة على النفاذ / الھواء أكثر قدرة على تأیین/ الھلیوم 
٠تندالظاھرة) ٤(٠السالبیة الكھربیة) ٣(٠طاقة٠)تتأثر بالمجال المغناطیسى  / الھواء 

٠المواللیة) ٦(٠الموالریة) ٥(عینة منھإحسب فترة عمر النصف لعنصر مشع إذا علمت ان ) ٨(عندما یتحول البروتون إلى نیوترون ینطلق) ٩(
)( α /  β - /  β + / γ12كتلتھا ٠ g 1.5یتبقى منھا g  45بعد days)٠الذوبانیة) ٨(٠اإلذابة)٧

٠)الكواشف(األدلة ) ١٠(٠عضویةأحماض ) ٩(بعدمن عنصر مشع فى مكان ما كم یتبقى منھg 64وضع ) ٩(بروتون و / بروتون وجسیم الفا (یتحول النیوترونات إلى ) ١٠(
٠محلول مشبع) ١٢(٠درجة الغلیان) ١١(یوم12یوم إذا علمت أن فترة عمر النصف للعنصر ٦٠بعد٠)بروتون وأشعة جاما / جسیم بیتا 

:            اإلجابة الصحیحة من بین األقواسأختار ٦سأولفى ضوء فھمك لقانون ھیس إحسب حرارة تكوین) ١٠(%75دقیقة عل عینة من عنصر مشع ینحل 12بعد مرور ) ١١(
H2٠) ٢(٠الحامضیةبإختبار ) ١(:الكربون من المعادلتین التالیتین أكسید من أنویة ھذا العنصر عمر النصف للعنصر تساوى                   

٠C + O2دقائق) (  9  / 6 /  4 / 3 CO2 , ∆H = - 393.5  KJ)٣ (HCl(aq)٠)٠البروتونثالثیة ) ٤
CO+½O2)  صفر/ موجبة / سالبة(طاقة وضع النیوكلیونات الحرة تكون ) ١٢( CO2 , ∆H = - 283.3  KJ)٥(9٠)٠كجم/ مول ) ٦
٠غاز فى غاز) ٨(K2CO3٠) ٧(نتیجة إنطالق 84Poمتحوالً إلى 90Thینحل الثوریوم ) ١٣(

٠حمض مرافق) ١٠(2) ٩(٠)5 / 4 / 3 / 2(عدد من جسیمات الفا تساوى 
٠أحمر) ١٢(H2SO4٠) ١١(/      یتا ب/ الفا ( 2Heأى من الجسیمات التالیة  یعبرعنھ ) ١٤(

٠حمض النیتریك) ١٤(٠عباد الشمس) ١٣(ــ:  تیة ضع المفھوم العلمى  للعبارات اآل: ١س٠)نیوترون / بروتون 
:                              صوب ماتحتھ خط فى العبارات اآلتیة٨س٠النانو تكنولوجى) ٢(٠القیاس) ١(:علل لما یلى: ٣س

٠قواعد) ٢(٠أحادیة األبعاد) ١(٠كرات البوكى ) ٤(٠النانومتر) ٣(٠الذرى واحدخروج ُجسیم بیتا من نواة عنصر مشع یزید العدد) ١(
٠+H) ٤(٠حمض مرافق) ٣(٠صدفة النانو) ٦(٠الحجم النانوى الحرج) ٥(العدد      على خروج أشعة جاما من نواة العنصر المشع الیؤثر) ٢(

٠ثالثیة البروتون) ٦(٠ثنائى البروتون) ٥(:                     أختار اإلجابة الصحیحة من بین األقواس٢س٠الذرى أو العدد الكتلى
H2ینتج غاز) ٨(٠قاعدىوسط ) ٧(٠الدوارق المستدیرة) ٢(٠المیزان الحساس)١(الذاكرةمن أبراج المحمول من فقدانون سكان القریبالیعانى ) ٣(
H3PO4٠حمض الفوسفوریك ) ٩(7أقل من ) ٤(٠الماصة) ٣(تسمى األشعة تحت الحمراء واألشعة الفوق بنفسجیة ) ٤(

٠أسالك النانو) ٦(٠الیاف النانو)٥(٠باإلشعاعات الغیر مؤینة
٠األنابیب الكربونیة)٨(٠ألیاف النانو)٧(٠یصعب إحداث تفاعالت إندماجیة فى المختبرات ) ٥(
1×9-10)١٠(2-10) ٩(٠الكادمیوم فى المفاعالت النوویةتستخدم قضبان من) ٦(

ــ:  ضع المفھوم العلمى  للعبارات اآل تیة : ١سالسطح ویظل الحجم ثابتتزید مساحة)١٢(٠جمیع ماسبق)١١(
٠درجة الحرارة) ٢(٠رابطةطاقة ال) ١(ــ:  اآل تیة ضع المفھوم العلمى  للعبارات : ٣س

٠النظام )٤(٠غاز البوتجاز) ٣(٠الناتج النظرى) ٢(٠أولیةیغةص) ١(
٠المحتوى الحرارى للمادة) ٦(٠الوسط المحیط) ٥(٠صیغة جزیئیة) ٤(٠عدد أفوجادرو) ٣(S.T.Pعند مول من النیتروجین0.1إحسب حجم وعدد ذرات ) ١(

d
u

d

المسائل

٣صـ  

والثانى والثالث  الباب األولإجابة 

رابع   الباب الإجابة



ادةمعدد موالت ال=  

الموالریة=  

المواللیة =  

عدد وحدات الصیغة=  

النسبة المئویة للعنصر= 

النسبة المئویة الكتلیة=  

النسبة الئویة للناتج الفعلى=  

عدد موالت العنصر=  

فترة عمر النصف=  

كتلة المادة جزئیة شحنةلتكون شحنة جزئیة موجبة على الھیدروجین وتكون:ج٠معزولنظام) ٨(٠السعر) ٧(
الكتلة المولیة   ٠كسجینسالبة على األ٠قانون ھیس) ١٠(٠قوى فادرفال)  ٩(

عدد موالت المذاب٠یذوب ملح الطعام فى الماءــ: أختار اإل جابة الصحیحة من بین األ قواس : ٢س
)١(J /g°c)٢(1 gحجم المحلول باللتر  ٠ألن جزیئات الماء القطبیة تجذب أیونات المذاب القطبیة: ج ٠ماء
)٣ (10-24 g ×1.66عدد موالت المذاب٠تعتبر األحماض القویة إلكترولیتات قویة٠ماص للحرارة)٤(٠

كتلة المذیب بالكجم٠ألنھا تكون تامة التأین فى محالیلھا: ج :    صوب ماتحتھ خط فى العبارات اآلتیة: ٣س
)١  (J/g °c٢(٠(1 mol / kg كربونات الصودیومNa2CO3كتلة الصیغة الجزیئیة٠ملح قاعدي التأثیر
كتلة الصیغة األولیة         ٠ألنھ ینشأ من حمض ضعیف وقاعدة قویة: ج ٠السعر) ٤(٠الحرارةدرجة) ٣(
١٠٠× كتلة العنصر ٠ذرةتنشأ طاقة ال) ٥(

مولیة للمركبالكتلة ال
١٠٠× كتلة المذاب 

كتلة المحلول٠الذرى واحدخروج ُجسیم بیتا من نواة عنصر مشع یزید العددــ               : ضع المفھوم العلمى للعبارات اآلتیة: ١س
100× الناتج الفعلى ٠لتحول أحد النیوترونات إلى بروتون ودقیقة بیتا: ج ٠فترة عمر النصف) ٢(٠النظائر) ١(
الناتج النظرى ٠على العدد الذرىخروج أشعة جاما من نواة العنصر المشع الیؤثر٠عنصر مستقر) ٤(٠حجم الحرجال) ٢(
النسبة المئویة للعنصر ٠شحنةألنھا موجات كھرومغناطیسیة لیس لھا كتلة أو : ج ٠بیتاأشعة) ٦(٠أشعة الفا) ٥(
الكتلة الذریة للعنصر                                          ٠من مادة ألخرى) الطاقة الداخلیة(یختلف المحتوى الحرارى ٠تفاعالت إندماجیة) ٨(٠أشعة جاما) ٧(
ن الكلىمالز٠الترابط بینھاإلختالف نوع الذرات وعددھا ونوعیة : ج ٠النیوترون) ١٠(٠البروزتون) ٩(

عدد الفترات         ٠بإشارة سالبة∆ Hفى التفاعالت الطاردة للحرارة تكون ــ: من بین األ قواس أختار اإل جابة الصحیحة : ٢س
)١ (7 Mev٢(٠ (Mevحجم الغاز=  عدد الموالت × ٠22.4للنواتجألن المحتوى الحرارى للمتفاعالت أكبر من المحتوى الحرارى: ج ٠
عدد الذرات= عدد الموالت  × 6.02× ٠1023الكادمیوم فى المفاعالت النوویةتستخدم قضبان من⅔) ٤(1:1٠) ٣(
جزیئاتعدد ال= عدد الموالت  × 6.02× ٠1023ألن لھا قدرة على إمتصاص النیوترونات: ج ٠إنشطارى متسلسل) ٦(٠نیوترون) ٥(
یوناتعدد األ= عدد الموالت  × 6.02× ٠1023سمى قانون ھیس بقانون المجموع الجبرى٠كھرومغناطیسیةبارة عن أمواجع)٧(
٠qpجبریةكمعادالتألنھ یمكن جمع أوطرح المعادالت الكیمیائیة: ج ٠الھواءمنأكثر قدرة على النفاذ)٨( = m .c.∆T  كمیة الحرارة
)٩(β ∆  H=طاقة تكوین الروابط + طاقة كسر الروابط ٠حساب التغیر فى المحتوى الحرارى من األمور الھامة٠بروتون وجسیم بیتا)١٠(٠+
∆H=حرارة تكوین النواتج-حرارة تكوین الُمتفاعالتللسیارة وتحدیدالن من خاللھ یمكن تحدید نوع الوقود المناسب: ج ٠صفر)١٢(6٠)١١(
= mEبالجرام×9× 1016= جول      ٠انسب الطرق لمكافحة الحرائق٠الفا)١٤(3)١٣(

= mEوحدة الكتل الذریةب×٠M.e.v =931یعانى سكان المناطق القریبة من أبراج المحمول من فقدان الذاكرة
10تغیراتألن اإلشعاعات الصادرة من أبراج المحمول تسبب: ج  -13 J ×= 1.6M.e.v

٠فسیولوجیة للجھاز العصبى
٠الفا أو بیتا أو جاما باإلشعاعات المؤینةتسمى أشعة:                                                                     علل : ٣ج

٠ألنھ عند سقوطھا على المادة فإنھا تأینھا : ج ٠التوجد أیونات ھیدروجین موجبة فى محالیل األحماض
حجم الغاز=  عدد الموالت × 22.4)      ١(حل ٠یصعب إحداث تفاعالت إندماجیة فى المختبرات ٠لھیدرونیوماأیون مكوناُ جزئ ماء یرتبط معألن البروتون: ج 

حجم الغاز=  0.1× 24..2 = 22.4لتر   عالیة لبدء تفاعل إنشطارى متسلسلألنھ یلزم طاقة حراریة ٠یضاف الملح إلى الطرق الجلیدیة
عدد الذرات= عدد الموالت  × 6.02× ٠1023ألن الملح یقلل من تجمد ماء الطرق فتقل حوادث السیارت:ج 

عدد الذرات= 0.1× 6.02× 1023=0.602× ٠1023یذوب السكرفى الماء
كرلوجود روابط ھیدروجینیة بین جزیئات الماء وجزیئات الس: ج 

٠یُعتبر الماء جزئ قطبى

٤صـ  

خامس   لباب الإجابة ا

ول والثانى والثالثلباب األإجابة سؤال علل ل

رابع والخامسلباب الإجابة سؤال علل ل

أھم القوانین

حل المسائل



الزمن الكلى      c   ,   c = ?°= 5700  ,  Δt = 15pq)٦(حل كتلة المادة 144)            ٢(حل
عدد الفترات m = 155الكتلة المولیة12

Δt ×c ×=  mqp60
عدد الفترات     c ×=  1555700× 15كتلة المذیب= kg  0.4،كتلة المذاب   = g 53)   ٣(حل

570060المواللیة =  ؟ .
16 = 106  g ×3 +12 + 3×= 2Na2CO315512× 15الكتلة المولیة

كتلة المادة 53
gE = ?   ,             m =  564          32          16         8          4          2)       ٧(حلالكتلة المولیة     106

جرام2ما یتبقى ھو E =  m.C2عدد موالت المذاب0.5
013 J ×1013 =  45×9 ×E =  5

)        1(من ) 2(بطرح المعادلة )١٠(حل 45×1310المذیبكتلة = g 240،  كتلة المذاب = g 10)٤(لح
-10النسبة المئویة الكتلیة للسكروز                = ؟  13×1.6CO , ∆H = - 110.2C + ½O2

100×كتلة المذاب 10× 100
الزمن الكلى= ,  45فترة عمر النصف  =  ?) ٨(حل كتلة المحلول                250

12                    6                3                1.5
الزمن الكلى   45الصیغة األولیة  = CH2،  الكتلة الجزیئیة   = 56)   ٥(حل

1 = 14×= 12 + 2CH2عدد الفترات3كتلة الصیغة األولیة
الكتلة الجزیئیة56
فترة عمر النصف=  12)  ٩(حل كتلة الصیغة األولیة14

ما یتبقى    = ؟  ،       الزمن الكلى          = C4H860الصیغة الجزیئیة 

أشعة جاما)           e( أشعة بیتا  )             He(أشعة الفا  وجھ المقارنة      التفاعالت النوویة          التفاعالت الكیمیائیة           
أمثال كتلة البروتون         صغیرة جداً                        لیس لھا كتلة   ٤كتلتھا               تتم داخل نواة الذرة       تتم عن طریق إلكترونات التكافؤ        

تحمل شحنتین موجبتین        تحمل شحنة واحدة سالبة       لیس لھا شحنةالشحنة           عنصر فیھا إلى عنصر آخریتحول الال یتحول العنصر فیھا إلى عنصر آخر   
قدرة ضعیفةقدرة متوسطة          القدرة على تأیین المواد  قدرة قویة      نظائر العنصر الواحد تعطى نفس النواتج   نظائر العنصر الواحد تعطى نواتج مختلفة   

قدرة قویة               قدرة متوسطة          القدرة على النفاذ          قدرة ضعیفة    ینتج عنھا كمیة قلیلة من الطاقة             ینتج عنھا قدر ھائل من الطاقة
التتأثرتنحرف ناحیة القطب الموجبتنحرف ناحیة القطب السالب التأثر بالمجال الكھربى  

**  ة یالمعادالت النوو**  
3Li    + 0n 1H    + 2He12Mg   + 2He            13تشاط إشعاعى طبیعىAl     + 1H 14Si

2He+90Th92نشاط إشعاعى طبیعىU11Na   + 2He              12تشاط إشعاعى طبیعىMg   + 1H 13Al

-1e+7N6نشاط إشعاعى طبیعىC

1H     + 1H 2He   + 0n + E

0n 56Ba    + 36Kr    +   3 0n +  E92U  +

6 1 3                        427                           1                              28                                                    24 4

238 234 426                        2                                    28                                                     24 4

14 14                         0

2                     2                                                     3 1

235 1 141 96                            1

٥صـ  

فترة عمر النصف= عدد وحدات الصیغة = ==مول  12

 =12

2.45 J /g °c= =Cعدد الفترات  =  = 5وحدات

5                 4                3                  2                    1المادة موالتعدد = ==  مول 0.5

1026  M.e.v×28.13E = =

النسبة المئویة الكتلیة= =          =      % 4

1                               2                          3

15 days==  =فترة عمر النصف

عدد وحدات الصیغة األولیة  =  == 4وحدات

النسبى المئویة الكتلیة=  

عدد الموالت= 

عدد الموالت= 

عدد الموالت= 

عدد الموالت=

عدد الموالت= 



H2 +½O2
∆H = - 285.5  KJ /mol

H2O

مخطط لتفاعل طارد للحرارة

MgO +CO2
∆H = 117.3  KJ /mol

MgCO3

مخطط لتفاعل ماص للحرارة

NaOH +Water
∆H = - 51  KJ /mol

Na+ + OH-

مخطط لذوبان طارد للحرارة

NH4NO3 (aq)
∆H = 25.7  KJ /mol

NH4NO3 + water

مخطط لذوبان ماص للحرارة

Zn     + H2SO4 ZnSO4 +  H2CuO   + 2HNO3 Cu(NO3)2 + H2O
NaOH + HCl NaCl + H2ONa2CO3 + 2HCl 2NaCl + H2O + CO2

١

H2CO3(األحماض اآلتیةجمیعھا قویة ماعدا) ٢(**٢٠١٥إمتحان دور أول **   / HClO4)أكتب المعادلة الكیمیائیة أو النوویة الدالة على ) ب:
)H =1   ,  C = 12. , N= 14  , O =16  , Na = 23(٠ /HBr / HNO3    ()تفاعل حمض النیتریك المخفف مع ھیدروكسید البوتاسیوم   ) ١

14٠إنبعاث دقیقة بیتا  من نواة الكربون المشع) ٢(لھا شحنة( على أشعة جاما إحدى الصفلت اآلتیة تنطبق) ٣(:  أجب عن أربع اسئلة  فقط 
ناتجة من تحول ناتجة                    إحسب كمیة الطاقة مقدرة بالجول ال) ج(أمواج        / عبارة عن إلكترونات / لھا شحنة سالبة / موجبة :         أكتب المصطلح العلمى للعبارات اآلتیة ) أ: (السؤال األول 

٠من المادة إلى طاقةg 3من تحول ٠)كھرومغناطیسیة ٠یختص بمعاجة المادة على مقیاس النانو) ١(
:علل لما یلى ) أ: (السؤال الرابع غاز فى غاز( حلوال غازیاُ من النوع مالھواء الجوى یمثل ) ٤(الغاز تناسباً طردیاً مع عدد موالتھ عند ثبوتیتناسب حجم) ٢(

٠یختلف المحتوى الحرارى من مادة إلى أخرى) ١(٠)صلب فى غاز/ سائل فى غاز  / غاز فى سائل / ٠الضغط ودرجة الحرارة
٠تفضل النیوترونات كقذائف نوویة) ٢(: عبر عن التفاعل التالى فى صورة معادلة أیونیة موزونة ) ب(كمیة الحرارة المنطلقة أو الممتصة لكل مول من المذاب       ) ٣(

النانومقیاسلتغیرلون الذھب عند تحولھ من الحجم المرئى ) ٣(كلورید فضة+ نترات صودیوم فضة نترات+ كلورید صودیوم ٠للحصول على محلول أقل تركیزاُ 
حمض الھیدروكلوریك قوى بینما حمض األسیتیك ضعیف  ) ٤(من    ml 200إحسب التركیز الموالرى لمحلول حجمھ ) ج(PHحمض ضعیف أو قاعدة ضعیفة یتغیر لونھا بتغیر قیمة) ٤(
:          از المناسب لإلستخدامات االتیة حدد االداة أو الجھ) ب(ھیدروكسید الصودیوم إذاعلمت أن كتلة ھیدروكسید الصودیومــ : ماالمقصود بكل من ) ب(
اإلستخدام    األداة   g 20المذابة ٠درجة الغلیان المقاسة) ٢(٠القیاس) ١(
قیاس التغیر فى درجة حرارة نظام معزول أو :                           صوب ماتحتھ خط  ) أ: (السؤال الثالث أستنتج الصیغة الجزیئیة لمركب عضوى الكتلة المولیة لھ ) ج(

70 g٠إحتراقحرارة٠المخبارالمدرجمن األدوات المستخدمة فى تقدیر كتلة مادة ) ١(%85.7یحتوى على كربون بنسبة إذا علمت أنھ
تعیین حجم السوائل واألجسام الصلبة غیر المنتظمة            صحیح                    واحد یفترض أن المحتوى الحرارى للعنصر یساوى ) ٢(% 14.3ویحتوى على ھیدروجین بنسبة 

كمیة من      g 155إمتصت عینة من مادة مجھولة  كتلتھا ) ج(المادة التى تتكون عندما تكتسب القاعدة بروتون تكون) ٣(:أختار اإلجابة الصحیحة ) أ: (السؤال الثانى 
25فإرتفعت درجة الحرارة من  J 5700الحرارة مقدارھا ٠مرافقةقاعدة عبارة عنCO2نصف مول من ثانى أكسید الكربون ) ١( °c

g )22 / 44 / 66 / 88()رقم الشحنة لكوارك من النوع ) ٤U  یساوىe⅓-إلىc°40٠إحسب الحرارة النوعیة لھا
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التغیر الحرارى الناتج من تكوین مول واحد من المادة من) ٣(:أكتب تفسیراً علمیاً لكل من ) ج(:         أذكر مثاال لكل من ) أ: (السؤال الخامس 
٠عناصرھا األولیة فى حالتھا القیاسیةیذوب السكر فى الماء رغم أنھ مادة غیر قطبیة)١(٠مادة ثالثیة األبعاد النانویة) ١(
٠المذابة فى لتر من المحلولعدد الموالت) ٤(٠الیتغیر العدد الذرى أو الكتلى عند خروج أشعة جاما منھ) ٢(٠حمض یتواجد فى عصیر اللیمون) ٢(
ــ  : ماالمقصود بكل من ) ب(:علل لما یلى ) أ: (السؤال الثالث ٠مادة تستخدم فى التحكم فى معدل التفاعل اإلنشطارى) ٣(
٠المحلول المشبع) ٢(٠وحدة القیاس) ١(٠یختلف المحتوى الحرارى من مادة إلى أخرى) ١(٠أداة تستخدم فى تحضیر المحالیل معلومة التركیز) ٤(
g  42لھ أستنتج الصیغة الجزیئیة لمركب عضوى الكتلة المولیة) ج(الیستخدم حمض الكبریتیك فى التمییز بین المیثیل ) ٢(:ماذا نعنى بقولنا ) ب(
و یحتوى على%85.7إذا علمت أنھ یحتوى على كربون بنسبة ٠البرتقالى وعباد الشمسg/mol٠  208الكتلة المولیة للرصاص ) ١(
% 14.3ھیدروجین بنسبة عرف حرارة الذوبان ـ عند إذابة مول من نترات األمونیوم ) ب(days٠ 8فترة عمر النصف للیود ) ٢(
: أختار اإلجابة الصحیحة ) أ: (السؤال الثانى من المحلول إنخفضت درجةml 200فى الماء لتكوین إحسب النسبة المئویة الكتلیة للنیتروجین فى سماد نترت ) ج(

من غاز النشادر تساوىL 44.8عدد جرامات ) ١(الحرارة الممتصةإحسب كمیةc°15إلى  c°25الحرارة من ٠األمونیوم
)0.5 / 2 / 17 / 34( g:صحح ما تحتھ خط ) أ: (الرابع السؤال 

حمض األسیتیك     ( أحد األحماض اآلتیة یعتبر حمض قوى) ٢(٠إذا تم التفاعل على عدة خطواتمتغیرحرارة التفاعل مقدار ) ١(**               ٢٠١٤إمتحان دور ثان **  
)H =1   ,  C= 12. , O =16  , Na =23(٠)٠)حمض الستریك/ حمض النیتریك / حمض الكربونیك / ٠دائماً من الناتج النظرىأكبرالناتج الفعلى) ٢

عبارة عن أنویة       (واحدة مما یلى التنطبق على أشعة الفا ) ٣(الرقم الھیدروجینى لمحلول كربونات الصودیوم غالباَ ) ٣(:                                             فقط أجب عن أربع اسئلة
أكثر قدرة على النفاذ فى     / أكثر قدرة على تأیین الھواء / الھلیوم 7٠یساوى :   أكتب المصطلح العلمى للعبارات اآلتیة ) أ: (السؤال األول 

٠)أثر بالمجال المغناطیسى تت/ الھواء HClیعتبرأیون الكلورید الناتج من ذوبان حمض ) ٤(عدد الجزیئات أوالذرات أواألیونات فى مول واحد من المادة) ١(
)   HCl/(g)HCl  /O2H(aq)/البنزین(من أمثلة اإللكترولیتات القویة ) ٤(٠حمض مرافقفى الماء ذرات العنصر الواحد تتفق فى العدد الذرى وتختلف فى ) ٢(

:                         عبر عن التفاعل فى صورة معادلة أیونیة ) ب(بعد g 10أصبحت g 160عینة من عنصر مشع كتلتھا ) ب(٠عدد الكتلة
ماء               + ھیدروكسید بوتاسیوم            نترات بوتاسیوم + حمض نیتریك ٠إحسب فترة عمر النصفة سن٠60وحدة قیاس تساوى واحد على ملیار من المتر) ٣(
ھیدروكسیدg 10لتركیز المواللى للمحلول المحضر بإذابةإحسب ا)ج(ووسط اإلنتشار فى رذاذ حدد الصنف المنتشر) ١)(ج(المادة التى تذوب فى الماء وتعطى أیون أو أكثر من أیونات ) ٤(

٠من الماءg 800صودیوم فى  ٠اإلیروسول٠الھیدروكسید السالبة
:صوب ماتحتھ خط  ) أ: (السؤال الثالث ٠ما المقصود بحرارة التكوین) ٢(من الماء عند   g 180إحسب حجم األكسجین الالزم إلنتاج ) ب(

٠ثالثیة األبعادتعتبر األسالك النانویة من المواد ) ١(:السؤال الخامس تفاعلھ مع وفرة من الھیدروجین فى الظروف القیاسیة تبعاً 
2H2:     للتفاعل + O2 2H2O)الطاقةعندما الیحدث إنتقال أى من المادة أومفتوحاً یكون النظام ) ٢(:أكتب المعادلة الكیمیائیة أوالنوویة الدالة على ) أ

٠بین النظام والوسط المحیط٠تفاعل حمض الھیدروكلوریك مع ھیدروكسید الصودیوم) ١(:                                     أرسم مخطط الطاقة للتفاعل ) ج(
MgCO3 MgO + CO2 , ∆H = 120)یتغیر لون الفینولفثالین إلى اللون األحمر الوردى عند وضعھ) ٣(٠بالنیوترون235إنشطار الیورانیوم ) ٢

٠فى وسط متعادل٠التفاعل الكیمیائى والتفاعل النووى) ١:(قارن بین ) ب(أختار اإلجابة الصحیحة) أ: (السؤال الثانى 
⅔eیساوى  dشحنة لكوارك من النوع رقم ال) ٤(٠)یكتفى بإثنین(٠النظام المعزول و النظام المغلق) ٢(3O6H3/ C(ھى  O2CHالصیغة الجزیئیة للمركب ) ١(

C2H4O3/C2H3O4 / CH2O2                              ()أكتب المعادلة الكیمیائیة أوالنوویة الدالة على ) ب(% 25.9إحسب الصیغة األولیة لمركب یتكون من ) ج :
٠تفاعل الخارصین مع حمض الكبریتیك المخفف) ١(أكسجین                               % 74.1، نیتروجین /أحادیة األبعاد ( تعتبر األغشیة النانویة من المواد النانویة ) ٢(

238٠إنبعاث دقیقة الفا من نواة الیورانیوم ) ٢(**                        ٢٠١٥إمتحان دور ثان **  )التوجد إجابة صحیحة / ثالثیة األبعاد / ثنائیة األبعاد 
g 5إحسب كمیة الطاقة مقدرة بالجول الناتجة من تحول ) ج(٠)H =1  ,  C = 12 , N = 14  , O =16  , Na =23(/ ١یقل ( عند خروج جسیم الفا من النواة فإن العدد الذرى )٣(

٠من المادة إلى طاقة:        أكتب المصطلح العلمى للعبارات اآلتیة ) أ: (السؤال األول ٠)٢یزید / ١یزید / ٢یقل 
)فیھ كثر ثباتاً تكوناألالمركب ) ٤( -93 / 65 / 87 ) ∆ H)یعتبر الترمومتر الطبى نظام مغلق                                    ) ١(علل لما یلى ) أ:(ؤال الرابع السیتعامل مع التطبیقات الكیمیائیةفرع من فروع النانو ) ١
٠عند إنبعاث أشعة جاما الیتغیر العدد الذرى أوالعدد الكتلى) ٢(٠للمواد النانویةg  10إحسب التركیز المواللى للمحلول المحضر بإذابة)ب(

٠ثابت من یعبر عن عدد الجزیئات أو األیونات فى مول واحد من المادةعدد) ٢(٠من الماءg 200ھیدروكسید صودیوم فى  
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MgO +CO2
∆H = 117.3  KJ /mol

MgCO3

مخطط لتفاعل ماص للحرارة

:

=
=  3

عدد موالت المادة = 

100× كتلة العنصر 28× 100كتلة الصیغة الجزیئیة            70إختالف الكتلة المولیة للفوسفورالصلب عنھ فى الحالة البخاریة) ٣(
الكتلة المولیة80كتلة الصیغة األولیة     7٠14الرقم الھیدروجینى لمحلول كلورید األممونیوم أقل من ) ٤(
C5H10الصیغة الجزیئیة : أو الجھاز المناسب لإلستخدامات اآلتیة األداةحدد ) ب(

**٢٠١٤إجابة إمتحان دور ثان ** :  أختار اإلجابة الصحیحة ) أ: (إجابة السؤال الثانى اإلستخداماألداة                        
المصطلح العلمى ) أ: (السؤال األول إجابة H2CO3) ٢(g22٠) ١(٠إضافة أحجام دقیقة من السوائل أثناء المعایرة

٠النظائر) ٢(٠أفوجادروعدد ) ١(٠غاز فى غاز) ٤(٠أمواج كھرومغناطیسیة) ٣(تعیین حجم السوائل واالجسام الصلبة غیر المنتظمة
-Na++Cl)ب(معجل نووى یستخدم فى تسریع القذائف النوویة + Ag+ + NO3

- Na++ NO3
- + AgCl)٠قاعدة أرھینیوس) ٤(٠النانومتر) ٣

2H2) ب(كتلة المادة      20)      ج(الحرارةكمیة من g 155إمتصت عینة من مادة مجھولة كتلتھا ) ج( + O2 2H2O
)22.4لتر( مول1)  جرام36(مول 2الكتلة المولیة40حسبإc 40°إلى 25c°فإرتفعت الحرارة من J 5700امقدارھ

y)لتر( )  جرام180(عدد موالت المادة      ٠0.5الحرارة النوعیة لھا
22.4× 180حجم المحلول باللتر        0.2:    أذكر مثاال لكل من ) أ: (السؤال الخامس 

36صوب ماتحتھ خط  ) أ: (إجابة السؤال الثالث ٠مادة ثنائیة األبعاد النانویة) ١(
٠رصف) ٢(٠المیزان) ١(٠أشعة تستخدم فى مجال الطب) ٢(
: رسم مخطط الطاقة ) ج(⅔) ٤(٠حمض مرافق) ٣(٠دلیل لونھ أصفر فى الوسط القاعدى) ٣(
7N) ٢(٠أفضل القذائف النوویة) ٤( + 1-e6طبیعىنشاط إشعاعىC
E = m .C2) ج(:ماذا نعنى بقولنا ) ب(

٠1013الدم من الغرویات) ١( J ×271013 = ×9 ×E = 3
4.18الحرارة النوعیة للماء ) ٢( J /g °cعلل لما یلى ) أ: (السؤال الرابع ٠:
٠إلختالف نوع الذرات وعددھا ونوعیة الترابط بینھا) ١(منھ إحسب فترة عمر النصف لعنصر مشع كانت كتلة عینة) ج(

12 g 1.5تبقى منھا  g 45بعد days)٠ألنھا متعادلة الشحنة وكتلتھا مناسبة) ٢
عن تعامل الضوء مع الحجم الحرج للذھب ختالف إل) ٣(

أختار اإلجابة الصحیحة) أ: (إجابة السؤال الثانى ٠مع الحجم المرئى للذھب ھتعامل**                  ٢٠١٥أولإجابة إمتحان دور **  
٠أحادیة األبعاد ) ٢(C3H6O3٠) ١(ألن حمض الھیدروكلوریك تام التأین فى المحالیل) ٤(:المصطلح العلمى ) أ: (إجابة السؤال األول 

-)٤(٢٠یقل)  ٣(:حدد االداة ) ب(٠قانون أفوجادرو) ٢(٠النانوتكنولوجى) ١( 93٠
كتلة المادة10)        ب(٠المخبار المدرج) ٢(٠المسعر الحرارى) ١(٠الكواشف) ٤(٠حرارة التخفیف) ٣(
,)ج(ــ              : ماالمقصود ) ب( qp = 5700  , Δt = 15 °c   , C = ?m = 15540الكتلة المولیة
عدد موالت المادةΔt ×c ×=  mqp0.25عدد مراتعملیة مقارنة بین كمیة معلومة وكمیة مجھولة لمعرفة ) ١(
كتلة المذیب بالكجمc ×=  15557000.2× 15البخارى للسائلھى درجة الحرارة التى یتساوى عندھا الضغط ) ٢(

:أكتب تفسیراً علمیاً لكل من ) ج(٠5700مع الضغط الجوى
لوجود روابط ھیدروجینیة بین جزیئات السكر والماء) ١(C    :     H15 ×155) ج(

س لھا كتلة أو شحنةیألنھا موجات كھرومغناطیسیة ل) ٢(: أذكر مثاال لكل من ) أ: (السؤال الخامس .14      85.7
:علل لما یلى ) أ: (السؤال الثالث حمض الستریك) ٢(٠النانو أو كرات البوكىصدفة ) ١(1           12
٠الترابط بینھاإلختالف نوع الذرات وعددھا ونوعیة ) ١(٠الدورق العیارى) ٤(٠الكادمیوم) ٣(14.3  :    7.1
٠النھ سیعطى لون أحمر فى كال الحالتین) ٢(: ماذا نعنى بقولنا ) ب(2     :     1

مقدار التغیر الحرارى الناتج من ذوبان: حرارة الذوبان ) ب(g/mol  208الكتلة الجزیئیة الجرامیة للرصاص ھى ) ١(CH2الصیغة األولیة 
٠مول واحد من المادة فى كمیة معینة من المذیبdays 8أى الزمن الالزم لتفتت نصف نوى العنصر ھو ) ٢(كتلة الصیغة األولیة    = 2+ 12× 14 = 1

CH2الصیغة األولیة 

٨صـ  

النسبة المئویة للعنصر= =عدد وحدات               = =      = وحدات   5

عدد موالت=  =   =  مول   0.5

الموالریة= = =    لتر/ مول 2.5

y= =  لتر56

14                                               14                    0

عدد موالت=  =   =   مول   0.5

المواللیة=                     =                                          =  مواللى   1.25

2.45 J /g °c = =C

1                          2                        3



:

Δt ×c ×=  mqp42          1أى كمیة الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة ) ٢(كتلة الصیغة الجزیئیةgمن الماء
10 = 8360  J ×4.18 ×= 200qp14ولیةكتلة الصیغة األ°c1 4.18ھى J٠

الزمن الكلى             = ,  45فترة عمر النصف  =  ?) ج(C3H6الصیغة الجزیئیة ٠حامل لألدویة: كرات البوكى : إستخدام ) ج(
1.5              3               6               12:أختار اإلجابة الصحیحة ) أ: (إجابة السؤال الثانى التحكم فى التفاعالت النوویة داخل المفاعل  : قضبان التحكم ) ٢(

الزمن الكلى٠45حمض النیتریك) ٢(g٠ 34)   ١(٠االنشطارى
عدد الفتراتHCl(aq)3) ٤(٠أكثر قدرة على النفاذ فى  الھواء) ٣(:        صحح ) أ: (إجابة السؤال الرابع 

KOH + HNO3)١) (ب(٠أقل) ٢(٠ثابت) ١( KNO3 + H2O
كتلة المادة20) ج(٠قاعدة مرافقة) ٤(7٠أكبر من ) ٣(
10فترة عمر النصف  =  ?) ب( الكتلة المولیة40الكلىالزمن = ,

160 عدد موالت المادة100.5           20            40            80
كتلة المذیب بالكجم0.8كلىالزمن ال60

:إجابة السؤال الثالث عدد الفترات 4
٠مغلقاً ) ٢(٠أحادیة األبعاد) ١(غاز  : ووسط اإلنتشار ،  سائل  : الصنف المنتشر ) ١) (ج(
-) ٤(٠وسط قاعدى) ٣(تكوین مولمقدار التغیر الحرارى الناتج من: حرارة التكوین ) ٢( ⅓

:أكتب المعادلة الدالة على ) ب(٠الحالة القیاسیةواحد لمركب من عناصره األولیة وھى فى
Zn + H2SO4) ١(:   أكتب المعادلة ) أ: (إجابة السؤال الخامس  ZnSO4 + H2

NaOH + HCl)١) (ب( NaCl + H2O
)٢ (92Th   + 2He92نشاط إشعاعى طبیعىU

)٢(0n 56Ba + 36Kr + 30n + E92U +
E = m .C2)  ج(ال یتحول العنصر فیھا إلى:التفاعل الكیمیائى ) ١: (قارن بین ) ب(

٠1013عنھا قدر ضئیل من الطاقةوینتجآخرعنصر J ×451013 = ×9 ×E = 5
:علل لما یلى ) أ: (إجابة السؤال الرابع وینتج عنھا  یتحول العنصر فیھا إلى عنصر آخر : التفاعل النووى 

٠المحیطبین النظام والوسطألنھ نظام یسمح بتبادل الطاقة فقط ) ١(٠قدرھائل من الطاقة
٠ألنھا موجات كھرومغناطیسیة لیس لھا كتلة أو شحنة) ٢(

بینمالصلب مكون من ذرة واحدةألن المول من الفوسفور ا) ٣(**      ٢٠١٥ثانإجابة إمتحان دور **  
٠ذرات ٤من المول من الفوسفور فى الحالة البخاریة مكون:                   المصطلح العلمى ) أ: (إجابة السؤال األول 

٠قویةألنھ ینشأ من حمض ضعیف وقاعدة ) ٤(٠عدد أفوجادرو) ٢(٠النانوتكنولوجى) ١(
٠السیكلترون) ٢(٠الماصة) ١: (حدد االداة ) ب(٠الموالریة) ٤(٠حرارة التكوین) ٣(
Δt = 65     ,)ج(ــ: ماالمقصود بكل من ) ب( °c   ,     qp = ?m = 350
٠Δt ×c ×=  mqpوحدة من خاللھا یمكن معرفة نوع الكمیة الفیزیائیة) ١(
J ×0.14 ×=  350qp  3185 =  ٠65محلول یحتوى على أقصى كمیة من المذاب) ٢(
:                 أذكر مثاال لكل من ) أ: (إجابة السؤال الخامس C    :     H) ج(

٠أشعة جاما) ٢(٠األنابیب الكربونیة) ١(14.3      85.7
٠النیوترون) ٤(المیثیل البرتقالى           ) ٣(1           12
:ماذا نعنى بقولنا ) ب(14.3  :    7.1

٠أى مخلوط غیر متجانس یمكن رؤیة دقائق المذاب بالمجھر) ١(2     :     1
األولیة    كتلة الصیغة = 2+ 12× 14 = 1

الصیغة األولیةعدد وحدات = =      =     وحدات   3

فترة عمر النصف= =      =     یوم15

المادةعدد موالت=  =   =    مول   0.5

المواللیة= =   =    كجم  / مول 2.5

238 234 4

عدد موالت=          =                     =  مول   0.5

المواللیة=                     =                                          =  مواللى   1.25

2.45 J /g °c  = =C

1                          2                       3                     4

فترة عمر النصف==      =     سنة15

235      1       141      92       1

٩صـ  

235             1                              141               92                  1



ــ:  ضع المفھوم العلمى  للعبارات اآل تیة: ١س
2Heإذا كانت طاقة الترابط النووى لنواة الھلیوم ) ١٤(٠یذوب السكرفى الماء) ٥(ذرات العنصر نفسھ تكون متفقة فى عدد البروتونات وتختلف) ١(

فإن طاقة الربط لكل نیوكلیون بالملیونMev 28تساوى ٠ملح قاعدي التأثیرNa2CO3كربونات الصودیوم )٦(٠فى عدد النیوترونات
٠)112 / 56 / 14 / 7(إلكترون  فولت تساوى ٠إستخدام قضبان من الكادمیوم فى المفاعالت النوویة) ٧(٠لمتناھیة فى الصغرتكنولوجیا المواد ا) ٢(
/ أشعة الفا (تحول البروتون إلى نیوترون ینطلقعندما ی) ١٥(٠محالیل األحماضالتوجد أیونات ھیدروجین موجبة فى )٨(٠الزمن الالزم لكى ینحل نصف أنویة العنصر المشع)٣(
Cذرة كربون ویرمز لھا ٦٠نانویات تتكون من ) ٤( ٠)بوزیترون / أشعة جاما/ أشعة بیتا أبراج المحمول من          یعانى سكان المناطق القریبة من) ٩(60٠
:     صوب ماتحتھ خط فى العبارات اآلتیة٥س٠فقدان الذاكرة٠صیغة تمثل أبسط نسبة بذرات العنصر فى جزئ المركب) ٥(
تذوب فى الحمض طبقاً لتعریف أرھینیوس ھو المادة التى) ١(٠تفاعالت إندماجیة فى المختبراتحداث یصعب إ) ١٠(٠كمیة المادة المحسوبة إعتماداُ على معادلة التفاعل) ٦(
OH٠-أیون وتعطىالماء٠تسمى أشعة الفا أو بیتا أو جاما باإلشعاعات المؤینة) ١١(أفوجادرو من الذراتعددعلىكمیة المادة التى تحتوى ) ٧(
٠البروتونحمض ثالثى3CO2Hكربونیك یعتبر حمض ال) ٢(٠یُعتبر الماء جزئ قطبى) ١٢(٠تجانس التركیب والخواص مكون من مادتین أو أكثرممخلوط ) ٨(

النشطة وینتج غاز                              حماض المخففة مع الفلزات تتفاعل األ) ٣(:  أختار اإلجابة الصحیحة من بین األقواس٤س٠أواألیوناتلجزیئاتأو ا
٠كسجیناألعملیات التحضیراألدوات الزجاجیة المستخدمة فىمن ) ١(٠المادة التى تكون الدقائق الغرویة) ٩(
٠جزیئات المادةحركةطاقة مقیاس لمتوسط الحرارةتعتبر ) ٤(الدوارق/ المیزان الحساس / الماصة / السحاحة (والتقطیر ٠قدرة الذرة على جذب إلكترونات الرابطة نحوھا) ١٠(
المستوى والذى ھومن طاقةمادةفى الالكیمیائیةتنشأ الطاقة ) ٥(٠)المستدیرة٠ظاھرة تشتت الغروى للضوء للتفرقة بین المحلول والغروى) ١١(
٠محصلة طاقة حركة اإللكترون وطاقة وضعھالدوارق(من األدوات الزجاجیة المستخدمة فى المعایرة ) ٢(٠عدد موالت المذاب فى كیلو جرام واحد من المذیب) ١٢(
٠واحد صحیحیساوى عنصریفترض ان المحتوى الحرارى لل) ٦(٠)الماصة / ارق العیاریة الدو/ مخبار المدرج ال/ المستدیرة أو إلى جزیئاتتفكك المذاب إلى أیونات موجبة أیونات سالبة)١٣(

:قارن بین ٦س 7تساوى/7أقل من (للمحلول حمضى تكون PHقیمة ) ٣(٠قطبیة منفصلة فیحاط كل منھا بجزیئات المذیب
٠ةیالتفاعالت الكیمیائیة والنوو) ١(٠)7أكبر من / الكائنات الحیة فلھاأحماض ضعیفة تستخلص من أعضاء)١٤(

٠أشعة الفا وجاما) ٢(/ الرقیقة األغشیة( لعمل الدوائر اإللكترونیة نستخدم )٤(٠نباتى اوحیوانىأصل
٠المواللیة والموالریة) ٣(٠)أسالك النانو / النانو ألیاف٠مول واحد من المادة فىالرابطةمقدار الطاقة الالزمة لكسر)١٥(
٠الذوبانیة واإلذابة) ٤(تستخدم) صدفة النانو/ ألیاف النانو / األنابیب الكربونیة ( )٥(٠مقیاس لمتوسط طاقة حركة جزیئات المادة) ١٦(
:أكتب التفاعالت الكیمیائیة أوالنوویة الدالة على ٧س٠كأجھزة إستشعار بیولوجیة٠خلیط من غازى البروبان والبیوتان) ١٧(
٠دروكلوریك مع كربونات الصودیومتفاعل حمض الھی) ١(ھى C3H9O6الصیغة األولیة للمركب ) ٦(٠أى جزء من الكون یحدث فیھ التغیر الكیمیائى أوالفیزیائى) ١٨(
تفاعل حمض الھیدروكلوریك مع الصودا الكاویة ) ٢(٠)CH3O2 /C2H3O  /CH2O3  /CH3O(یقوم فیھا نیوترون واحد فى 235كمیة من الیورانیوم ) ١٩(

٠لدقیقة بیتا) 14(فقد الكربون المشع) ٣(S.T.Pمن الھیدروجین عند g 4حجم ) ٧(٠المتوسط ببدء تفاعل جدید
٠لدقیقة الفا) 238(فقد الیورانیوم ) ٤(٠لتر89.6 /  44.8 /  22.4  / 2 )(٠موجات كھرومغناطیسیة لیس لھا كتلة أو شحنة) ٢٠(
:أكتب المعادلة األیونیة اآلتیة ٨س تتفاعل األحماض مع أمالح الكربونات أو البیكربونات) ٨(٠مواد نانویة تستخدم فى عالج األمراض السرطانیة) ٢١(

٠تفاعل نترات الفضة مع كلورید الصودیوم٠)التعادل / الحامضیة / القاعدیة ( یسمى بإختبار :عرف ما یلى ٢س
:رسم مخطط الطاقة٩سالتى یكون عندھا الفینولفثالین أحمر دموى PHقیمة ) ٩(٠المحتوى الحرارى) ٢(٠النظام) ١(
٠تفاعل ماص للحرارة) ٢(٠تفاعل طارد للحرارة) ١(٠)9  /  6   /  4  /  2(٠القیاس) ٤(٠قانون ھیس) ٣(
NH4یعتبر أیون HClمع NH3فى تفاعل األمونیا ) ١٠(٠ل المشبعالمحلو) ٦(٠النظان المعزول) ٥(

٠ذوبان ماص للحرارة) ٤(٠ذوبان طارد للحرارة) ٣(+
٠)حمض مرافق/ قاعدة مرافقة / قاعدة / حمض ( خروج ُجسیم بیتا من نواة عنصر مشع یزید العدد ) ١(ــ : علل ٣س

/ طارد للحرارة/ ماص للحرارة( كسرالرابطة تفاعل ) ١١(٠الذرى واحد
٠)الیحدث لھ تغیر حرارى٠تغطى الطرق الجلیدیة بالملح) ٢(
:مسائل ١٠سوحدة قیاس الحرارة النوعیة) ١٢(٠بقانون المجموع الجبرىسمى قانون ھیس ) ٣(
/ J(٠للبروتون شحنة موجبة )٤( °k  ــJ /g °c  ــJ /mol  ــJoule(٠

٠)میزون / إلكترون / نیوترون / بروتون ( الرسم التالى یمثل تركیب ) ١٣(
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