
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 والعاشر  التاسعفي الكيمياء لصفوف  األولمبياد الوطني

 .1-المرحلة أ، موعد أ –في المدارس الثانوية 

27.10.2022 

 دقيقة. المواد المساعدة المسموح بها: آلة حاسبة 90مدة االمتحان 

  عالمات لكل سؤال. 5سؤال،  20االمتحان مكون من 

 

23 16.022 10AN mol   



 
 :عد وفقا لتعريف برونستيد والوريواالقمن هي  مض وواالح هي نفي التفاعل التالي حدد م. 1

 

 NH3NH ,2-: قواعدال,  OH  ،O2H-: حوامضال .א

 NH-OH ,2-: قواعدال  O2H ، 3NH : حوامضال .ב

  3NH ,-OH: قواعدال  O2H ،-2NH: حوامضال .ג

 O2H  ,-OH:قواعدال 2NH  ,3NH-:حوامضال .ד

 

محلول هو اقل قاعدية من  ،M0.1  بتركيز COOK3CH البوتاسيوم كون محلول اسيتات ان االستنتاج النابع منما هو .2

 ? M 0.1  بتركيز KCN سيانيد البوتاسيوم 

 .)COOH3CH( اقل ذوبان من حمض الخلهو   )HCN( الهيدروسيانيد حمضא. 

 . )COOH3CH( من حمض الخل اضعفهو   )HCN( الهيدروسيانيد حمضב.  

 (.COOK3CH) هو اقل ذوبان من اسيتات البوتاسيوم )KCN(سيانيد البوتاسيوم ג. 

 .)KCN( اكثر من محلول سيانيد البوتاسيومكز هو ُمر   ،M0.1  بتركيز(  COOK3CH) محلول اسيتات البوتاسيومד. 

 

 .SO2CO ,2: للجزيئين التاليين ةنسببالما هو القول الصحيح . 3

 .فراغي )الهندسي(الشكل اللكالهما نفس א. 

 .رابطان لهما نفس الطول يوجدجزيء كل في ב. 

 .كالهما غير قطبيג. 

 .عدد االلكترونات غير الرابطة متساِو في الجزيئينד. 

 

 ? PO3Fe)4(2 ما هي درجة اكسدة )شحنة( االيون الموجب في الملح . 4

 2א. +

 3ב. +

 4ג. +

 2-ד. 

 



 

 

وي تتحكاس ى لا هالاادختم , NaCl كمية كبيرة من ملح الطعام .(كيحركي )ديناميال االتزانلة اهذا السؤال يتطرق لح. 5

من بعدها تم ادخال كمية اضافية من . رسب في قعر الكاسوملح لم يذب العلى مياه حيث نتج محلول مشبع وجزء من 

بعد مرور (. الخواص الكيميائيةوجد نفس تئر نظالل)ملح الطعام حيث يتحوي على نظير مختلف من عنصر الصوديوم 

 :وقت طويل نتوقع حدوث

تركيز ارتفاعא. 
)(aqNaCl  

 تركيز انخفاظב. 
)(aqNaCl  

 نظير الصوديوم سوف يتواجد في الملح الراسب فقط ג. 

 .نظير الصوديوم سوف يتواجد في الملح الراسب والملح المذابד. 

 

 

 . Ti49-و Ti47: نظيرينيوجد ( 47.88صاحب الوزن الذري )لعنصر التيتانيوم . 6

 ?وجد نسبة انتشار طبيعي أكبرتالي نظير 

 Ti47א. 

 Ti49ב. 

 .بالتقريب لكالهما يوجد نفس نسبة االنتشارג. 

 معلومات كافية لتحديد.ال يوجد ד. 

 

 

 األنسبمن الصيغ الكيميائية التالية هي  أي .الكترونات تكافئ 7 توجد Bذرة لالكترونات تكافئ ول 3توجد  Aذرة لل. 7

 ?B-و A لصيغة المركب بين الذرتين

 B3Aד.                                   3B7Aג.                                    3ABב.                               3B2Aא. 

 

 

 ?الي من المواد التالية توجد اعلى درجة غليان. 8

 4CFד.                                      4CBr ג.                                  4lCCב.                               4CHא. 

 

 

Tc98-في الذرة النيترونات وما هو عدد ما هو عدد البروتونات . 9

43? 

    نيوترون 55, بروتون 43ב.                                     نيوترون 98, بروتون 43א. 

 نيوترون 43, بروتون 55ד.                                     نيوترون 43, بروتون 98ג. 



 

 

 

 

 ،النيتروناتما هو مجموع (. O16) واحدة وذرة اوكسجين )H2( جزيء الماء الثقيل مركب من ذرتين ديتيريوم.  10
 ?البروتونات وااللكترونات في جزيء الماء الثقيل

 30א. 

 40ב. 

 10ג. 

 20ד. 

في المركب من المعروف ان الوزن النسبي لكل عنصر . مركبة من عنصري الكربون والهيدروجين فقط X المادة . 11

يوجد  X المادةجزيئات مول واحد من في  هان أيضامن المعروف كما . 2H2Cللوزن النسبي لنفس العنصر بالمركب  مساو  

 . مول ذرات 12

 ?X ما هي الصيغة الجزيئية للمركب

  3H9Cא.

  6H6Cב.

  9H3Cג.

  12H12Cד.

 

 

 ?اوكسجين-رابط كربونع وجود اعلى طاقة قتونمركب من المركبات التالية  أيفي  . 12

 CO א. 

  2CO ב.

 23CO-ג.

  H2HCO ד.

 

 

 :نتيجتا للتفاعل التالي. 13

 

 :Cl-P-Cl  الزاوية 

 تصغر .א



 تكبر .ב

 ال تتغير .ג

 هم صحيحتانב' وא'  االجابتان .ד

 

 ?HCl من الجمل التالية تصف بشكل صحيح توزيع االلكترونات حول الذرات في الجزيء أي. 14

 الكتروسالبية. األكثرااللكترونات موجودة حول ذرة الكلور فقط النه  في هذا الجزيءא. 

بين  اشتراك متساو   معناهكيميائي ط اد ربووجالنه  ،الكلور والهيدروجين بين ساو  تاالكترونات موزعه بشكل مב. 

 .االلكترونات

تها حول الكلور اعلى من كثاف حولولكن كثافة االلكترونات  في الجزيء،الذرتين كال االكترونات موزعه بين ג. 

 .الهيدروجين

 .HFفي الجزيء  هي اكبر من فرق شحنة االلكترونات في هذا الجزيء فرق شحنة االلكتروناتד. 

 

 

 -عدد أفوجادرو مساو  ل.15

 .عدد ذرات االكسجين في مول واحد من جزيئات الماءא. 

 .  الكربون أكسيدعدد ذرات االكسجين في مول واحد من جزيئات ثاني ב. 

 .كان عنصر أيمن  غرام 12عدد الذرات في ג. 

 صحيحة.  اإلجاباتجميع ד. 

  

 :هي 3BF  - والجزيء 4CF  للجزيء شكل الفراغيال .61

 .على التواليتترهيدر وهرم ثالثي א. 

 .على التواليمربع مستوي ومثلث مستوي ב. 

 .على التوالي ومثلث مستوي تترهيدرג. 

 .على التواليهرم ثالثي وتترهيدر ד. 

 

 :الذي يحتوي على ذرة نيتروجين صاحبة اعلى درجة اكسدة االيون /اختر المركب. 17

 HCNא. 

 2HNOב. 



 2NOג. 

 3HNOד. 

 

 الي زوج من ازواج المركبات التالية صيغتها االمبيرية مختلفة؟  .18

  6H6, C2H2C א.

  2CO, CO ב.

  CHO3, CH3COOCH5H2C ג.

  6O12H6, C2O4H2Cד.

 

 ?من العمليات التالية هو مشع للحرارة )اكسوتيرمي( أي   .19

    )O2H(l) (تجمد الماء السائلא. 

 .)CO(s) 2 (تسامي الثلج الجافב. 

 . a N(g) الصوديوم لذرة األولالتايين ג. 

 .الكلور نيونالكترون ال إضافةד. 

 

 ?STPالي من الغزات التالية توجد اعلى كثافة في الشروط المعيارية . 20

 2SFא. 

 4SFב.

 6SFג. 

 .STPلجميع الغازات المثالية توجد نفس الكثافه في الشروط المعيارية ד. 

 

 

 !بالنجاح
 


