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      بسم هللا الرحمن الرحيم  
 املادة: الكيمياء                                                                                                دولة فلسطني          
                                                                                  : الثاين عشر العلميالصف                                                                   2019/2020لعام الدراسي ا   

 ونصفالزمن : ساعتني 
                                                     عالمة           100جمموع العالمات:          هناية الفصل الدراسي األول ورقة اثرائية              رام هللا والبرية-مديرية الرتبية والتعليم

 فقط   خمسة منها اجب عن )ستة( مالحظة : عدد أسئلة الورقة 

      جميعها عنها  يجيب ان المشترك وعلى أسئلة أربعة من القسم هذا يتكون  األول: القسم 

 يمكنك االستفادة من الثوابت االتية : 
 . ث  جول  34-10× 6,626ثابت بالنك =  ، م/ث  108×3سرعة الضوء =   جول ، 18-10× 2.18= أ   1 -م 107×1.1ثابت رايدبرج = 

 ( عالمة  30)                                                                                                     األولالسؤال 
 

فان  ،نقالت 6الى المستوى الثاني  ة الهيدروجين المثارلعودة الكترون ذرة  اذا كانت عدد النقالت المتوقعه .1

 اللكترون يتواجد اصال في المستوى: ا
 السابع  د(                         السادسج(                    الخامسب(                         الرابع أ(         

               الرمز المقبول من بين الرموز االتيه  .2
 3f 8 د(                          73dج(                   11p      ب(                                  31S ( أ              

 تتتاال  ( n=2,l=0,ml=0,ms=+1/2) لاللبتتتتراال اال يتتتر  تتت  ذ ن ارتتتك ال  ا تتتر  تتت  ةاذا كانتتتع ادتتتكاد البتتت  اال   تتت .3
   : ال كد الذ ي لل  صر  و

   11د(                               7ج(                           5  ب(                            3أ( 
    :العمود الرابع هو انتقالي رئيسي يقع في  عدد االلكترونات المنفردة لعنصر .4

  3د(                  6ج(             5ب(         4أ(          

    :افالك هو 8يحتوي على    الرئيسي الذي المستوى  .5

  Nد(                   Mج(               Kب(           Lأ(           

   )H =1 ,    O  =8) ع.ذ      تسااي: رسب تكا ل االقالك الذ يه  O 2Hمقكا  الزاايه    جزيء  .6

 109.5اقل من  د(         109.5ج(           90ب(                104.5أ(           
 

 (  O 8علما ان (  3Oعلى الذرة المركزية في الجزيء   ةغير الرابطج وع الفلك الذي يحوي الزنو .7

                       د(                           2SPج(                           SPب(                              Pأ( 
 3SP 

       )  C    =6  ,         N     =7) ع.ذ   هو:  2N2Cعدد روابط باي في جزيء   .8

 6   د(              5ج(           4ب(              3أ(          

 )  F  =9 ,    Cl =17  ,  Br  =35  ,   I   =53  ) ع.ذ يء  ز    الجتبوال طاقة الرابطة االكبر  . 9
                                                                                         H-Brد(                    H-Clج(                      H-Iب(                      H-Fأ(            

 هي: بين الروابط    ةاكبر زاوي الصيغه العامه التي لها . 10   

 3MXد(                        E2MXج(                        E3MXب(                            4MXأ(       
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   لوري وهو: -يمكن ان يكون حمض وقاعدة حسب برونستد ةتيحد اآلا . 11  

+ ب(                      HCNأ(             
4NH                        )ج-

3HCO                     )2د-
4SO 

,   2740,  1815,  577على التوالي ) ةالثالث ةممثل يقع في الدورة لعنصرستقيم طاقات التاين ال اذا كانت. 12  

11600      

 تساوي: للعنصر  ةفان عدد االلكترونات المنفرد، (  18315,  15000,      

 صفر د(      6 ج(        1 ب(                              3أ(      

-  ةالحمض المالزم للقاعد. 31  
4O2HC   :هو 

-2أ(      
4O2C                   )4بO2C2H                    )ج-

4O2C2H                  )2+د
4O2C2H 

 
  المستوى: ناتج من عودة الكترون ذرة الهيدروجين من المستوى الخامس الى ةاعلى تردد موج .14  

 االولد(                         الثانيج(                         الثالث ب(                     الرابعأ(             

 

 :ف    الحالة االيونية د ك اضا ة قطرات من يظهر لوال الباش. 15 
                   KClب( كاشف قادكي الى محلول                  KOHكاشف قادكي الى محلول (  أ          
 HClكاشف قادكي الى محلول   (د                    HClكاشف رمض  الى محلول  (ج        

 ن هذه إف ,ناتفوتوعدة  تنبعث وإ ، بعدة نقالت  الى المدار الثالث ندار من المالكترون الهيدروجين  هبوطعند .  16  

 تقع في منطقة الطيف:  الفوتونات       

            ج( تحت الحمراء         د( يمكن ان تقع في اكثر من منطقة               المرئيب(                فوق البنفسجيأ(       

   هي: ن العبارة غير الصحيحة فيما يليإى اليسار, فينحاز ال    HA  +   B ↔ BH  +  Aالتفاعل  . 17  

                                             كحمض  BHاضعف من  HAب(                                       كقاعدة  Bاقوى من  A  أ(        

   Bـ حمض مالزم ل  BHد(        في محاليل بنفس التركيز  Aاكبر من Bنسبة تأين ج(         

 . جميع مايلي قواعد لويس ما عدا: 18  

 F-د(                        3B(OH)ج(                 3NHب(                          OH-أ(          

   ، موالر  0.2  بتركيز   HClمل من حمض  500لمعادلة  2Sr(OH)هيدروكسيد السترونشيوم  مل من 200.اذا لزم  19  

      تركيز هيدروكسيد السترونشيوم هو:فأن         

 موالر   0.75  د(                 موالر  0.125ج(            موالر0.5ب(               موالر   0.25أ(          

 

       A يقع    الكا ه الثالثة, اذا دلمع انه يوجك د صرين  قط لهما طاقة تأين ادلى من طاقة تأين    Aصر ال    . 20  
        و:  Aإال ال كد الذ ي لل  صر  ، نفس الكا ن           

      16د(                           15ج(               13ب(                       12 أ(            
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 (ة عالم 20)                                                                                                السؤال الثاني:
 
 عالمات( 8)                                                                               : وضح المقصود بكل من  أ(   

 تهييج الذرة  .2 الكواشف  .1        

   المحلول المنظم. 4   قاعده هوند. 3        
 
كيلو   1166.6=   ذرة الهيدروجين الى حالة االستقرارمن عودة الكترون في  ةاذا كانت الطاقه الناتجب(    

 جول/مول 
 عالمات ( 6)                                                                                                    :جد ما يلي   

 ؟ طول موجة الضوء المنبعث  (1

             ناترووما سعة كل مستوى من االلكت ، المستويات الفرعيه في المستوى الذي عاد منه االلكترون  وعن (2

  ؟هل الضوء مرئي ام غير مرئي  (3

 

 عالمات (  6)                                                ؟المطلوبما هو قارن بين االزواج التالية حسب  (ج    
 الحمر والطيف البنفسجي  )حسب التردد(الطيف ا (1      

      2) HCN  , HCl    علما بان  ماء في ال حسب نسبة تأينهماKa ـ ل HCN؟قليلة 

 ؟3NHفي تفسير قاعدية  لوري  -مفهوم ارهينيوس , مفهوم برنستد  (3      
  
 (  عالمة  20)                                                                                              السؤال الثالث:  
 

                       عالمات(                                                                                                          6)   (   ,  C=6  ,  N=7  ,  H=1) ع.ذ  من حيث:    4H2N و     4H 2C   بين الجزيئين في جدول قارن أ(     

 . شكل لويس ؟ 1        

 ؟  ةفي الذره المركزي  . نوع التهجين2

 ؟  ةالمركزي ة . شكل ازواج االلكترونات حول الذر3

 .  شكل الجزيء ؟ 4

 ؟  ةالمركزي ةعلى الذر ةرابطال .  عدد ازواج االلكترونات غير 5

 . عدد روابط باي ؟ 6

 

 عالمات(  6)                                                                      ب( علل ما يلي :                   

 . رابطة سيجما اقوى من رابطة باي ؟ 1

 .  االختالف الطفيف في طاقة تاين  العناصر االنتقالية في نفس الدورة 2

 مفهوم لويس للحموض والقواعد اكثر شموال من مفهوم برونستد لوري  .3       
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غير مرتبة، و قيم  ) 3CO2N, H5H5HCl, NaCl, NaOH, C(  رموز افتراضية للمركباتالجدول اآلتي يمثل    ج(     

PH              :لمحاليل منها متساوية التركيز، اجب عما يلي 

 
     

            
 

 
 
 عالمات (  8)                       حدد الصيغة الكيميائية الحقيقة لكل رمز في هذا الجدول ؟         ( 1

 ؟  Aفي المحلول  OH-احسب تركيز   (1

 موالر ؟  0.2التي تركيزها    N 5H5C ـل  kbجد  (2

 ، ثم حدد ازواج الحموض والقواعد المتالزمه؟   3CO2H  اكتب معادلة تفكك    (3

 

 (  عالمة  20)                                                                                              :الرابعسؤال ال  
    

 التالية:  الجدول التالي لرموز افتراضيه من الجدول الدوري، اجب عن االسئله ) أ ( 
 

       A         B          C D         E           F           

 ينتهي توزيعه  
 االلكتروني ب   

           73d 

 ممثل يقع في   
 الدوره الثالثه    

 6يحتوي     

 الكترونات تكافؤ

 يقع في الدوره    
 الثالثه والعمود    

 اعمدةالثالث من  
P           

 عنصر انتقالي في 
 الدورة الرابعة   

 الكترونات  6يحتوي 

 منفرده     

 ريعدده الذ    

         2      

 تستطيع نظرية بور
 تفسير طيف ايونه  

+3           

 

 Eما دورة ومجموعة العنصر    (1

 من حيث طاقة التاين االول    C,Bقارن بين العنصرين  (2

 Fما عدد الكترونات التكافؤ للعنصر  (3

   2D+ اكتب التركيب االلكتروني لاليون   (4

 Bاكتب التوزيع االلكتروني للعنصر   (5

 Aما دورة ومجموعة العنصر  ( 6            

 

 ؟  n=4  , ml = -2( ما اكبرعدد من االلكترونات تمتلك األعداد الكمية  1ب (    

 (  ما عدد العناصر التي تمتلك خواص بارا معناطيسية في الدوره الرابعة ؟2         

 ؟( اذكر ثالث محددات لمفهوم ارهينيوس الخاصة بالحموض والقواعد 3         

من حيث  الطاقه والحجم  والسعه من االلكترونات و البعد عن النواه واالتجاه     5pyو     2pxقارن بين  الفلكين   ج( 

 ؟  والشكلالفراغي   

 A B C D E المحلول االفتراضي 

 13 1 4 7 9 الرقم الهيدروجيني 

الصيغه الكيميائية  
 الحقيقيه 
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 .  فقط أحدهما على  يجيب ان المشترك وعلى سؤالين  من القسم هذا يتكون : الثاني  القسم 

 
 (  عالمات10)                                                                                              السؤال الخامس:  

   
 عنصر آخرمن هذه العناصر      و    Dان العنصر عناصر ممثلة متتالية في العدد الذري , اذا علمت      A B C D E F Gأ ( 

 عالمات (  4)                                       -: الذي له , فما رمز العنصر.لهما نفس عدد الكترونات التكافؤ      

 الحجم األكبر؟ -1

          ؟االعلى خواص بارا مغناطيسية -2

 

    Ka   =.81 × 10-5وقيمة  COOH3CHمول/لتر حمض االستيك   0.6لمحلول منظم مكون من   PHب ( احسب قيمة 

 لهذا المحلول اذا اضيف الى لتر واحد       PHيمة ق احسبمول/لتر (، ثم  0.6)     COONa3CHواسيتات الصوديوم      

 عالمات COO3COOH]/[CH3[CH    =2.5                  (6  )-[حتى اصبحت النسبه    HClمنه كميه من      
 
  

 عالمات (   10السؤال السادس :                                                                                         )  
 

 

 عالمات ( 4كما يلي:             )     Xو      M  للعنصرين الممثلين  ةاذا كانت قيم طاقات التاين المتتالي (أ

  
M      =1314   ,2015     ,5874      ,8574    ,13458    ,   23154       ,28154      كيلو جول 

X       =1681   ,2365       ,6521     ,9875    ,14587      ,19587       ,23250    ,47250      كيلو جول 

 

 ماصيغة المركب الناتج من اتحاد العنصرين ؟  (1

 ما نوع التهجين للذرة المركزية للمركب المتكون منهما؟  (2

 ما مقدار الزاوية الحقيقية بين الروابط؟  (3

     ما عدد ازواج االلكتونات غير الرابطة حول الذرة المركزية؟  (4

 

م ( ب محلول  باضافة  حضر  محلول    100نظم  من  محلول    150الى  موالر1.5بتركيز   3NH مل    Cl 4NHمل 

بمقدار    PHفتغيرت قيمة     3HNOمول     0.025فاذا اضيف للمحلول المنظم    PH=10مجهول التركيز,فكانت  

 عالمات (  6؟           )  NH3للقاعده   Kbدرجة ، احسب  0.5

  

                                                     

 

 انتهت االسئلة 

 

 


