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 : كاتٌوناتهماالتركٌب االلكترونً ل Y , X عنصران( 1 

X4+                [18Ar]         3d1   

Y6+                [18Ar]         3d2 

 هً .........مع الكربون ( Y) لعنصرامع أحد سبائك   (X)من ممٌزات السبٌكة المتكونة من العنصر

 .خفٌفةالوزنوشدٌدةالصالبة(أ

 .تقاومالتآكلولهاقساوة(ب

 .تقاومالتآكلفًدرجاتالحرارةالعالٌة(ج

 .تحافظعلىمتانتهافًدرجاتالحرارةالمرتفعة(د



 : ماعدا( جمٌع التفاعالت اآلتٌة ٌمكن الحصول منها على ماء 2

احتراقمركباإلٌثان(أ

مٌثانولالتفاعلحمضالبروبانوٌكمع(ب

بروبانول-1المحمضةلمركبKMnO4(aq)إضافة(ج

لٌنٌبلمرةمركبالبروب(د

 

 من التفاعل المتزن التالً :(3

4NH3(g) + 3O2(g)            2N2(g) +6H2O(v) ,  Kp= 15.47 

 atm 2.4، بخار الماء  atm 1.16، األكسجٌن  atm 1.5فإذا كانت الضغوط الجزئٌة لكل من النشادر 

 فإن الضغط الجزئً للنٌتروجٌن ٌساوي ...........

  atm 2.4(أ
 atm 1.6(ب
 atm 0.8(ج
atm 0.64(د
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 به صبغة عباد الشمس واآلخر به صبغة المٌثٌل البرتقالً وكالهما لونه أحمر. لدٌك محلولٌن أحدهما( 4

 األمالح اآلتٌة ٌمكن أن ٌمٌز بٌنهما .......... محالٌل أي

 Na2CO3(أ

 CaCO3(ب

 KNO3(ج

 2SO4(NH4)(د



 لون محلول برمنجنات البوتاسٌوم القاعدٌة؟ ال ٌزٌلأي من نواتج التفاعالت التالٌة ( 5

 بروباٌنالمن1molإلى H2 من1molناتجإضافة(أ

بٌوتٌن- 2 -مٌثٌل-2 من1molإلى HBrمن1molناتجإضافة(ب

بٌوتانول-1ناتجنزعالماءمن(ج

 بروبانول- 2 -مٌثٌل–2ناتجنزعالماءمن(د



6) PbO2(s)
+    

    

  
 +4H

+

(aq)
+2Hg

(ℓ)
 + 2Cl 

-

(aq)
   Hg2Cl2(s)

 + PbSO4(s)
 + 2H2O (ℓ)

 

Pb)علًما بأن 
2+

  / Pb
4+

 = - 1.69 V, Hg / Hg
+
 = - 0.59 V) 

 .......ٌعتبر التفاعل السابق 

emf = -1.1Vغٌرتلقائً،(أ

emf = 1.1Vتلقائً،(ب

 emf = -2.28Vغٌرتلقائً،(ج

emf = 2.28Vتلقائً،(د
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7 )  



 

 

 

 

 

 

 

ي العبارات اآلتٌة تمثل الشكل البٌانً السابق .....أ

محلولكلورٌدالصودٌوم+محلولنتراتالفضة(أ

مسامٌرحدٌدمغطاهبالزٌت(ب

بالماءمسامٌرحدٌدمغطاه(ج

 قطعماغنسٌوم+حمضهٌدروكلورٌكمخفف(د



بواسطة محلول ........... 2SO4   ،MgSO4(NH4)( ٌمكن التمٌٌز بٌن محالٌل الملحٌن 8

 NaNO3(أ

KCl(ب

 Na2CO3(ج

 Ca(HCO3)2(د

 

 C8H6O4 , C6H6O2( لدٌك المركبان العضوٌان 9

 فإن كالهما ٌتفاعل مع .........

 NaOH(أ

 Na2CO3(ب

 C2H5OH(ج

 HCl(د







 اختبار تجريبى
الصف الثالث الثانوى  كيمياء     
    

4 
 



 المخطط  اآلتً : ( من11

 

  CnHnO                  CnHn                   (A)  CnH2n 



 هما .......... A( ، والمركب 1فإن العملٌة )

هكسانحلقً(A)بلمرة،(1)أ(

هكسانحلقً(A)هدرجة،(1)ب(

نٌهكس(A)هدرجة،(1)ج(

نٌهكس(A)بلمرة،(1)د(

 

فً أربعة محالٌل مختلفة الغاز الناتج  ثم أمر   المخفف فت قطعة من الخارصٌن إلى حمض الكبرٌتٌكٌأض( 11

 .مع توافر الشروط الالزمة

 اآلتٌة ٌمكن حدوثها : عملٌاتأي ال

 YSO4   Y2(SO4)3(أ

WCl   WCl2(ب

 X2(SO4)3   XSO4(ج

ZCl2   ZCl3(د

 

 

 لعدة فلزات :( الجدول اآلتً ٌوضح الجهود الكهربٌة 12

 Fe X Y Z الفلز

0.409V- 2.375V- 1.67V- 0.23V - جهد االختزال

 

وطالء جزء  (Y)وطالء جزء من الثانٌة بواسطة  (X)لدٌك أربع قطع حدٌد تم طالء جزء من األولى بواسطة 

  .وتركت الرابعة بدون طالء (Z)من الثالثة بواسطة 

 فإن القطعة التً تصدأ أسرع هً :

األولى(أ

الثالثة(ب

الرابعة(ج

 الثانٌة(د





 (1) اختزال
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مع وفرة من نترات الصودٌوم وعند معاٌرة  الساخن من حمض الكبرٌتٌك المركز mol 0.125( تفاعل 13

 من محلول هٌدروكسٌد الصودٌوم. 200mlحمض النٌترٌك الناتج تعادل مع 

 فإن تركٌز هٌدروكسٌد الصودٌوم ...........

(H2SO4 = 98g/mol , HNO3=63 g/molعلمابؤنالكتلالمولٌة)

 M 6.25(أ

 M 0.12(ب

 M 0.625(ج

M 1.25(د



 تفاعل تام  ........... أي مما ٌلً ٌمثل( 14

           CH3COOH(aq) + NH4OH(aq)  =CH3COONH4 (aq)  + H2O(ℓ)    (أ

HCOOH(aq) + H2O(ℓ)  =   HCOO - (aq) + H3O  (ب
+ (aq) 

                                                  AgBr(s)                    =  Ag+ (aq)  + Br - (aq) (ج

 N2(g)   + O2(g)           =  2NO(g)                             د(

 

15 )(C,B,A)  تتمٌز بما ٌلً :ثالثة هٌدروكربونات 

Aمذٌبعضوي:

Bٌحضرمنهغازٌستخدمفًفرنمدركس:

Cٌحضربنزعماءمنالكحوالتالثالثٌة:

 تكون ............ C,B,Aفإن المركبات 

ٌثٌل:إٌثٌرثنائًاإلC:إٌثان،B:كحول،A(أ

 :ألكٌنمتفرعC:مٌثان،B:بنزٌن،A(ب

:ألكٌنغٌرمتفرعC:إٌثان،B:ألكٌنمتفرع،A(ج

:ألكانمتفرعC:مٌثان،B:بنزٌن،A(د
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 إلى سبٌكة حدٌد وكربون على الترتٌب تكون .......... III( األفران التً ٌتم فٌها تحوٌل أكسٌد الحدٌد 16

الفرنالمفتوحثمفرنمدركس(أ

المحولاألكسجٌنًثمالفرنالعالً(ب

 الفرنالعالًثمفرنمدركس(ج

الفرنالعالًثمالفرنالمفتوح(د

 

 

 : ( من المخطط اآلت17ً



                (A)        (B) 

 

 

بلمرة        (C)          (D)         (E) 

 أي مما ٌلً صحًٌحا .......

ٌستخدمفًصناعةالمبٌداتالحشرٌة (E)شحٌحالذوبانفًالماء،(B)(أ

ٌستخدمملحهكمادةحافظةلألغذٌة(E)ٌستخدمفًصناعةالحرٌر،(B)(ب

ٌدخلفًصناعةمستحضراتالتجمٌل (E)ٌمنعنموالبكتٌرٌا،(B)(ج

ٌمنعنموالفطرٌات(E)ٌستخدمفًصناعةالمبٌداتالحشرٌة،(B)(د



 ( أثناء تشغٌل خلٌة الوقود18

 ؟أي االختٌارات اآلتٌة صحًٌحا

لكترولٌتثابتٌظلتركٌزاإل(أ

لكترولٌتٌقلتركٌزاإل(ب

لكترولٌتلإلpHتقلقٌمة(ج

 لكترولٌتلإلpHتزدادقٌمة(د

[O] 

تامةأكسدة ألكلة  

 هٌدرةحفزٌة

C2H2 
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 المخطط التالً :( من 19

               (A)                    (B) 

 

 : هً A  ،Bفإن استخدامات 

مادةعازلةفًاألدواتالكهربٌة(B)وقود،(A)(أ

 تافًمبرداتالسٌار(B)صناعةالعقاقٌر، (A)(ب

الصناعٌةصماماتالقلبصناعة(B)فًمبرداتالسٌارات،(A)(ج

ستبدالالشراٌٌنالتالفةالأنابٌبصناعة(B)صماماتالقلبالصناعٌة،صناعة (A)(د



ٌتصاعد غاز من كل  ةكل على حد عند إضافة محلول حمض الهٌدروكلورٌك المخفف إلى ملحٌن مختلفٌن( 21

 قابل لألكسدة. وكال الغازٌنمنهما 

 ........ فإن الملحٌن هما

 KHCO3 – K2S2O3(أ

  KNO2  – K2S  (ب

 KNO2 – K2CO3(ج

 KNO2 – K2SO3(د



إلى مبٌد حشري ذرات  (5)للعملٌات الكٌمٌائٌة التً تستخدم لتحوٌل ألكان مكون من ( الترتٌب الصحٌح 21

 هً ..........ذرة  (18)ٌتكون من 

تسخٌنشدٌدمعتبرٌدسرٌعثمهلجنةثمبلمرة(أ

بلمرةثمهلجنةثمتسخٌنشدٌدمعتبرٌدسرٌع(ب

تسخٌنشدٌدمعتبرٌدسرٌعثمبلمرةثمهلجنة(ج

 هلجنةثمتسخٌنشدٌدمعتبرٌدسرٌعثمبلمرة(د







[H2O2] C8H6O4 C2H4 
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 ( فً الخلٌة الجلفانٌة الممثلة بالرمز االصطالحً اآلت22ً

Ni(s) / Ni2+
(aq) // 2 Ag+

(aq) / 2 Ag(s)

 من استمرار عمل الخلٌة؟أي التغٌرات اآلتٌة ٌزٌد من ز

الفضةفًنصفخلٌةالكاثودزٌادةتركٌزأٌونات(أ

تركٌزأٌوناتالنٌكلفًنصفخلٌةاآلنودإنقاص(ب

كتلةاآلنودإنقاص(ج

 زٌادةكتلةالكاثود(د



 تعبرعن ........ C5H10O( الصٌغة الجزٌئٌة 23

اثٌراٌثٌلبروبٌل،بنتانال(أ

بنتانول-3بٌوتانوٌك،حمض(ب

 بٌوتانون مٌثٌل–3،بنتانوٌكحمض(ج

بنتانونبٌوتانال،مٌثٌل-2(د



 أكسٌد الحدٌد األحمر؟ للحصول علىأي العملٌات التالٌة صحٌحة ( 24

تسخٌنالحدٌدفًالهواءلدرجةاإلحمرارلفترةقصٌرة(أ

الناتجتسخٌنثمIIإضافةحمضالكبرٌتٌكالمخففإلىأكسٌدالحدٌد(ب

 بمعزلعنالهواءالجويIIتسخٌنكربوناتالحدٌد(ج

 C°500إمراربخارالماءالساخنعلىالحدٌدالمسخنعند(د
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25 )(Z,Y,X) ثالث مشتقات هٌدروكربونٌة 

X - هواختزال ٌمكن أكسدته 

Y - أٌزومر لكحول 

Z - ٌنتج من تفاعل حمض مع كحول 

 أي االختٌارات التالٌة صحًٌحا؟

ثٌرإ(Y)ألدهٌد،(X)(أ

استر(Z)كٌتون،(X)(ب

ثٌرإ(Z)ألدهٌد،(X)(ج

استر(Y)كحول،(X)(د



 ( عند إضافة قطرات من حمض الهٌدروكلورٌك المخفف إلى النظام المتزن لمحلول أسٌتات الصودٌوم 26

 فإن ذلك ٌسبب ........

ودٌومكاتٌوناتالصتركٌزنقص(أ

حمضاألسٌتٌكتركٌزنقص(ب

كاتٌوناتالصودٌومتركٌززٌادة(ج

 تركٌزأسٌتاتالصودٌومزٌادة(د



 .السلسلة اإلنتقالٌة األولى العبارات التالٌة تعبر عن خواص بعض عناصر( 27

 أي منها ٌمثل العنصر األعلى كثافة؟

 سبقهٌكتلتهالذرٌةأقلمنالكتلةالذرٌةللعنصرالذي(أ

 لهأكبرعزممغناطٌسًفًالحالةالذرٌة(ب

 2إلىأٌون+3ٌصعباختزالأٌونه+(ج

االنتقالٌةاألولىاألكبرحجمذريمنعناصرالسلسلة(د
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وبعد فترة من الزمن تم إضافة  ،تكون محلول ملح (X)( عند إضافة حمض الكبرٌتٌك المخفف إلى مادة 28

 .تكون راسبفمحلول النشادر إلى الناتج 

 ؟، الملح ، الراسب على الترتٌب (X)أي االختٌارات اآلتٌة صحٌحا بالنسبة للمادة 

 الراسب الملح Xالمادة  االختٌارات

 FeO FeSO4 Fe(OH)2 أ

 Fe2O3 Fe2(SO4)3 Fe(OH)3 ب

 Fe3O4 Fe2(SO4)3 Fe(OH)2 ج

 FeO FeSO4 Fe(OH)3 د


 14Vخارجً قوته الدافعة الكهربٌة  كهربً بمصدر تٌار ً( عند توصٌل المركم الرصاص29

 فأي مما ٌلً ٌعد صحًٌحا .......

للمحلولااللكترولٌتpOHًتقلقٌمة(أ

للمحلولااللكترولٌتpHًتقلقٌمة(ب

ٌزدادعددتؤكسدالرصاصعنداآلنود(ج

تزدادكمٌةالماءفًالبطارٌة(د

 

31 )A  ،B  جزٌئٌتان لحمضٌن عضوٌٌن :صٌغتان 

C2H4O2   (A     

C2H2O4  (B      

 ؟أي من االختٌارات اآلتٌة صحًٌحا    

 (A)أعلىمندرجةغلٌان(B)درجةغلٌان(أ

ٌنتجعنهأبسطالكحوالت(A)اختزالالمركب(ب

ٌنتجعنهمركبٌستخدمفًالترمومترات(B)اختزالالمركب(ج

(B)فًالماءأعلىمندرجةذوبانالمركب(A)درجةذوبانالمركب(د
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أي األمالح التالٌة تكون راسب وٌتصاعد غاز عند إضافة حمض الهٌدروكلورٌك إلٌها فً الظروف ( 31

 المناسبة لذلك؟

 NaNO2(أ

 AgNO3(ب

 HgNO3(ج

 Pb(NO2)2(د

 

 ( االسم الصحٌح للمركب اآلتً حسب نظام األٌوباك هو .............32

                                                                                 C6H5                                   

                                                           CH3 – C = C – CH3             

                                                                                                                    C3H7    

 

دٌكانمٌثٌلثنائً- 5,4(أ

 هكسٌن–2–مٌثٌل–3–ٌلنٌف–2(ب

هكسٌن–2–فٌنٌل–2–مٌثٌل–3(ج

 بٌوتانفٌنٌل–3 –بروبٌل–2(د



 ............ ( العملٌة التً تؤدي إلى رفع نسبة الحدٌد فً الخام بتحوٌل بعض الشوائب إلى غازات ه33ً

التلبٌد(أ

التكسٌر(ب

 التركٌز(ج

التحمٌص(د









 اختبار تجريبى
الصف الثالث الثانوى  كيمياء     
    

12 
 



  باستخدام جهود األكسدة الموجودة فً الجدول التالً: (34

 A B C األقطاب

 0.52V + 0.12V - 0.34V + جهود األكسدة
 

 ٌتم توصٌل الخلٌة التحلٌلٌة بخلٌة جلفانٌة مكونة من .......... 0.8Vلتنقٌة فلز جهد اختزاله 

بالفلزالمرادتنقٌتهAوٌوصلA،C(أ

بالفلزالنقCًوٌوصلB،C(ب

بالفلزالنقBًوٌوصلA،B(ج

 بالفلزالمرادتنقٌتهCوٌوصلA،C(د



35) 

 A+3B           2C   حالة االتزان  ٌمثل  التالًالشكل البٌانً 

 















 تساوي ......... KCفتكون قٌمة 

6.66(أ

 14.81(ب

 9 .0(ج

 15.49(د
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36 )C,B,A  ثالث مركبات عضوٌة عند إضافة محلول ثانً كرومات البوتاسٌوم المحمضة إلى كل منهم على

ثانً كرومات البوتاسٌوم  ال تغٌر لون B بٌنما تغٌر لون ثانً كرومات البوتاسٌوم المحمضة، C,Aحدة وجد أن 

 المحمضة

 ؟فأي االختٌارات اآلتٌة صحًٌحا

                          

C2H5        C    CH3،(C) :C4H9OH:(A)(أ



C3H7CHO، (A)  :C2H5         C      CH3:  (B)(ب

 

C3H7COOH، (C) :C3H7OH:(A)(ج

C3H7CHO، (B)  :C(CH3)3OH:(A)(د



احسب درجة التأٌن  5.1x10-4 وثابت التأٌن له ٌساوي 10لحمض ضعٌف تساوي  pOHقٌمة ( إذا كانت 37

 الحمض. لهذا

 6.3(أ

 4.8(ب

 7.2(ج

 5.1(د



 ( لتعٌٌن تركٌز محلول نترات الفضة ٌستخدم محلول قٌاسً من ...........38

 Na3PO4(أ

 NaHCO3(ب

 HNO3(ج

 CH3COOK(د
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 ..... ٌساوي ( عدد متشكالت الكاٌن ٌتكون من ثالث ذرات كربون وذرة بروم وذرة كلور39

5(أ

2(ب

4(ج

 3(د



 ٌقعان فً نفس الدورة. (Y)،  (X)سبٌكة تتكون من عنصرٌن ( 41

 (4Aعنصر ممثل ٌقع فً المجموعة ) (Y)فلز المن فلزات العملة و (X)فلز ال

 ........ هوالسبٌكة  فإن نوع

استبدالٌةفقط(أ

 استبدالٌة -بٌنٌة(ب

بٌنفلزٌةفقط(ج

بٌنفلزٌة -بٌنٌة(د



 للمحالٌل اآلتٌة هو : pOH( الترتٌب الصحٌح حسب قٌمة 41

 NaCl > CH3COOK > NH4NO3(أ

 NH4NO3 > NaCl > CH3COOK(ب

NH4NO3< CH3COOK > NaCl(ج

NH4NO3> CH3COOK > NaCl(د



 مٌثٌل بروبانوٌك مع فلز الصودٌوم ثم تسخٌن الملح الناتج مع الجٌر الصودي - 2 حمض ( عند تفاعل42

 ٌكون الناتج هو ............

مٌثٌلبروبان-2(أ

بٌوتان(ب

مٌثٌلبٌوتان-2(ج

بروبان(د
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 فً الظروف القٌاسٌة :جلفانٌة فً خالٌا  التفاعالت التالٌة تحدث( 43

X + Y2+           X2+ + Y    emf = 0.351 V 

 Y + Z2+           Y2+ + Z    emf = 0.749 V 

  هً : للخلٌة التالٌة emfمن التفاعالت السابقة تكون قٌمة 

Z + X2+      Z2+ + X 

 1.1V -(أ

 1.1V(ب

 0.398V(ج

 0.398V -(د

 

 التالٌة :( من التفاعالت 44

  A   C2H6        

B      C2H4            

C      C2H2           

............ وه C,B,Aترتٌب الكتلة المولٌة للمركبات العضوٌة الناتجة إن ف

  A  < B <C(أ

  B  < C < A(ب

  C  < B <A(ج

  A  < C <B(د

 

 

 

 

 

 



HCl   وفرةمن 

HCl   وفرةمن 

HCl   منوفرة 
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 0.1Mمن محلول كبرٌتات األلومنٌوم تركٌزه  10mLهٌدروكسٌد الصودٌوم إلى عند اضافة محلول ( 45

 ......فإن كتلة هٌدروكسٌد الصودٌوم الالزمة للتفاعل تساوي  للحصول على محلول رائق 

 g/mol = NaOH 40)علمابؤنالكتلةالمولٌةلـ(

 g 2.40(أ

 g 320(ب

 g 0.320(ج

 g 0.24(د

لتشبعه من مركب فٌنٌل اسٌتٌلٌن  2mol( عدد موالت غاز الهٌدروجٌن الالزم إضافتها إلى 46

 ........  تساوي

   mol 5(أ

   mol 10(ب

   mol 4(ج

   mol 6(د



47( )X  ،Yعنصران من السلسلة االنتقالٌة األولى ) 

 عامل حفاز فً تحضٌر األكسجٌن. (X)عنصر الأكسٌد  -

 سبٌكة. (X)ٌكون مع العنصر  (Y)عنصر ال -

 مع التفسٌر. Y2O3 , X2O3استنتج الكاتٌون الذي له أكبر عزم مغناطٌسً فً األكاسٌد التالٌة 

 

48 ) 

 

 

 

لتمامالتفاعلمعواحدمولمنمحلولاالسبرٌنإضافتهاموالتهٌدروكسٌدالصودٌومالالزمعدداحسب:1

؟معالتسخٌن

-لتحوٌلهإلىمركبألٌفاتًمتعادلمحلولاالسبرٌنعددموالتالهٌدروجٌنالالزماضافتهاإلىاحسب:2

 ؟معتوافرالشروطالمناسبةلذلك

O – C - CH3 

       O 
 HO - C = O  
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 Pb(NO3)2ولىعلىمحلولعندإمراركمٌةمنالكهربٌةفًخلٌتٌنمتصلتٌنعلىالتوالًتحتوياأل(49

منالرصاصبٌنمافًالخلٌةالثانٌةحدثالتفاعل8.28gفترسب

X4+ + 3 e –     X+    

 +Xعدد الموالت المتكونة من المادة  حسبا

(Pb=207)  

 

شحٌحالذوبانفًالماء.الهٌدروكسٌدمركبقاعديثنائً(51

.له KSPاستنتج قٌمة 8تساويهذاالمركبلpHقٌمةفإذاكانت


