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 عالمة  100مجموع العالمات : 

 أجب عن )خمسة( منها فقط. ،مالحظة : عدد أسئلة االمتحان )ستة( أسئلة

 وعلى الطالب أن يجيب عليها جميعًا.  ،أربعة أسئلةالقسم األول: يتكون من 

 عالمة (   30)                                                        -األول:  ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة : السؤال

    -: ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة  فقرة من نوع اختيار من متعدد، من أربعة بدائل، ( 20يتكون هذا السؤال من )  

 1-م 1.1X107 =ثابت رايديرج                    ،جول.ث  6.626X10 -34ثابت بالنك=          ،جول  X10 -18 2.18= أ  

 ؟    dما عدد الكترونات التكافؤ لعنصر من الدورة الرابعة والعمود التاسع من أعمدة القطعة  .1

     11( د 10( ج 9( ب        1 (أ
 ؟ مقدار نصف قطر التساهم لذرة الهيدروجين ما  . 2
 

 بيكوميتر  37د(     بيكوميتر  150 ج( بيكوميتر   74  ب( بيكوميتر   300 أ( 
في المحلول    OH]-[ضعف تركيز القاعدة؛ فما    هتركيز  Br5H2Nوملح   4H2Nمحلوال منظما مكون من القاعدة اذا كان لديك   .3

 ؟    bKبداللة  
𝐊𝐛د(      bKج(    bK2ب(  bK2أ( 

𝟐
 

 ؟ ( فإن 2عندما تكون أكبر قيمة للعدد الكمي المغناطيسي )+  .4

  )  n > N د     n > L  ج(  n=M   ب(   n=L  أ(
 أي من االتية يمكن ان تكون احد المكونات االساسية لمحلول منظم ؟  .5
 

 د(   NH3CH  HNO3  2ج(   KOHب(    NaCl أ(
 ؟   Xما عدد االلكترونات المفردة في ذرة العنصر الممثل؛ ف  3sp  هو 2XF جزيء في اذا علمت أن التهجين  .6

 1 د( 2  ج( 3 ب( 4 أ(

     ؟في الماء HFأردنا أن نزيد من تفكك الحمض الضعيف اذا  ما المادة التي نضيفها  .7
     3HNO د( KF ج(    KOH   ب(  NaCl أ(
 ؟ مقدار الطاقة بوحدة )جول / ذرة( التي يمتلكها االلكترون في ذرة الهيدروجين المتأينةما    .8
    1 د(   ∞   ج( 0 ب(  X10-18 2.18   أ(
ال يكون   Zالعنصر  اذا علمت أنالمتتالية في اعدادها الذرية من الدورة الرابعة، و X.D. Y. Z    :لديك العناصر الممثلةاذا كان   .9

 ؟ أي العبارات التالية صحيحةمركبات؛  ف

  أعلى طاقة    D العنصر ب(  أقل شحنة فعالة  Y العنصر  أ(
 Xتأين أول من 

   عدد الكترونات المستوى  د(  أكبر حجما  X العنصر   ج(
 Y =7االخير في   الفرعي

 ؟ pH=13.2في محلولها اذا كانت قيمة  2Sr(OH)ما تركيز القاعدة  .10

 0.16   د(    0.08   ج(                  13– 10× 1.26 ب(                    14–10×6.3  أ(

 
 

 1 الحظ الصفحة التالية                        انيةيتبع الصفحة الث



 ؟ (+3ln=) ما عدد االلكترونات التي تمتلك(؛ Na11الصوديوم )   في ذرة .11
 1د(      6ج( 7ب(   8أ(

 ؟ له اكبر نصف قطر ذري في الدورة الواحدة  أي االتية .12

 الفلز القلوي             ( د الهالوجين (  ج الغاز النبيل    ( ب شبه الفلز  (    أ

 ؟  bK  =8x1. 10-5علمًا بأن قيمة   ،لتر مول/  0.1ذات التركيز  3NHما النسبة المئوية لتفكك القاعدة   .13
 % 0.5د(   % 1ج(  % 0.1ب(    %1.34أ( 
 أرهينوس؟ مفهوم أي المواد االتية تعتبر قاعدة حسب .14

 3NH ( د       ) NaCl ج                                       NaH  )ب                              NaOH )أ
  ؛بوحدة كيلوجول/مول ( 32810،  25020، 3659، 2430،  800):على التوالي هي Wللذرة التأين اذا كانت جميع طاقات  .15

  ؟ Wعدد االفالك الممتلئة للذرة  ماف
 5د(                                4ج(                            2ب(    1 أ( 
 (؟ F9  ،= 15     P=لـ  :ع.ذ)   ؟2F2P في الجزيء(   P )-F تكوين الرابطةلداخلة لمتك افال ألاما نوع  .16

 p–p د( sp–p ج( p–2sp ب( p–3sp أ(
 فيما يخص نظرية بور ؟  غير صحيحةاي العبارات االتية  .17

تكون الذرة أقل ثباتا  واكثر    أ(
 ∞(  ن> ≥ 1طاقة عندما ) 

طاقة االلكترون دائما    ب( 
 سالبة  

   خاصة بذرة الهيدروجين  ج(
 وااليونات الشبيه به.

 طاقة الفوتون دائما  موجبة   د(

 ؟ Yاكبر ما يمكن، ما نوع التهجين في الذرة    2YXمن التهجين في الجزيء    sاذا علمت ان نسبة الفلك  .18
 2pد(   spج(  2spب(  3spأ( 
  اذامن المدار السادس الى الثاني   المهيجة هيدروجينالعند عودة الكترونات ذرات   كم عدد الخطوط غير المرئية المنبعثة  .19

 ؟ انبعثت أربع موجات مرئية فقط  
 15د(  10ج(  6ب(  4أ ( 
   ؟  5يساوي  )l (2 =عدد اإللكترونات التي لها عدد الكم ن أما القاعدة التي تبين ؛  Cr24في ذرة الـ  .20

 اوفباو      د(                        هوندج(     ثبات الفلك ب(    باولي                    أ( 
 عالمة(   20)                                                                                                              السؤال الثاني:   

 ،تقع جميعها في الدورة الثالثة لعناصر افتراضية ممثلةبوحدة )كيلو جول /مول(  لتأينطاقات ا بعض يبين الجدول اآلتي قيم (أ
                                       :ليهت ن األسئلة التيأجب ع     عالمات( 8) 

 

 

                                                                                          

 ( .  Zاالخير للعنصر ) ن لإللكتروأكتب االعداد الكمية األربعة  -2                       ( .Yما األيون الشائع للعنصر )  -1  
 . خارجي   مغناطيسي أكثر انجذابًا لمجال أي العناصر -4     (. Zللعنصر) 1(  أكبر من طYللعنصر )  1علل : ط  -3  
 ما العنصر الذي له أعلى شحنة نواة فعالة .  -5  
       ؟  Xما نوع التهجين في الذرة و  F9مع ذرة   Xاكتب صيغة المركب الناتج من اتحاد  -6  

 6ط 5ط 4ط 3ط 2ط 1ط العنصر

X 1012 1890 2905 4950 6270 21200 
Y 738 1445 7730 10600 13600 18000 
Z 577 1815 2740 11600 15000 18315 

 2 الحظ الصفحة التالية  الثة يتبع الصفحة الث



ــاوي    pHوقيمــة    ،مول/لتر  0.1تركيزهــا    Bمحلول مكون من القــاعــدة   (ب  ــيف اليهــا بلورات من الملح 11للمحلول تســــــــ ، أضـــــــ
 4BHClO    قيمة    فأصبحتالصلبpH   عالمات(  6) .                                                             9له تساوي   

                         احسب تركيز الملح المضاف. -3          اكتب صيغة االيون المشترك. - bK.     2احسب قيمة ثابت التفكك  -1
   المضاف . [HCl] احسب ؛ ( 0.48مقدار )ب   pHالقوي تام التفكك فتغيرت  HClأضيف الى المحلول كمية من حمض اذا -4

                                                                                                                عالمات(  6)                                                                                   :        كال مما يأتي  عللج(    
 .تعتبر أيونات الفلزات االنتقالية حموضًا حسب مفهوم لويس - 1     
 (.  H،C=6=1 :ع.ذ) .  4CHعجز مفهوم تداخل األفالك الذرية عن تفسير تكوين جزيء -2       
 وجود مناطق معتمة في الطيف الذري للعناصر المهيجة. -3       

 عالمة(  20)                                                                                                                 :   ثالثالسؤال ال

                                                                            عالمات( 6)                                                                          : االتيةالمصطلحات من  بكل المقصود ما (أ
                                          لوتشاتيليه مبدأ(  3االفالك المهجنة           ( 2           الضوء( 1                  

               الشـــــكل اآلتي يمثل جزءًا من الجدول الدوري ويتضـــــمن رمويًا افتراضـــــية لبعض العناصـــــر الكيميائية، ادرســـــه جيدًا ثم أجب عن    ب( 
 عالمات(  10)                                                                                                ألسئلة التي تليه :ا

                 A 
 L  U             G R 

  M               w 

D      Z    Y  E X     

    T             Q 

 اختر من بين الرموي المذكورة في الجدول ) فقط ( عنصرًا :  
      له أعلى طاقة تأين ثالث.       -3                   له أكبر حجم ذري . -2                يكون أيونات ثنائية سالبة . -1  
 .واحد مفردالفلز ويمتلك الكترون  -5(.        IIB انتقاليًا يقع في المجموعة )  -4  
         .نصف ممتلئة  2pاألخير يجعل أفالك  إلكترونه -6  
 ؟ Eودورة العنصر  Tما العدد الذري للعنصر الذي يقع في مجموعة العنصر   -7  
      ؟ X ما رقم مجموعة العنصر  -8  
       ؟   3Y+  ما عدد االلكترونات المفردة في األيون   -9  
 ؟   L مع العنصر  Mما صيغة المركب الناتج من اتحاد العنصر  -10  
 عالمات(  4)           :فإذا علمت أن ؛ عددًا من الحموض الضعيفة  (BH ، ZH، YH  ،XH:)تمثل الصيغ االفتراضية التالية  ج(  

 * – X   أقوى من– Y .  عند تفاعل*HX    مع– Z     فإن الجهة التي
 يرجحها االتزان نحو النواتج .

   HZأعلى من الحمض  HBللحمض  pH*قيمة 

 
 . aKما صيغة الحمض الذي له أعلى قيمة  - 1    جب عما يلي :       أ  

 وحدد االيواج المتاليمة .  Z –مع    HXاكتب معادلة تفاعل  -2                              
 .HBالى محلول حمض    KB إضافة الملححدد الجهة التي يرجحها االتزان عند  -3                          
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 عالمة(  20)                                                                                                                 :   رابعالسؤال ال

                                                       ( اتعالم10)                   حيث:  من  (O=8،C=6   ،S=16 ،N=7 ، F=9 :ع.ذ) NOFو  2CS ن الجزيئينبي قارن  (أ
 .شكل الجزيء  -2                                        .لكل منهما لويس تمثيل -1  
 .نوع التهجين في الذرة المركزية -4               عدد أيواج االلكترونات غير الرابطة.               -3  
                          .   تكوين الروابطلداخلة متاالفالك الالروابط و  نوع -5  
   
 2Ba(OH)من محلول القاعدة القوية   3سم 250لتر إلى   مول/ 0.25تركيزه  HClمن محلول الحمض  3سم 250تم اضافة  (ب

          عالمات( 4)            االصلي ؟  ]2Ba(OH)[ما لتر،  ( مول /4–10× 8)  =  في المحلول  H]O3+[وكان  ،مجهولة التركيز
 
 (  عالمات 6)    .    ( جول19–10×2.42–) الكترون ذرة الهيدروجين موجود في المدار )ن( الذي طاقته تساوي  أن علمتإذا  ج( 

 الذي يتواجد فيه االلكترون ؟  )ن( داررقم المما - 1   
 إلى حالة االستقرار؟  ما طول موجه الفوتون المنبعث الذي يمتلك أقل تردد عند عودة االلكترون من المدار )ن( - 2   

 .حالة االستقرار)ن( الى  دارعدد النقالت الممكنة لعودة االلكترون من الم-3
 في )ن(؟   الممكنة ما رموي المستويات الفرعية-4

 فقط.: يتكون هذا القسم من سؤالين وعلى الطالب أن يجيب عن سؤال واحد  القسم  الثاني 

 عالمات(  10)                                                                                                                      الخامس:         السؤال   

                                  احسب الكتلة ، لتر مول /  0.3 تركيزها  KOHل من القاعدة  م  100ثنائي البروتون مع غم من حمض قوي 1.47اذا تعادل  ( أ 
 عالمات(  4)                                                                                                      لمولية للحمض.ا

 ( تانعالم)      حسب قوة التداخل.                                   ( 3sp/2sp/sp) :بأنواعها الثالثة ةرتب االفالك المهجن ب( 
 ( عالمات 4)   .                                                   تبقى ثابتة(، تقل، )تزيد  pHثر كل مما يلي على قيمة أما  ج( 

 .( COONa3COOH/CH3CHمحلول ) ىاضافة ماء ال-1
 . 4H2Nالى محلول القاعدة  Cl5H2Nاضافة ملح  -2

 

 عالمات(   10)           السؤال السادس :                                                                                                               

     عالمات( 3)                                                                                     ؟هوند ماذا يستفاد من قاعدة  ( أ 

 عالمات(  3)                ؟                       ب( ما عدد االفالك التي يمكن أن تمتلك كل مجموعة من األعداد الكمية اآلتية  
     1. (1= ι, m 3n= )                                      2.    (4=  ᶩ)                      3.  2)-= ι=3 , m ᶩn= 4 ,  (    
 عند هلونبين في المحاليل المائية، و  العامة للكاشف الحمضي تأينالاذا علمت أن الفينولفثالين كاشف حمضي، أكتب معادلة ( ج 

                                                                                                                                       عالمات(  4)                                                                             ؟ القوي  HIاضافته الى محلول حمض 

 انتهت االسئلة 

  

 

 

 

4 


