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 اسئلة، اجب عن خمسة اسئلة منها فقط هعبسعدد اسئلة االمتحان 
 عا  ياسئلة، على الطالب االجابة عنها جم ثالثةيتكون هذا القسم من : القسم االول
 (عالمة 03: )اختر االجابة الصحيحة فيما يلي :السؤال األول 

 :أي من اآلتية يعتبر حمضاً حسب مفهوم لويس (1

 BBr3(د                          KNO3(ج                         H2O( ب                           CN -( أ

 :المستوى الفرعي الذي يتم توزيع اإللكترونات فيه اوالً    (2

 4d (د                               4f (ج                           5p (ب                               6s (أ

 : (A)مجموعات بالحجم الذري لعناصر فيما  خاطئةأي العبارات التالية  (3
 .   يزداد الحجم الذري عند زيادة قيمة العدد الكمي الرئيسي(أ

 .د زيادة عدد البروتونات في نواة الذرة دائمًا نيقل الحجم الذري ع(ب
 .           المستوى االخير تالحجم الذري يعتمد على جذب النواة  إللكترونا( ج
 .الزيادة التدريجية في عدد الكترونات التكافؤ يقابلها نقصان في الحجم الذري (د 

 : االعداد الكمية التي يتشابه بها الكترونين الفلك الواحد (4

 l , ml ,ms (د                   n , ms ,ml (ج                 n , l ,ms (ب                    n , l ,ml (أ
 :21Scلإللكترون المنفرد في ذرة ( ms , ml , l , n) ما االعداد الكمية (5

 -) (أ
 
 -( )ب      (4 , 2 , 2- , 

 
 -( )ج    (2 , 4 , 2- , 

 
 -( )د      (3 , 0 , 2- , 

 
 , -2 , 2 , 3) 

 :مول فان طاقة التأين الثالثة له/كيلوجول12Mg  =5441اذا كانت طاقة التأين الثاني للعنصر  (6
 0077(د                           711(ج                       377(ب                        3377( أ

 :  Y، فأي االتية صحيحة بالعنصر  4d5ينتهي بــ   Y+3اذا كان التركيب االلكتروني لأليون  (7
 الرابعةوالدورة  VIIIBيقع في المجموعة ( ب     يمتلك ستة الكترونات تكافؤ                            (أ

 والدورة الخامسة VIIIBيقع في المجموعة ( يمتلك خمسة الكترونات منفردة                             د( ج
 :احد ازواج اآلتية تصلح ان تكون محلوال  منظما   (8

 ( HF / KF( )د(         HNO3 / KNO3( )ج(        H2SO4 / Na2SO4( ) ب             ( HI / KI( ) أ
 :لجزيئياكون شكلها ييمكن إن  sp2تهجين  لها التيلجزئيات ا (9

 خطي( د                        منحنيا( ج             القاعدةهرما ثالثي ( ب                 وجهرباعي اال( أ
 :مغناطيسية هيرااب خواص الذرة األكثر (57

 48Cd (د                         21Sc (ج                          26Fe (ب                         28Ni (أ

 دولة فلسطين           

 وزارة التربية والتعليم

 قلقيلية/مديرية التربية والتعليم 

 الكيمياء: المبحث

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

 
 الثانوية العامة  امتحان 
 التجريبي للفصل االول 

 ساعتان ونصف: مدة االمتحان

 30/13/3331: التاريخ

 (عالمة133)مجموع العالمات 

 العلمي: الفرع

 ←يتبع الصفحة الثانية 
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4X11)لألنيلين نساوي  Kbاذا كانت قيمة  (11
-11

X 11 1.3)و للهيدرازين تساوي ( 
-6

فان احدى العبارات ( 

 :صحيحة

            . الهيدرازينمحلول في   pHقيمة  في محلول االنيلين اكبر من   pHقيمة(أ

 االنيلين قاعدة اقوى من الهيدرازين( ب

-OH(]ج    
                .محلول االنيلين في  [-OH] في محلول الهيدرازين  اقل من[ 

 .الهيدرازين نسبة تأين من ضعفنسبة تأين االنيلين ا( د     
 : في الماء فإننا نضيف اليه كمية من  HNO2اذا اردنا زيادة تفكك الحمض  (21
(د                              NaNO2( ج                         KOH (ب                             HCl( أ

 NaCl 

:العدد الكمي الذي ال يتشابه فيه أخر الكترونين في ذرة  (13
6
C 

 ms (د                          ml (ج                       l  (ب                           n (أ
 عند االتزان ؟  NH2OHماذا يحتوي المحلول المائي للقاعدة الضعيفة هيدروكسيل أمين  (11

NH2OH , OH- , NH2( أ
+     

 +NH2OH , OH- , NH3OH( ب                               
 

NH2OH , H3O+ , NH2( ج
-                                              

NH2OH , H3O+ , NH2( د
+

 

 Cوتقع في الدورة الثانية والثالثة ، والعنصر  Dالى  Aمتتالية في العدد الذري من  A, B, C, Dالعناصر الممثلة   (11

 يمتلك خواص دايامغناطيسية فقط ، ما ترتيبها حسب طاقة التأين االول ؟

 C ˂ D ˂ A ˂ B (د                 D ˂ A ˂ B ˂ C (ج           D ˂ C ˂ B ˂ A (ب            D ˃ C ˃ B ˃ A (أ

      (عالمة 33) :السؤال الثاني 

 (عالمات 1)               .المعايرةاالفالك المهجنة، الطيف الذري، مبدأ بالنك، : وضح المقصود بكل من  (أ 

على الجدول اآلتي الذي يتضمن رموزا  افتراضية لبعض العناصر في الجدول الدوري ومعلومات عن كل  اعتمادا   (ب 

                                                                                               .عنصر

 (عالمات 1)                                                                                 :اجب عن االسئلة التي تليه

 العنصر عن معلومات العنصر رمز

A والمجموعة الرابعة الدورة في يقع VIIB 

D لذرته االلكتروني التركيب [Ne]3s1
 

E المجموعة و الرابعة الدورة في يقع IA 

M 7 التكافؤ والكترونات الثالثة الدورة في يقع 

R 2  بالفلك لذرته االلكتروني تركيبه ينتهيP
6

 

Z 2 لذرته التكافؤ لمستوى االلكتروني التركيبS
2

 

 ؟Mمع العنصر  Zما صيغة المركب الناتج  عن اتحاد العنصر  (1

 .حسب الحجم الذري ( D, M, R)رتب العناصر  (3

 ؟( E)ما عدد االفالك الممتلئة في العنصر  (0

 ؟ Aما عدد االلكترونات المنفردة في ذرة العنصر  (1

 له اعلى طاقة تأين اول؟(  Zام   R ) أي العنصرين  (1

 ←الثالثةيتبع الصفحة 
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 (عالمة 11)     :من حيث ( C=6 , O=8 , F=9 , H=1 , P=15ذ لـ .ع) COF2 , HCPقارن بين الجزيئين  (ج 

 .تمثيل لويس لكل منهما  (1

 .ة يالرابطة وغير الرابطة حول الذرة المركزعدد أزواج االلكترونات  (3

 .ةيحول الذرة المركز عدد المجموعات االلكترونية (0

 .شكل الجزيء االلكترونات حول الذرة المركزية  وشكل أزواج  (1

 .نوع التهجين في الذرة المركزية (1

 .شكل االفالك المتداخلة لتكوين الروابط   (6

..................................................................................................................................... 

 (عالمة 33): السؤال الثالث

 (عالمات7)           :ادرس الرسم التالي، ثم اجب عن االسئلة التي تليه (1

 :سب ما هو مطلوباكتب رمز العنصر االفتراضي ،ح

 . غاز نبيل يقع في الدورة الثانية (أ 

 .هالوجين يقع في الدورة الثالثة (ب 

 .IAفلز قلوي يقع في المجموعة  (ج 

 .له أعلى طاقة تأين أولعنصر  (د 

 .Dما دورة ومجموعة العنصر  (ه 

 .Mما عدد االلكترونات المنفردة في ذرة العنصر (و 

 .Gأم  Qايهما أصغر حجما   (ز 

 0،  3،  1،  3: هي  nالممكنة ألحد المستويات الرئيسية ( l)الفرعي اذا علمت ان جميع قيم العدد الكمي  (3

 (عالمات4)                                                                                                     : أجب عما يلي

 . nما رمز المستوى الرئيس  (أ 

 .لك المستويات الفرعية ما رموز ت (ب 

 (.<استخدم اشارة )رتب هذه المستويات الفرعية حسب طاقتها  (ج 

 . l  =2في المستوى الفرعي  ml أكتب جميع القيم الممكنة لعدد الكمي المغناطيسي  (د 

اعتمادا على المعلومات الواردة فيه أجب عن األسئلة ( . لتر / مول 1.0) محاليل تركيز كل منها  تسفي الجدول المجاور  (3

 (عالمات9)                                                                                                                  : اآلتية 

 
 المحلول

 
 المعلومة

 HA Ka =6.1X13-1الحمض 

 X Kb =1X 13-8القاعدة 

 لتر/مول  HB ]-= [B 7X13-6الحمض 

+D ] [ H3Oالقاعدة 
=3.1X13-13 لتر/مول 

 KC pH =0الحمض 

 XHClالملح
3-10X1= [OH-] لتر/مول 

 

 ← الصفحة الرابعة يتبع 
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 . أقوى HBام   HAاي الحمضين  -0

 .  Dللقاعدة    Kbاحسب قيمة  -2

 .Xلمحلول القاعدة   pHاحسب  -3

 .أضعف Xام  D أي القاعدتين -4

 . XHClوالملح  Xلمحلول مكون من القاعدة   pH احسب -5

 :في المعادلة اآلتية حدد أي االتجاهين يرجح االتزان  -6

          
-

A    HB +                  
-
 HA + B   

 اثنين منهما فقطعلى الطالب ان يجيب عن  اسئلةاربعة يتكون هذا القسم من : القسم الثاني

 (عالمة 05) :السؤال الرابع

                                                                     (عالمات 6)                                                                                                              :علل ما يلي (0

 .له تأثير حمضي NH4Clمحلول الملح  (أ 

 .في التربة  pHالمحلول المنظم يحافظ على قيمة الرقم الهيدروجيني  (ب 

بالرغم ان شحنة النواة الفعالة للكبريت اكبر  15Pاقل من طاقة التأين للفسفور  16Sطاقة التأين االول للكبريت  (ج 

 .سفورشحنة النواة الفعالة للف من

 

 (عالمات 7)                                     اعتمادا على مواقع العناصر في نموذج الجدول الدوري أجب عن اآلتي؟ (2

R   

 W    Y  V  

 Z X  T D   A 

       L     E     M 

              Q  J G 

 

 .وحدد مجموعته Lاكتب التركيب اإللكتروني للعنصر -أ

 . Yأم  Vأيهما له طاقة تأين أول أعلى -ب

 .Jأم   Gأيهما له طاقة تأين ثاني أعلى -ج

 . حجم ذريحسب ال(  D  ،Z  ،M ) رتب العناصر  -د

 . Eاذكر عدد اإللكترونات المفردة في العنصر  -هـ

Qأكتب التركيب اإللكتروني لأليون  -و
+2

    . 

 . أي العناصر السابقة يعتبر شبه فلز -ز

 (عالمة 3:                                                                                   )ماذا يستفاد من كل مما يلي (0

 ←يتبع الصفحة الخامسة 
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 قاعدة هوند  (أ 

                                                                      .الكمي المغناطيسي العدد ب         

.................................................................................................................. 
 (عالمات11) :السؤال الخامس

 x 01 5.45-)الى المستوى أقل،  طاقته ( ن)هيدروجين من المستوى عند انتقل الكترون في ذرة ال (0
-09

، فانبعثت ( جول 

 (عالمات7.                                                                                             )خطوط طيفية  01

                             :                                                                        اجب عما يلي 

 ؟(ن)ما رقم المستوى الذي انتقل منه االلكترون  (أ 

للفوتون المنبعث عن ذرة احسب اقصر طول موجة  (ب 

 الهيدروجين؟ هل طيفه يقع في المنطقة المرئية؟

 .تردد قلجد الطاقة المنبعثة للفوتون المنبعث الذي يمتلك ا (ج 

                                                                                                           

م .ك)علماً ان ( لتر/مول 1.00)تركيزه   HClمل من محلول  251للتفاعل مع  ةالالزم Ba(OH)2احسب كتلة  (2

Ba(OH)2  =070 للمحلول النهائي  ويصبح الرقم الهيدروجين (مول/ غم( pH =00)   .تجاهل التغير في الحجم        

 (عالمات1)                                                                                                                     

 (ماتعال 3)                                                                                                       :فسر العبارات االتية (3

 .  pHعلى قيمة الرقم الهيدروجيني  تغيير الماء الى المحلول المنظم ةإضاف تحدثال  (أ 

Naفي الطبيعة على شكل مركبات يكون فيها على شكل  11Naيوجد الصوديوم  (ب 
+1

بينما يوجد االلمنيوم  

13Al  على شكلAl
+3

. 

................................................................................................................................... 

 (عالمات11:)السؤال السادس

              (عالمات1)                               (.< مستخدم اشارة )قارن بين كل مما يلي ، حسب ما هو مطلوب  (1

 .واالشعة  فوق البنفسجية من حيث التردد فاشعة الميكرووي (أ 

 .من حيث الطاقة 2Pzو   4Pxالفلك  (ب 

 .من حيث طاقة التأين الثاني 19Kو  20Ca (ج 

 . pHمتساويان في التركيز من حيث قيمة   HClول لمحو HCNمحلول  (د 

 كعامل مختزل اقوىمن حيث  11Naو  3Li (ه 

 

 

إذا تم تخفيف المحلول بحيث  pH، احسب  قيمة pH= 3 لتر و/ مول 0.1تركيزه  HAمحلول حمض ضعيف  (3

 (عالمات1)                                                       .لتر / مول 0.01يصبح تركيز الحمض 

 

                                                       

                                             

 

 الثابت القيمة

جول
18-

10 X 2.18  (أ)ثابت بور 
 
ث/م

8
10 X 3 (س)سرعة الضوء 

ث.جول 
34-

10X6.63 (هـ)ثابت بالنك 

م
-1 7

10X1.1 ثابت رايدبرج 

 ← الصفحة السادسةيتبع 
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مول ، ادرسه جيدا  ثم اجب عن االسئلة التي /يمثل الجدول اآلتي قيم طاقات التأين ألربعة عناصر بوحدة كيلوجول (0

                                                                     (  عالمات1)                                          ( : 1،  0،  3)تليه، علما  ان العناصر تنتمي الى الدورات 

 ما عدد الكترونات التكافؤ لكل منها؟ (أ 

 ؟  Xالعنصر كل من الى اي دورة ينتمي  (ب 

 ؟(W ام     Z)ايهما له العدد ذري أكبر  (ج 

طاقة التأين الثاني :  فسر العبارة التالية  (د 

اعلى  من طاقة التأين الثاني  Yللعنصر 

 ؟  Xللعنصر 

................................................................................................................... 

 (عالمة 11: ) السؤال السابع

 % .1.01لتر ودرجة تأينه في الماء تساوي /مول 3.1تركيزه ( CH3COOH)مائي لحمض الخليك محلول  (1

 (عالمات 1)                                                                                                      : جد ما يلي

                         Kaثابت التأين ( أ           

  CH3COONaلتر من ملح /مول 3.38اذا اضيف لمحلول حمض الخليك  (ب          

 .حدد االيون المشترك (1

 pHاحسب قيمة  (3

 (عالمات 01.                              )جزيئين مكون 9X العنصر مع 5M العنصر و 7A العنصر من كالً  اتحداذا  (2

 : من حيث  المركبين من لكل الجزيئية الصيغة بين قارن    

 - .منهما لكل اإللكترونات أزواج شكل اسم (أ 

 - .واحد لكل الجزيء شكل اسم (ب 

 - .مركب لكل التهجين عملية بعد المركزية للذرة اإللكتروني والتركيب منهما لكل التهجين نوع (ج 

 . M – X و A- X - بين الرابطة كونت التي المتداخلة األفالكنوع  (د 

 .جزيء كل في رابطتين كل بين الزاوية مقدار (ه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4ط 3ط 2ط 1ط العنصر

W 740 1450 7732 10550 

X 900 1757 14840 21000 

Y 420 3070 4600 5870 

Z 590 1150 4940 6500 

 انتهت االسئلة


