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 أعز ائي التالميذ

ه لبجروت الكيمياء"ضع بين أيديكم كتاب أ يسرُّني كثيًرا أن    ع كم  أجم   حاولت فيه جاهدة أن   ال ذي ، أسئلة وحلول"الُموجِّ

ص الكيمياء بما يتوافق مع المنهاج الجديد. ال تيكبير من األسئلة   تتعل ق في الموضوعات الُمختلفة في تخصُّ

ر. إضافة إلى مجموعة كبيرة من األسئلة خيالنموذج األى حت   2016لكتاب أسئلة بجروت منذ سنة تجدون في هذا ا

 وبمستوى أسئلة البجروت والدبلوم مع حلول كاملة. ،م مع المنهاج الجديدقمت بتجميعها بما يتالء ال تي

 تحانات المدرسي ة ما قبل البجروت،لالميهِدف هذا الكتاب إلى تحضير التالميذ المتحان بجروت الكيمياء القادم وأيًضا 

ص مدى تذويتهم للماد ة بأكملها و   سيضمن نجاحهم بالبجروت. ال ذيبشكل يستطيع فيه التالميذ فح 

ل قبل اإلط الع على الحلول الموجودة بنهاية  األسئلة، وبعدها  الُمحاولة بشكل جد ي  حل   ،موضوعة كل  لذلك، ُيفض 

 ة اإلجابة.صح   الرجوع للحل  للتأكُّد ِمن

ه لبجروت الكيمياء"كتاب أتمن ى أن يكون  عوًنا لكم في دراستكم واستعداداتكم للدبلوم والبجروت.  ، أسئلة وحلول"الُموجِّ

 األسئلة الهاِئل الموجود في الكتاب سيضمن نجاحكم في البجروت الُمقِبل. كم   وكل ي ثقة أن  حل  

 جاح الباهرمع ُامنياتي بالن  

 عابد-زيداند. عبير 
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  في الكيمياء مبنى امتحان البجروت

ص الكيمياء. مبن55ُيشكِّل امتحان البجروت الكتابي   ل في العمود % من ُمجمل العالمة في تخصُّ ى االمتحان ُمفصَّ

ل في  ص. كل  ُيبيِّن رقم النموذج والنسبة المئوي ة ل ال ذيو  ،الجدول التالياألو  ن في عالمة التخصُّ  ُمكوِّ

 (037580 )رقم النموذج العام 

 %  30 (037380 % )رقم النموذج العام 70
 (037283 رقم النموذج)

 
55  % 
 (037381 )رقم النموذج

15  % 
 (037388 رقم النموذج)

 تقييم مدرسي   تجارب بحث )بجروت( امتحان خارجي  
 مبنى االمتحان

 درجة( 40ل )القسم األو  
 8  ،درجة 20بنود متعد دة الخيارات 
   درجة   20 ،مقال علمي 

 درجة( 60القسم الثاني )
 عن ثالثة أسئلة من خمسة أسئلةإجابة 

قد تدِمج األسئلة موضوعين أو ) ُمقترحة
 (أكثر

 
 ن خارجي  ممتحِ 

 :لتقييمبدائل ُمقترحة ل
 تطوير لعبة تعليمي ة 
 تجارب مخبري ة 
 اختبارات 
   ةعروض تقديمي 
 ةتعليمي   جولة 
 مهم ة معلوماتي ة 
 بحث في شبكة اإلنترنت 

 المواضيع: 
 ةمصطلحات أساسي   .1
 المبنى والترابط .2
 الحسابات الكيميائي ة .3
 واالختزال كسدةاأل .4
 والقواعد حوامضال .5
 كيمياء الغذاء .6
 التفاعل وتيرة و الكيميائي ة الطاقة  .7

متطلبات المختبر مستويات 
 التجارب وعددها:

 أربع تجارب بحث:
 جزئي 2مستوى تجربة ب 
 2مستوى ب ثالث تجارب 

 كل ي.

 المواضيع:
 السك ري ات .1
 االت زان الكيميائي   .2
 االنتروبيا .3
موضوعة اختياري ة ُيقررها  .4

 معلم الموضوع
 أربع تجارب بحث: .5
 1مستوى تجربتان ب  
 جزئي   2مستوى تجربة ب 
 ل يك 2مستوى تجربة ب 

 ُيطلب من ُمعد ة الكتاب فقط على الرقم:0547704262
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 ُمحتويات الكتاب

أساسي ةُمصطلحات   
 1 أسئلة
 23 حلول

 مبنى وتراُبط وصفات مواد  
 29 أسئلة
 51 حلول

 ستوكيومتريا والحسابات الكيميائي ة
 65 أسئلة
 82 حلول

 واالختزال األكسدة
 89 أسئلة
 103 حلول

 الحوامض والقواعد
 110 أسئلة
 131 حلول

 كيمياء الغذاء
 144 أسئلة
 163 حلول

الكيميائي ة ووتيرة التفاعلالطاقة   
 185 أسئلة
 205 حلول

 أسئلة ُمدمجة
 218 أسئلة
 243 حلول
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 تحليل قطعة من مقال علمي  
 261 أسئلة
 287 حلول

2016بجروت   
 303 أسئلة
 316 حلول

2017بجروت   
 321 أسئلة
 333 حلول

2018بجروت   
 339 أسئلة
 351 حلول

2019بجروت   
 358 أسئلة
 370 حلول

يل البجروتب  امتحانات عالمة واقية للتدريب النهائي  قُ    
(1) رقم امتحان عالمة واقية  376 
(2) رقم امتحان عالمة واقية  386 

 

 

 

 

 


