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 الفصل رقم الجلوس اسم الطالب   إدارة التعليم بمحافظة جدة
     مدرسة ابن خلدون الثانوية

 المجموع العملي الثاني األول السؤال  أول ثانوي -الكيمياء
     المصحح هـ١٤٣٠ الزمن ساعتان -اختبار نهائي

   الدرجة ٢من    ١ الصفحة    األولالدور  –الفصل األول 
 

  -:وضعها في المكان المخصص لإلجابة ) د  –ج  –ب  –أ ( اختر اإلجابة الصحيحة   -:السؤال األول 
 

 اإلجابة العبارة

Fe =٢٨) د         ٦٥) ج       ٨٢) ب       ٥٦) وك ذ  فإن كتلة نصف مول بالجرام  أ ٥٦   

              المركب) الجزيء        د) ج         المخلوط) ب    الذرة) أ   وال ينقسمأصغر جزء من المادة 
  الغازية) د           السائلة) ج           التساهمية) ب         الصلبة) الروابط الكيميائية الرابطة  أ من

  شبه فلز مع شبه فلز)  د       فلز  مع الفلز) فلز مع فلز      ج)  الفلز مع الفلز      ب)  تتكون الرابطة األيونية بين   أ
   4dأقل من     4f)د 2pأقل من     3s)ج  4dأقل من   5s)ب 1sأقل من    2s)ترتيب طاقة المجاالت صحيح في أ

  عدد الكتلة        ) كتلة النواة        د)عدد النيترونات           ج)العدد الذري   ب) ذرات النظائر تكون متساوية في أ
  سالبة            )  موجبة       د) ج             ليس له شحنة)  متعادلة            ب) أ     النيترونشحنة 

  أربع ذرات  )  عنصرين       د)   خمس ذرات      ج)   أربع عناصر       ب)   بها   أ  CaBr2 الصيغة 
  فارغ) د         ٣)  ج         ٢) ب         ١) إلكترون    أ)   ١٦(لعنصر به    4sعدد اإللكترونات بالمجال  

  ٧) د           ٥) ج                   ٣) ب            ١) هو   أ  dعدد المجاالت الفرعية في المجال 
  يكتسب شحنة سالبة) يكتسب طاقة  د) جيفقد طاقة  ) بيسقط في النواة لجذبها له  )فإنه أ الرابعإلى المستوى  الثانيعند انتقال اإللكترون من المستوى 

   أ٥)  أ             د٤) أ        ج٣)  أ        ب٢)  يقع في المجموعة           أ) إلكترونا  ٣١( عنصر به 
 العنصر  ١٨عدد النيترونات) د ٥٢عدد الكتلة  ) ج ٣٥عدد اإللكترونات ) ب  ٣٥العدد الذري )يكون به أ

  أكبر ) ال يتغير    د) يقل ثم يزداد ج) أقل   ب) أ  بزيادة العدد الذري للعناصر يكون النشاط الكيميائي أ٧في المجموعة  
   ٥٠) د  ٤٨) ج  ٤٩) ب ٩٨) أ  H3PO4فإن الكتلة الجزيئية للمركب ،وك ذ ١٦= O، وك ذ ٣١= P، وك ذ ١= Hقيمة

  ذرة         ٢٣ ١٠ x ٦و٠٢)جزيء د ٢٣ x١٠ ٦و٠٢) ذرة ج ٢٨) جزيء ب ٢٨ )جرام فيكون بها أ ٢٨=للنيتروجينالكتلة الجزيئية 

  ٣٨)   د     ٩١) ج  ٨٣)  ب  ١٩) بالجرام أ F2من جزيئات النيتروجين ) مول٢(جراما فتكون كتلة  ١٩=Fالكتلةالذرية الجرامية لـ 

 الشكليمكن تمثيله بقاعدة هند  p4المجال 
 

  ↓↑ ↑ ↑ )د ↑ ↓↑ ↓ )ج  ↓↑ ↓↑ )ب ↓ ↑ ↓↑ )أ

  )ج،أ(الفقرتين ) د  بالبروتونات )ج   باإللكترونات )بالنيترونات   ب)مجموعة الغازات النادرة غير نشطة كيميائيا ألن مجالها األخير مشبع أ

  ) ج،ب،أ(جميع الفقرات ) درجات غليانها مرتفعة    د) كثافتها عالية ج)موصلة للتيار الكهربائي ب) من خواص الفلزات  أ
  نصف جزيء واحد للعنصر) عدد أفوجادرو من الجزيئات د) ذرة واحدة  ج )ذرة ب ٢٣ ١٠ x ٦و٠٢) مول واحد من ذرات أي عنصر به أ

  أ١)   أ               د٢) أ                 ج٧)  أ              ب٨)    الهالوجينات هي عناصر المجموعة      أ
  ماير ) هند       د)  موسلي        ج)  مندليف     ب) واضع القانون الدوري لترتيب العناصر    أ

  يكتسب بروتونات) يفقد بروتونات  د) يكتسب إلكترونات ج) يفقد إلكترونات ب)  عندما أ بالسالبيكون تكافؤ العنصر 

  ٧ )د              ٤) ج         ٣) ب          ٢)  إلى عدة مجاالت عددها   أ Nينقسم مستوى الطاقة الرئيسي 
 
 

      انتقل للصفحة التالية 
 



  -:عن العبارات التالية في المكان المخصص لإلجابة )  × ( أو خطأ )  √( أجب بصح  -:)أ(السؤال الثاني 
 اإلجابة العبارة

  وعشرة مجموعات فرعية للعناصر إلى سبعة دورات و ثمانية مجموعات رئيسيةينقسم الجدول الدوري 
  تغيرا كيميائيا السكريعتبر ذوبان 

  كل منهما يدور في نفس االتجاه حول نفسه يرجع سبب عدم تنافر اإللكترونين في المجال الفرعي الواحد ألن  
  يساوي عدد النيترونات اإللكتروناتيرجع سبب تعادل الذرة كهربيا ألن عدد 

  مهارة يجب على الكيميائي أن يتصف بها هي قدرته على تذوق المواد الكيميائية
  المتكاتالت هي عناصر تتشابه في العدد الذري

  لبس النظارة الواقية على العينين ليس من ضروريات عند إجراء التجارب في المختبر 
  بالتبخير ثم  بالترشيحفي عملية التقطير  تنفصل المواد 

  عندما يتغير لون التفاح بعد تقطيعه تحصل تغيرات كيميائية
  عملية التحليل الكهربائي للماء تغير كيميائي

  الحموضة من الخواص الكيميائية للمواد
  أيونيةروابط   NaClتوجد بين العناصر المكونة لملح الطعام 

  بصفاتها للمركبتحتفظ المواد المكونة 
  أي مادة كيميائية يمكن التخلص منها بسكبها في مجاري المياه

  فإن العنصر يوصل التيار الكهربائي  إلكترون واحدبه ) مجال التكافؤ(إذا كان المجال الخارجي 
 

ووضــعه فــي المكــان  الــذي لــه الصــفة المطلوبــةالمربــع للعنصــر باختيــار رقــم وذلــك  ،باســتخدام الجــدول الــدوري التــالي  الفقــرات المطلــوب مــن أجــب عــن) ب(
 -:المخصص لإلجابة

 
     الجدول الدوري للعناصر        ١
 ٢           
  ٥  ٣                

     ٨   ٧          ٦  

                    
   ٩                ٤ 
                    
                    
                    
             ١٠        

 

 رقم المربع  )الصفة المطلوبة للعنصر(الفقرات 

  dينتهي التوزيع اإللكتروني له في المجال  
  األكتينيداتينتمي لسلسلة 

  يقع في الدورة الثالثة المجموعة السادسة 
  العناصر القلويةمن 

  الفلز يكون رابطة واحدة
  كيميائيةال يكون روابط  

  إلكترونينفلز يفقد 
  فلز يفقد أكبر عدد من اإللكترونات

  شبه فلز
  ) ٣-( تكافؤه  
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 الفصل رقم الجلوس اسم الطالب

     مدرسة ابن خلدون الثانوية

 المجموع العملي الثاني األول السؤال  أول ثانوي -الكيمياء

   المصحح هـ١٤٣٠ الزمن ساعتان -اختبار نهائي
  

 

   الدرجة ٢من    ١ الصفحة   الدور الثاني –الفصل الثاني 

  -:وضعها في المكان المخصص لإلجابة ) د  –ج  –ب  –أ ( اختر اإلجابة الصحيحة   -:سؤال األول ال
 اإلجابة العبارة

(NH4)3PO4  فوسفات األمونيوم )دفوسفات النيتروجين )جفوسفات األلومينيوم  )بنشادر الفوسفور )أصيغة للمركب   

  Na2O) د               NaO)  ج               NaO2 )ب             2NaO )أ أكسيد الصوديوم صيغته 

   جميع اإلجابات السابقة )د     ماء  )ج     ثاني أكسيد الكربون  )ب        ملح  )أ بيكربونات الفلز تتفاعل مع الحمض لينتج 

   العطريات )د          االلكان) ج         االلكين  )ب          االلكاين )أ   البيوتان مركب ينتمي للهيدروكربونات من نوع 

   تفكك )د إزاحة)جإحالل )ب اتحاد)أتسخن كربونات الكالسيوم لينتج أكسيد الكالسيوم و ثاني أكسيد الكربون وهذا تفاعل 
  جميع الخيارات السابقة ) و الناتجة د مساواة الكتل الداخلة) و تغير حراري ج ةإنتاج مواد جديد) تغير في ترتيب الذرات و الروابط ب) التفاعل الكيميائي أ

   NaSi)د Na2SiO3)ج 2NaSiO)ب NaSiO3)المركب هو أ) →SiO2+Na2CO3مركب+CO2( التفاعل الموزون 

  ١-) د                ٢-) ج             ١+)  ب          ٢+)   أ تكافؤ شق الكبريتات 

   أكسيد الكالسيوم )د   الجبس  )ج  كربونات الكالسيوم ) ب    هيدروكسيد الكالسيوم ) أ   الجير الحي  هو 

  األلومينيوم فقط )دااللومينيوم و الحديد )جاأللومينيوم و الكالسيوم  )باأللومينيوم و المغنسيوم  )أ سبيكة الديوراليومين مكونة من 

   )ج+ب(الفقرتين  )د        رو الم )ج الرمل و الحجر الرملي  )ب  السيلكات )أ توجد على عدة صور السليكا 

   الكالسيوم )د     الهيدروجين  )ج     األكسجين  )ب    النيتروجين  )أ عند تفاعل الكالسيوم مع الماء يتصاعد غاز 

   ال تساوي الداخلة )د ذرات٩ )ج ذرات٦ )بذرات  ٣) أمجموع الذرات الناتجة  CH4+2O2→CO2+2H2Oفي التفاعل  

  2Al2O3) د  3AlO4) ج  4AlO6)ب  4AlO2)أالمركب هو )   →4Al+3O2مركب+ حرارة ( لموزون في التفاعل ا

   كل اإلجابات خاطئة  )د  تبقى ثابتة  )ج     تزيد ) ب  تقل  )أكلما زاد الحجم الذري في المجموعة فإن القابلية لفقد اإللكترونات 

  جم ٠و١) جم  د١٠) جم ج١٠٠) جم ب١٠٠٠) جرام فتكون كتلة المركب أ٢٠ Aلعنصر وكتلة ا% ٢٠هي  Aالنسبة المئوية للعنصر  ABمركب 

  C3H2) د             C3H8)    ج              C3H4) ب              C3H6 )أ مركب الكاين حلقي 

    NaCl )د   NaHCO3) ج   NaNO3) ب   NaOH )أالمركب المستخدم في مسحوق الخميرة هو 

   NaCO2 )د Na2CO3) ج 2NaCO3)ب  NaCO3 )أ  هو)  →2NaOH+CO2 مركب H2O+( المركب في
-Clالمعادلة 

(aq) +NaCl(s)+H2O(l)→Na+
(aq)  تدل)aq (صلبة )د سائلة )جغازية )بمائية  لمحالي) أ على أن هذه المواد   

   Na2CO3 )د   هيدروكسيد الصوديوم ) ج     NaNO3 )ب   كلوريد الصوديوم   )أ   ملح النطرون هو 

   Mo )د                 Mg )ج               Md )ب             Mn )أمن الفلزات القلوية االرضية 
  نترات المغنيسيوم ) بيكربونات الكالسيوم د) كبريتات الكالسيوم    ج) بيكربونات المغنيسيوم  ب) من المركبات المسببة لعسر الماء  أ

  C3H2) د             C3H8)    ج              C3H4) ب              C3H6 )أ هيدروكربون مشبع غير حلقي 

   األصفر )د         األزرق  )ج      األخضر  )ب    نصف شفاف  )أ يضاف الكروم للزجاج ليعطيه اللون 

      انتقل للصفحة التالية 



  -:عن العبارات التالية في المكان المخصص لإلجابة )  × ( أو خطأ )  √( أجب بصح  -:)أ(السؤال الثاني 
 اإلجابة العبارة

  ثالث إلكترونات فقط 13Alيوجد في المستوى األخير للعنصر  

     C4H8يمكن عمل صيغة بنائية أللكان حلقي من الصيغة 

  نهيدروكربون به خمس ذرات كربون ورابطة ثالثية هو بنتاي

  من خواص المركبات العضوية أنها تتكون من جزيئات بها روابط أيونية 

  ماء الجير يستخدم للكشف عن غاز ثاني أكسيد الكربون

  لصناعة األسالك الهوائية للتوصيل الكهربائي يستخدم األلومينيوم لجودة توصيله للكهرباء

  مسنلشدة صالبته يستعمل كربيد الكالسيوم في صناعة حجر ال

  ال تذوب السيلكا في الماء أو الحمض لكنه يتفاعل مع حمض الفلور

  كربونات البوتاسيوم و كربونات الصوديوم تتحلل بالحرارة

  ) ١(+في المركب هيدروكسيد االلومينيوم الشق الموجب تكافؤه   

  العنصر األساسي في المركبات العضوية هو الهيدروجين

  CnH2n اتالصيغة العامة لأللكين

  الصيغة البنائية هي التي تبين نوع الذرات للعناصر و عددها في الجزيء الواحد 

  السيلكون النقي يدخل في صناعة الترانزستور

  سرعة التفاعالت العضوية تتأثر بالحفز

  احاديتين يمكن أن ترتبط برابطتين ذرة الكلور

  لتخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون ببطء حتى ال تتكون فقاعات داخل مصهور الزجاج يتم ا

  توجد الفلزات القلوية بشكل حر في الطبيعة

  تغلق القوارير المحتوية على محاليل مواد قاعدية مثل هيدروكسيد الصوديوم بأغطية زجاجية لمنع تبخرها

  تستخدم عجينة باريس لصنع الخبز الفاخر

  ال يفقد تشكله في القالب تتم عملية تبريد مصهور الزجاج بسرعة حتى

  المستخدمة في عملية التحليل الكهربائي للحصول على األلومينيوم وذلك لتفاعلها مع النيتروجين) الكربون(تتآكل قضبان الجرافيت 

  البوراكس أحد أمالح حمض البوريك ويستخدم في صناعة زجاج البايركس

  تكون بنسب وزنية مختلفةإذا اختلفت طرق تحضير المركب الكيميائي فإنه ي

C6H6 أحد الصيغ لمركب البنزين العطري  
 

 أسرة الكيمياء بمدرسة ابن خلدون  /مع تمنياتنا لكم بالتوفيق  
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