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 مالحظة : عدد أسئلة الورقة )ستة ( أسئلة ،أجب عن )خمسة( منهب فقط .  

 القدم األول: يتكهن ىحا القدم من أربعة أسئمة ، وعمى المذتخك أن يجيب عنيا جميعا.        
 عالمة(   30: ) الدؤال األول

 في المكان المخرص في دفتخ اإلجابة: )× (اختخ اإلجابة الرحيحة  ، ثم ضع إشارة 
 ؟  اي االتية ليدت من خرائص الطيف الحري  - 1
 لكلعشرخطيفذريخاصبو-متتابعةجيتكهنمنمشاطقمزيئة -أ
    يظيخنتيجةالنتقالااللكتخونمنمجارالخخ-فيالحالةالغازيةديشتجعنتييجذراتعشرخ-ب

 الكتخونات فقط ؟ 10يتدع ل   d ما القاعجة التي ندتنتج منيا ان المدتهى الفخعي  -2
 ثبات الفلك  -د     هوند                    -ج  اوفباو                     -ب        باولً                    - أ

 ؟محمهل منظم يمكن ان تكهن ازواج المحاليل  االتية أي من   -3
NO3-أ

-/             HNO3 ب-         NaCN/ HCNج-           H2O/ H3O+د-   NaCl/HCl          

   pHلتخ فما قيمة  1اذابة تامة في الماء فتكهن محمهل حجمو  HClغم من   0.73اذا تم اذابة  -4
 ؟غم /مهل HCl   =36.5عممًا بان الكتمة المهلية ل 

 3-د  2.3-ج 2-ب     1.7 - أ
 ؟ قاعجةلم  Kbفما قيمة  8تداوي  BHClوالممح  B قاعجةال تخاكيد متداوية من لمحمهل مكهن من pHاذا كانت قيمة  -5
  6-10-د8-10–ج 4-10–ب    4 -أ
  ( 6O؟ ) حدب نظخية رابطة التكافؤ O2ء في جدي  πابطة الخ ما نهع االفالك المذتخكة في تكهين  -6
 sp2-sp2) )-د  sp3-sp3) )-ج(sp-sp )-ب  )(2p-2p -أ
   مول/لتر  2.0بتركٌز  H2SO4مول/ لتر الالزم لتعادل مع محلول حمض  2.0بتركٌز  KOHما حجم محلول القاعدة  -7

 ؟مل 02و حجم 

 مل  21 -د     مل                011-مل                          ج52 -ب       مل                52 - أ

 ؟أي المهاد اآلتية تدمك كقاعجة فقط   -8
HC2O4 -أ

HSO4                        -جHBr-ب    1-
CH3COO-1-د 1-

 ؟    24Cr+2التخكيب االلكتخوني لاليهن ما  -9
  4s23d2 [Ar]-د                        3d4 [Ar] -ج             4s13d3[Ar] -ب                3d5 [Ar] - أ

 ؟   n=3, ml =1, -2 :متمكو االعجاد الكمية االتيةتكتخونات يمكن ان لمن اال  أكبخ عجد ما -10
  10-د            6-ج 4-ب              2 -أ
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 ؟ في نفذ الحرةالمدتهيات الفخعية االتية لو أقل طاقة  من يأ  -11
 3p -د             4f-ج6s                         -ب    4d -أ

 ؟ لمفمك  االتجاه الفخاغيما العجد الكمي الحي يحجد  -12
 n+ l-د          l-جml-ب    n-أ

 ؟3d6 ب A+3أليهنووينتيي التهزيع االلكتخوني  (VIIIB)يقع في الجورة الخابعة والمجمهعة  Aما العجد الحري لعنرخ -13
 28-د                 27-ج    26-ب    25 -أ

  ؟ ة الثاني ويقع في الجورة الفمدات عنج تفاعمو مع  مؤكدج قهي كعامل  يدمك اي من العناصخ االتية -14
 35Br-د      19K–ج                      17Cl-ب   9F-أ

 ؟  d (d-block)من قطعة خامذ العمهد المن  الخابعةالجورة  والتي تقع في Xعجد االلكتخونات المنفخدة لمحرة ما  -15
6-د5-ج4-ب2-أ

 ؟   اولاعمى طاقة تاين  يمتمك لعنرخ االخيخ الفخعي لممدتهى التخكيب االلكتخوني  ما -01

 3p4 -د                                                 2s2 -ج                                             3p6 -ب              3s1 - أ

 ؟ NH3الى محلول االمونٌا القاعدي  NH4Clماذا ٌحدث عند اضافة ملح كلورٌد االمونٌا  -07

  pHقٌمة تقل  -د                pHقٌمة  تزداد -ج                      ] OH-1 [ ٌزداد -ب     Kb تزداد قٌمة - أ

 ؟في المدتهى الفخعي  االفالكعجد التي تمثل  ما العالقة الخياضية -18
n2 - أ

 (2l+1)2-د2l+1-ج    2n2-ب

 عمى التختيب:كيمهجهل/مهل مقجرة بال  Xاالفتخاضي معنرخ لاالولى  الخمذ نالتاي اتطاق قيم كانتاذا  -19
 ؟ X الكتخونات التكافؤ لمعنرخ عجد( فما  12500،  10550، 7732،  1450، 737)    

 4 -د3-ج2-ب1  - أ
 ؟االتية تعتبخ قاعجة لهيذ  المهاد اي من -20
 BCl3  -د               -OH -ج             Al(OH)3-ب Cd+2                   -أ

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

 عالمة( 20: ) الدؤال الثاني
 ممحفاذااضيفاليو10يداويلتخ(0.5)وحجسومهل/لتخ0.01تخكيده N2H4 الخقمالييجروجيشيلسحمهل -أ

N2H5BrقيسةفتعيختpHعالمات(11))أھسلالتغيخفيحجمالسحمهلالشاتجمنإضافةالسمح(.2بسقجار
 ماصيغةااليهنالسذتخك؟)عالمة( -1
عالماتN2H4.(4)ل Kbاحدب -2
.احدبعجدمهالتالسمحالسزاف -3
(تان؟)عالم NaOHمهل/لتخمن0.001عشجاضافة N2H5Br،[N2H4 ]][كلمنلماذايحجث -4
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مهل/لتخ،والججولاآلتي0.10الزعيفةتخكيدكلمشياالحسهضلجيكثالثةمحاليلمتداويةالتخكيدلبعض-ب
 عالمات(9)                                                   :أجبعسايأتي،يبينمعمهماتعشيا

 لمحسضاالقهى.ةالسالزمالقاعجةاكتبصيغة -1
. HB لKaتاينالحسضاحدبقيسةثابت -2
 .pHتراعجياحدبقيسةHB,HD,HZ)رتبالسحاليل) -3
 عشجحسضوالالقاعجةحجدالدوجينالستالزمينمن -4

 الساء.معHZتفاعل
ماالجيةالتييخجحيااالتدانالكيسيائيالتالي: -5

              HD    +    Z-               D-    +  HZ             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 عالمة(20): الدؤال الثالث
 (اتعالم4)وضحيالسقرهدبكلمن:قاعجةىهنج،مبجأايشذتاين. - أ

 
 عالمات(6)فدخمايمي: -ب
 .الظيفالخظيلحرةالييجروجينعن4Be+3يختمفالظيفالخظياليهن -1
 .27Coخهاصبارامغشاطيديةأكثخمنذرةالكهبمت 25Mn السشغشيدتستمكذرة -2
 .  sp3بالخغممناستخجاماالفالكالسيجشة109.5وليذOH2104.5الساءفيجديءH-O-Hالداوية -3
 
 (عالمتان)منحيث:4py, 3pxقارنبينالفمكين -ج

 االتجاهالفخاغيلمفمك-2الظاقة -1
(الىحالةnاذاعمستانمقجارالظاقةالزهءالسشبعثمنانتقالااللكتخونفيذرةىيجروجينمنالسدتهى)-د

،1-م1.1X710اجبعناالسئمةالتالية:)ثابترايجبخج=جهل/ذرة.18-10×230437االستقخارتداوي
عالمات(8).م/ث(3X810جهل،س=-2.18X1018أ=،جهل.ث6.626X10-34ىـ=

 (؟nما رقم المستوى ) -1

 الممكنة عند عودة االلكترون الى حالة االستقرار؟الناتج ما عدد خطوط الطٌف الذري   -2

 احسب تردد موجة الضوء المنبعثة التً تمتلك اقل طاقة اشعاع ممكنة . -3

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

عالمة (20):  الدؤال الخابع
 عالمات(6)كلمنالسفاهيماالتية:بوضحالسقرهد -أ

.نقظةالشياية.الفمك،رفالقظخالتداىسين


السعمهماتحسضصيغةال
HB PH = 4 
HD [D-=]1X 10-5 
HZ Ka=1x10-11
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 عالمات(4فدخمايمي:) -ب

 رابظةسيجسااقهىمنرابظةباي. -1
تدتخجمالكهاشففيالتسييدبينالحسهضوالقهاعج. -2

شكموBW3لتكهينالجديئييناآلتيين،W9بالعشرخB, 4K15االفتخاضيين يختبطكلمنالعشرخين-ج
 ،باستخجامنظخيةرابظةالتكافؤ)االفالكالسيجشة(خظيشكموKW2ىخمثالثي،والجديء

 عالمات(10)أجبعناالتية:
 ارسمشكللهيذلكلمشيسا. -1
 شكلأزواجااللكتخوناتحهلالحرةالسخكديةفيكلمشيسا؟ما -2
 مانهعالتيجينلمحرةالسخكديةلكلمشيسا؟ -3
 مامقجارالداويةالستهقعةلكلمشيسا؟ -4
 بيناالفالكالستجاخمةفيتكهينالخوابطلكلمشيسا. -5


----------------------------------------------------------------------
.القدم الثاني: يتكهن من سؤالين وعمى المذتخك ان يجيب عن احجىما فقط

عالمات(10:)الدؤالالخامذ
        (6C، 9F )اجب عن االسئمة التالية؟ ) االفالك الميجنة (باستخجام نظخية التكافؤ C2F6 لجيك جدي  - أ

 عالمات(4)                                                                                    
 .ارسمشكللهيذلمجديء -1
 مانهعتيجينالحرةالسخكدية؟ -2
 ؟ مااالفالكالستجاخمةفيتكهينالخوابطفيالجديء -3

 
  Gوتنتيي ب   A(متتالية في اعجادىا الحرية من  A,B,C,D,E,F,Gلجيك العناصخ االفتخاضية التالية )  - ب

 عالمات4S1                            . (6)ٌنتهً توزٌعه االلكترونً ب  Eواذا علمت ان العنصر 
 انتقالي-2نبيل-1ايمنالعشاصخاالفتخاضيةيعتبخعشرخ: -1
 ؟Bذرةالعشرخماعجداالفالكالسستمئةفي -2
 ؟Bأم Aاييسااعمىطاقةتأيناول -3
 . E, C , Aرتبالحراتاالتيةحدبحجسياالحري: -4
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 عالمات(10: )الدؤال الدادس

عالمات(4).معالتفديخ؟pHعمىقيسةحاالتاالتيةماتاثيخكلمنال -أ
 ملماءمقظخ.200الى NaNO3اضافة -1
 . HCN الىالسحمهل NaCNاضافة -2


التيBa(OH)2،ماكتمةHNO3 =1 الشيتخيكحسضمنمل100سحمهلحجسوالخقمالييجروجيشيل -ب

 غم/مهل(Ba(OH)2=171)ك.م.13حمهلالشاتج=لمس pHليربحالشيتخيكلسحمهليجباضافتيا
 عالمات(6)

 انتيتاالسئمة


 


