القمـــــــــة فى الكــيــمــياء

بىً املعسؿت الصف لاوٌ الثاهىي الباب لاوٌ
اختر لاحابت الصحيده
 -1املحلىٌ املعلىم الترهيز بدكت هى مدلىٌ ............و ًدظسبدوزق..........
أ) كياس ي – مخسوػي

ب) كياس ي – مظخدًس

ج) كياس ي  -عيازي

د) عيازي – عيازي

 -2أي العبازاث ألاجيت جؼبم علي أهابيب الىسبىن الىاهىٍت....................
ب) جىصيلها الىهسباةي أكل مً الىداض

أ) أزلل مً الصلب

ج) حصٍئاتها مترابؼت بظعف
ج) حصٍئاتها مترابؼت بشدة
 -3كيمت  PHللمدلىٌ الحامض ي  ..................كيمت  PHللمدلىٌ اللاعدي

ً
د) أهبركليال مً

ب) حظاوي
ج) أصؼسمً
أ) أهبرمً
 -4إلاهاء الري ًخم الخـاعل بين املحلىٌ اللياس ي و املحلىٌ املجهىٌ الترهيزهى...................
أ) املاصت

ب) املخبازمدزج

ج) الدوزق املخسوػي

د) الدوزق املظخدًس

 -5مسٍع ٌعاوي مً خمىطت مـسػت في املعدة .لرا وحب اطخخدام  .......لعالج الخلل
أ) عالج مىاطب ًخـع كيمت PH

ب) عالج مىاطب ًسؿع كيمت PH

ج) جىاوٌ أػعمت جصٍد جسهيزH+

د) حميع ما طبم

 -6املحلىٌ الري ًدخىي علي كلت مً أًىهاث  H+جىىن  PHؿيه............
ج) أهبرمً 7
ب) حظاوي 7
أ) أكل مً 7

د) zero

 -7لالخخـاؾ بالىطع العمىدي املؼلىب للسحاخت خالٌ الخجازب ٌظخخدم..............
ج) دوزق عيازي
ب) مخبازمدزج
أ) ماصت
ً
 -8عىد جللص حجم املادة جدزٍجيا ختي الىصىٌ إلي الحجم الىاهىي الحسج ؿئن................
د) خامل

أ) خىاصها جظل زابخت

ب) مظاخت الظؼذ املعسض للخـاعل جلل

ج) الخـاعل مع الظىء ًىىن بىـع هيـيت الخـاعل مع املاهسو

د) خىاصها جخؼير

ً -9ؼلم علي الخلىر بالىـاًاث الىاججت مً جصييع مىاد مخىاهيت في الصؼساطم.......
أ) الخلىر املاةي
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ب) جلىر الهىاء

ج) جلىر التربت

د) الخلىر الىاهىي

أ  :إسمـاعيـل حـمــاده

القمـــــــــة فى الكــيــمــياء

 -10حظم صلب ػيرمىخظم الشيل وطع ؿيه مخبازبه  100cm3مً املاء ؿاصبذ الحجم الىلي
 160cm3وعىدما وطع هـع الجظم الصلب و ميداليه معدهيه في مخباز أخس به
200cm3أصبذ الحجم الىلي  300cm3ؿان حجم امليداليه
أ) 10cm3

ب) 40cm3

د) 20cm3

ج) 30cm3

 -11ػمسث كؼعه طىس ػير مىخظمت في مخباز به  100cm3مً الىيروطين ؿازجـع طؼذ
الىيروطين الي  120cm3ؿان حجم كؼعه الظىس
أ) 10cm3

ب) 40cm3

ج) 30cm3

د) 20cm3

 -12اختر إلاحابت الصحيدت ليل عبازة مً بين لاخخيازاث املعؼاة:
 -1وخدة اللياض هي حعبيرعً عدد الىخداث اللياطيت للخاصيت امللاطت
أ) صح

ب) خؼأ

ٌ -2ظخخدم اللياض في الىيمياء للخعسؾ علي جسهيزالعىاصساملىىهت للمىاد.
أ) صح

ب) خؼأ

 -3مساكبت املاء الصالح للشسب هى أخد أهىاع اللياض مً أحل الخصسؾ.
أ) صح

ب) خؼأ

ً -4جب أن ًتراوح  PHللحليب الظابل بين  6.5و  6.7ختي ًؼابم الجىدة املؼلىبت.
أ) صح

ب) خؼأ

 -13أي ؿسع مً ؿسوع الىيمياء يهخم بىيمياء اليابىاث الحيت؟
أ) الىيمياء الحيىٍت

د) الىيمياء الـيزًابيت

ب) الىيمياء العظىٍت

 -14أي ؿسع مً ؿسوع الىيمياء ٌظخخدمه علماء الؼب الشسعي؟
أ) الىيمياء ػيرالعظىٍت ب) الىيمياء الـيزًابيت

د) الىيمياء الخدليليت

 -15خدد ما إذا والىذ ول عبازة مً العبازاث الخاليت صحيدت أم خاػئت
ً 1دزض علماء الىيمياء ػيرالعظىٍت مسهباث الىسبىن

صح خؼأ

 2علماء الىيمياء الحيىٍت هم املظؤولىن عً ؿهمىا للمىاد صح خؼأ
الىيميابيت املىحىدة في الدم
 3دزاطت السكاكاث الدكيلت هي مجاٌ داخل الىيمياء الـيزًابيت

2

صح خؼأ
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 4جم جؼىٍس ألاطمدة املظخخدمت في الصزاعت مً كبل علماء الىيمياء صح خؼأ
ػيرالعظىٍت
ً 5خم جؼىٍس املخدظساث الصيدليت الجدًدة مً كبل هيميابيين صح خؼأ
جدليليين
 -16علم الىيمياء هى دزاطت (املادة) و الخؼيراث الىيميابيت التي جمسبها.
 -17تهخم الىيمياء الحيىٍت بىيمياء ( اليابىاث الحيت ) وٍدزض علماء الىيمياء الحيىٍت
الخـاعالث الىيميابيت داخل ( الخالًا ) و ًخم اطخخدام عملهم في ( الؼب وعلم ألادوٍت ).
 -18جسهص الىيمياء العظىٍت علي املسهباث التي جدخىي علي ( الىسبىن ) وٍخم اطخخدام
الىيمياء العظىٍت في ( علم ألادوٍت و الصىاعت).
ً -19دزض علماء الىيمياء ػير العظىٍت املسهباث التي جدخىي علي عىاصس مثل ( الىبرًذ و
الىيتروحين ) وهي جيخج املىاد الىيميابيت مثل ألاطمدة علي هؼاق صىاعي .و الىيمياء ػير
العظىٍت مهمت ( للصزاعت و الخصييع )
 -20تهخم الىيمياء الخدليليت ب ( الخعسؾ علي املىاد الىيميابيت وجددًد همياتها ) ً .ددد
علماء الىيمياء الخدليليت املىاد املىحىدة في مظسح الجسٍمت ,وٍدللىن امللىزاث في البيئت
ومظخىٍاث املسهباث البيىلىحيت املىحىدة في الدم.
 -21اختر إلاحابت الصحيدت ليل عبازة مً بين لاخخيازاث املعؼاة:
ً -1مىىىا كياض هخلت املىاد بىاطؼت.........
أ) الىؤوض الصحاحيت

ب) امليزان الحظاض

ج) املاصت

د) َّ
الس ّحاخت

 -2ملعسؿت حجم معلىم مً الظؤاٌ ًمىىىا اطخخدام.........
أ) َّ
ج) مخباز ُم َّ
دزج
ب) املاصت
الس ّحاخت

د) أهابيب أخخباز

 -3حظخخدم  .......للياض حجىم الظؤاٌ ولىنها ليظذ بىـع دكت املاصت.
أ) َّ
ج) مخابيرمدزحت
ب) هؤوض شحاحيت
الس ّحاخت

د) دوازق عيازٍت

ً -4خم جدظيراملحاليل بأحجام دكيلت باطخخدام..........
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أ) املاصت

ب) دوزق مظخدًسة اللاعدة

ج) هؤوض شحاحيت

د) دوازق عيازٍت
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ً
ً
 -5الظابل الري ًدمل زكما هيدزوحيييا ٌظاوي ً 3ىىن طابال..............
ً
ً
ً
ً
د) مترددا
ج) مخعادل
ب) كاعدًا
أ) خمظيا
 -22أخترإلاحابت الصحيدت ليل عبازة مً بين لاخخيازاث املعؼاة:
ً
 -1تهخم الىيمياء الخدليليت بدزاطت خىاص املىاد جبعا لترهيبها و بىائها
أ) صح

ب) خؼأ

 -2الىيمياء الحيىٍت جسهصعلي دزاطت املىىهاث الخلىٍت لليابىاث الحيت و جسهيبها الىيمياةي.
أ) صح

ب) خؼأ

ً -3مىً لاطخـادة مً علم الىيميا في صىاعت ألادوٍت و جؼىٍسها.
أ) صح

ب) خؼأ

ً -4مىً اطخخدام الىيمياء الحيىٍت في دزاطت أطاليب جخصيب التربت.
أ) صح

ب) خؼأ

 -5الىاهىجىىىلىجي في الىيمياء طيظهم بشيل هبيرفي ججميع الرزاث و الجصٍئاث بأبعاد هاهىٍت.
أ) صح

ب) خؼأ

ٌ -23عدو ػالب في طباق ملظاؿت  100مترً .ليع صدًلان له الصمً الري اطخؼسكه في
الظباق .أي طاعت اًلاؾ طخىىن ألادق؟
أ) طاعت إًلاؾ دكتها  1/10مً الثاهيت

ب) طاعت إًلاؾ دكتها زاهيت واخدة

ج) طاعت إًلاؾ دكتها  1 /100مً الثاهيت
 -24ما هى حعسٍف الدكت؟
أ) اطخخدام أصؼسحهاشكياض مخاح

ب) مدي كسب اللياض مً الليمت الحليليت

ج) كياض ش يء ما لعدد معين مً املساث

ً
 -25ما املظؼسة ألادق للياض طلً هداس ي ػىله طبرجلسٍبا؟
أ) مظؼسة دكتها 1mm

ب) مظؼسة دكتها 1cm

ج) مظؼسة دكتها 10mm

 -26ما هى الظؼذ املخلعس؟
أ) الظؼذ املىدني لظابل في أهبىب طيم ب) كىة الخجاذب بين طابل و الىعاء الري ًدخىٍه
ً -27دخاج عالم للياض  15mlإلحساء ججسبت .أي مً أحهصة اللياض عليه اطخخدامه؟
أ) مخبازمدزج بظعت  100mlوبدكت 0.1ml
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ب) دوزق بظعت  100mlوبدكت 1ml
أ  :إسمـاعيـل حـمــاده

القمـــــــــة فى الكــيــمــياء

ج) مخبازمدزج بظعت  ml 25وبدكت ml0.2
 -28أختر" صحيدت" أو "خاػئت " لىصف ول عبازة.
ُ
 1الدكت هي مدي كسب كياض ما مً الليمت الحليليت

صحيدت خاػئت

 2اللياطاث الدكيلت في الىيمياء طسوزٍت للخىصل إلي هخابج صحيدت خاػئت
دكيلت
ً
صحيدت خاػئت
 3الظؼذ املىدني لظابل ًىىن دابما مددب
 4كياض حجم طابل بأخر اللساءة عىد أطـل الظؼذ املخلعس صحيدت خاػئت
ٌعمل علي جلليل الدكت
 5عىد إحساء كاطاث في مخخبر الـيزًاء عليً اطخخدام ألاداة صحيدت خاػئت
ألاكل دكت
ً 6ىىن الظؼذ املىدني لظابل عخد طؼده املعسض للهىاء صحيدت خاػئت
داخل أهبىب ّ
طيم
 -29أي مما ًلي ٌظمذ بئحساء أدق كياض؟
ّ
أ) مخبازمدزج  /أهبىب مدزج بدكت 0.1ml
 -30أي مما ًلي ٌظمذ بئحساء أدق كياض؟
أ) مدلً ػاشبدكت 0.01ml
 -31أي مما ًلي ٌظمذ بئحساء أدق كياض؟
أ) مظؼسة مد ّزحت بدزحاث 1mm

ّ
ب) دوزق بدكت 1ml
ّ
ب) مدلً ػاشبدكت 0.05ml
ب) مظؼسة مد ّزحت بدزحاث 0.1mm

 -32أي مما ًلي ٌظمذ بئحساء أدق كياض؟
أ) طاعت اًلاؾ دكتها  0.01زاهيت

ب) طاعت اًلاؾ دكتها  1زاهيت

 -33اطخخدام حصٍئاث الىاهى في جدعيم الخلىيت التي جخدم البشسًؼلم عليها.........
أ) جلىيت الىاهى

ب) الخىىىلىحيا البيىلىحيت ج) دزاطت الجيىاث د) دزاطت البروجيىاث

طبب -:جلىيت الىاهى لها جؼبيلاث مخعددة مثل املجاٌ الؼبي خيث حظخخدم جلىيت الىاهى في صىزة
ػب الىاهى
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 ............ -34في جىىًٍ حصا الىاهى
أ) حصا بلمسمشترن

ب) مرًب عظىي

ج) عامل عالجي هيمياةي

د) ول ما في ألاعلى

طبب -:جىىًٍ حصا الىاهى ًخم مً خالٌ مدلىٌ مً حصا بلمس مشترن لعىاصس املظخىي الـسعي d
في مرًب عظىي و الري ًدخىي علي عامل عالجي هيمياةي.
 -35في جىىًٍ حصا الىاهى  ,البلمساث املشترهت املظؼسبت جخدد بظسعت لخىىن..............
أ) كؼساث الىاهى ب) حصٍئاث الىاهى

ج) بلمساث الىاهى

د) هال ما في ألاعلى

طبب -:جىىًٍ حصا الىاهى ًخم مً إطاؿت كؼساث مً مدلىٌ عظىي مً أحل حظسٍذ إزازة املاء
خيث جخجمع البلمساث املشترهت املظؼسبت مع بعظها بظسعت لخىىن كؼساث الىاهى
 -36في عالج الظسػان ومً املمىً الليام بخعدًل طؼحي لجصٍئاث الىاهى بئطاؿت...........
أ) املظخظد

ب) مظاداث ألاحظام

ج) ملىن جأللي

د) إهصٍماث

طبب -:في عالج الظسػان ومً املمىً الليام بخعدًل طؼحي لجصٍئاث الىاهى بئطاؿت حصٍئاث
حظتهدؾ الظسػان مثل مظاداث ألاحظام هرا اللؼساث ًؼلم عليها حصا هاهى
 -37حصٍئاث الىاهى أصؼسبمئاث املساث مً.............
أ) خالًا الدم الحمساء
ج) حصٍئاث ألبىمين

ب) خالًا الدم البيظاء
د) ل جىحد إحابت صحيدت

طبب -:حصٍئاث الىاهى التي جدلً في الجظم البشسي داخل الشسٍان حصٍئاث الىاهى هره أصؼس
بمئاث املساث مً خالًا الدم الحمساء .
 -38حصٍئاث الىاهى جدخىي مظاداث أحظام حظتهدؾ حصٍئاث املظخلبالث التي علي
طؼذ...........
أ) خالًا الدم البيظاء
ج) خالًا الىزم

ب) خالًا الدم الحمساء
د) هال مً أ و ب

طبب -:الؼشاء الخازجي لخليت الىزم جدخىي علي عدد هبيرمً املظخلبالث و التي حعخبر هعالماث.
حصٍئاث الىاهى جدخىي علي مظاداث أحظام والتي حظتهدؾ حصبياث املظخلبالث.
 -39بعد دخىٌ حصا الىاهى إلي الخليت الىزم جىىن................
أ) اليدلىٌ
ج) لاهظىشوم
ب) حظيم داخلي
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د) اليبلىغ
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طبب -:داخل خليت الىزم ًلىم حصا الىاهى بخىىًٍ حظيم داخلي و اخل الجظيم الداخلي ًخم
هظم حميع حصٍئاث الىاهى ماعدا ألادوٍت املظادة للظسػان.
 -40في ً ....................خم جدميرهال مً الخالًا الظسػاهيت باإلطاؿت إلي ألاوسجت املحيؼت
أ) العالج إلاشعاعيب) العالج الىيماوي

ج) جلىيت الىاهى

د) هال مً أ و ب

طبب -:في العالج إلاشعاعي ًددر طسز لألوسجت املحيؼت بمىؼلت الىزم ولىً جلىيت الىاهى
ٌظتهدؾ العلازامللاوم للظسػان خالًا الىزم ؿلؽ و ًلىم بخدميرها.
 -41اختر إلاحابت الصحيدت ليل عبازة مً بين لاخخيازاث املعؼاة:

ً -1خم اطخخدام جىىىلىحيا الىاهى في الىيمياء لجعل املىاد الىيميابيت الخام أكل ّ
ؿعاليت و أكل
ً
جىؿيرا.
أ) صح

ب) خؼأ

 -2جىىىلىحيا الىاهى طالح ذو خدًً.
أ) صح

ب) خؼأ

 -3اختراق الخالًا الظسػاهيت وجـجيرها هي إخدي جؼبيلاث الىاهىجىخىلىجي.
ب) خؼأ

أ) صح
ُ
 -4حظخخدم جىىىلىحيا الىاهى في إعادة حشىيل العدًد مً املىخجاث الصيدليت لصٍادة صعىبت
حعاػيها.
أ) صح

ب) خؼأ

 -5لخىىىلىحيا الىاهى أزازطلبيت.
ب) خؼأ

أ) صح
ًٌ -6ؼلم اطم جىىىلىحيا الىاهى علي الخلىياث التي حعمل علي كياطاث ليظذ مخىاهيت في الصؼس.
أ) صح

ب) خؼأ

 -7الىاهى مترٌظاوي  109متر.
أ) صح

ب) خؼأ

 -8ولمت هاهى هي ولمت مشخلت مً اليىهاهيت وحعني اللصم.
أ) صح
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ب) خؼأ

أ  :إسمـاعيـل حـمــاده

القمـــــــــة فى الكــيــمــياء

 -9جىىىلىحيا الىاهى هى علم حعدًل الرزاث لصىع مىخجاث حدًدة.
أ) صح

ب) خؼأ

 -10حعخبرالبداًت الـعليت لعلم الىاهىجىىىلىجي علي ًد العلم طىميى إًجبيما.
أ) صح

ب) خؼأ

 -11الىاهىجىىىلىجي هى ملياض ٌظخخدم للياض أبعاد مىىهاث الرزة و إلالىتروهاث التي جدوز
خىٌ هىاتها.
أ) صح

ب) خؼأ

 -42اختر إلاحابت الصحيدت ليل عبازة مً بين لاخخيازاث املعؼاة:
ُ
 -1حعخبر أهابيب الىسبىن الىاهىٍت مً أكىي املىاد علي إلاػالق بظبب وحىد زوابؽ ................بين
ذزاث الىسبىن و بعظها.
د) جىاطليت

ج) هيدزوحيييت
ب) أًىهيت
أ) حظاهميت
ً
ً
 -2أهابيب الىسبىن الـلصٍت لها اللدزة عل أن جدمل جيازا ههسبابيا.........مً كدزة مىصل حيد
للىهسباء.
أ) أعلي  100مسة ب) أكل  1000مسة ج) أعلي  10مساث

د) أعلي  1000مسة

الىسبىن
الىاهىٍت
ج) مخىطؼت.

جىىن................
د) مىخـظت.

ألهابيب
الىىعيت
اللىة
-3
ً
ً
ب) طعيـت حدا.
أ) عاليت حدا.
 -4حظخؼيع أهابيب الىسبىن الىاهىٍت ملاومت أي حؼير في ػىلها أو مظاخت ملؼعها عىد جدملها
وشن هبيربظبب أن لها ...........
ً
ب) معامل مسوهت عاٌ حدا
أ) كىة هىعيت عاليت
ج) معامل لصوحت عاٌ

د) جظل مدخـظت بخىاصها

 -5ولما واهذ املادة أكىي و أخف ٌعني ذلً أن لها................
أ) كىة هىعيت أعلي

ب) كىة هىعيت أكل

ج) كىة هىعيت مىخـظت

د) كىم هىعيت مخىطؼت.

 -43اختر إلاحابت الصحيدت ليل عبازة مً بين لاخخيازاث املعؼاة:
 -1جؤزسأشياٌ الرزاث في اهابيب الىسبىن الىاهىٍت علي الخىاص الىهسبابيت لألهبىب.
أ) صح
8

ب) خؼأ
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 -2أهابيب الىسبىن الىاهىٍت أكىي مً املاض.
أ) صح

ب) خؼأ

 -3مً أشياٌ الرزاث في أهابيب الىسبىن الىاهىٍت الشيل الدابسي.
أ) صح

ب) خؼأ

 -4جخميزأهابيب الىسبىن الىاهىٍت بأن السابؼت بين ذزحي الىسبىن أػىٌ مً السابؼت في خالت املاض.
أ) صح

ب) خؼأ

أ) صح

ب) خؼأ

ً
 -5حشبيه ألاهابيب الىسبىهيت ػبلت مً الجساؿيذ ُ
معا ّ
لخىىن أطؼىاهت بلؼس مخىاهي في
طمذ أػساؿها
الصؼس.

 -44أي اللياطاث الخاليت حظاوي  0.35nm؟
أ) 0.000025mm

ب) 0.00025µm

ج) 25.000cm

 -45أي اللياطاث الخاليت حظاوي  103mm؟
أ) 1.8×10-3nm

ب)1.8×10-6nm

ج)1.8×10-9nm

 -46جؼىز إخدي الشسواث هلاغ امليت لخلىيت الىمبيىجسٍت .وٍبلؽ عسض ول الىلاغ الىميت
ً
هدى  0.045µmجلسٍبا ؿىم ًبلؽ عسض ٌ هلؼت بىخدة الىاهىمتر؟
أ) 00.000045nm

ب) 45nm

ج) 4.000nm

 -47أخترصىاب أو خؼأ لىصف ول عبازة
ٌ 1ظاوي اللياض  820nmاللياض 0.82µm
ٌ 2ظاوي اللياض 7.0×102mm

اللياض 7.0×10-4nm

صىاب خؼأ
صىاب خؼأ

ً 1×109 3مثل كياطا بىخدة الىاهىمتر

صىاب خؼأ

 4الظىديجسام أصؼسمً الدٌظيجسام

صىاب خؼأ

 5امللليثاهيت أػىٌ مً امليىسوزاهيت

صىاب خؼأ

 6جبلي خصابص حميع املىاد هما هي علي مظخىي امللياض الىاهىي صىاب خؼأ
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