
 

 الكيمياء: المادة                                                                                   دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 ساعة ونصف: زمن اإلجابة                                                                       والتعليم          وزارة التربية      

 (    5) عدد صفحات األسئلة                                                                            إدارة التقويم واالمتحانات          
 

 القسم العلمي/ للصف الثاني عشر  الثالثمتحان نهاية الفصل الدراسي نموذج تدريبي ال

 م 2011 / 2012للعام الدراسي 

 ميع األسئلةواإلجابة عن جعلى الطالب التأكد من عدد صفحات األسئلة 

 ( عند الضرورة تستخدم الصفحات البيضاء المقابلة الستكمال اإلجابة . 1)                     
 ( يمكنك استخدام اآللة الحاسبة العادية. 2)                     

 
     ( 5 -1اكتب بين القوسين االسم أو المصطلح العلمي المناسب لكل من الفقرات :)  
 . )أيوني( في الدارةموصل يستخدم لعمل اتصال كهربائي مع جزء غير فلزي ( ..............................) .1
 . صلبة ذات لون داكن ، مكونة من ذرات كربون مرتبة بشكل أقفاص كرويةمادة  (..............................) .2
 .الترابط التساهمي لذرات العنصر نفسه ، لتكوين سالسل أو حلقات (..............................) .3
 . من الذرات تتكون عند إزالة إحدى ذرات الهيدروجين من جزيء األلكان ةمجموع (..............................) .4
 تحل فيها ذرة هالوجين واحدة أو أكثر محل ذرة هيدروجين أو أكثرمركبات عضوية  (.............................) .5

 . في جزيء الهيدروكربون                            
 األسئلة التي تليهاتأمل المركبات التالية ، وأجب عن    .6

                                       
CH3 NH2       

CH3

          
       

  ما رقم المركب المشبع الذي له الصيغة العامةCnH2n ؟ ......................... 

 ( غير مشبع ، ورغم ذلك ال يدخل في تفاعالت إضافة . فسر ذلك1المركب ) .......................................... 

........................................................................................................................................................................... 

  أي من المركبات أعاله يسلك سلوكا قاعديا ؟................................. 

  ما رقم المركب الذي تتجمع جزيئاته بروابط هيدروجينية ؟............................... 

 ( أبسط كيتون ، علل ذلك .2يعد المركب ) ............................................................................................... 

          ......................................................................................................................................................................... 

 التالي ، ثم أجب عن األسئلة  تأمل الرمز االصطالحي .7

 . التي تليه

             Al(s) / Al
3+

(aq) // Zn
2+

(aq) / Zn(s)  
 . ارسم الخلية الفولتية السابقة كاملة البيانات 

 . حدد اتجاه حركة اإللكترونات على الرسم      

 األول السؤال
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 7تابع رقم 

  فسر ذلكماذا تتوقع أن يحدث لكتلة قطب األلمنيوم؟ . ............................................................................................ 

    ........................................................................................................................................................................................... 

  1.66-الخارصين ، إذا كان جهد اختزال األلمنيوم اختزالاحسب جهدV  0.90+وجهد الخلية V 
   ............................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

 
 

      ( 15 – 8للفقرات ) الصحيحة  اختر اإلجابة أو التكملة: 
 ؟ أي مما يلي ليس من وظائف القنطرة الملحية .8

 تسمح بمرور األيونات بين نصفي الخلية  
 تسمح بمرور اإللكترونات في الخلية   
 تحافظ على التوازن األيوني بين نصفي الخلية   
 تمنع االختالط بين ذرات فلز التفاعل النصفي وأيونات التفاعل النصفي اآلخر 

 ؟ أي العبارات التالية صحيحة فيما يتعلق بالتحليل الكهربائي للماء .9
   ينتج غازH2 عند األنود                              ينتج غازO2 عند الكاثود    
        يصبح المحلول قاعديا                              التفاعل غير تلقائي 

 ؟ sp2ما المركب الذي يكون التهجين فيه بين ذرتي الكربون  .11
  C2H6                        C2H2                       C2H4                C2H5OH      

 : تكوينوجود تركيب ثابت يمنع حركة الدوران الحرة حول الرابطة يعد شرطا لـ .11
 أيزومرات بنائية      سالسل متفرعة      أيزومرات هندسية   هيدروكربونات حلقية 

 ؟ بم يتشابه األيزومران : بيوتان ، و ميثيل بروبان   .12

الكثافة      الكتلة الجزيئية   درجة الغليان  درجة االنصهار 

 ما المركب الذي يعد المكون الرئيس للغاز الطبيعي ؟  .13
           بنتان                     هكسان         كتان      وأيزو أ             ميثان 

 أي ألكين يدخل في تركيب الشمع المغلف لثمرة التفاح ؟  .14
                    إيثين                بنتين         فارنيسين        -ألفا             إيثاين 

  ما الحمض األضعف بين األحماض التالية ؟  .11
               النيتريك                    اإليثانويك          الكبريتيك               الهيدروكلوريك 

 الثانيالسؤال 
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 :في تجربة التمييز بين الهكسان الحلقي والهكسين الحلقي  .16
   ما المادة المستخدمة في التمييز بينهما ؟ ................................... 
  حدد نوع التفاعل الذي يحدث لكل منهما  . 

 .......................................................................الهكسين الحلقيتفاعل  ، ............................................ الهكسان الحلقيتفاعل    

  كيف تم االستدالل على حدوث التفاعل ؟...................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

 
 

 رتب تصاعديًا حسب المعيار الموضح،  (18 -17) رتينفي الفق: 
 العناصر التالية حسب سهولة أكسدتها : .17

 فضة     ،      كالسيوم      ،     حديد     ،    هيدروجين 
 ......................... ←......................  ←..................    ←.................... الترتيب : األقل 

 : المركبات التالية حسب درجات غليانها .18
 بيوتانول        ،        بروبان -1بروبيل أمين        ،             إيثان        ،     

 ......................... ←......................  ←..................    ←.................... الترتيب : األقل    
 

 لديك القائمة )أ( تمثل استخدامات ، والقائمة )ب( تحتوي على مركبات . اختر من القائمة )ب( المركب .11

 المالئم لالستخدام في القائمة )أ( بكتابة الرقم بين القوسين :
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :حدد نوع التفاعل فيما يأتي .21

        من اإليثان ان إيث وبرومالتكون   ........................................... 

       . الحصول على اإليثان من اإليثين  .......................................... 

 اإليثين من اإليثانول بالتسخين بوجود حمض الكبريتيك  تكون  ........................................... 

 إنتاج ثنائي ببتيد وماء من تفاعل حمضين أمينيين   ........................................... 

52 
 الثالثالسؤال 
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 القائمة ) ب ( مركبات القائمة ) أ ( استخدامات 

)     ( 
)     ( 

)     ( 

)     ( 

)     ( 

 يستخدم في عمليات اللحام
 مذيب أروماتي غير قطبي 

 كتان الجازولينو يستخدم في تحسين أ
 يستخدم في تصنيع الكحول التجاري ، وأنواع من البالستيك

 وقود بديل يحترق بنظافة أكثر من الجازولين

 ميثيل ثالثي بيوتيل إيثر -1
 أسيتيلين -2
 جازوهول -3
 يثيل أمينإ -4
 جليسرول -5
 إيثين -6
 بنزين -7

 

4 
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 :أكمل الجدول التالي بكتابة االسم أو الصيغة البنائية  .21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        ( 24 -22) فسر علميًا الفقرات  : 
 يكتسب البرتقال طعما حمضيا . .22

.........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ 

 األلكينات لها درجات غليان وانصهار منخفضة. .23
.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

  .عند طالء ملعقة من الحديد بطبقة من الفضة ، فإننا نوصل الملعقة بالقطب السالب من خلية الطالء .24

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ 

 الشكل التالي : لقارن بين الخلية الفولتية والخلية اإللكتروليتية بإكما  .25
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 خلية فولتية

  

 

 خلية إلكتروليتية

 وجه اختالف          

.................................... 

 وجه تشابه          

.................................... 

 وجه اختالف          

.................................... 

CH3CH2- C-O-H 

O 

  حسباالسم 
IUPAC 

 الصيغة البنائية

........................................................  

 ....................................................... بنتاديين 1،3-ميثيل -4

 ....................................................... هكسانون -3

........................................................  
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 أجب عما يأتي :. إنتاج الكهرباء  عمليةفيما يتعلق ببطارية السيارة أثناء  .26

 ما تركيب كل من األنود ، والكاثود ؟ 
   ......................................... األنود   

 ...........................................  الكاثود
   ما المسحوق األبيض الذي ينتج على القطبين ؟................................................ 
   ماذا يحدث لتركيز حمض الكبريتيك ؟.................................. 
 اختيارك المنسجم علميًا ثم برر البديل غير اختر ، ك أربعة بدائل في كل فقرةأمام( 29-27)في الفقرات: 
 ياالخال مميزاتمن حيث  .27

 صغيرة جدا        ،     فعالة جدا     ،    يمكن أن تعمل لألبد       نواتجها آمنة بيئيا   ،          
 ...................................................................:البديل       

 ............................................................................................................................................................................:التبرير      

       

28. CH3CH = CHCH3  ,    CHCl = CHCl  ,    CH3CH = CH2  ,    CH3CH = CHCl 

 ...................................................................:البديل   
 ............................................................................................................................................................................:التبرير       

 

  12 –من حيث خواص الفريون  .29
 غير قابل لالشتعال   ،      عديم الرائحة     ،      غير سام    غير مستقر  ،       

 ...................................................................:البديل   
 ............................................................................................................................................................................:التبرير       

 
 انتهت األسئلة
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