
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 في الكيمياء لصفوف الحادي عشر والثاني عشر األولمبياد الوطني 

 .2-المرحلة األولى، موعد أ –في المدارس الثانوية 

2.11.2022 

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

  عالمات لكل سؤال. 5سؤال،  20االمتحان مكون من 
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 ? (متزاوج غير) المفردة االلكترونات من عدد أكبر يوجد يةالتال العناصر من ألي .1

 

        Coד.                           Mnג.                                     Vב.   Ti                             .א

                     

 

Cl المحلول pHما هي قيمة  .2
4
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     8.1ד.                        5.6ג.                            4.6ב.                              8.4 .א

 

: تذكر*
w a bK K K  ,  14-] = 1.0x10-][OH+) = [HwK (=K 

 

 امامك مجموعة من خمس معادن، مرتبة حسب القدرتها على االختزال كالتالي:. 3

Ca>Zn>Fe>Cu>Ag 

نترات  في الوعاء األول ادخلوا محلول: هالتاليالمائية محاليل اليهما الادخلوا  Fe(s) وعاءين مصنوعان من الحديد

 . AgNO(aq)3 نترات الفضة وفي الوعاء الثاني ادخلوا محلول, 3Ca(NO((aq)2 الكالسيوم

 .في أحد االوعية حدث تفاعل بين المحلول في داخل الوعاء وبين الحديد المصنوع منه الوعاء

 ?حدد ما هي اإلجابة الصحيحة

 نترات الكالسيوم.حدث تفاعل بين الحديد وبين محلول  .א

 .نترات الفضةحدث تفاعل بين الحديد وبين محلول  .ב

 .يحدث تفاعل بين الحديد والمحلول في كال الوعاءين .ג

 في كال الوعاءين حصل تفاعل بين الحديد والمحلول.  .ד

 

 التجربة.  HI -و I 2H ,2، الغازات بين االتزان ثابت لتحديد مخبرية تجربة اجروا مجموعتان من الطالب. 4

 0.786M=[HI]:يالتلكا كانت االتزان حالة في المواد تركيز ان وجدوا كلفن، 698 حرارة درجة في اجريت

 ]=0.107M2]=0.107M, [I2[H، الثانية المجموعة ، 0.0185 هو االتزان ثابت ان تادعاألولى  مجموعةال  

 :صحيح هو التالية االقوال من اي ،53.96 انه تادع

 .مخطئة االولى المجموعةא. 

 .مخطئة الثانية المجموعةב. 

 القيمتان التي وجدوها المجموعتين صحيحة.ג. 

 القيمتان التي وجدوها المجموعتين خاطئة.ד. 

 



 

 ?بسبب الرابط الهيدروجيني  أي من الظواهر التالية نستنتج ان حدوثها هو .5

 . OH9H4C(l) اعلى من درجة غليان المادة OH11H5C(l) كون درجة غليان المادةא. 

 . OCH3CH(l)3 اعلى من درجة غليان المادة OH5H2C(l) كون درجة غليان المادةב. 

 . OH5H2C(l)يذوب في  H6C(l)14كون ان ג. 

 . H6C(l)14يذوب في  OCH3CH(l)3كون ان . ד

 

 :القول الصحيح من بين االقوال التاليةما هو  حدد. 6

 العنصر.للعنصر متعلق بمستويات الطاقة لدى  طيف االنبعاثא. 

 .فان كتلة الذرة تتمركز باألساس في السحابة االلكترونية حسب النموذج الحديث لوصف الذرةב. 

 .طاقة االلكترون في الذرة هي عشوائية ويمكن ان تأخذ أي قيمةג. 

هي عبارة عن تيار جسيمات مشحونة   واشعة ،هي عبارة عن تيار جسيمات مشحونة بشحنة سالبة  اشعةד. 

 .موجبةبشحنة 

 

 :اقوال 4 امامك. 7

I . 2 للكلور(l)Cl 2 درجة غليان اعلى من البروم(l)Br الن الرابط Cl -Cl  من الرابط اقوى Br -Br . 

II .للمغنيسيوم  (s)Mg .توصيل كهربائي جيد بسبب حركة االيونات الموجبة في النسيج الفلزي للمادة  

III .4 للفوسفور(s)P  درجة غليان اعلى من ال- (s)Si   الن قوى فان دير فالس بين جزيئات الفوسفور

 .اقوى من االربطة الكوڤلنتية التي بين ذرات السيلكون

IV. (s)NaOH  يذوب جيدا بالماء بينما المادة COH3)2CH2CH3(CH مهملة الذوبان في الماء. 

 

 :أي من بين هذه االقوال هو صحيح

                فقط IVא. 

                I   ,IVב.  

                I  ,II  ,IVג. 

 II   ,IIIד. 

 

  X2H: هي العناصر لهذه الهيدريد صيغة. الدورية القائمة في الثالث السطر في موجودان Y-و X العناصر. 8

 ؟الصحيحة الجملة هي ما .Y2H-و

 .الغرفة حرارة درجة في الغازية الحالة في هما الهيدريدينكال א.  

 .الغرفة حرارة درجة في السائلة الحالة هما في الهيدريدينكال ב.  

 .الغرفة حرارة درجة في غاز واالخر سائل الهيدريدين أحدג.  

 .الغرفة حرارة درجة في غاز واالخر صلب الهيدريدين أحدד.  



معينة. ما هو الترتيب في ذرة    3pفي المداراثنان فقط  انااللكتروني إللكترون لتوزيع اترسوم أربعمعطى . 9

 ?صاحب اقل مستوى طاقة

 

 dד.                             cג.                              bב.                             aא.

 

 رسم معطى .4SO2OH, K3, CH6O12H6S, C2, Na4FeSO :الماء في الذوبان جيدة مواد خمس معطى.  10

 :لبعض من هذه المواد المحلول في المادة تركيزل نسبتا الكهربائي التوصيل علىالمحلول  قدرة يصف البياني

 

 :البياني الرسم الئميفي الحلول  ئيلكهربااتوصيلها الخمسة من المواد أي 

 4SO2K-و 4FeSOא.

 OH3CH-و 6O12H6Cב. 

 4FeSO ,S2Na ,4SO2Kג. 

 OH3, CH6O12H6S, C2Naד. 

 

 ?بين جزيئاتها  اربطة هيدروجينيةأي من المركبات التالية توجد في . 11

C CH

O

OH

H

H

C C OH

H

H

H

H

C

H

H

H

HIC FF

F

H
 

   a                            b                                             c                                          d       

 

 جميع المركبات.ד.                    d فقطג.                فقط d-ו c, bב.                     فقط d-ו bא. 

 



  COF 3(3     BF 3(4      CHCl 2BeH    2)2 1)      :معطى الجزيئات التالية. 21

 :التي تصف التهجين المداري الصحيح حول الذرة المركزية في كل واحدة من المركبات المعطاة اختر االجابة

 sp3(3           sp 3sp  (4          sp        2)3 1) .א

 sp (1 2(3            sp2(4           sp2sp         2) .ב

 sp2  (3            sp 3sp  (4          sp        2) 12) .ג

 sp (13(3             sp2(4           sp 3sp         2) .ד

 

H1 هي للهيدروجين شيوعا األكثر النظائر. 31 

H2-و 1

O16 مه ألوكسجينا ونظائر،  1

O17-و 8

 أكبر هو ما. 8

 ?واالوكسجين الهيدروجيننظائر  من شكيلهات يمكن التيالكتلة  حيث منمختلفة  الماء جزيئات من عدد

 2ד.                              3ג.                               6ב.                                     4א.   

 

  يفسر هذه الحقيقة بشكل صحيح؟أي من الجمل التالية . مركب غير قطبيهو   4SnCl الجزيء. 14

 .ذرة لذلك ال يوجد تقطباليوجد نفس نصف قطر  Cl -و Snللعنصرين א. 

قطبية االربطة فان ولكن بفضل الشكل الهندسي للجزيء،  ،في الجزيء يوجد تقطب Cl-و Snللرباط بين ב. 

 .تلغي بعضها البعض

 .توجد نفس الكهروسالبية لذلك ال يوجد تقطب Cl-و Sn نللعنصريג. 

 الشحنة الذرية لذلك ال يوجد تقطب.توجد نفس  Cl-و Sn للعنصرينד. 

 

 من األصغر الى االكبر:( الذرة المركزية -X) F-X-F رتب الجزيئات التالية حسب مقدار زاوية الرابط. 15

2343א.  XeFBFCFIF  

2334ב.  XeFBFIFCF  

3432ג.  IFCFBFXeF  

4233ד.  CFXeFBFIF  

 

  ?4P غرام 6.2-و 2H غرام 4الذي ينتج من تفاعل  3PH-ال عدد جزيئاتما هو . 16

4)(2)(3)(وفقا للتفاعل التالي: 46 ggg PHHP  

: تذكر
2310023.6 AN  

2110622.7א.                .2310205.1ב                 .2310977.7ג                 .2410786.4ד  



 :ما هو االدعاء الصحيح بما يتعلق بالجزيء المعطى بالرسم. 17

 σ رابط من نوع 14 يحتوي على الجزيءא. 

 2sp هو 3 وتهجين الكربون sp هو 1تهجين الكربون ב. 

 π اربطة من نوع 4 يحتوي على الجزيءג. 

موجودة على نفس المستوى  3 بالكربونالذرات األربعة المرتبطة ד. 

 الهندسي )مسطح(.

 

بعد مرور فترة من الوقت المنظومة .  3dm 1  وعاء فارغ حجمهالى ادخلوا  O2N(g)4  مول واحد من مركب. 18

 وصلت الى حالة اتزان كيميائي حسب التفاعل التالي:

 

 جد التعبير الجبري لثابت اتزان التفاعل , لكي يحصل اتزان فاعلتالتي ت  O2N(g)4  مادةهو عدد موالت ال X ان نفرض

(Kc). 

  1L3dm 1 = :رمز
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في كل قارورة توجد واحدة من المواد نعلم انه . D-و A، B، Cلها باألحرف  زمعطى أربعة قوارير مرمو. 19

 العضوية التالية:

2NH3CH 3COCH3CH 6H6C OH3CH 

 מתאנול )כוהל מתילי( בנזן פרופאנון )אצטון( מתיל אמין

 

 : ةتجارب التاليال نامن غير المعروف أي مادة توجد في كل قارورة، لتحديد ذلك اجري

i. جميعهم ذابوا ما عدى المادة في القارورة  ،عند اذابة جميع المواد في الماءC . 

ii. في القارورة عند قياس حامضية محاليل المواد التي ذابت في الماء، وجد ان حامضية محلول المادة 

B  كانتpH >7 . 

iii.  عند فحص درجة الغليان المواد في القواريرA و-D . وجد ان المادة في القارورةA  لها درجة غليان

 . Dاعلى من المادة في القارورة 



 

 ?قارورةوفقا لنتائج التجارب، حدد اي المادة الموجودة في كل 

 

 3COCH3,                  D = CH6H6,            C = C2NH3OH,                  B = CH3A = CHא. 

  OH3,             D = CH2NH3,                 C = CH6H6B = C,            3COCH3A = CH       ב.

  6H6,             D = C2NH3OH,            C = CH3,             B = CH3COCH3A = CH            ג

 3COCH3,                  D = CH6H6OH,            C = C3,                  B = CH2NH3A = CHד. 

 

, 3CaCO كربونات الكالسيومهو في الخليط المركب األساسي  خليط من عدة مواد،عباره  وه الجير. 20

عند إضافة محلول مخفف من حمض من المعروف انه . 2SiO مركبات السيلكونمن  القليلكالسيوم سولفيت و

وفقا للتفاعل المرفق  الحمض تفاعل معهي من تفقط كربونات الكالسيوم مادة  هفان على الجير HCl(aq)الكلوريد 

 -من غاز ال غرام 0.981 ينتجغرام  3.28حمض الى عينة من الجير وزنها  معطى انه عند اضافه .بالسؤال

2CO . جيرالتي يشكلها كربونات الكالسيوم من الالوزن النسبي ماهي? 

)(2)(2)(2)()(3 2 glaqaqs COOHCaClHClCaCO  

 68%ד.                            95%ג.                               25%ב.                           42%א. 

 

 بالنجاح


