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 دقيقة، الرجاء باإلشارة لإلجابة الصحيحة في صفحة اإلجابات فقط. 150مدة االمتحان 
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 נקודות( 3.5) .1 السؤال

 :معطى التفاعل

2𝐻2𝑂 → 2𝐻2 + 𝑂2 

 ما هو عدد االلكترونات المشاركة عند تفاعل جزيئين من الماء؟ 

 1א. 

 2ב. 

  3ג .

 4ד. 

 

 נקודות( 3.5) .2 سؤال

I=2[𝐴] :مقداره تحت تأثير تيار تحليل كهربائيتم اجراء تفاعل في خلية  = 2[
𝐶

𝑆
] , ( s ثواني ,C موكول، A 

غاز كم مول من . 96485𝐶من المعروف ان شحنة واحد مول من االلكترونات هو . ساعات 4لمدة  (امبير

 نتج في التفاعل؟االوكسجين 

 . [s]ة في وحدة زمن واحد [C] التيار الذي يمر في الخلية يصف كمية الشحنة المنتقلة :مساعدة

 0.037molא. 

 0.0746molב. 

 0.149molג. 

 0.298molד. 

 

 נקודות( 3.5) .3 سؤال

تم تفاعل العينة  .مركبة من الكربون والهيدروجين فقط، عينة من مادة عضوية، صيغتها الكيميائية غير معروفة

. ماء 0.85gالكربون، و  أوكسيدمن ثاني  3.32gنتج من تفاعل االحتراق . بتفاعل احتراق مع فائض اوكسجين

 ?حدد ما هي الصيغة الكيميائية الممكنة للمادةحسب المعطيات 

 10H6Cא. 

 12H6Cב.

  14H8C ג.

 10H8Cד. 

 

 

 



 נקודות( 3.5) .4 سؤال

في  ادةتركيز الم لمادة )االمتصاصية(، وبينلامتصاص الضوء  قدرة بين ربطعالقة تهو المبرت -بيرقانون 

𝐴حسب الصيغة الخطية المحلول،  = 𝜀𝑐𝑙 
 طول مقطع االمتصاص. -l ،الموالري تركيز -c ،الموالريُمعامل االمتصاص  -𝜀 ،االمتصاصية-Aحيث ان: 

 2 المتصاصي هوا هاطول مقطعقياس بواسطة خلية  ،چوانوسينتدعى المادة على قياسات ضوئية  كيميائيون أجرى

 .نسبتاً لتركيز الموالري للمادة الچوانوسين حلولمفي  ءالضو لمقدار امتصاصيةمعطى الرسم المعياري  سم،

  

 . الچوانوسينحسب الرسم ما هي القيمة التقريبية لمعامل االمتصاص لمادة 

 M1-cm 2500-1א. 

 M1-cm 4160-1ב. 

 M1-cm 8300-1ג. 

 M1-cm 16600-1ד. 

 

 נקודות( 3.5) .5 سؤال

هو فلز غير  𝑀(𝑁𝑂3)2( ،M من ملح 0.1mol ، تم اضافةM 1.5بتركيز  NaClليتر من محلول  1الى 

 ?M ، ماذا يمكن ان يكون الفلز20.82gونتج عن ذلك مادة راسبة، تم وزن كتلة الراسب فكانت  (معروف

  Ba א.

  Ca ב.

  Zn ג.

  Cuד.
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 נקודות( 3.5) . 6 سؤال

 معطى تفاعل حوامض/قواعد في حالة اتزان:

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 ⇋ 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂− + 𝐻3𝑂+ 
 

 ?القاعدة في التفاعل المعاكسما هي  و? القاعدة في التفاعل المباشر حدد ما هي

 في التفاعل المعاكس COO3CH-, في التفاعل المباشر COOH3CHא. 

 في التفاعل المعاكس O3H+, في التفاعل المباشر O2Hב. 

 في التفاعل المعاكس O3H+, في التفاعل المباشر COOH3CHג. 

 في التفاعل المعاكس COO3CH-, في التفاعل المباشر O2Hד. 

 

 נקודות( 3.5) .7 سؤال

 معطى جزيء الدولسترون:

 

 ?موجودة في الجزيء غيرمن المجموعات الوظيفية  أي

 كيتونא. 

 حمض كربوكسيليב. 

 كحولג. 

 ألدهيدד. 

 

 נקודות( 3.5) .8 سؤال

 قطبية؟ غيراي من الجزيئات التالية هي 

 3PClא. 

 3BF ב.

  2SF  ג.



  CSO ד.

 

 נקודות( 3.5) .9 سؤال

 .النيتروجين أوكسيدمول من ثاني  mol 2معطى وعاء تفاعل يحتوي على 

 .بدرجة حرارة الغرفة atm 5الضغط في الوعاء هو  

 ?ما هي كثافة الغاز في الوعاء

 . المادة الموجودة في وحدة حجم )كتلة( الكثافة هي كمية – للتذكير

 mol 1-L atm K 0.08206-1  ثابت الغازات هو

 mL/mg 106א. 

  L/g 0.106ב.

  mg/L 9410 ג.

  g/mL 9.41ד.

 

 נקודות( 3.5) .10 سؤال

 :معطى التفاعل

2𝑁𝑂3
− + 2𝐼− + 4𝐻3𝑂+ → 𝐼2 + 2𝑁𝑂2 + 6𝐻2𝑂 

 :هو الُمؤكِسد في التفاعل ماهو الُمختَِزْل و ماحدد 

𝑁𝑂3   ُمختَِزلْ  −𝐼א. 
 ُمؤكِسد −

𝑁𝑂3ב. 
 ُمؤكِسد +𝐻3𝑂   ُمختَِزلْ  −

𝑁𝑂3 -ו +𝐻3𝑂    ُمختَِزلْ  −𝐼ג. 
 ُمؤكِسدان −

𝑁𝑂3 -و +𝐻3𝑂ד. 
 ُمؤكِسد −𝐼  ُمختَِزاْلن −

 

 נקודות( 3.5) .11 سؤال

 معطى التفاعل الغير موازن:

𝐵4𝑂7
2− + 𝐻+ + 𝐻2𝑂 → 𝐻3𝐵𝑂3 

ممكنة، في تلك الحالة  كون المعامالت الستوكيمترية ارقام صحيحة وبأصغر نسبةتوازن التفاعل المعطى بحيث ان 

 ما هو مجموع المعامالت الستوكيمترية في التفاعل؟

 12א. 



  13ב.

  14  ג.

  15 ד.

 

 נקודות( 3.5) .12 سؤال

 .هي األعلى Xeألي من المركبات التالية درجة تأكسد عنصر الزينون 

-ב.                        6XeF .א
4HXeO                      .ג+

3F2Xe                       .2דF3XeO 

 

 سؤال 13. )3.5 נקודות(

  اي من التفاعالت التالية ليس تفاعل اكسدة واختزال؟ 

  3O (s)2KCl  3(g)2KClO+(g)2 .א

   2HF 2(aq))4Ca(HSO   4(conc)SO2+ 2H 2(s)CaF +(g) .ב

O2+ H (g)(l)  .ג
-+ 2F 2(g)O  (aq)

-OH2+ (g) 2OF    

   O2+ 2H 2(g)2SO   2(g)3O +  (g)S2H2(l) .ד

 

 נקודות( 3.5) .14 سؤال
 

 ?غليان درجة اعلى له المركبات هذه من ألي الذري، الوزن نفس اله مركبات أربع معطى
 

      א.       
3

OCH
2

CH
3
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 נקודות( 3.5) .15 سؤال

  C-H, F-H, Na-Cl, Br-H, K-Fمعطى االربطة:  

      ميوال للرابط االيوني؟ االقل الى االكثر من معطاةالة رتب االربطة األيوني الرابط قوة حسب

 

 K-F > F-H > C-H > Br-H Na-Cl < .א

 K-F > Na-Cl > F-H > Br-H > C-Hב.  

        K-F > Na-Cl > Br-H > F-H >C-Hג.   

  Na-Cl > K-F >F-H > Br-H > C-Hד. 

 



 נקודות( 3.5) .16 سؤال
 

 ?(متزاوج غير) المفردة االلكترونات من عدد أكبر يوجد االتية العناصر من ألي
 

        Coד.                           Mnג.                                     Vב.   Ti                             .א
                     

 
 
 

 נקודות( 3.5) .17 سؤال

Cl للمحلول pH الحامضية درجة هي ماحدد 
4

NH بتركيز M 0.010 معطى؟ (
5-

)=1.8x10
3

(NH
b

k)؟ 

 
     8.1ד.                        5.6ג.                            4.6ב.                              8.4 .א

  

 

 נקודות( 3.5) .18 سؤال

 ؟صحيحةالهي التالية  الجمل من اي ،المعطاة المواد ةحال تصف جمل اربعة امامك

 

 .الغرفة حرارة درجة في غازات LiH و HClא. 

 .الغرفة حرارة درجة في سوائل 3AlCl و 3CHClב. 

 .الغرفة حرارة درجة في سوائل O2Li و O2Hג. 

 .الغرفة حرارة درجة في صلب هم 3NO4NH-ו 4SO2)4(NHד. 

 

 נקודות( 3.5) .19 سؤال

 التالية:ما هو المشترك بين الجسيمات 

𝐾+
19
40       𝐴𝑟  18

40     𝐶𝑎+2
20
40  

  

  عدد النيتروناتב.                                          عدد البروتوناتא. 

 الذريةالشحنة ד.                                        عدد االلكتروناتג. 

 

 

 

 



 

 נקודות( 3.5) .20 سؤال

:معطى التفاعل

 

 :الثالثي بين عنصر النيتروجين وعنصر الكربونالرابط  طاقة متوسط ، احسبمرفقةال المعطيات حسب

 

 kJ 1323- ד.                     kJ 500 ג. kJ 1323                      ב.                       kJ 891 א.

 

 נקודות( 3.3) .21 سؤال

 .6H2OH, Ni, Si, KOH, C3CH: التالية المركباتمعطى العناصر و

 . A-E فباألحرمشار اليها  لمجموعة موادخواص كيميائية وفزيائية بقائمة أيضا  معطى

 . المناسب في القائمة الذي يمثل صفات المركب/العنصر مع الحرف، عناصر والمركباتال كل من هذهالئم 

 

 المادة

درجة 

االنصهار 

(C0) 

الذوبان في 

 الماء

التوصيل 

الكهربائي 

في الحالة 

 السائلة

التوصيل 

الكهربائي 

في الحالة 

 الصلبة

التوصيل 

الكهربائي 

في المحلول 

 المائي

A 1455 ال يذوب 

موصل 

 جيد

موصل 

 جيد

غير 

 موصل

B 406 

جيد 

 الذوبان

موصل 

 جيد

غير 

 موصل

موصل 

 جيد

C -97 

جيد 

 الذوبان

غير 

 موصل

غير 

 مهمل موصل

D -183 مهمل 

غير 

 موصل

غير 

 مهمل موصل

E 1414 ال يذوب 

غير 

 موصل

غير 

 موصل

غير 

 موصل



 

 E -جزيئي D,  OH3CH -ذري A,  Ni -ذري C,   Si -ايوني   B,  KOH  -ذري    6H2C א

 A - جزيئي C,  OH3CH - جزيئي B,  Ni -فلزي D,  Si - ايوني E,  KOH  - ذري   6H2C ב. 

 C - جزيئي A,  OH3CH - فلزي  E,  Ni - ذري  B,  Si - ايونيD , KOH - جزيئي  6H2Cג.   

 D - جزيئي A,  OH3CH - فلزي B,  Ni - ذري E,  Si - ايوني  C,  KOH - جزيئي   6H2C  ד.

 

 נקודות( 3.6) .22 سؤال

 معطى أربع تفاعالت ذرية: 

1 .14 14

6 7 ?C N  

2.7 7

4 3?Be Li  

3 .24 24

11 12 ?Na Mg  

4 .41 41

20 19?Ca K  

 ؟لتفاعالتا المالئم لهذهالجسيم المشترك/الناتج  ما هو

4א.  

2                                .ב                                    .ג                                   .1ד

0 n 

 

 

 נקודות( 3.3) .23 سؤال

اختر من بين اإلجابات من هي اإلجابة التي تصف . معطى مبنى لويس لإلحدى الحوامض األمنية التريبتوفان

 صحيحة التهجين المداري لكل من الذرات المشار اليها بالسهم.بصورة 

 



 

 dד.                               cג.                                   bב.                                    a .א

 

 

 נקודות( 3.3) .24 سؤال

 d-أي من الجمل التالية ال تصف العناصر من المستوى الفرعي

(d- block)  

دة كسِ ؤَ مُ مادة  تعتبر ة، هذه المواددرجة اكسدة عالي وله-d المواد التي تحتوي على عنصر من المستوى الفرعيא. 

 .جيدة

وله درجة اكسدة منخفضة، هذه المواد تعتبر مواد -d المواد التي تحتوي على عنصر من المستوى الفرعيב. 

 ..ُمختَِزلَة جيدة

كسدة العنصر في االوكسيد )المركبات مع االوكسجين(، ترتفع معها القدرة القاعدية للمركب كلما ارتفعت درجة اג. 

 .)يصبح قاعدة اقوى(

في هي باألساس في الترتيب االلكتروني  -dفي تكافؤية االلكترونات لدى فلزات المستوى الفرعي االختالفד. 

 .الفيزيائية لهذه الفلزات متشابهة جدافلذلك نجد ان الصفات  ،الداخلية d-الذرية المدارات 

 

 

 

 

 :تعتمد على بالمعطيات التالية 62و 52 األسئلة 

 : كالتالي كربون وهيدروجين ،اوكسجين ،نيتروجينمن  مركب كيميائي مكون

 H-هيدروجين C,   6.56%- كربون N ,  56.80%- نيتروجين 8.28%

 

 נקודות( 3.3) .25 سؤال



 ?للمركبما هي الصيغة االمبيرية  

 3NO11H8Cד.                    O2N8H8Cג.                   3NO13H7C ב.                 3NO11H9Cא.    

 

 נקודות( 3.3) .26 سؤال

242.4088 معطى ان    10 ما هي الصيغة الجزيئية للمركب. غرام 1352 يزن جزيء من هذا المركب? 

  6O3N39H21C ד.                2O4N24H24Cג.                6O2N22H16Cב.             6O2N22H18Cא.    

 

 נקודות( 3.3) .27 سؤال

 درجة في اجريت التجربة HI2 , , I 2H :األتية الغازات بين االتزان ثابت لتحديد مخبرية تجربة اجروا طالب اربعة

0.107M, 2[HI]=0.786M, [H=[: كاالتي هم االتزان حالة في المواد تركيز ان وجدوا كلفن، 698 حرارة

 ]=0.107M2[Iاالخرين  الطالبان بينما ، 0.0185 هو االتزان ثابت انه واادع( االولى مجموعةال) ،طالبان

 :صحيح هو التالية االقوال من اي ،53.96 انه ادعوا(  الثانية المجموعة)

  مخطئة االولى المجموعة( א

  مخطئة الثانية المجموعة(ב

 صواب على المجموعتان(ג

 اخطئوا  المجموعتان(ד

 

 

 

 

 

 

 נקודות( 3.3) .28 سؤال



 المعطى البياني لرسم, ا 4SO2K  OH3, CH6O12H6S, C2, Na4FeSO،الماء في الذوبان جيدة مواد خمس معطى 

 .المحلول في المادة تركيزب متعلقة الكهربائي التوصيل على المحلول لقدرة يصف

 

 :البياني الرسم تالئمفي الحلول  ئيلكهربااتوصيلها بين المواد  منحدد أي 

 4SO2K-ו 4FeSOא.

 OH3CH-ו 6O12H6Cב. 

 4FeSO ,S2Na ,4SO2Kג. 

 OH3, CH6O12H6S, C2Naד. 

 

 

 נקודות( 3.3) .29 سؤال

)(aq  االكسدة على قدرتها حسب لبعض الفلزات ايونات ترتيب معطى
2+> Cu (aq)

+> Ag(aq) 
3+Au ،االجابات من اي 

 ال الكلور وبالمقابل , CuCl(s)2النحاس كلوريد وينتج النحاس مع يتفاعل الكلور غاز لماذا صيح بشكل تصف التالية

 ..Au(s) الذهب مع التفاعل يستطيع

 ال والذهب الكلور بواسطة ختزلي   النحاس فان فلذلك للذهب التي االكسدة قدرة من اعلى اكسدة قدرة النحاس ذرة لدى(1

  .الكلور بواسطة ختزلي   ان يستطيع

 والذهب النحاس بواسطة كسدأيت لكلور فان فلذلك للذهب التي االختزال قدرة من اعلى اختزال قدرة الكلور ذرة لدى(2

  .النحاس بواسطة يتاكسد ان يستطيع ال

 الكلور بواسطة يتاكسد النحاس فان فلذلك للذهب التي االختزال قدرة من اعلى اختزال قدرة النحاس ذرة لدى(3

  .الكلور بواسطة يتاكسد ان يستطيع ال والذهب

 الكلور بواسطة يتاكسد الذهب فان فلذلك للنحاس التي االختزال قدرة من اعلى اختزال قدرة الذهب ذرة لدى(4

  .الكلور بواسطة يتاكسد ان يستطيع ال والنحاس

 


