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ا الفرق ذله األساسيالسبب . Å1.21 هو 2O الجزيءطول الرباط في بينما  Å 0.74 هو 2Hطول الرباط في الجزيء  .1

 :هو

فهي  O، بينما الكترونات التكافؤ لدى ذرة ال األولموجودة في المدار  H الكترونات التكافؤ لدى ذرة .א

 .ثانيالموجودة في المدار 

 .رباط ثنائي يوجد 2O جزيءبينما في  يوجد رباط احادي 2H في جزيء .ב

 .ازواج غير رابطة يوجد ال 2H -الكترونات غير رابطة )جلمود( بينما لج ازوا يوجد 2O -لدى ال .ג

 .H أكبر من تلك التي للعنصر O االلكتروسالبية العنصر  .ד

 

 : موالت االلكترونات المنتقلة في التفاعل التالي دما هو عد .2

 

 ?مول من االوكسجين تفاعل بشكل كامل 1ان  اذا كان معروف         

 مول 12 .א

 مول 6 .ב

 مول  3 .ג

 مول 4 .ד

 

 :معطى الترتيب االلكتروني لجسيم ما .3

52p22s21s 

 ?ما هي درجة اكسدة هذا الجسيم

 0 .א

 1+ .ב

 1- .ג

 ال يمكن المعرفة  .ד

 

 IF-5, SiF3, PF3BF ,2-  : هجسيمات التالي ربعاأل معطى .4

 :الصحيحة اإلجابة اختر

 .دائم الثنان منهم يوجد تقطب .א

 .دائم لثالثة منهم يوجد تقطب .ב

 .دائم ألربعتهم يوجد تقطب  .ג

 .دائم لواحد فقط يوجد تقطب .ד

 



منفصل،  في وعاءموجود غازات مثالية(، كل غاز ) Ar رجوناألغاز و 2CO الكربون أوكسيدثاني  معطى غاز .5

 .لتر 10حجم كل وعاء هو معطى ان . STP الوعاءين موجودان في شروط معياريه وكال

 :حدد الجملة الصحيحة 

 اضعاف من عدد ذرات األرجون. 3 -أكبر ب الكربون أوكسيدعدد جزيئات ثاني  .א

 الكربون مساٍو لعدد ذرات األرجون. أوكسيدعدد جزيئات ثاني  .ב

 في الوعاءين متساوية. للجزيئاتالسرعة المتوسطة  .ג

 كتلة الغازان متساوية. .ד

 

 ? l=2, n=3 التالية: ةالتي يمكن ان تحقق القيم الكمومي تعدد من اإللكترونا أقصىما هو  .6

 4 .א

 6 .ב

 8 .ג

 10 .ד

 

لقياس درجة الحرارة االجسام معتمدا على  ميزان حرارة جاليليو هو عبارة عن ميزان .7

سائل  الفي  عينإذا تواجد جسم م .تهافقدرة الطوفان لدى االجسام في السوائل نسبتا لكثا

كانت  إذا، بينما بسوف يرسفان الجسم وكانت كثافة الجسم اعلى من كثافة السائل 

 سوف يطفو.ان الجسم كثافة الجسم اقل من السائل ف

مليئة بالماء وبداخلها عدد من كبيرة  أسطوانةيوجد جهاز مركب من  ،بالرسم المرفق 

تحتوي الصغيرة ، االوعية في الشكل والحجم متطابقةالصغيرة الزجاجية الاالوعية 

مختلفة كمية المادة ولكن  ،المادةنفس  حتويت ةجميع األوعيمادة معينة، على بداخلها 

 .وزن مختلف عن االخريوجد لكل وعاء  حيث من وعاء لوعاء

تالي فان اوعية معينة بال ،الحرارةكثافة الماء مع ارتفاع درجة  انخفاض بسببو 

 .  نسبتا لوزنها الحرارةترسو/تطفو كلما تغيرت درجة 

 (:في عملية تسخين) بواسطة ميزان جاليليو؟ما هي درجة الحرارة القصوى التي يمكن قياسها 

 

 وزنا. األقلالتي عندها يرسب الوعاء  هي درجة الحرارة .א

 .على وزنااألالتي عندها يطفو الوعاء  هي درجة الحرارة .ב

 التي عندها ترسب جميع االوعية. هي درجة الحرارة .ג

 التي عندها ترسب نصف االوعية. هي درجة الحرارة .ד

 

 



 أيالعكسيه السموزاه ا مبدأتعمل وفق التي مصفاه )فلتر( يُستعمل فيها المنزلية المعدة لتنقية المياه  األجهزةفي  .8

 . يحتوي على ثقوب نانومتريةغشاء  الفلتر المستعمل هو عباره عن. كيزاعكس منخفظ التر انتشار المياه

كبر االجسام البينما افي الغشاء، جزيئات الماء تستطيع ان تمر عبر الثقوب النانومترية  ،تصفية مياه الشربعند 

 منها ال تسطيع العبور.

 Ca2-, S+, K-F ,+2 :من بين االيونات التالية 

  عبور الغشاء من هم ؟ ونيستطيع افقط اثنان منه
 F+K ,- .א

 F2-S ,- .ב

 F+2Ca ,- .ג

 S+2Ca ,-2 .ד

 

معطى ان االلكتروسالبية ? في الرسم ظاهرقطبية من بين االربطة الموجودة في الجزيء ال األكثر ابطما هو الر .9

بالقيمة المطلقة( بين الفلور ) ان فرق االلكتروسالبية أيضاومعطى . 2.1 وللهيدروجين 2.5لذرة الكربون هي 

 .0.5 واالوكسجين هو

 

 

 

 

 

 

 الرابط بين الكربون والفلور .א

 الهيدروجينالكربون والرابط بين  .ב

 الهيدروجينو االوكسجينالرابط بين  .ג

 الرابط بين الكربون والكلور .ד

 

وحصل التفاعل غير  3HNO موالت من مادة 4 تم إضافته لمحلول يحتوي على Cuواحد مول من مادة النحاس  .10

 :الموازن التالي

 

 ?الناتج NOوما هو عدد موالت  ما هو العامل المحدد؟

 NO مول 1.5 النحاس ونتج هو العامل المحدد .א

 NO مول 2 ونتج 3HNOهو  العامل المحدد .ב

 NO مول 2/3 هو النحاس ونتج العامل المحدد .ג

 NO مول 0.5 ونتج 3HNOهو  العامل المحدد .ד



 

 :وعاء فارغ وتفاعلوا وفق التفاعل التاليالى ادخلوا  Bومول واحد من الغاز المثالي  Aمول واحد من الغاز المثالي  . 11

)()()( 22 ggg CBA  

 في الوعاء يجب ان تحقق الشرط: C عدد موالت الغاز ،اتزانعند وصول التفاعل الى حالة 

5.00א.   cn 

15.0ב.   cn 

5.11ג.   cn 

25.1ד.   cn 

 

 ?الرموز التالية يصف نظيرين لنفس العنصر أزواجمن  أي. 12

E7א. 

E3  -ו   3

E66ב.        2

E57  -ו   28

E186ג.        28

E186  -ו   74

E70ד.         74

E70  -ו   34

33        

 

 ?ليس تركيب الكتروني لغاز نبيلهو من االيونات التالية ترتيبها االلكتروني  أي. 13

 Brד.                             2Sג.                            2Baב.                        2Snא. 

 

14 .𝐶𝐻3𝑁𝐻2 الغرفة حرارة بدرجة غاز هو، 𝐶𝐻3𝑂𝐻 الغرفة حرارة بدرجة سائل هو، 𝑁𝐻4𝐶𝑙 بدرجة صلب وه 

 ?هذه الموادبين المادة  ةختالف في حاللال االنسبما هو التفسير . الغرفة حرارة

 هي 𝐶𝐻3𝑂𝐻 جزيئات بين الهيدروجينية واالربطة ،األكبرهو  𝑁𝐻4𝐶𝑙 جزيئات بين هيدروجينية االربطة من عددא. 

 .N-H الرابط من كثرا قطبي هو  H-O الرابط الن,  𝐶𝐻3𝑁𝐻2 الجزيء في التي تلك من اقوى

 .المعطاة المواد بين من األعلى جزيئةال كتلةها المادة صاحبة الألن االقوى هي 𝑁𝐻4𝐶𝑙 جزيئات بين فالس دير فان قوىב. 

 .المواد بباقي مقارنتا األقوى فالس دير فان قوى وأيضا األكبرهو  𝑁𝐻4𝐶𝑙 -ال جزيئات بين هيدروجينية االربطة عددג. 

 جزيئات بين التي تلك من اقوى هي 𝐶𝐻3𝑂𝐻 المادة جزيئات بين هيدروجينيةال ربطةاال. ايونية هي 𝑁𝐻4𝐶𝑙 المادةד. 

 .N-H الرابط من كثرا قطبي هو  H-O الرابط الن, 𝐶𝐻3𝑁𝐻2المادة 

 

 من الجمل التالية صحيحة: أي. 15

 .لهم نفس عدد االلكترونات  Si-و Al2+Mg ,+ א. 

 لهم نفس الكتلة. He+ -و Hב. 

 لهم نفس عدد االلكترونات.  3B+ -و Be+Li ,2+ג. 

 .البروتوناتلهم نفس عدد  3B+ -و Be+Li ,2+ד.  

 



 ?ما هو الوصف الصحيح للرباط التساهمي في جزيء الهيدروجين. 16

 

 א' الوصف .א

 ב' الوصف .ב

 ג' الوصف .ג

 جميع الوصوف خاطئة .ד

 

 من النواتج في شروط ضغط عالي ودرجة حراره عالية؟  أكبرفي اي تفاعل من التفاعالت التالية نحصل على كمية  .17

 

 

 :هو 3NH  -الو  2BeH-لل الفراغيالمبنى . 18

  خطي وهرم ثالثي بالتواليא. 

 بالتوالي شكل زاوية وشكل مستويב. 

بالتوالي وتترهيدر شكل زاويةג.   

بالتوالي وشكل مستوي خطيד.   

 

 : لالقصر األطولمن  كربون في الجزيئ-رتب الجزيئات التالية وفقا لطول الرباط اوكسجين . 19

 

  23OH>SCO>CO>CO3CH- א.

 SCO>CO-23OH>CO3CH< ב.

  23OH>SCO>CO3CO>CH- ג.

OH>SCO>CO3>CH-2ד.
3CO  

 



 

 ؟كربون -رابط كربوناعلى طاقة  يحتوي علىمركب من المركبات التالية  أي .20

  6H2Cא.

 4H2Cב.

 2H2Cג.

 6H3Cד.

 

 

 בהצלחה!

 

 

 

 

 


