
 اختاري اإلجابة الصحٌحة لكل مما ٌلً:

 نتابج التجربة ؟ صحة للتحقق من إتباعهاأي اإلجراءات التالٌة ٌنبغً  (1

 إجراء عدة محاوالت. -أ 

 ار فرضٌتٌن.اختٌ -ب 

 التحٌز فً اإلجراءات. -ج 

 تعمٌم النتابج. -د 

 

 ما؟ ما الذي تستند إلٌه فً توقع ما ٌحدث فً تجربة   (2

 العٌنة الضابطة. -أ 

 المعرفة السابقة. -ب 

 التقنٌة. -ج 

 عدد المحاوالت. -د 

 

 أي مما ٌلً ٌقلق العلماء أكثر عندما ٌستخدمون اإلنترنت؟ (3

 السرعة. -أ 

 توافر المعلومات. -ب 

 اللغة. -ج 

 دقة المعلومات وصحتها. -د 

 

 على البكتٌرٌا مثال على: فً تجربة   استخدام كمٌات مختلفة من المضادات الحٌوٌة (4

 العٌنة الضابطة. -أ 

 التحٌز. -ب 

 الفرضٌة. -ج 

 المتغٌر.العامل  -د 

 

 فً أي العملٌات التالٌة ٌتستخدم الحواسٌب فً العلم ؟ (5

 تحلٌل البٌانات. -أ 

 االستنتاج. -ب 

 االفتراض. -ج 

 تحدٌد المشكلة. -د 

 

 على: استخدام الحاسوب فً عمل صورة ثالثٌة األبعاد لبناء معٌن ٌعد مثاالا  (6

 عمل النموذج. -أ 

 العٌنة الضابطة. -ب 

 وضع الفرضٌة. -ج 

 المتغٌر التابع. -د 



 

 ٌمكن اختباره؟ التالٌة ٌستخدم العلماء عندما ٌضعون توقعاا أي المهارات  (7

 االفتراض. -أ 

 أخذ القٌاسات. -ب 

 االستنتاج. -ج 

 عمل نماذج. -د 

 

 ما؟ أي مما ٌلً ٌمثل الخطوة األولى للبحث عن حل مشكلة   (8

 تحلٌل البٌانات. -أ 

 تحدٌد المشكلة. -ب 

 استخالص النتابج. -ج 

 اختبار الفرضٌة. -د 

 

 فً التجربة؟ ٌتغٌر الأي المصطلحات اآلتٌة ٌصف العامل الذي  (9

 الفرضٌة. -أ 

 الثابت. -ب 

 التابع. -ج 

 المستقل. -د 

 

 تفسٌر األشٌاء المدعوم بالحقابق ٌسمى: (11

 نظرٌة. -أ 

 قانون. -ب 

 مبدأ. -ج 

 فرضٌة. -د 

 

 تسمى: فً الطبٌعة القواعد التً تصف نمطاا  (11

 قوانٌن. -أ 

 نظرٌات. -ب 

 مبادئ. -ج 

 فرضٌات. -د 

 

 فً العلوم هً: المهارات األكثر استخداماا  (12

 المالحظة والقٌاس. -أ 

 المالحظة والمقارنة. -ب 

 القٌاس والمقارنة. -ج 

 المالحظة والقٌاس والمقارنة. -د 

 



 ٌجٌب البحث الوصفً عن األسبلة العلمٌة من خالل: (13

 المالحظة. -أ 

 القٌاس . -ب 

 المقارنة. -ج 

 اختبار الفرضٌة. -د 

 

 ٌجٌب البحث التجرٌبً عن األسبلة العلمٌة من خالل: (14

 المالحظة. -أ 

 . القٌاس -ب 

 المقارنة. -ج 

 اختبار الفرضٌة. -د 

  

 حركات حدود الصفابح التالٌة كونت بركان جبل القدر؟أنواع  أي  (15

 المتباعدة. -أ 

 الجانبٌة. -ب 

 االنهدام. -ج 

 المتقاربة. -د 

 

16)   ٌ  عد من أكبر أنواع البراكٌن ,وذو امتداد واسع, وجوانبه قلٌلة االنحدار.أي مما ٌلً 

 البراكٌن الدرعٌة. -أ 

 البراكٌن المخروطٌة. -ب 

 البراكٌن المركبة. -ج 

 الالبة.قبة  -د 

 

 ما سبب تكون براكٌن جزر هاواي؟ (17

 منطقة االنهدام. -أ 

 البقعة الساخنة. -ب 

 حدود الصفابح المتباعدة. -ج 

 حدود الصفابح المتقاربة. -د 

 

 أي أنواع الالبة التالٌة تنساب بسهولة: (18

 الغنٌة بالسلٌكا. -أ 

 المركبة. -ب 

 .البازلتٌة -ج 

 الناعمة. -د 

 



 أي أنواع البراكٌن  التالٌة ٌتكون من تعاقب طبقات من الالبة والمقذوفات البركانٌة: (19

 الدرعٌة. -أ 

 المخروطٌة. -ب 

 قبة الالبة. -ج 

 المركبة. -د 

 

 أي أنواع البراكٌن التالٌة صغٌر الحجم وحوافه شدٌدة االنحدار: (21

 الدرعٌة. -أ 

 المخروطٌة. -ب 

 قبة الالبة. -ج 

 المركبة. -د 

 

 ٌنتقل فً األرض بسرعة أكبر ؟أي الموجات الزلزالٌة اآلتٌة  (21

 الموجات األولٌة. -أ 

 الموجات السطحٌة. -ب 

 الموجات الثانوٌة. -ج 

 تسونامً. -د 

 

 مما ٌلً موجات مابٌة تكونت بفعل حدوث زلزال تحت المحٌط؟أي  (22

 الموجات األولٌة. -أ 

 الموجات السطحٌة. -ب 

 الموجات الثانوٌة. -ج 

 تسونامً. -د 

 

 سمى :هذه النقطة ت   نقطة على سطح األرض تقع مباشرة فوق بؤرة الزلزال, (23

 مركز الزلزال. -أ 

 الصدع . -ب 

 المركز السطحً . -ج 

 البؤرة . -د 

 

 

 ما؟ ما الخطوة األولى التً ٌجب أن ٌقوم بها الباحث قبل البدء باستقصابه حول مشكلة   (24

 تحلٌل البٌانات. -أ 

 .جمع المعلومات -ب 

 التحكم بالمتغٌرات. -ج 

 التوصل إلى االستنتاج. -د 

 



قبل مبات  حدث محلٌاا  بكتٌري   للمعلومات عن مرض   جٌداا  أي مما ٌلً ٌعد مصدراا  (25

 السنٌن؟

 الصور. -أ 

 االنترنت. -ب 

 التلفاز. -ج 

 الصحف. -د 

 

 

 العامل الذي ٌتم قٌاسه خالل التجربة هو: (26

 الفرضٌة. -أ 

 المتغٌر المستقل. -ب 

 المتغٌر التابع. -ج 

 العٌنة الضابطة. -د 

 

 

 األسبلة ؟ ما االسم الذي ٌطلق على البحث العلمً والذي ٌعتمد المالحظة لإلجابة عن (27

 البحث الوصفً. -أ 

 البحث التجرٌبً. -ب 

 البحث التقنً. -ج 

 البحث التحلٌلً. -د 

 

 

 ما نوع البحث الذي ٌجٌب عن األسبلة العلمٌة باختبار الفرضٌة؟ (28

 البحث الوصفً. -أ 

 البحث التجرٌبً. -ب 

 البحث التقنً. -ج 

 البحث التحلٌلً. -د 

 

 

 ٌتكون الغالف الصخري لألرض من صفابح ربٌسٌة عددها : (29

 13 -أ 

 14 -ب 

 15 -ج 

 16 -د 

 

 

 



 ٌوجد فً المملكة العربٌة السعودٌة .........حرة بركانٌة : (31

 8 -أ 

 11 -ب 

 12 -ج 

 14 -د 

 

تتكون البراكٌن المركبة عند حدود التقارب.أي الصفابح اآلتٌة ٌكون معظم البراكٌن  (31

 التً تحٌط بها براكٌن مركبة؟

 الهادي. -أ 

 المتجمد الجنوبً. -ب 

 أوراسٌا. -ج 

 أسترالٌا. –الهند  -د 

 

 أي مما ٌلً ٌصف الصدع؟ (32

 فوق بؤرة الزلزال . على سطح األرض تقع مباشرةا نقطة  -أ 

 نقطة داخل األرض بدأت عندها اإلزاحة فً أثناء حدوث الزلزال. -ب 

 سطح تنكسر علٌه الصخور وتحدث على امتداده إزاحة. -ج 

 عودة الصخر إلى وضعه األصلً بعد تعرضه إلجهاد ما. -د 

 

 الطاقة :تسمى النقطة داخل األرض  والتً تبدأ الحركة عندها وتتحرر  (33

 بؤرة الزلزال . -أ 

 المركز السطحً للزلزال . -ب 

 قوة الزلزال . -ج 

 الصدع . -د 

 

 تسمى النقطة على سطح األرض والواقعة فوق بؤرة الزلزال مباشرة : (34

 بؤرة الزلزال . -أ 

 المركز السطحً للزلزال . -ب 

 قوة الزلزال . -ج 

 الصدع . -د 

 

 تسمى الموجات التً ٌولدها الزلزال وتمر بباطن األرض وعلى السطح: (35

 موجات الصوت. -أ 

 موجات الماء. -ب 

 موجات الضوء. -ج 

 موجات زلزالٌة.   -د 



 

 ترافق البراكٌن جمٌع المناطق التالٌة ما عدا: (36

 منطقة االنهدام. -أ 

 المراكز السطحٌة. -ب 

 مناطق الطرح. -ج 

 البقع الساخنة. -د 

 

 

 فً أي اتجاه تتحرك صفٌحة المحٌط الهادي : (37

 . شمال غرب –شمال  -أ 

 شمال شرق . –شمال  -ب 

 جنوب غرب . –جنوب  -ج 

 جنوب شرق . –جنوب  -د 

 

 

 أي الجزر التالٌة أقدم : (38

 كاٌو. -أ 

 مولو كاي . -ب 

 ماٌو . -ج 

 هاواي . -د 

 

 

 فٌما ٌلً بالكلمات المناسبة: املبً الفراغات التالٌة (39

 ........جسٌم متعادل الشحنة فً النواة.النٌترون.. -أ 

 .......مادة مكونة من نوع واحد من الذرات.العنصر.. -ب 

 .....مجموع عدد البروتونات والنٌوترونات فً نواة الذرة.العدد الكتلً. -ج 

 جسٌمات سالبة الشحنة........اإللكترون... -د 

 ........عملٌة تحرٌر الجسٌمات والطاقة من النواة.التحلل اإلشعاعً.. -ه 

 .......عدد البروتونات فً الذرة.العدد الذري... -و 

 

 و:خالل عملٌة تحلل بٌتا, ٌتحول النٌوترون إلى بروتون  (41

 نظٌر -أ 

 جسٌم ألفا. -ب 

 نواة. -ج 

 جسٌم بٌتا. -د 

 



 جسٌمات فً الذرات ذات شحنة سالبة هً : (41

 البروتونات . -أ 

 االلكترونات . -ب 

 النٌوترونات . -ج 

 النواة . -د 

 

 فً الجدول الدوري للعناصر ٌدل اللون األصفر على أن العنصر: (42

 فلز . -أ 

 شبه فلز.  -ب 

 ال فلز . -ج 

 غاز . -د 

 

 آخر؟ما العملٌة التً ٌتحول فٌها عنصر إلى عنصر  (43

 عمر النصف. -أ 

 التفاعل الكٌمٌابً. -ب 

 سلسلة التفاعالت. -ج 

 التحول. -د 

 

 تسمى ذرات العنصر نفسه التً لها أعداد نٌوترونات مختلفة: (44

 بروتونات. -أ 

 أٌونات. -ب 

 نظابر. -ج 

 إلكترونات. -د 

 

 ذرات العنصر نفسه ولكنها تحتوي أعداداا مختلفة من النٌوترونات : (45

 العدد الذري . -أ 

 العدد الكتلً . -ب 

 النظابر . -ج 

 عدد االلكترونات . -د 

 

 مجموع عدد البروتونات والنٌوترونات فً نواة الذرة: (46

 العدد الذري . -أ 

 العدد الكتلً . -ب 

 النظابر . -ج 

 رقم الدورة . -د 

 

 



 صف أفقً فً الجدول الدوري ٌحتوي على عناصر تتغٌر خصابصها بشكل تدرٌجً : (47

 الفلزات . -أ 

 أشباه الفلزات . -ب 

 الدورة . -ج 

 المجموعة . -د 

 

 كس الضوء وعلى التوصٌل للكهرباء :القدرة على ععنصر المع لدٌه  (48

 الفلزات . -أ 

 أشباه الفلزات . -ب 

 فلزات . الال -ج 

 القلوٌات . -د 

 

عناصر تكون عادة غازٌة أو صلبة هشة عند درجة حرارة الغرفة وردٌبة التوصٌل  (49

 للحرارة والكهرباء :

 فلزات . -أ 

 أشباه فلزات . -ب 

 ال فلزات . -ج 

 قلوٌات . -د 

 

 بالعناصر : 12-3تسمى عناصر المجموعات  (51

 الممثلة . -أ 

 االنتقالٌة . -ب 

 الالنثنٌدات . -ج 

 األكتنٌدات -د 

 

 

 العدد الذري لعنصر ما ٌساوي عدد: (51

 مستوٌات الطاقة. -أ 

 النٌوترونات. -ب 

 البروتونات. -ج 

 جسٌمات النواة. -د 

 

 ٌتكون من : 11-فإن نظٌر بورون  5إذا كان العدد الذري للبورون  (52

 إلكترونا.11  -أ 

 نٌوترونات. 5  -ب 

 نٌوترونات . 6بروتونات و 5 -ج 

 نٌوترونات . 5بروتونات و 6 -د 



 

صادر عن سٌل من  CRTتوصل طومسون إلى أن الضوء المتوهج من شاشات ال (53

 الجسٌمات المشحونة ألنها :

 تكون خضراء اللون. -أ 

 شكلت ظال لألنود. -ب 

 بوساطة مغناطٌس. تنحنً -ج 

 حدثت فقط عند مرور التٌار الكهربابً. -د 

 

 

 

 4النظابر هً سنتان , فكم ٌتبقى منه بعد مرور إذا كانت فترة عمر النصف ألحد  (54

 سنوات ؟

 النصف . -أ 

 الثلث. -ب 

 الربع . -ج 

 ال شا . -د 

 

 

 مع العناصر األخرى لتكون مركبات؟ أي مجموعات العناصر التالٌة تتحد سرٌعاا  (55

 العناصر االنتقالٌة. -أ 

 الفلزات القلوٌة الترابٌة. -ب 

 الفلزات القلوٌة. -ج 

 .ثالثٌة الحدٌد -د 

 

 من العناصر االنتقالٌة: لٌسأي العناصر التالٌة  (56

 الذهب. -أ 

 الفضة. -ب 

 النحاس. -ج 

 الكالسٌوم. -د 

 

 إلى ثالثٌة الحدٌد: ال ٌنتمً  أي العناصر التالٌة (57

 النٌكل. -أ 

 النحاس. -ب 

 الكوبالت. -ج 

 الحدٌد. -د 

 

 



 المجموعة التً جمٌع عناصرها ال فلزات هً:  (58

 1 -أ 

 2 -ب 

 12 -ج 

 18 -د 

 

 

 أي الهالوجٌنات التالٌة ٌعد عنصراا مشعاا؟ (59

 الكلور. -أ 

 البروم. -ب 

 الٌود. -ج 

 األستاتٌن. -د 

 

 

 أي من الفلزات التالٌة أكثر نشاطاا؟ (61

 Li -أ 

 Na -ب 

 K -ج 

 Cs -د 

 

 -ومنها األكسجٌن والنٌتروجٌن والكربون –تصنف أكثر العناصر األساسٌة للحٌاة  (61

 ضمن مجموعة:

 فلزات.ال -أ 

 الفلزات.أشباه  -ب 

 فلزات. اللا -ج 

 الغازات النبٌلة. -د 

 

 

 أي مما ٌلً ال ٌعد عنصراا: (62

 الحدٌد. -أ 

 الكربون. -ب 

 الفوالذ. -ج 

 األكسجٌن. -د 

 

 



 أي مما ٌلً أصغر كتلة : (63

 اإللكترون. -أ 

 البروتون. -ب 

 النٌوترون. -ج 

 النواة. -د 

 

.ما عدد بروتونات هذا  119, والعدد الكتلً له  76ٌوم هو وزمالعدد الذري لعنصر األ (64

 العنصر:

 33 -أ 

 76 -ب 

 119 -ج 

 185 -د 

 

 ؟ 14-أي مما ٌلً ال ٌمكن معرفة عمره باستخدام التأرٌخ الكربونً (65

 خشبً.وعاء  -أ 

 بقاٌا النبات. -ب 

 شظاٌا العظم. -ج 

 األدوات الصخرٌة. -د 

 

 أي مما ٌلً ال ٌعد من خصابص الفلزات؟ (66

 قابلة للسحب والتشكٌل. -أ 

 لها لمعان. -ب 

 قابلة للطرق. -ج 

 ردٌبة التوصٌل للحرارة والكهرباء. -د 

 

 إلى أي مجموعة تنتمً العناصر البارزة فً الجدول الدوري ؟ (67

 الفلزات . -أ 

 الال فلزات. -ب 

 االنتقالٌة .العناصر  -ج 

 الغازات النبٌلة . -د 

 

 

 

 

 

 ٌدخل فً صناعة علب المشروبات الغازٌة ونوافذ المنازل؟ 13أي عناصر المجموعة  (68



 األلومنٌوم. -أ 

 البورون. -ب 

 اإلندٌوم. -ج 

 الجالٌوم. -د 

 

الهالوجٌنات عناصر ال فلزٌة نشطة.أي عناصر المجموعات اآلتٌة ٌتحد معها بصورة  (69

 سرٌعة؟

 الفلزات القلوٌة. – 1المجموعة -أ 

 الفلزات القلوٌة الترابٌة. -2المجموعة -ب 

 الهالوجٌنات. -17المجموعة -ج 

 الغازات النبٌلة. -18المجموعة -د 

 

 أي مما ٌلً ٌعد جزٌباا تساهمٌاا : (71

 Cl2 -أ 

 Ne -ب 

 الهواء. -ج 

 الملح. -د 

 

 ما رقم المجموعة التً لعناصرها مجاالت طاقة خارجٌة مستقرة: (71

 1 -أ 

 13 -ب 

 16 -ج 

 18 -د 

 

 :-Clٌمثله الرمزأي مما ٌلً ٌصف ما  (72

 مركب أٌونً. -أ 

 جزئ قطبً. -ب 

 أٌون سالب. -ج 

 أٌون موجب. -د 

 

 أي مما ٌلً لٌس صحٌحاا فٌما ٌتعلق بجزئ الماء: (73

 ٌحوي ذرتً هٌدروجٌن. -أ 

 ٌحوي ذرة أكسجٌن. -ب 

 مركب تساهمً قطبً. -ج 

 مركب أٌونً. -د 

 

 فً الرابطة الثالثٌة ٌكون عدد األزواج االلكترونٌة الرابطة : (74



 زوج رابط واحد . -أ 

 رابطٌن .زوجٌن  -ب 

 . ثالثة أزواج رابطة -ج 

 أربعة أزواج رابطة . -د 

 

 

 ما الذي ٌحدث لإللكترونات عند تكوٌن الرابطة التساهمٌة القطبٌة؟ (75

 ت فقد . -أ 

 ت كتسب . -ب 

)متجانس(. -ج   تتشارك فٌها الذرات بشكل  متساو 

)غٌر متجانس(. -د   تتشارك فٌها الذرات بشكل   غٌر متساو 

 

 من نوع : NH3الرابطة فً جزئ  مركب األمونٌا  (76

 . رابطة تساهمٌة -أ 

 رابطة أٌونٌة . -ب 

 رابطة فلزٌة . -ج 

 رابطة تساهمٌة قطبٌة . -د 

 

 أي من المركبات التالٌة غٌر أٌونً : (77

 NaF -أ 

 LiCl -ب 

 CO -ج 

 MgBr2 -د 

 

 : C O2أي مما ٌلً لٌس صحٌحاا فٌما ٌتعلق بجزئ (78

 ٌحوي ذرتً كربون . -أ 

 ٌحوي ذرتً أكسجٌن . -ب 

 مركب تساهمً . -ج 

 مركب أٌونً . -د 

 

 

 

 

 

 

 ما الوحدة األساسٌة لتكوٌن المركبات التساهمٌة ؟ (79

 أٌونات. -أ 



 جزٌبات. -ب 

 أمالح. -ج 

 أحماض. -د 

 

 ؟  CO2الموجود فً الصٌغة الكٌمٌابٌة 2ٌدل الرقم  عالم  (81

ًْ أكسجٌن. -أ   أٌوَن

ْي أكسجٌن. -ب  ََ  ذرَت

ًْ  -ج    CO2جزٌَب

ًْ  -د   CO2مركَب

 

 إلبطاء سرعة التفاعل الكٌمٌابً ٌجب إضافة: (81

 عامل محفز. -أ 

 عامل مثبط. -ب 

 متفاعلة. مواد -ج 

 مواد ناتجة. -د 

 

 ي مما ٌلً ٌعد تغٌراا كٌمٌابٌاا؟أ (82

 تكون راسب من الصابون. -أ 

 كسر بٌضة نٌبة . -ب 

 تحول الشمع السابل إلى صلب. -ج 

 تمزٌق ورقة . -د 

 

 حرق ورقة ٌعتبر تغٌراا : (83

 .كٌمٌابٌاا  -أ 

 فٌزٌابٌاا. -ب 

 بٌولوجٌاا . -ج 

 حٌوٌاا. -د 

 

 أي مما ٌلً قد ٌبطا سرعة التفاعل الكٌمٌابً؟ (84

 الحرارة. زٌادة درجة -أ 

 تقلٌل تركٌز المواد المتفاعلة. -ب 

 زٌادة تركٌز المواد المتفاعلة. -ج 

 إضافة عامل محفز.  -د 

 

 

 أي مما ٌلً ٌصف العامل المحفز؟ (85

 هو من المواد المتفاعلة. -أ 



 .ٌسرع التفاعل الكٌمٌابً -ب 

 هو من المواد الناتجة. -ج 

 ٌمكن استخدامه بدالا من المثبطات. -د 

 

 تفاعل كٌمٌابً ؟ دلٌال على حدوث ٌعد الأي مما ٌلً  (86

 تحول طعم الحلٌب إلى طعم مر. -أ 

 تكاثف بخار الماء على زجاج نافذة . -ب 

 تصاعد رابحة قوٌة من البٌض المكسور . -ج 

 تحول لون شرٌحة البطاطس إلى اللون الغامق . -د 

 

 عن قانون حفظ الطاقة؟ ال تعبرأي الجمل التالٌة  (87

 المتفاعلة .كتلة المواد الناتجة ٌجب أن تساوي كتلة المواد  -أ 

 ذرات العنصر الواحد فً المتفاعالت تساوي ذرات  العنصر نفسه فً النواتج. -ب 

 .ٌنتج عن التفاعل أنواع جدٌدة من الذرات -ج 

 الذرات ال ت فقد ولكن ٌعاد ترتٌبها. -د 

 

 المعادلة الكٌمٌابٌة الموزونة ٌجب أن تحوي فً كال الطرفٌن أعداداا متساوٌة من.... (88

 الذرات. -أ 

 علة.المواد المتفا -ب 

 الجزٌبات. -ج 

 المركبات. -د 

 

 فً سرعة التفاعل ؟ ال ٌؤثرأي مما ٌلً  (89

 الحرارة. -أ 

 التركٌز. -ب 

 مساحة السطح. -ج 

 .موازنة المعادلة -د 

 

وٌكون للصودٌوم التوزٌع  (NaFٌتحد الصودٌوم مع الفلور لتكوٌن فلورٌد الصودٌوم  ) (91

 اإللكترونً المماثل لعنصر:

 اللٌثٌوم. -أ 

 النٌون. -ب 

 الماغنٌسٌوم. -ج 

 الكلور. -د 

 

 من الجدول الدوري: 1عناصر المجموعة تسمى  (91

 الغازات النبٌلة. -أ 



 الهالوجٌنات. -ب 

 الفلزات القلوٌة. -ج 

 الفلزات القلوٌة الترابٌة. -د 

 

 ؟ (O2ذرات جزيء غاز األكسجٌن)ما نوع الرابطة التً تربط بٌن  (92

 أٌونٌة. -أ 

 أحادٌة. -ب 

 ثنابٌة. -ج 

 ثالثٌة. -د 

 

 الماغنٌسٌوم؟ ما نوع الرابطة التً تربط بٌن ذرات عناصر مركب كلورٌد (93

 أٌونٌة. -أ 

 تساهمٌة. -ب 

 فلزٌة. -ج 

 قطبٌة. -د 

 

 عدد من اإللكترونات ٌمكن أن ٌستوعبه مجال الطاقة الثانً فً الذرة؟ ما أقصى (94

 8 -أ 

 16 -ب 

 18 -ج 

 32 -د 

 

 ما المصطلح الذي ٌصف الحد األدنى من الطاقة الالزمة لبدء التفاعل ؟ (95

 عامل محفز . -أ 

 طاقة التنشٌط. -ب 

 سرعة التفاعل . -ج 

 اإلنزٌمات. -د 

 

 

 ٌجب موازنته فً المعادلة الكٌمٌابٌة  ؟ ما الذي (96

 المركبات . -أ 

 الذرات . -ب 

 الجزٌبات . -ج 

 المتفاعالت . -د 

 

 ما أهمٌة المثبطات فً التفاعل الكٌمٌابً ؟ (97

 تقلل من فترة صالحٌة الطعام . -أ 



 تزٌد من مساحة السطح . -ب 

 تقلل من سرعة التفاعل الكٌمٌابً . -ج 

 . تزٌد من سرعة التفاعل الكٌمٌابً -د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


