
 

 ساعتان ونصفمدة االمتحان:        دولة فلسطين                                                                                                                       

 2021/ 12  / 29:     التاريخ                                             وزارة التربية والتعليم                                                                       

 (                             عالمة100 ( مجموع العالمات                              مديرية التربية والتعليم/أريحا                                                                             

 العلمي/الكيمياء للصف الثاني عشر  بحثامتحان نهاية الفترة الثانية في م

 م 2021/2022السنة الدراسية 

______________________________________________________________________ 

القسم الثاني  قسمين:القسم األول يتكون من )أربعة( أسئلة على المشترك أن يجيب عنها جميعاً،موزعة على  )ستة(، عدد األسئلة(  1  مالحظات:

 . في الحل تساعدكالثوابت التي  من  في  نهاية األسئلة مجموعة( 2(...بجميع فروعه فقط واحد)سؤالين(على المشترك أن يجيب عن) يتكون من

ً يتكون هذا ال:  القسم األول   قسم من أربعة أسئلة أجب عنها جميعا

 

 تسخينه بشكل مباشر؟لهب بلون أحمر قرميدي عند يعطي  أي من األمالح اآلتية (1

 كلوريد البوتاسيوم -كلوريد الليثيوم                       د -كلوريد النحاس                  ج -كلوريد صوديوم                    ب -أ    

 ( ؟N( ما السعة القصوى من اإللكترونات في المستوى الرئيس)2

  18-د                                       9 -ج                                  32 -ب                                 16 -أ   

 ؟(x2p --- y3pما وجه االختالف بين الفلكين)  (3

 السعة من اإللكترونات -د        الطاقة والحجم               -ج        الشكل والحجم              -ب            الشكل والطاقة         -أ  

 ( ؟4( استطاع بور تفسير طيفه الذري ،علماً بأن العدد الذري للعنصرهو)X( أي أيونات العنصر اإلفتراضي )4

 1X+ -د                             4X+ -ج                                    2X+ -ب                                   3X+ -أ  

 ؟(4f-5p-6s-4d ( ما عدد أفالك المستوى الفرعي األقل طاقة من المستويات التالية)5

 7  -د                                 5  -ج                                   3 -ب                                       1  -أ   

 أي األيونات اآلتية يحتوي أكبر عدد من اإللكترونات المنفردة؟ (6

      2Fe 26+   -د                              3Cr24+-ج                          2Mn25+ -ب                               2Zn30+ -أ   

ً ( 53d63p23s62p22s21s)  ما القاعدة التي يتناقض معها التوزيع اإللكتروني (7  ؟لذرة متعادلة في حالة االستقراربأن التوزيع  علما

         باولي وأوفباو -د                              أوفباو -باولي                               ج -هوند                                   ب-أ   

 إلكترونات منفردة؟ 6( ويمتلك 53dمارقم مجموعة العنصر االنتقالي الذي ينتهي توزيعه االلكتروني ب)( 8

 VIIB -د                              VIB  -ج                                 VIA -ب                                VB  -أ   

 ماعدد بروتونات عنصر يقع في الدورة الرابعة والعمود الرابع من أعمدة الفئة اإلنتقالية الرئيسية؟( 9

 48-د                                       42-ج                                      22 -ب                               24-أ    

     (8457 -  6340 -4856 -577له هي )  إذا كانت طاقات التأين األربعة(، Mما صيغة األكسيد األكثر شيوع للعنصر)( 10

 كيلوجول/مول؟

 3O2M  -د                            2MO -ج                                   O2M -ب                             MO -أ    

 ؟  (2F2Nفي جزيء ) ما الفلكين المشتركين في تكوين الرابطة القوية بين ذرتي النيتروجين  (11

 2يتبع صفحة             2sp-2sp -د                      2sp-2p -ج                          sp-sp -ب                          sp-2p -أ    

 

 ) عالمة30                                      (لكل مما يأتي ثم انقل رمز اإلجابة إلى دفترك السؤال األول :اختر رمز اإلجابة الصحيحة 



9F– 1H-)  :علماً بأن األعداد الذرية للذراتيفشل مفهوم تداخل األفالك البسيطة في تفسير تكون الروابط فيه، ما الجزيء الذي ( 12

          8O-7N-14iS ) 

 4SiF -د                                   3NH -ج                               O2H -ب                             HFأ_     

 ؟(d ما العدد الذري لعنصر يقع في الدورة الرابعة وينتهي توزيعه اإللكتروني بالعمود السابع من القطعة) (13

 27-د                                        26ج                                25 -ب                                 24-أ    

 نصف ممتلئ مع آخر مماثل له ،أي العبارات التالية غير صحيحة؟ (1sعند تداخل فلك )  (14

 يكون التداخل مصحوباً بامتصاص طاقة.-ب                          يحتفظ كل فلك بشكله باستثناء منطقة التداخل.       -أ     

 تتوزع الكثافة االلكترونية في منطقة التداخل. -يتعاكس اتجاه غزل االلكترونين في الرابطة.                          د-ج    

ً  األيوناتأي  ( 15 ً أ اآلتية تسلك سلوكا  ؟   مفوتيريا

( HPO4)2--د                          ( NH4)+ -  ج                        (CO3)2-  -ب                                (C2O4)2-  -أ     

 ؟لماء في ا KFملح   ذابةما يحدث عند إ( 16

 OH]-[يقل -د                      pHتزداد قيمة  - ج                          pHتقل قيمة   -ب                       ال تتغير  pHقيمة  -أ      

 ؟   12=  للمحلول  pH ذا كانت قيمة إفي بداية التفاعل  2Ca(OH)هيدروكسيد الكالسيوم  ما تركيز(17   

  1)×10 _12 ( -د                            (  5×10_3 ) -ج                        (  1×   310_  (-ب                    (  2× 10  2_ ) -أ        

 ؟     25.2ساوي ت لمحلوله  pH لتر و /مول  ( 15.0 )إذا علمت  أن تركيزه يساوي  COOH 3CHستيك ما درجة تأين حمض األ (18  

 8%    -د                                    6%  -ج                                    4% -ب                                   2%  -أ       

 ؟  4للمحلول تساوي  pHمول/لتر( ،إذا كانت قيمة  0.1)بتركيز   HA لمحلول الحمض Kaما قيمة – 19  

    1× -106 -د                                 1×–109  -ج                              1× -107 -ب                               -105 ×1 -أ       

In  +O                H3O2HIn + H  +-  ( برتقالي اللون حسب المعادلة:In- (عديم اللون إلى  ( HInيتاين الكاشف الحمضي)—20

 الذي يسود في المحلول هو:،إذا تم إضافة هذا الكاشف لمحلول حمضي فإن اللون 

 أ-عديم اللون                              ب- برتقالي                        ج- أصفر                               د- يبقى اللون كما هو عليه 

  

 

 

     

    )  عالمات6)                                                       طاقة التأين الثاني – الكاشف -الطيف المنفصل:المقصود بكل من   وضح -أ   

  

                                            عالمات( 7)                                                          ( الكترون:18)  كتروناتلاإل السعة القصوى له من مستوى رئيس   -ب   

                                                                                                              .جد رقم هذا المستوى.1          

 ا؟)مرتبة حسب طاقتها( اوما رموزه ؟ .ما قيم المستويات الفرعية في هذا المستوى الرئيس2           

 في هذا المستوى الرئيس؟ .ماعدد أفالك كل مستوى فرعي3           

 (ml= -1. ماعدد اإللكترونات في ذلك المستوى والتي تمتلك قيمة )4           

 الرئيس. ىلهذا المستو ( إللكترون موجود في المستوى الفرعي األقل طاقةn,l,ml,ms.اكتب اعداد الكم )5           

                                                                                                                
 3يتبع صفحة   

  

 ( عالمة 20)                                                                        السؤال الثاني :                                                    



 

 

نوع  -3شكل أزواج اإللكترونات  -2تمثيل شكل لويس للجزيء  -1( من حيث:2SCl( والجزيء )2H2Cقارن بين الجزيء) -ج 
نوع األفالك المشتركة في -7مقدار الزاوية بين الروابط -6شكل الجزيء  -5عدد األزواج الغير رابطة  -4للذرة المركزية  التهجين
 عالمات(7)(                      17Cl-16S-1H-6C كل رابطة  ونوع الرابطة المتكونة,علمًا بأن األعداد الذرية للعناصر)تكوين 

 
    )عالمات6)                                                                                                                        ي ؟أتعلل كل مما ي - أ   

2+( في الطبيعة على شكل مركبات بصورة (12Mgيوجد المغنيسيوم ). 1       
12Mg11يوجد الصوديوم ) (بينما الNa ( على صورة)+1

11Na) 

 .  ر في الماءح H+ال يتواجد أيون . 2    

 . وجود إلكترونين في الفلك الواحد على الرغم من تشابه شحنتيهما الكهربائية.3    

 

                   يمثل الشكل اآلتي العالقة بين الحجم الذري والعدد الذري لعناصر متتابعة برموز افتراضية في الجدول الدوري ،أجب عن   -ب        

ً ا          ا  عالمات(6)                                                                 :من عناصر الدورة الثانية (M)بأن العنصر  ألسئلة اآلتية علما

 ثم حدد موقعه في الجدول الدوري.Y اكتب التوزيع اإللكتروني للعنصر  -1           

 .حسب طاقة التأين األول  X-Y-Z-Mرتب العناصر  -2           

 أي العناصر له أعلى طاقة تاين ثاني؟-3           

 مغناطيسية أعلى؟يمتلك صفات  Y-X أي العنصرين  -4           

           5-  ً  ؟أي العناصر يمثل فلزاً قلويا

 

 

 

  )عالمات8 (               : الجدول ثم أجب عن االسئلة االتية محددة ادرس محاليل بتراكيزيتضمن الجدول اآلتي معلومات عن خمسة . ج  

    

 .                                  3NHللقاعدة  pHي قيمة /احسب .1    

 . االقوى المرافقة  ما صيغة القاعدة . 2

 ؟pHصيغة الحمض المرافق للقاعدة التي لها أقل . ما 3       

       ؟ أكبر  OH]-]فيه تركيز  2HNOأم  HCNأي المحلولين .4       

 :  إلى أي طرف ينحاز التفاعل التالي.5       

                     HCN(aq) + NO-
2(aq)

 ↔CN-
(aq)+ HNO2(aq)  

 .(NaCN( بعد إضافة  كمية من ) HCNلمحلول)  pH.فسر زيادة قيمة  6       

 )وضح بكتابة معادالت(           

 

 

 

   

( إلى المستوى )ن( =    6 إذا كان تردد الفوتون المنبعث أثناء عودة إلكترون ذرة الهيدروجين المهيجة من المستوى ) -أ  

 ( عالمات8)                                                                                         ( هيرتز. احسب ما يأتي:           1410×7.33)

 .رقم المستوى )ن( الذي عاد إليه اإللكترون؟1  

 .عدد خطوط الطيف المتوقعة  2   

  .طول موجة الخط الطيفي الذي يمتلك أقل طاقة؟وهل يقع ضمن منطقة الطيف المرئي أم الغير مرئي؟ 3   

 يتبع صفحة 4

 

 

التركيز 

 للمحلول 

 المحلو ل  المعلومات  

 0.3  Ka=4.9×1010-  HCN 

 0.3 [ NO2
-]=1.2×102-  HNO2 

 0.2  Kb=1×106-  N2H4 

 0.2   

[NH4
+]=1.3×103- 

 NH3 

 عالمة  (                                                                        20)                                                                                                                           السؤال الثالث:

 عالمة( 20)                                                                                                                  السؤال الرابع:               



 

 

    2Ca(OH)مول/لتر من القاعدة القوية 0.052 و  KOHالقوية مول/لتر من القاعدة  0.083ُحضر محلول قاعدي مكون من    -ب

( تام التأين ،فماهي كتلة الحمض الالزمة للتعادل مع ذلك المحلول علماً بأن A2Hالمحلول مع حمض)مل من هذا  100،فإذا تعادل 

 (عالمات6؟                                                                                                     )غم/مول98الكتلة المولية للحمض هي 

   

  

أجب عن األسئلة التي  يحتوي على عدد من العناصر اإلفتراضية،أدرس الجدول والشكل التالي يمثل مقطعاً من الجدول الدوري ، -ج  

تليه:                                                                                                                                               )6عالمات(     

                                                                                                                               

 

 

                         
 ؟أقوى عامل مؤكسد.ما العنصر الذي يمثل 4.         (V-M-Bالذري) الحجم حسب األتية العناصر رتب -1       

 ( .L اكتب التوزيع اإللكتروني للعنصر ).5             ؟ (IIB.ما رمز العنصر الذي يقع في المجموعة)2       

 (R( لإللكترون األخير لذرة العنصر )n,l,ml,ms.اكتب أعداد الكم )6                  نصف ممتلئة؟  p. أي العناصر يمتلك أفالك 3       

 

   

 (بكامل فروعه (ن وعلى المشترك أن يجيب عن سؤال واحد فقطيتكون هذا القسم من سؤالي: القسم الثاني  

 

 

      
    (هيرتز،وعند انتقال 1015×(3.17انتقل إلكترون ذرة الهيدروجين المهيجة من المدار األول نتيجة امتصاصه فوتووناً بتردد  -أ

(نانومتر، احسب 1280قدرها )االلكترون من المدار الجديد في ذرة الهيدروجين المهيجةإلى مدار أقل منه انبعث منه فوتون بطول موجة 

 (عالمات4)                                                                                  الذي انتقل بينهما اإللكترون في الذرة المهيجة.رقم المدارين 

 
   الترتيبليست على (   13، 9،  7، 4، 1 ) لها pHقيم  مول/لتر(0.1)الجدول التالي يتضمن صيغ محاليل متساوية التركيز -ب   
   )عالمات 6 )                                                                                                                      

HCl NaOH HF C5H5N NaCl يضار المحلول االفت  

 pHقيمة      

     
 يم المعطاة.من الق لكل محلول الهيدروجيني المناسبةالجدول بكتابة قيم الرقم  أكمل -1    

 .    HFفي المحلول ] OH-]تركيز  احسب  - 2     

 .  تالزمة من الحمض والقاعدةمفي الماء محدداً األزواج ال( N5H5C  اكتب معادلة تأين ) - 3      

 5يتبع صفحة 

 

R   
 W X V  D  B A 
 Z        
      Q L   E  G  T    
                 M 

 عالمات(10)                                                                                                      السؤال الخامس :                  



 

 

( - 
 

، استخدم طريقة تداخل األفالك  (N=7.  H=1)ع.ذ.  107هي  (  3NHإذا علمت أن الزاوية بين الروابط في جزيء  األمونيا )   -أ 

 بعد التداخل  شكل الجزيء-3األفالك المتداخلة لتكوين الروابط            -2نوع التهجين          -1المهجنة في تفسير تكون الجزيء مبيناً : 

 (عالمات4)                                                  ما مبررات افتراض التهجين للذرة المركزية؟            -4      بالرسم موضحاً ذلك 

( بتركيز CH3COONa(مول/لتر وملح ) 0.4( بتركيز)CH3COOHلتر،يحتوي على حمض اإليثانويك )(1) محلول منظم حجمه -ب

 عالمات( 6)                                                                                           احسب :   .   Ka  = 5-10 ×2( مول/لتر ، 0,5)

  1.  pH    للمحلول 

                          غم/مول (NaOH(=)40.علماً بأن الكنلة المولية ل) =pH 5الالزم إضافتها للمحلول السابق لتصبح قيمة  NaOH. كتلة 2

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 انتهت األسئلة 

 ياتنا للجميع بالتوفيق ن نم 
 
 

 

 عالمات( 10)                                    :                                                                                        سادسالسؤال ال

 ثانية جول. 10-34× 6.626( =ـثابت بالنك)هم/ث                               810 ×3س=                  

 1-م 710×  1.1جول                 ثابت رايدبيرج=  10-18×2.18ثابت بور)أ( =               


	HCN(aq) + NO-2(aq) ↔CN-(aq)+ HNO2(aq)

