
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

 المسابقة المحلية في الكيمياء لصفوف التاسع والعاشر  -"كميادة"

 .1-المرحلة األولى موعد أ –في المدارس الثانوية 

26.10.2021. 

 دقيقة، الرجاء باإلشارة لإلجابة الصحيحة في ورقة اإلجابات فقط. 90مدة االمتحان 

 وصفحة القوانين القائمة الدورية 

23 16.022 10AN mol   
K (=Kw) = [H+][OH-] = 1.0x10-14 

STHG   

 



 درجات( 5 ) .1سؤال 

32:  معطى الجسيمين  2- 32 3-

16 15X ; Y   

 ?ةالصحيح جاباتاال احط، اجابتان صحيحتانيوجد من بين االختيارات التالية 

 .نفس عدد النيترونات يوجد سيمينلج  ل .א

 .  متساويةالن كتلتهما  ،لنفس العنصر نالجسيمين عبارة عن نظيريهذين   .ב

 .التكافؤنفس عدد الكترونات يوجد  سيمينج  لل .ג

سيمين .ד  يوجد نفس عدد الكترونات. للج 

 .Ne الكتروني مشابه للغار النبيلتوزيع يوجد  سيمينج  لل .ה

 

 درجات( 5 ) .2سؤال 

 I(Na) > EIE> (Br)IE(Rb)    االولى للعناصر التالية:  معطى ترتيب طاقة التأين

 اإلجابة الخطأاحط 

كلما كان عدد المدارات في الذرة اقل كلما كان االلكترون األخير في الذرة أقرب الى النواه وبالتالي تكون قوة التجاذب  א.

 بين النواة وااللكترون اقوى.

كلما كان االلكترون األخير في الذرة أقرب الى النواه وبالتالي تكون قوة التجاذب  أكبركلما كان عدد المدارات في الذرة  . ב.

 بين النواة وااللكترون اقوى.

 م، بينما للروبيديوتامدار 3 يوجدصوديوم لعنصر الالن  ممن تلك التي للروبيديو أكبرطاقة التأين األولى للصوديوم  ג.

  مدارات. 5يوجد 

 5يوجد  ممدارات، بينما للروبيديو 4الن لعنصر البروم يوجد  ممن تلك التي للروبيديو أكبرطاقة التأين األولى للبروم  ד.

 مدارات.

 

 درجات( 5 ) .3سؤال 

 . ما هو القول الصحيح؟.  I(Se)  <  EI(Ga)  <  EIE(S): االولى للعناصر التالية معطى ترتيب طاقة التأين

 اقل، التجاذب بين االلكترون األخير في الذرة والنواة يكون اقل. كلما كانت الشحنةא. 

 .مدارات 3مدارات بينما للسيلينيوم يوجد  4طاقة تأيين عنصر الكبريت اقل من السيلينيوم. الن للكبريت ב. 

السيلينيوم اكبر من تلك بالرغم وجود نفس عدد المدارات لدى عنصرين السيلينيوم والجاليوم الى ان طاقة تأيين عنصر ג. 

 .التي للجاليوم، والسبب يعود الن للسيلينيوم يوجد شحنة نواة اقل الجاليوم

 .جميع اإلجابات خاطئةד. 

 

 

 

 

 



 درجات( 5 ) .4سؤال 

اكبر معطى التوزيع االلكتروني أليونات بعض العناصر، حسب التوزيع االلكتروني لهذه األيونات حدد ألي أيون يوجد 

 ؟  موجبةشحنة 

 S ايون عنصر  6p3 2s[Ne] 3 א.

 Po ايون عنصر  ]d5 14 fXe] 4 10 ב. 

 eT ايون عنصر  2s5 10 d[Kr] 4 ג.

 Se ايون عنصر 2p4 2s4 10d[Ar] 3 ד.

 

 درجات( 5 ) .5سؤال 

 p الكترون في 12-و s الكترونات في مدار 8األرضية )اقل مستوى طاقة( يوجد للعنصر الحالة لذرة عنصر معتدل، في 

 .في مستويات مختلفة()

  هي اإلجابة الخطأ؟حدد ما 

40, العنصر هو الكالسيوم .א

20Ca  20  رقمه الذري    . 

 .3d االلكترون يدخل الى مدارسالب واحد( ) 1–تم تحويل عنصر الكالسيوم الى ايون شحنته إذا .ב

  24s 63p23s 63p22s 21s:التوزيع الذري للكالسيوم هو .ג

 .الكترونات فقط وزيعال يمكن تحديد نوع العنصر استنادا على ت .ד

 

 درجات( 5 ) .6سؤال 

 ?SO2Mn)4(3 ما هو االسم الصحيح للمركب 

 Manganese (II) Sulfite .א

 Manganese (VI) Sulfate .ב
 Manganese (IV) Sulfate .ג
 Manganese (III) Sulfate .ד
 

 درجات( 5 ) .7سؤال 

 حدد ما هو التوزيع االلكتروني الصحيح لكل من عنصري الكلور والصوديوم )المتعادالن( في اقل مستوى طاقة ممكن:  

 . ב                                                                   . א

                                                                           



 .  ד                                                                .ג

 

 درجات( 5 ) .8سؤال 

 ه؟من عدد بروتونات %60-ب أكبر هنيترونات وعدد 234ما هو العنصر الذي وزنه الذري هو 

234 .א

90Th                          234.  ב

86Th                            234.  ג

88Th                           234.  ד

87Th 
 

 

 درجات( 5 ) .9سؤال 

 ؟3pفي المدار  mlما هي القيم الممكنة للعدد الكمي المغناطيسي 

       3 ,2 ,1ד.                    1/2- ,1/2+.   ג                    1+ ,0 ,1-. ב                     0 ,1 ,2 .א
 

 

 درجات( 5 ) .01سؤال 

 ?المركبات التالية هو ليس ملح أي

   3Ba(NO(2. ד                   4LiHSO.   ג                        3PCl. ב                           S2Na. א

 

 درجات( 5 ) .11سؤال 

 :2O, F2, H2HCl, H, NaClاألقل. ما هو ترتيب الصحيح لدرجة غليان المواد التالية من األعلى )اقصى يسارك( الى 

2 .א 2 2HCl H O NaCl H F    

2 .ב 2 2NaCl H O HCl F H    

2 .ג 2 2F HCl NaCl H O H    

2 .ד 2 2H O NaCl HCl H F    
 

 

 



 درجات( 5 ) .12سؤال 

 .sp مداري تهجين صاحبة كربون ذرة على يحوي الذي الجزيء الى أشر

 HCCH. ד                         CO2H . ג                          2lCC2F. ב                         2CCH2H. א

 

 درجات( 5 ) .13سؤال 

 في القائمة التالية معطى أربعة مواد وخواصها. 

درجة االنصهار  المادة

 Co  

درجة الغليان 

 Co  

التوصيل 
الكهربائي في 
 الحالة الصلبة

التوصيل 
الكهربائي في 
 الحالة السائلة

الذوبان في 
 المياه

A* 750 1392 - + جيد 

B -87 -67 - - جيد 

C 961 2210 + + مهمل 

D -7 59 - - منخفض 

 

 موصل للكهرباء. A محلول المادة* 

 الصحيحة حسب المعطيات؟  اإلجابةما هي 

 .فلزي-D ايوني,-C جزيئي,-B مادة ذرية, -A .א

 ايوني. -D, فلزي -C, جزيئي -B, ايوني -A .ב

 مادة ذرية. -D, فلزي -C, ايوني -B, جزيئي -A .ג

 جزيئي.  -D, فلزي -C, جزيئي -B, ايوني -A .ד

 

 درجات( 5 ) .14سؤال 

عندما نضع بعض من قطرات الحمض الكلوري على الحجر الجيري نرى حدوث عملية فوران. الفوران يحدث نتيجة 

 :غير الموازنانطالق غاز ثاني أوكسيد الكربون حسب التفاعل 

3( ) ( ) 2( ) 2 ( ) 2 ( )s aq aq l gCaCO HCl CaCl H O CO    

 ?5.5M بتركيز  HCl محلول مل 400ما هي كمية )بالجرام( كربونات الكالسيوم )الجير( التي نحتاج لكي تتفاعل مع 

  gr 0.10. ד                       gr 220.2.  ג                         gr 110.1. ב                    gr 50.5 .א
 

 

 درجات( 5 ) .15سؤال  

 التوصيل تم ،الحجم نفس لهما( ادناه بالرسم موصوفكالذي ) كرويان وعاءان

 في الوعاءان أحد غطس تم .(مهمل االنبوب حجم) جدا رفيع انبوب بواسطة بينهما

 . ساخن زيت

 ?الصحيحة االجابة هي ما

 



 .ترتفع سوف البارد الوعاء في مادةال كمية وبالمقابل ،تقل سوف الساخن بالوعاء مادةال كمية ،يرتفع سوف الكلي الضغط .א

 .تقل سوف البارد الوعاء في مادةال كمية بالمقابل ،تزداد سوف الساخن بالوعاء مادةال كمية ،يتغير لن الكلي الضغط .ב

 سوف البارد الوعاء في مادةال كمية بالمقابل ،تزداد سوف الساخن بالوعاء مادةال كمية ،ينخفض سوف الكلي الضغط .ג

 .تقل

 سوف البارد الوعاء وفي يرتفع سوف الساخن بالوعاء الضغط ،المادة حفظ قانون بسبب تتغير لن بالوعاءين المادة كمية .ד

 .ينخفض

 

 

 درجات( 5 ) .16سؤال 

 هي نفس النقطة.حيث ان النقطة الثالثية للمادتين  ،B -وA ،للمادتين معطى مخطط االطوار

  

 خط متقطع( B-خط متواصل، المادة A-المادة )

 ?ما هي اإلجابة الصحيحة

 هي األقوى. A القوى البين جزيئية للمادة .א

 هي األقوى. B القوى البين جزيئية للمادة .ב

 .متساويةB -وA القوى البين جزيئية المادتين .ג

 .المادتينبين  القوى البين جزيئيةفي حالة )طور( مختلفة لذا ال يمكن المقارنة في B -وA المادتين .ד

 

 درجات( 5 ) .17سؤال 

  :اتزان حالة فيالصافي  Fe الحديد عنصرونتوج  3O2Fe اختزال الصدأ تفاعل معطى

𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + 3𝐶𝑂(𝑔) ⇄ 2𝐹𝑒(𝑠) + 3𝐶𝑂2(𝑔) 

 أي من التغييرات التالية تأثر بشكل أكبر على تفاعل اختزال الصدأ والتي تؤدي الى نتوج أكبر كمية من الحديد الصافي؟ 

 من التفاعل.مسبقا  نتجالذي  الصافي اخراج الحديد .1

 رفع الضغط.  .2

 تقليل الضغط.  .3

 .CO إضافة .4

 4+ 1. ד                             4+ 3. ג                           3+ 1. ב                               2+ 1 .א



 

 

 

 درجات( 5 ) .18سؤال 

 :الجملة( أكملالتسامي هي عملة انتقال المادة من ــــــــــــ ) 

 الحالة السائلة للحالة الغازية.א. 

 السائلة للحالة الصلبة الحالةב. 

 الغازية للحالة الصلبة الحالةג. 

 السائلة للحالة الغازية الحالةד. 

 

 درجات( 5 ) .19سؤال 

 :ل مثال هو OH3CH ميثانول 

 خليطא. 

 نقي عنصرב. 

 جزيئي مركبג. 

 يوني مركبד. 

 

 درجات( 5 ) .20سؤال 

 ? PO3Fe)4(2 الملح في الموجب االيونالذي يشكل  العنصر اكسدة درجة هي ما 

 2א. +

 3ב. +

 4ג. +

 2-ד. 

 

 !بالنجاح


