
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 المسابقة المحلية في الكيمياء لصفوف التاسع والعاشر -"كميادة"

 .2-المرحلة األولى موعد أ –في المدارس الثانوية 

9.11.2021 

 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 

 

 



 درجات( 5 ) .1سؤال 

 :التالي طاقةللالماص مادة الستيرين بواسطة التفاعل  يتم انتاج

 

                                

 ؟الخطأ قولال وما ه

 على وتيرة واتجاه التفاعل.إضافة محفز للتفاعل لن تأثر א. 

 من كمية الستيرين.  دزيادة حجم وعاء التفاعل يزيב. 

مما يؤدي الى زيادة وتيرة التفاعل باالتجاه المتفاعالت )العكسي(  ،الوعاءترفع الضغط الكلي في  Ne(g)إضافة غاز  ג.

 .الذي يقلل من عدد الموالت

الناتج، ألنه في تلك الحالة سوف تزداد وتيرة التفاعل المشع وهو اتجاه  تبريد التفاعل يؤدي الى تقليل كمية الستيرينד. 

 المتفاعالت )العكسي(.

 

 درجات( 5 ) .2سؤال 

 :التالي طاقةلالماص ليتم انتاج غاز الهيدروجين بواسطة التفاعل 

                                                              2(g)+   3H(g)   CO           (g)O2+   H  4(g) CH 

 .300Cمن ثم تم تبريد وعاء التفاعل لدرجة حرارة . 1127Cبدرجة حرارة  في وعاءالتفاعل يحصل في البداية 

 

 ؟الخطأقول ال وما ه

والذي قلل من وتيرة التصادم )عدد التصادمات( لدى  ،انخفضت الطاقة الحركية لجزيئات ،عقب تبريد التفاعلא. 

 .مما أدى الى تبطيء التفاعل الجزيئات

االتجاه المعاكس )المتفاعالت(  وفقا لقانون ال شتلييه التفاعل سوف يميل الىو ، عقب التبريدكون التفاعل ماص للطاقةב. 

  مما يؤدي الى انخفاض كمية النواتج.

  النواتج عدد الموالت  موالت اقلنحصل على عدد في المتفاعالت الضغط الكلي بالوعاء ينخفض عقب التبريد ألنه ג. 

 ג'.-אال يوجد معطيات كافية لتأكيد صحة االقوال في البنود ד. 

 

 

 

 

 

 

 



 درجات( 5 ) .3سؤال 

 

معطى كأسان مخبريين متشابهان )الكأس 

"أ" والكأس "ب"( موجودان في درجة 

، تم ملئهما بكمية C025حرارة الغرفة 

متساوية من الكحول بدرجات حرارة 

كأس  مختلفة، درجة حرارة الكحول في ال

من  .C030وفي الكأس "ب"  ،C010"أ" هي 

بعدها تم ادخال لكل كأس كمية متساوية من 

بل تم تركة  ،لم يتم تحريك االكواب او خلط اليود يدويا داخلها حبيبات اليود ذات اللون البنفسجي )حجم الحبيبات متساٍو(

 .للذوبان واالنتشار داخل الكوب بشكل طبيعي

 الكوب من االخر. أسرعخالل الدقائق األولى تم المالحظة بواسطة اللون ان اليود انتشر في أحد االكواب 

 

 في أي من الكؤوس تغير اللون الى بنفسجي بشكل اسرع في الكأس "أ" ام في الكأس "ب" ؟ 

 :ن، اختر القولين غير الصحيحاصحيحان غيرلك قولين من بين االقوال التالية هنا

 .“"ب في الكوب تغير باللون يكون أسرع  .א

 فلذلك جسيمات الكحول تتحرك بشكل أسرع مقارنتا بالكوب البارد.  ،درجة الحرارة اعلى,“"ب في الكوب  .ב

بشكل     أكثر وتغيير اللون يكونانتشار جسيمات اليود بالكحول يكون أسرع في الكوب "أ" الن درجة الحرارة منخفضة  .ג

 منظم ومتجانس أكثر. 

 معلومات كافيه.  دال يمكن التحديد بتاتا باي كوب تغير اللون بشكل أسرع ألنه ال يوج .ד
 

 

 درجات( 5 ) .4سؤال 

بسبب ، كثافته اقل بثالث اضعاف من كثافة النحاس والفوالذ. لأللومنيوم يوجد بريق معتم االلومينيوم هو معدن خفيف

الرقيقة التي تنتج مباشرتا عند تعرض األلومنيوم للهواء. هذه الطبقة الناتجة تكون 3O2Al طبقة أوكسيد االلومينيوم

 صلبة ومن الصعب خدشها مما يعطي لمعدن األلومنيوم خاصية المتانة.

 

غرام  560-و, 3O2Al(s) أوكسيد االلومنيوم كيلوغرام من 5.1يمكن الحصول عليها من تفاعل , Alكم جرام من األلومنيوم 

 وفقا للفاعل التالي:, 2H(g) من غاز الهيدروجين

 ؟؟

               غرام 4050א. 

  غرام 1350ב. 

     غرام 2700 ג.

 غرام 7560ד. 

                                (l)O2+    3H    (s)2Al          2(g)+    3H 3(s)   O2Al 



 

 

 

 درجات( 5 ) .5سؤال 

  :معطى التفاعل

 

 ?بالشكل الصحيحفي حالة اتزان  CO(g)2 أي من التعابير التالية تصف تركيز

 

 

  Dד.                                  Cג.                             B  ב.                              A .א

 

 درجات( 5 ) .6سؤال 

 ? n=3, l=2 القيم أقص عدد ممكن من االلكترونات التي يمكن ان تتواجد في مدار الذري صاحب وما ه

 14ד.                          4ג.                            10ב.                                  6א.  

 

 درجات( 5 ) .7سؤال 

 :االحتراق تفاعل معطى

)(2)(2)(2)(188 98__ gggg OHCOOHC  

 ?في التفاعل التالي بدون تغيير معامل باقي المركبات)2O( لألكسجينما هو المعامل الستيخومتري 

 25ד.                                 25/2ג.                                9ב.                              16א.   

 

 درجات( 5 ) .8سؤال 

 ?ثالثيمن الجزيئات التالية تحتوي على رباط تساهمي )كوڤلنتي(  أي

 3NO-ד.                               CN-  ג.                            3HCCl ב.                              3NHא. 

 

 

 



 

 

 

 

 درجات( 5 ) .9سؤال 

 :في العينتين الذراتالتالية يوجد نفس عدد  العيناتمن مجموعة في اي 

 2N غرام 14وعينة  Na غرام 2.3عينة א. 

 Ca غرام 40 عينةو 2N غرام 2.8 عينةב. 

 2H غرام 4 عينةو HCl مول 2 عينة ג.

 8S غرام 1.6عينة و 2O غرام 1.6 عينة ד

 

 درجات( 5 ) .10سؤال 

 2SO ,2CO : ما هو القول الصحيح المتعلق بخصوص المركبين

 .في المركبين غير الرابطةالااللكترونات  عدديوجد نفس  .א

 بط تساهمي نقي.ابط بين ذرة االوكسجين والذرة المركزية هو رافي كال المركبين الر .ב

 كل مركب متساوين في الطول )في نفس المركب(. الروابط الكيميائية بين الذرات في  .ג

 قطبي. غيرالمركبين كال  .ד

 

 درجات( 5 ) .11سؤال 

 ?واختزال اكسدة تفاعل ليس تاليةال التفاعالت من أي

32)()(32)()(א.  22 ssss FeOAlAlOFe  

)(2)( ב.

2

4)()(42 laqaqaq
OHHPOOHPOH   

32)()()(2)(ג.  323 gsgs COFeCOOFe  

ד.  )()()(2)(2)()(4 23232 aqaqsaqaqaq
OHOCNMnOOHCNMnO 

 

 درجات( 5 ) .12سؤال 

 :التالية باأليونات يتعلق بما الصحيحة اإلجابة هي ما اختر
 2,, MgFNa 

 .ذرة قطر نصف أكبر له لذلك ،االكبر هي الذرية والشحنة ،االلكترونات من عدد أكبر على يحوي F .א

 -ل الذرية الشحنة .ב
2Mg ذرة قطر نصف أكبر له لذلك ،االكبر هي. 

 .متشابهة االلكتروني وزيعالتيوجد  هملثالثت .ג



 -ال في الموجودة تلك من أكبر الكترونات عدد على يحوي Na .ד
2Mg 

 

 

 درجات( 5 ) .13سؤال 

   2Ca4020  ;Ar4018;   +K4019+ ما هو المشترك بين الجسيمات:

  عدد البروتونات. .א

  عدد النيترونات. .ב

   عدد االلكترونات. .ג

 شحنة النواه. .ד

 

 درجات( 5 ) .14سؤال 

مع  X)مركب العنصر  Xما هي صيغة كلوريد  العنصر ،  3O2Xمع االكسجين ينتج االوكسيد  Xعند تفاعل العنصر 

 (؟Cl-ال

 3lC2Xד.                           3XCl ג.                      Cl3Xב.                     lXC א.

 

 درجات( 5 ) .15سؤال  

 : االمونيا تفكك تفاعل معطى

 

من  H(g)2 ال تركيز يصف التالية الرسوم من أي

 ?تزانالا حالة الى يصل ان بداية التفاعل حتى

 

      B ב.                             A א.

 Dד.                              Cג. 

 

 

 

 

 

 

 



SO4
2-

(aq) 

 

 

 

 درجات( 5 ) .16سؤال 

 :معطى الخلية االلكتروكيميائية التالية

 

 

 

 

 

 

 ?ما هو القول الصحيح

 .في الخلية )كاتودة( القطب الموجبهو  المغنيسيوم )الكترودة(قطب  .א

 .رتفع مع الوقتستالمغنيسيوم  قطب عند تشغيل الخلية كتلة .ב

 .من قطب المغنيسيوم الى قطب النحاسسيكون  لكتروناتاتجاه تيار اال .ג

 .نقل االلكترونات من نصف الخلية السالب الى نصف الخلية الموجب هي وظيفة جسر الملح .ד

 

 

 درجات( 5 ) .17سؤال 

. عناصر موجودة في نفس السطر في القائمة الدورية أربعةتشير الى  a, b, c, d االحرف

 :معطى امامك قائمة عن عدد الكترونات التكافؤ لكل عنصر

 ?حدد ما هو القول الصحيح

 .b قطر العنصرأكبر من نصف  aنصف قطر العنصر  .א

 .برباط تساهمي ثنائي c يمكن ان يرتبط بالعنصر b العنصر .ב

 .d اعلى من طاقة التأين للعنصر c طاقة التأين للعنصر .ג

 5 ,2 هي d للعنصر التوزيع االلكتروني .ד
 

 

 

 

 

 العنصر

عدد الكترونات 

 التكافؤ

a 1 

b 2 

c 6 

d 7 

+ - 

Mg2+
(aq) 

Cu2+
(aq) 

SO4
2-

(aq) 

Cu (s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mg (s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 درجات( 5 ) .18سؤال 

 كسجين:ومعطى الوزن النسبي لعناصر مركب ما، المركب من نيتروجين، كربون، هيدروجين واأل

- N 8.28 نيتروجين%  

C- 56.80  كربون% 

H-6.56 هيدروجين% 

 

 ما هي الصيغة االمبيرية للمركب؟

  41H8C3Oד.              11H8C3NO        ג.               11H7OC2N.  ב             10H7NOC    א.

  

 

 درجات( 5 ) .19سؤال 

ما هي صيغة الكيميائية للملح المركب من ايون الذهب  3Auوايون البرمانچنات  4MnO. 

344.א )(MnOAu            .34 ב )(MnOAu                 .4גAuMnO           .43ד )(MnOAu 

 

 درجات( 5 ) .20سؤال 

 ?التالية يصف صورة نظيرين لنفس األزواجمن  أي

E7א. 

E3  -و   3

2        

E66. ב

E57  -و   28

28        

E186ג. 

E186  -و   74

74       

E70ד.   

E70  -و   34

33        

 !بالنجاح

 


