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 05/05/2013 : لتاريخا    7/------------- :الصف      -------------------------------------------------------------------------/ االسم 
 

 

 كملة الصحيحة لكل مما يأتي تاليمين (  ) ضع عالمة  (أ 

 ؟أي الجسيمات التالية يحمل شحنة موجبة (1

 الذرة*   اإللكترون*    النيوترون*    البروتون* 
 

 ؟ماذا ُتسمى العناصر ذات اللمعان والموصلة الجيدة للحرارة والكهرباء (2

 المركبات*   أشباه الفلزات*    الالفلزات *   الفلزات* 

 ؟أي مما يلي يعد مثااًل على محلول غاز في سائل (3

 الشاي*   المياه الغازية*    البرونز*    الجيلي* 

 ؟أي مما يلي ال يشتت الضوء (4

 الحليب *   المعلق*    الغروي *   المحلول* 
 

 ؟كيف تتغير قابلية ذوبان الغازات في السوائل عند رفع درجة الحرارة (5

 ال تذوب*   ال تتأثر*     تقل*     تزيد *
 

 ؟أي الجسيمات التالية يحمل شحنة سالبة (6

 الذرة *  اإللكترون*    النيوترون*    البروتون *
 

 ؟ماذا ُتدعى العناصر التي تحتوي ذراتها على أعداد مختلفة من النيوترونات (7

 النظائر *  األيونات*    المركبات*    ذراتال* 
 

  ؟التالية يساعد في تقليل التنافر بين الجسيمات الموجبة في النواةأي الجسيمات  (8

 الذرة *  اإللكترون*    النيوترون*    البروتون *
 

 ؟ماذا ُتسمى الذرة التي فقدت إلكترون (9

 النظير *  األيون*    المركب*    الذراة الفاقدة* 
 

 ؟أي الجسيمات التالية ال يحمل شحنة (11

 الذرة *  اإللكترون*    النيوترون*    البروتون *
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 11 :السؤال األول 
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 ( ب)العمود  ( أ) العمود           

 . (amu)وحدة الكتل الذرية(        ) .غاز سام لونه أصفر مائل إلى االخضرار (11

 الكلور(        ) .ملح الطعام (12

 النواة(        ) .فلز أبيض طري يتفاعل بشدة مع الماء (13

 الصوديومكلوريد (        ) .تحتوي على معظم كتلة الذرة (14

 الصوديوم(        ) .وحدة تستخدم للتعبير عن كتل الجسيمات الذرية (15

 

 

 --------------------------------------------------------------------- :المذاب (  16

 ---------------------------------------------------------------------:ذيب ــالم (17

 ----------------------------------------:  (غروي  -محلول ) الناتج يكون  (18

 

 

 

 

 المخلوطـ  المركب
 

 ؟أو أكثر دون أن تربط بينهم رابطة كيميائيةما الناتج عندما تجتمع مادتين  (19

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ؟ماذا ينتج من االتحاد الكيميائي بين مادتين أو أكثر (21

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 انتهت األسئلة

 مع متنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح

 حممد أمحد عبدالباري/ معلم املادة 

 11 :السؤال الثاني 
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