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 أي مما يلي يحدث عندما يمر بتغير كيميائي : -1

 تغير الشكل -تغير الحالة                            ب -أ

  تغير في المادة -دالحجم                          تغير  -ج

 
 عند تفاعل عنصرين أو أكثر معا، تتكون مادة جديدة: -2

 محلول -صلب                       ب -أ

 خليط  -د                       مركب -ج
 

 التالية حدد ما هو يمثل حقيقة وما يمثل رأي:  ةفي الجمل -3

 

يتحد الكربون مع األوكسجين ليكونا ثاني أكسيد الكربون، ويفضل تحضير 

 هذا الغاز بحرق الفحم.

 ويفضل تحضير هذا الغاز بحرق الفحم الرأي:........
 ونا ثاني أكسيد الكربونيتحد الكربون مع األوكسجين ليك الحقيقة: ...

  

 حتراق الماغنيسيوم في الهواءما الغاز الذي يستعمل عند ا -4

 يدروجيناله -أ

 ثاني أكسيد الكربون -ب

 النيتروجين -ت
 األكسجين -ث

 

 

 

 

 

عض الغاز، ن فوهة أنبوب يحتوي على بود خشبي وتقريب معال عتم إش -5

 ما اسم ذلك الغاز؟ بسيطة. فرقعة از وأصدر صوتفاحترق الغ

 

 أكسيد الكربونثاني  -أ

 الهيدروجين -ب

 النيتروجين -ت

 األكسجين -ث
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لماذا يتحرك  تم وضع بعض البذور في أنبوب كما هو موضح في الشكل. -6

 .ئل الملون نحو البذورالسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمام عملية البناء الضوئيألن البذور تستعمل ثاني أكسيد الكربون إل -أ

 ضوئيألن البذور تستعمل الماء إلتمام عملية البناء ال -ب

 ألن البذور تستعمل األكسجين للتنفس -ت
 ألن البذور تستعمل النيتروجين للتنفس -ث

 

مالن بالخطأ تحضر سعاد ويوسف حفلة عيد ميالد. يصنعان كعكة ويستع -7

قطعة من الكعكة ويجد الملح بدال عن السكر. قبل الحفلة بقليل يأكل يوسف 

 وأن يستبدله بالسكر؟هل يمكنه أن يزيل الملح من الكعكة    أن مذاقها مالح.

 في مربع واحد فقط(  √)ضع إشارة 
 ال □نعم        □

 فسر اجابتك: 

طرق ، ولهذا ال يمكن إعادة المواد األصلية بر كيميائيه حدث تغيألن

  فيزيائية سهلة

 

بعض المواد المذكورة أدناه قابلة لالحتراق على عكس بعضها اآلخر. ضع  -8

)بوسعك وضع  مواد القابلة لإلحتراق.( في المربع المحاذي للXعالمة )

 ( في أكثر من مربع.(Xعالمة )

 

            

                         X 

 

                        X 
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خلط بيكربونات  طيطي أدناه، ينتفخ البالون حين يتمالرسم التخ كما يظهر في -9

 الصوديوم الموجود في البالون مع الخل. ما السبب الذي يؤدي إلى ذلك؟

 انتج التفاعل الكيميائي غاز ثاني أكسيد الكربون

 وتصاعد لينتفخ البالون

 

 

 

 

 

 

 

 

 أي من التالي يعرف المركب؟  -10

 مواد مختلفة مخلوطة معا -أ

 ذرات وجزيئات مخلوطة معا -ب

 ة مع بعضهاذرات من عناصر مختلفة ممتحد -ت

 ذرات من نفس العنصر متحدة مع بعضها -ث

 

أضاف سائال  وضع أحمد بعض المسحوق في انبوبة اختبار. ثم -11

 للمسحوق ورج انبوبة االختبار، فحدث هناك تفاعل كيميائي.

 صف امران من الممكن أن يشاهدهما أحمد عند حصول التفاعل الكيميائي.

 تغير في درجة الحرار/ تغير في اللون.. -أ
 ر صوت أو ضوءصدو.... -ب

 

في الرسوم التخطيطية أدناه، ذرات الهيدروجين تمثلها الدوائر  -12

أي من الرسوم  البيضاء وذرات األكسجين تمثلها الدوائر السوداء.

 التخطيطية يمثل أفضل شكل للماء؟

 

 

 

 

 

 

يبين أنه تم إطالق طاقة معينة خالل تفاعل أكتب شيئا قد تالحظه  -13

 كيميائي. 

 إزالةاللون/ تغير في درجة الحرارة/ اطالق أو امتصاص طاقة/ تغير في ..

 بريق معدني
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 ماهي الصيغة الكيميائية لغاز ثاني أكسيد الكربون؟  -14

  O2 -د                    C-ج                 CO2 -ب                   CO -أ

    

 خالل أي عملية يتم امتصاص الطاقة؟  -15

 مير الحديدية. صدأ المسا -أ

 راق الشمع.إحت -ب

 تعفن الخضار. -ت
 عملية البناء الضوئي عند النبات. -ث

 الصيغة الكيميائية التالية هي لجزيء الهيدروجين. -ج

 

 (؟2ما الذي يدل عليه الرقم ) -16

 عدد اإللكترونات -أ

 عدد البروتونات -ب

 عدد الذرات -ج

 عدد النيوترونات -د

 

ي يمكن أن ما الذ .يائي للماءالشكل التالي يُبيّن التركيب الكيم -17

 تستنتجه عن تركيب الماء؟

 ذرة تتكون من عنصرين -أ

 ذرة تتكون من ثالثة عناصر -ب

 جزيء يتكون من عنصرين -ج

 جزيء يتكون من ثالثة عناصر -د

 

 

 


