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1الكيمياء

، H = 1 ، C = 12 ، O = 16 ، Ca = 40 ) ذلك: أمكن كلما الذرية باالوزان اإلستعانة مالحظة:
(S = 32

الخطأ: أو الصواب أسئلة
متالزمتان عمليتان واألختزال األكسدة عمليتا - 1 س

صح أ)
خطأ ب)

ذرته من أصغر الموجب األيون حجم - 2 س
صح أ)
خطأ ب)

التكافؤ إللكترونات النواة جذب قل الذرة حجم زاد كلما - 3 س
صح أ)
خطأ ب)

جم 100 هو CaCO
3
الكالسيوم كربونات من مول 2 وزن - 4 س

صح أ)
خطأ ب)

والماء األحماض في محله تحل الهيدروجين تلي التي الفلزات - 5 س
صح أ)
خطأ ب)

التفاعالت في فقدها إلى ويميل إلكترونات أربعة على يزيد ال تكافؤها غالف الالفلزات - 6 الكيميائيةس
صح أ)
خطأ ب)

الحديد من أوعية في النحاس كبريتات محاليل تحفظ - 7 س
صح أ)
خطأ ب)

◦م 180 من أعلى درجة في تسخينه عند أصفر بلهب الصوديوم يشتعل - 8 س
صح أ)
خطأ ب)

السيدريت هو (( FeCO
3
)) لملح الجيولوجي األسم - 9 س

صح أ)
خطأ ب)
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الكيروسين سطح تحت الصوديوم يحفظ - 10 س
صح أ)
خطأ ب)

فيه الكربون بقلة صالبته تزداد الصلب الحديد - 11 س
صح أ)
خطأ ب)

واألسالك البسيطة االآلت صناعة في الزهر الحديد يستخدم - 12 س
صح أ)
خطأ ب)

متعدد: من االختيار أسئلة
هي المكتسبة أو المفقودة االلكترونات عدد - 13 س

األكسدة أ)
األختزال ب)
التكافؤ ج)

التأكسد درجة د)
هو الكبريتيك للحمض الجرامي الجزئي الوزن - 14 س

32 أ)
40 ب)
63 ج)
98 د)

هي NH
4
لمجموعة التأكسد درجة - 15 س

موجبة أحادية أ)
موجبة ثنائية ب)
موجبة ثالثية ج)
موجبة رباعية د)

الفلزات لبعض االختزال جهد لقياس مرجعي كقطب الهيدروجين يستخدم - 16 س
عالي االختزالي جهده أ)

متوسط االختزالي جهده ب)
صفر االختزالي جهده ج)

متعادل االختزالي جهده د)
هو الكيميائي نشاطها حسب ترتيبها فلزات لديك - 17 س

Ba . Zn . Cu . Hg أ)
Zn . Ba . Hg . Cu ب)
Ba . Cu . Zn . Hg ج)
Hg . Cu . Zn . Ba د)
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هو Na
2
CO

3
الصوديوم كربونات لملح الجيولوجي األسم - 18 س

هاليت ملح أ)
( الطرونة ) النطرون ملح ب)

( شيلي ) البارود ملح ج)
خطأ ماسبق كل د)

باآلتي فصلها فيمكن الشوائب ببعض مختلطة المجناتيت خامة لديك كان إذا - 19 س
الهوائي التعويم طريقة أ)

والغربلة والطحن التكسير طريقة ب)
المغناطيسية الطريقة ج)

صحيح سبق ما كل د)
ماسببها فرقعة وتحدث الحرارة درجة ترتفع الماء في الصوديوم وضع عند - 20 س

الصوديوم اشتعال بسبب أ)
الماء امتصاص بسبب ب)

األكسجين مع اتحاده بسبب ج)
الهيدروجين اشتعال بسبب د)

من طبقة لتكون التفاعل يتوقف المركز النتريك حمض مع الحديد تفاعل عند - 21 س
FeCl2 أ)
Fe

3
O

4
ب)

Fe
2
O

3
ج)

Fe
4
C

3
د)

هي اآلتي االلكتروني توزيعها التي الذرة - 22 س

26+
30N

2

8

14

2

الحديد ذرة أ)
البوتاسيوم ذرة ب)
الماغنسيوم ذرة ج)
الصوديوم ذرة د)
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باستخدام الزهر الحديد يحضر - 23 س
بسمر محول أ)
دونز خلية ب)

(( الالفح )) العالي الفرن ج)
العاكس الفرن د)

وينتج ◦م 230 درجة في الكربون أكسيد أول مع الحديديك اكسيد يتفاعل - 24 س
الحديد كربيد أ)

الكربون أكسيد ثاني + حديد ب)
الكربون أكسيد ثاني + الحديدوز أكسيد ج)

الكربون أكسيد ثاني + المغناطيسي الحديد أكسيد د)
وذلك خاصة أفران في الكالسيوم كلوريد مع الصوديوم كلوريد ملح يخلط - 25 س

التفاعل لسرعة أ)
نقي الصوديوم على الحصول ب)
الحرارة درجة على المحافظة ج)

صهارة كمادة د)
المزاوجة: أسئلة

شمعي أبيض أ) الحديديك أمالح لون - 26 س
بني أو أسمر ب) الرصاص فلز لون - 27 س
باهت أخضر ج) الصوديوم فلز لون - 28 س

رمادي د) الكاوية الصودا لون - 29 س
فضي ه) الحديدوز كبريتات لون - 30 س
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الصحيحة اإلجابات
الصحيحة اإلجابة السؤال أرقم أ1 أ2 ب3 ب4 ب5 ب6 أ7 أ8 أ9 ب10 ب11 ج12 د13 أ14 ج15 د16 ب17 ج18 د19 ب20 أ21 ج22 د23 د24 ب25 د26 ه27 أ28 ج29 30


