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  )اكتبي املصطلح العلمي املناسب لكل فقرة من الفقرات التاليةالسؤال األول: )أ:   

 

  )أجيِب حسب املطلوب منك: )ب - 

 ؟ما اسم العامل الذي قام بإجراء هذه التجربة -1

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

 . املصعد واملهبطحددي عىل الرسمة   -2

 ؟ ملـــاذا  أطلق عىل هذا األنبوب )أنبوب األشعة املهبطية( -3

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

  اململكة العربية السعودية.

 

 

 

لعام الدراس ي ل( ثانيأسئلة االختبار النهائي )الفصل الدراس ي ال

 هـ 1444

 https://t.me/Sciences_203     قنايت:

 علوم :املادة

 متوسط  لثثا :الصف وزارة التعليم. 

 ه1444/        /        التاريخ: إدارة تعليم  

 :اليوم مكتب تعليم 

 مدرسة  
 3 عدد الصفحات:

 الزمن: ساعة ونصف.

 . ..................................................................................  الجلوس: رقم  . ..................................................................................  الطالب: اسم 

 رقم السؤال 
 الدرجة التي حصلت عليها الطالبة

 املدققة  املراجعة  املصححة 
 كتابة رقًما 

    فقط ال غير                   األول 

 فقط ال غير   الثاني

 فقط ال غير   الثالث 

 فقط ال غير   الرابع

 فقط ال غير   املجموع 

 ......... ...........................  اإلشعاعي. عنصــر آخر عن طريــق عملية التحللتغيــر عنرص إىل  .1

 ......... ...........................  تتغري.   مادة تعمل عىل زيادة رسعة التفاعل دون أن .2

 ......... ...........................  . يف مســتوى الطاقة ّ اخلارجي اإللكرتوناتعبارة عــن رمز العنرص حماط بنقاط متثل عدد  .3

 ......... ...........................  .مرتبطني برابطة كيميائية  مادة نقية حتوي عنرصين أو أكثر .4

 ......... ...........................  . ختتلــف يف عدد النيوتروناتلكنها  لعنرص نفســه ا ذرات  .5

 ......... ...........................  احلد األدنى من الطاقة الالزمة لبدء التفاعل الكيميائي.  .6
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 لصفحةقلبي اا

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

 ..................... 
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 :السؤال الثاين: )أ( اختاري اإلجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية   

 (فرسي ما يـيل عملًيا؟ ب ) 

؟   النبيلة الغازات  18جموعة ملاسمى عنارص  ت   -1

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

 ؟ يستخدم الصمغ والبورسالن يف عالج األسنان ملاذا  -2

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

 

  أ( قارين بني الفلزات والالفلزات من حيث وجه املقارنة: السؤال الثالث( - 

 

 

 

 

1 
 .................. اكتشف طومسون جسيامت سالبة الشحنة تسمى

 يوناتاأل   ربوتوناتال نيوترونات ال لكرتونات اإل

2 
 .هو جمموع عدد الربوتونات والنيوترونات يف نواة الذرة....................  

 القوة النووية     الكتلة الذرية  عدد الكتيل ال عدد الذري  ال

3 
 ـي ....................... العنارص يف اجلدول الدوري تبعا للزيادة ف هنري موزيل رتب 

 عمر النصف    العدد الذري  العدد الكتيل   نصف القطر الذري 

4 
 .................  لت واتتكون جمموعة احلديد الثالثية من احلديد والكوب

 النيكل  قصدير  ال ملونيوم األ نحاس ال

5 
 .................. و .......................  مها  14أثقل عنرصين يف املجموعة 

 الفضة القصدير و   القصدير والرصاص  والكربون القصدير  القصدير والذهب 

6 
 تسمى ............. تصبح مشحونة بشحنة سالبة،   ا،واحدً ا إلكرتونً عندما تكتسب الذرة 

 أيون تسامهي   أيون جزئي أيون سالب  أيون موجب

7 
   تسمى الرابطة الناجتة عن تشارك الذرات باإللكرتونات رابطة ....................

 ذرية  أيونية  فلزية  تسامهية  

8 
 بـ ...................  الكيميائيتسمى املواد التي تتكون يف أثناء حدوث التفاعل 

 املثبطات  العوامل املساعدة   النواتج  املتفاعالت

 الالفلزات   وجه املقارنة الفلزات  

  التوصيل للحرارة والكهرباء 

  احلالة الفيزيائية    

10 

10 
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 (ب) أكميل اجلدول حسب املطلوب: اجلدول الدوري ،  أمامِك جمموعة من جمموعات    

 

 

 

 

 

 

 - : أوزين املعادلة الكيميائية التي أمامك)ج(

1-  

 حددي هل التفاعل طارد أم ماص للطاقة؟     -2

 رابع:السؤال ال ( ( أمام العبارة الصحيحة و )✓ضعي عالمةΧ ) :أمام العبارة اخلاطئة 

 

 

وزعي عنرص الصوديوم   -1

 توزيع إلكرتوين 

حددي رقم املجموعة   -2

 ورقم الدورة. 

مثيل عنرص الصوديوم   -3

 متثيل نقطي.

عددي بعض خصائص  -4

،  املجموعة التي أمامك

 )اثنان فقط(. 

 
 املجموعة: .............. 

 الدورة: ................. 

 

 

 

 

 

1-  

2-  

 )            (  .مصمتة متجانسةاعتقد دالتون أن الذرة كرة  .1

 )            (  بيتا. نيوترون هي جسيامت 2وبروتون  2الدقائق التي حتتوي عىل  .2

 )            (  . 238 –اليورانيوم   النظري الذي يمكن استخدامه يف تأريخ عمر األرض هو .3

 )            (  دائاًم بني الفلزات والالفلزات.  تنشأ الرابطة الفلزية .4

 )            (  . أسفل إىل أعىلمن  االنتقالعند   كيميائًيا اهلالوجينات يقل نشاط .5

 )            (  إلكرتونات فقط.  8لـ   األولال الطاقة جميتسع  .6

 )            (  إضافة مثبط.  ي عن طريقــيمكن تقليل رسعة التفاعل الكيميائ .7

 )            (  .يــالتفاعل الكيميائهناية يكون تركيز املواد املتفاعلة أكرب ما يمكن عند  .8

 )            (  درجة احلرارة.  ي عند زيادةــ تزداد رسعة التفاعل الكيميائ .9

 )            (  . كيميائــيي عد انصهار اجلليد مثااًل عىل التغيــر ال  .10

 لصفحةاقلبي ا

10 

 انهتت األس ئةل وهلل امحلد 
 دعوايت لكن ابلتوفيق والنجاح

 .............................................. معلمة املادة: 

 O2H                   2O   +      2H    +     طاقة
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   )اكتبي املصطلح العلمي املناسب لكل فقرة من الفقرات التاليةالسؤال األول: )أ:   

 

  )أجيِب حسب املطلوب منك:  )ب - 

 ؟ ما اسم العامل الذي قام بإجراء هذه التجربة - 1

 العامل وليام كروكس                

 . املصعد واملهبطحددي عىل الرسمة  - 2

ـــاذا أطلق عىل هذا األنبوب )أنبوب األشعة املهبطية( - 3  ؟ مل

 هبط إىل املصعد. األشعة تبدأ سريها من املألنه           

  اململكة العربية السعودية. 

 

 

 

لعام الدراس ي ل( ثانيأسئلة االختبار النهائي )الفصل الدراس ي ال

 هـ 1444

 https://t.me/Sciences_203     قنايت:

 علوم  :املادة 

 متوسط  لثثا :الصف وزارة التعليم. 

 ه 1444/        /        التاريخ: إدارة تعليم  

 :اليوم مكتب تعليم

 مدرسة  
 3 عدد الصفحات:

 الزمن: ساعة ونصف. 

 . .................................................................................. الجلوس:رقم  نموذج اإلجابة                                       الطالب:اسم 

 رقم السؤال 
 الدرجة التي حصلت عليها الطالبة 

 املدققة  املراجعة  املصححة 
 كتابة  رقًما 

    فقط ال غير                  10 األول 

 فقط ال غير 10 الثاني

 فقط ال غير 10 الثالث

 فقط ال غير 10 الرابع 

 فقط ال غير 40 املجموع 

 التحول  اإلشعاعي.  عنصــر آخر عن طريــق عملية التحللتغيــر عنرص إىل  .1

 العامل املساعد( العامل املحفز أو ) تتغري.  مادة تعمل عىل زيادة رسعة التفاعل دون أن .2

 التمثيل النقطي  . يف مســتوى الطاقة ّ اخلارجي اإللكرتوناتعبارة عــن رمز العنرص حماط بنقاط متثل عدد   .3

 ركب  امل .مرتبطني برابطة كيميائية مادة نقية حتوي عنرصين أو أكثر .4

 النظائر  .ختتلــف يف عدد النيوتروناتلكنها لعنرص نفســه اذرات  .5

 طاقة التنشيط  احلد األدنى من الطاقة الالزمة لبدء التفاعل الكيميائي.  .6
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 لصفحةقلبي اا

 املصعد

 ط املهب
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 :السؤال الثاين: )أ( اختاري اإلجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية   

 (فرسي ما يـيل عمليًا؟ب ) 

 ؟   النبيلة  الغازات 18جموعة  ملاسمى عنارص ت   - 1

 ا. خرى بسبب نشاطها القليل جًد أتتحد مع عنارص   فردة ونادًرا ماألهنا توجد يف الطبيعة من 

 ؟ يستخدم الصمغ والبورسالن يف عالج األسنان ملاذا - 2

 ن الطبيعية. سناا لسوائل اجلسم وتأخذ لون األألهنا مواد قوية ومقاومة كيميائيً 

   أ( قارين بني الفلزات والالفلزات من حيث وجه املقارنة:  السؤال الثالث( - 

 

 

 

 

 

1 
 ..................  اكتشف طومسون جسيامت سالبة الشحنة تسمى

 يونات األ   ربوتوناتال نيوترونات ال لكرتونات اإل

2 
 .هو جمموع عدد الربوتونات والنيوترونات يف نواة الذرة.................... 

 القوة النووية     الكتلة الذرية  عدد الكتيلال عدد الذري  ال

3 
 ـي ....................... العنارص يف اجلدول الدوري تبعا للزيادة فهنري موزيل  رتب 

 عمر النصف    العدد الذري  العدد الكتيل   نصف القطر الذري 

4 
 .................  لت واتتكون جمموعة احلديد الثالثية من احلديد والكوب

 النيكل   قصدير  ال ملونيوم األ نحاس ال

5 
 .................. و .......................  مها 14أثقل عنرصين يف املجموعة 

 الفضة  و   القصدير  القصدير والرصاص  والكربون القصدير  القصدير والذهب 

6 
 تسمى ............. تصبح مشحونة بشحنة سالبة،  ا،واحدً ا إلكرتونً عندما تكتسب الذرة 

 تسامهي أيون    جزئيأيون  سالب أيون   أيون موجب 

7 
   .................... رابطة  باإللكرتوناتعن تشارك الذرات  الناجتةسمى الرابطة  ت

 ذرية    أيونية   فلزية تسامهية  

8 
 بـ ...................  التفاعل الكيميائيسمى املواد التي تتكون يف أثناء حدوث  ت

 املثبطات  العوامل املساعدة   النواتج  فاعالت املت

 الالفلزات  وجه املقارنة  الفلزات 

 ل  التوصي رديئة التوصيل للحرارة والكهرباء  موصلة جيدة 

 هشة غازية أو صلبة  احلالة الفيزيائية  بق سائل  لبة ماعدا الزئص

 لصفحةاقلبي ا

10 
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 (ب) أكميل اجلدول حسب املطلوب:اجلدول الدوري ،  أمامِك جمموعة من جمموعات    

 

 

 

 

 

 

 - : أوزين املعادلة الكيميائية التي أمامك)ج(

1 -   

 ة التفاعل طارد للطاقحددي هل التفاعل طارد أم ماص للطاقة؟     - 2

  رابع:السؤال ال ( ( أمام العبارة الصحيحة و )✓ضعي عالمةΧ ) :أمام العبارة اخلاطئة 

 

 

وزعي عنرص الصوديوم   - 1

 توزيع إلكرتوين 

حددي رقم املجموعة   - 2

 ورقم الدورة. 

مثيل عنرص   - 3

الصوديوم متثيل  

 نقطي.

عددي بعض خصائص املجموعة  - 4

 )اثنان فقط(. ، التي أمامك

 
   األوىل املجموعة:

 Na   الثالثة الدورة:

 المعة  -1

    صلبة  -2

 كثافتها منخفضة  -3

 درجة انصهار منخفضة  -4

   أخرى.متيل اىل االحتاد مع عنارص  -5

 (    ✓    )      .مصمتة متجانسةاعتقد دالتون أن الذرة كرة  .1

 (       ×  ) بيتا.  نيوترون هي جسيامت 2وبروتون   2الدقائق التي حتتوي عىل   .2

 (       ✓)        . 238  –اليورانيوم    النظري الذي يمكن استخدامه يف تأريخ عمر األرض هو .3

 (        ×)      دائاًم بني الفلزات والالفلزات.  تنشأ الرابطة الفلزية .4

 (     ✓   )    . أسفل إىل أعىلمن  االنتقال د  عن  كيميائيًا اهلالوجينات اطيقل نش .5

 (         ×)      . إلكرتونات فقط 8لـ   األولال الطاقة  جميتسع  .6

 (      ✓)         إضافة مثبط.  ي عن طريقــالتفاعل الكيميائيمكن تقليل رسعة  .7

 (      ×)         .يــالتفاعل الكيميائهناية  يكون تركيز املواد املتفاعلة أكرب ما يمكن عند .8

 (         ✓)      رجة احلرارة. د ادةد زيي عنــل الكيميائعة التفاعزداد رست .9

 (       × )       . ائــيكيمي عىل التغيــر الي عد انصهار اجلليد مثااًل   .10

10 

 انهتت األس ئةل وهلل امحلد 
 دعوايت لكن ابلتوفيق والنجاح 

مة املادة: ..............................................   معل

 O2H 2                   2O   +      2H 2     +     طاقة



 

 

 هـ 4111الذوس ) ألاوى ( للػام الذساس ي :  الثاويالفصل الذساس ي  الػلىمت اخخباس ملادة أظئل

 .................................... املصحح اظم الطالب ........................................................................................................
 

 

 الذسحت                                                                                                                               

 

                                                                                                 

 حعمى رساث الػىصش هفعه التي لها أغذاد هُىجشوهاث مخخلفت :  .1

 الىظائش د إلنتروهاث ج أًىهاث ب بشوجىهاث أ

 : هظير:لخدذًذ غمش املخلىقاث الحُت ٌعخخذم  .2

 44-النشبىن  د 41-النشبىن  ج  41-ن النشبى  ب 41-النشبىن  أ

 أي الػىاصش الخالُت ال ًيخمي إلى زالزُت الحذًذ :  .3

 الحذًذ د النىبالذ ج الىداط ب الىُهل أ

 :( وشاطا   41ألثر غىاصش مجمىغت الهالىحُىاث ) املجمىغت  .4

 Iالُىد  د Brالبروم  ج Clالهلىس  ب Fالفلىس  أ

 في الزسة ًدعؼ إلى :  لثالثامعخىي الطاقت  .5

 إلنترون 11 د إلنتروهاث  2 ج إلنتروهين  ب إلنتروهين 42 أ

ىميغذد فتراث غمش الىصف لػىصش الع .6  : حم06فنم ًدبقى مىه إرا بذأها بػُىت لخلتها  فتراث(1)411 -ًز

 حم  06 د حم  45 ج حم  16 ب  5,1 أ

 أي مما ًلي ال ًؤزش في ظشغت الخفاغل النُمائي :  .7

 الترليز د  معاخت العطذ ج مىاصهت املػادلت  ب الحشاسة  أ

  الاظخيخاج الزي جىصل له سرسفىسد في ججشبخه ؟ .8

 الزسة ال جىقعم د مػظم حجم الزسة فشاؽ ج وحىد الالنتروهاث ب الزسة لشة صماء أ

 خالى غملُت الخدىى بِخا ، ًخدىى الىُىجشون إلى بشوجىن و : 3

 حعُم بِخا د  هىاة ج حعُم ألفا  ب هظير أ

اث الجىالاث والهاميراث 46 عخخذم في بطاٍس ت َو  : مً الػىاصش الفلٍض

 (   Liاللُثُىم )  د ( Clالهلىس )  ج Brالبروم  ب ( Naالصىدًىم )  أ

ً املشلباث الدعاهمُت : 44  الىخذة ألاظاظُت لخنٍى

ئاث د أمالح  ج أًىهاث  ب أخماض أ  حٍض

41  
ً
 ؟أي مما ًأحي حغيرا

ً
ا ُّ  لُمُائ

ىن ساظب مً الصابىن  أ
َّ
ق وسقت  ج جدىى الشمؼ العائل إلى صلب ب جن  لعش بُضت هِئت د جمٍض

 أّي مّما ًأحي ًصف الػامل املحفض ؟ 41

 ٌعتهلو أزىاء الخفاغل  د هى مً املىاد الىاججت  ج هى مً املىاد املخفاغلت  ب ٌعشع الخفاغل النُمُائي  أ

 ًصف الحذ ألادوى مً الطاقت لبذء الخفاغل النُمُائي :املصطلح الزي  41

ماث  د ظشغت الخفاغل  ج غامل مدفض  ب طاقت الخيشُط  أ  إلاهٍض

 املثبطاث في الخفاغل النُمُائي : 45

ذ مً معاخت العطذ  ب ظشغت الخفاغل جقلل مً  أ ذ مً ظشغت الخفاغل  ج جٍض  جقلل مً فترة صالخُت الطػام د جٍض

 

 

 

 اختر إلاحابت الصحُدت مما ًلي : العؤاى ألاوى:

 

 

 

 اململنت الػشبُت العػىدًت

 وصاسة الخػلُم

  إداسة الخػلُم
 مذسظت 

خ :         هـ 4111/    /       الخاٍس

 الػلىم املادة   :  

 ت وهصف ظاغ الضمً  :  

 الثالث مخىظط  الصف :  
 

 40  
 دسحت 45.......... / 

 



 

 ( أمام الػباسة الخاطئت مما ًلي :  ( أمام الػباسة الصحُدت ، وغالمت )  صغ غالمت ) العؤاى الثاوي: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  أ( ألمل الػباساث الخالُت مً بين القىظين  : لثالعؤاى الثا

 }  الىىاجج -طىمعىن  –خفاغالثامل –حعاهمُت  –قاهىن خفظ النخلت  –الخدىى  –أًىهُت   {
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج ( أوصن املػادلت الخالُت :                                                                    ب ( ألمل املػادلت الخالُت :  

234Pa91 →   ……..U
…… + α                                                                        

 

 : د (ألمل الجذوى الخالي 

  

 الػىصش  الػذد الزسي  املعخىي ألاوى  املعخىي الثاوي املعخىي الثالث  الذوسة املجمىغت  الخمثل الىقطي

 الىتروحين 1 1     

  

                                                                                                          ألخب الصُغت النُمُائُت ملشلب ألعُذ الفضت ؟ -ٌ

 

 اهتهذ ألاظئلت وفقنم هللا                                                                                                                        

ئاث املىاد املخفاغلت بشهل ماٍف ششط إلخذار الخفاغل                                                                    .4  )         (                                  جصادم حٍض

 )          (                                                                                                            حعمى الػىاصش الاهخقالُت            41 – 1غىاصش املجمىغاث مً  .1

 )          (                                                                                                           سجبذ الػىاصش في الجذوى الذوسي الحذًث خعب سأي مىذلُف  .1

 )          (                                       ملما ابخػذ املعخىي غً الىىاة احعؼ لػذد أقل مً إلالنتروهاث                                                                     .1

 )          (                                                                                                                                            الفلض غىصش المؼ و مىصل للنهشباء و الحشاسة  .5

ق قُاط ظشغت اظتهالك أخذ  .0  ملىاد املخفاغلت أو ظشغت جنىن أخذ املىاد الىاججت  )          (جقاط ظشغت الخفاغل النُمُائي غً طٍش

 )          (  B                                                                                                                                                                    الشمض النُمُائي للبىجاظُىم  .1

ذ الصىدًىم  هىع الشابطت النُمُائُت في مشلب .2  )          (                                                                                                                  أًىهُتملىٍس

3.                        
ً
 )          (                                                                                                                              مل الخفاغالث النُمُائُت جدذر جلقائُا

 )          (                                         حعمى الصفىف ألافقُت في الجذوى الذوسي بالذوساث                                                                                 .46

 )         (                                                                                            افُذ                              أشهاى مخخلفت مثل ألاملاط و الجش  النشبىن له .44

ت في املجمىغت سقم ) .41 ت ألاسضُت مجمىغ4الفلضاث القلٍى                                                                                            (     )                                            ( 1سقم ) ت( أغلى وشاطا مً الفلضاث القلٍى

 )          (                                           و مخخصش و دقُق للخفاغل النُمُائي                            ودقُق املػادلت النُمُائُت هي وصف مىحض  .41

ت                                                                               .41  )          (                                               الخفاغالث الطاسدة للطاقت ًخدشس منها طاقت خشاٍس

ادة جشليز املىاد املخفاغلت  .45 ذٍص  )          (              مً ظشغت الخفاغل                                                                                                               ًٍض

 

 في الىىاجج و املخفاغالث4
ً
ا                      ........................................ . غذد الزساث و هىغها ًجب أن ًنىن مدعاٍو

                     ........................................سابطت 2Cl  . هىع الشابطت في حضئ الهلىس 1

                     ........................................ حعمى  املىاد البادئت في الخفاغل. 1

                     ........................................ . الزسة لشة مً الشحىاث املىحبت جىدشش فيها إلنتروهاث ظالبت الشحىت هى همىرج1

ق غملُت الخدلل إلاشػاعي5                      ........................................ . حغير غىصش إلى غىصش آخش غً طٍش

 

 

 دسحت 45.......... / 



 

 

 هـ 4111الذوس ) ألاوى ( للػام الذساس ي :  الثاويالفصل الذساس ي  الػلىمت اخخباس ملادة أظئل

 .................................... املصحح   همىرج إحابت:  اظم الطالب
 

 

 الذسحت                                                                                                                               

 

                                                                                                 

 حعمى رساث الػىصش هفعه التي لها أغذاد هُىجشوهاث مخخلفت :  .1

 الىظائش د إلنتروهاث ج أًىهاث ب بشوجىهاث أ

 : هظير:لخدذًذ غمش املخلىقاث الحُت ٌعخخذم  .2

 44-النشبىن  د 41-النشبىن  ج  41-ن النشبى  ب 41-النشبىن  أ

 أي الػىاصش الخالُت ال ًيخمي إلى زالزُت الحذًذ :  .3

 الحذًذ د النىبالذ ج الىداط ب الىُهل أ

 :( وشاطا   41ألثر غىاصش مجمىغت الهالىحُىاث ) املجمىغت  .4

 Iالُىد  د Brالبروم  ج Clالهلىس  ب Fالفلىس  أ

 في الزسة ًدعؼ إلى :  الثالث معخىي الطاقت  .5

 إلنترون 11 د إلنتروهاث  2 ج إلنتروهين ب إلنترون 42 أ

ىميغذد فتراث غمش الىصف لػىصش الع .6  : حم06مىه إرا بذأها بػُىت لخلتها  فنم ًدبقى فتراث(1)411 -ًز

 حم  06 د حم  45 ج حم  16 ب  5,1 أ

 أي مما ًلي ال ًؤزش في ظشغت الخفاغل النُمائي :  .7

 الترليز د  معاخت العطذ ج مىاصهت املػادلت  ب الحشاسة  أ

  الاظخيخاج الزي جىصل له سرسفىسد في ججشبخه ؟ .8

 الزسة ال جىقعم د مػظم حجم الزسة فشاؽ ج وحىد الالنتروهاث ب الزسة لشة صماء أ

 خالى غملُت الخدىى بِخا ، ًخدىى الىُىجشون إلى بشوجىن و : 3

 حعُم بِخا د  هىاة ج حعُم ألفا  ب هظير أ

اث الجىالاث والهاميراث 46 عخخذم في بطاٍس ت َو  : مً الػىاصش الفلٍض

 (   Liاللُثُىم )  د ( Clالهلىس )  ج Brالبروم  ب ( Naالصىدًىم )  أ

ً املشلباث الدعاهمُت : 44  الىخذة ألاظاظُت لخنٍى

ئاث د أمالح  ج أًىهاث  ب أخماض أ  حٍض

 ؟ 41
ً
ا ُّ  لُمُائ

ً
 أي مما ًأحي حغيرا

ىن ساظب مً الصابىن  أ
َّ
ق وسقت  ج جدىى الشمؼ العائل إلى صلب ب جن  لعش بُضت هِئت د جمٍض

 املحفض ؟أّي مّما ًأحي ًصف الػامل  41

 ٌعتهلو أزىاء الخفاغل  د هى مً املىاد الىاججت  ج هى مً املىاد املخفاغلت  ب ٌعشع الخفاغل النُمُائي  أ

 املصطلح الزي ًصف الحذ ألادوى مً الطاقت لبذء الخفاغل النُمُائي : 41

ماث  د ظشغت الخفاغل  ج غامل مدفض  ب طاقت الخيشُط  أ  إلاهٍض

 الخفاغل النُمُائي :املثبطاث في  45

ذ مً معاخت العطذ  ب جقلل مً ظشغت الخفاغل  أ ذ مً ظشغت الخفاغل  ج جٍض  جقلل مً فترة صالخُت الطػام د جٍض

 

 

 

 اختر إلاحابت الصحُدت مما ًلي : العؤاى ألاوى:

 

 

 

 اململنت الػشبُت العػىدًت

 وصاسة الخػلُم

  إداسة الخػلُم
 مذسظت 

خ :         هـ 4111/    /       الخاٍس

 الػلىم املادة   :  

 ت وهصف ظاغ الضمً  :  

 الثالث مخىظط  الصف :  
 

 40  
 دسحت 45.......... / 

 



 

 ( أمام الػباسة الخاطئت مما ًلي :  ( أمام الػباسة الصحُدت ، وغالمت )  صغ غالمت ) العؤاى الثاوي: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  أ( ألمل الػباساث الخالُت مً بين القىظين  : لثالعؤاى الثا

 }   _ الىىاجج طىمعىن  –املخفاغالث –حعاهمُت  –قاهىن خفظ النخلت  –الخدىى  –أًىهُت   {
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 الػىصش  الػذد الزسي  املعخىي ألاوى  املعخىي الثاوي املعخىي الثالث  الذوسة املجمىغت  الخمثل الىقطي

N 45 1 -- 5 1 1 الىتروحين 

  

                                                                                                          ألخب الصُغت النُمُائُت ملشلب ألعُذ الفضت ؟ -ٌ

       Ag2O 
 هللا  اهتهذ ألاظئلت وفقنم                                                                                                                       

ئاث املىاد املخفاغلت بشهل ماٍف ششط إلخذار الخفاغل                                                                    .4  (     )                                       جصادم حٍض

 (     )                            حعمى الػىاصش الاهخقالُت                                                                                               41 – 1غىاصش املجمىغاث مً  .1

 (   )                                                                                                                 سجبذ الػىاصش في الجذوى الذوسي الحذًث خعب سأي مىذلُف  .1

 (   )                                              ملما ابخػذ املعخىي غً الىىاة احعؼ لػذد أقل مً إلالنتروهاث                                                                     .1

 (      )                                                                                                                                               الفلض غىصش المؼ و مىصل للنهشباء و الحشاسة  .5

ق قُاط ظشغت اظتهالك أخذ مل .0  (      ىاد املخفاغلت أو ظشغت جنىن أخذ املىاد الىاججت  )     جقاط ظشغت الخفاغل النُمُائي غً طٍش

 B       (      )                                                                                                                                                                    الشمض النُمُائي للبىجاظُىم  .1

ذ الصىدًىم  هىع الشابطت النُمُائُت في مشلب .2  (       )                                                                                                                      أًىهُتملىٍس

3.                                                                                         
ً
 (      )                                                                  مل الخفاغالث النُمُائُت جدذر جلقائُا

 (      )                                              حعمى الصفىف ألافقُت في الجذوى الذوسي بالذوساث                                                                                 .46

 (    )                                                                                                    افُذ                            أشهاى مخخلفت مثل ألاملاط و الجش  النشبىن له .44

ت في املجمىغت سقم ) .41 ت ألاسضُت مجمىغ4الفلضاث القلٍى                                                                                            (      )                                            ( 1سقم ) ت( أغلى وشاطا مً الفلضاث القلٍى

 (    )                                                  و مخخصش و دقُق للخفاغل النُمُائي                            ودقُق املػادلت النُمُائُت هي وصف مىحض  .41

ت                                                                               .41  (      )                                                    الخفاغالث الطاسدة للطاقت ًخدشس منها طاقت خشاٍس

ادة جشليز املىاد املخفاغلت  .45 ذٍص  (      )                                                                                                              مً ظشغت الخفاغل                    ًٍض

 

 في الىىاجج و املخفاغالث4
ً
ا    قاهىن خفظ النخلت . غذد الزساث و هىغها ًجب أن ًنىن مدعاٍو

  حعاهمُتسابطت 2Cl  . هىع الشابطت في حضئ الهلىس 1

   ملخفاغالثا حعمى املىاد البادئت في الخفاغل. 1

                     طىمعىن  . الزسة لشة مً الشحىاث املىحبت جىدشش فيها إلنتروهاث ظالبت الشحىت هى همىرج1

ق غملُت الخدلل إلاشػاعي5                      الخدىى  . حغير غىصش إلى غىصش آخش غً طٍش

 

 

 دسحت 45.......... / 

2 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  وفقكم هللا  انتهت األسئلة


