
 المسابقة المحلية في الكيمياء لصفوف التاسع والعاشر  -"كيميادة"

 المرحلة األولى. –في المدارس الثانوية 

21.10.2020 

 دقيقة، الرجاء باإلشارة لإلجابة الصحيحة في صفحة اإلجابات فقط. 150مدة االمتحان 

 

 من %32.77 يشكل كربون معطى ان .B -البورونو H -هيدروجينال, C -كربونال من ةمركب ةكيميائي مادة .1

جد  .gr/mol 73.32 هي الجزيئية للمركب الكتلة أيضا ان معطى بورون،من وزنة  %59-و المركب وزن

 נקודות( 4)؟للمركب الجزيئية الصيغة ماهي

 9H6B3Cד.                          6H4B2Cג.                              18H12B6C ב.                                3H2CB  א.

 

ما هو عدد الذرات الموجودة في  .2
62.57 10  נקודות( 4)? غرام هيدروجين 

183.06 א. 10                         .62.57ב 10                       .182.57ג 10                       .181.53ד 10 

: تذكر* 
23 1

6.02 10Na
mol

 (  ع نعدد أفوجادرو من الجسيمات  ةهو عبار ١مول.) 

 

 נקודות( 4) ?تأيين طاقة اقل له التالية االيونات/ الذرات من ألي .3

 Arד.                                      Ca+ ג.                                  K  ב.                                     K+ .א

 

 

. التوالي على 1.3, 2.8, 3.3, 3.8 ،( افتراضيةعناصر )  G, F, E, D لعناصر االليكتروسالبية قيم معطى .4

 قوة حسب المواد هذه رتب، عناصرال هذه من DF, EG, DG, DE :التالية المواد تركيب تم انه فرض على

 נקודות( 4)؟االضعفاألقوى الى  من عناصرال بين االيوني الرابط

 DG>EG>DE>DF .א

 EG>DG>DF>DE .ב

 DG>EG>DF>DE .ג

 DF>DG>ED>DE .ד

 

 

 נקודות( 3) .)جلمود( رابطزوج الكترونات غير  المركزيةلذرة على ا دال يوجألي من المركبات التالية  .5

 3XeOה.                3lFCד.                     3NH   ג.                   3SOב.                 3PF .א

 



 : Cl(g)2 يستعمل إلنتاج كميات قليلة من غاز الكلور الغير موازنمعطى تفاعل كيميائي  .6
 

 

العينة ومن ثم هذه غرام من  58.9تم اخذ ، 7O2Cr2K -من مادة ال 97.3%عينة ما تحتوي على ان معطى أيضا 

 .g/ml 1.15  معطى ان كثافة المحلول هي  ،HCl %30.1مل من محلول  345تم تفاعلها مع 

 נקודות( 4)? ما هي كتلة الكلور التي نتجت

 غرام 0.138ד.                     غرام 54.25ג.                          غرام 13.84ב.                 غرام 42.47 .א

 

ما هي صيغة  ،مع األكسجين( X)أي مركب العنصر   3O2X هيو Xلعنصر امعطى صيغة اوكسيد  .7

 נקודותX? (4 )لعنصر اكلوريد 

 3Cl2Xה.               6XCl ד.                  3XClג.                     Cl3X  ב.               XCl .א

 

 נקודותsp. (3 )من نوع  مداري تهجينصاحبة  كربون ذرة على يحوي الذي الجزيء أشر الى .8

 HCCHד.                   CO2Hג.                         2CCl2F   ב.                     2CCH2H  .א

 

 נקודות2sp. (3 )من نوع  مداريال تهجينها مركزية ذرةال صاحب الجزيء أشر الى .9

 3CCCCH3Hד.                        CO2Hג.                   2Cl2CF ב.          4CH        .א

 

 ، معطى)12H6C( والسيكلوهكسان )6H6C( البنزن ,)2H(االحتراق لكل من الهيدروجين  معطى تفاعالت .10
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𝐻298∆جد ما هي قيمة 
6التفاعل: 0 6( ) 2( ) 6 12( )3g g gC H H C H   

  kcal/mol 66.35ב.                                       kcal/mol 49.25- .א

 kcal/mol 181.95-ד.                                             kcal/mol 1465.79ג.        

 



حتى الوصول تفاعل التركيز المتفاعالت والنواتج منذ بدئ التغيير في التالية تصف البيانية أي من الرسوم . 11

 נקודות( 4) ?الى حالة اتزان

 

 تركيز المتفاعالت ________   خط متواصل   :معطى

 تركيز النواتج  - - - - - - -خط متقطع              

 

 Dד.                               Cג.                                     Bב.                                  Aא. 

 

 :Br البروم عنصر تكافئ الكترونات تصفالتي  الكمومية األرقاماختر مجموعة  التالية مجموعاتمن بين ال .11
 
 נקודות( 3)
 
 

א. 
2

1,0,1,4  sl mmln 

 ב.
2

1,1,1,3  sl mmln 

ג. 
2

1,1,1,2  sl mmln 

ד. 
2

1,1,0,4  sl mmln 

 

مركبة الصيغة الجزيئية للمادة غير معروفه، ومن المعروف انها  ،غازيةفي الحالة المادة عضوية معطى . 13

ملليتر  35مع  بشكل كامل ادةمن الم رملليت 10 تم حرق. YHXC فقط من عنصرين الكربون والهيدروجين

جميع االحجام المعطاة قيست بنفس شروط الضغط . ملليتر 50اوكسجين، حجم النواتج من تفاعل االحتراق هو 

 ?جد ما هي الصيغة الجزيئية المناسبة للمركب . ودرجة الحرارة

: كأعداد صحيحة   x,yاستعن بتفاعل االحتراق التالي ووازن التفاعل بواسطة،  لحل المسالة: مساعدة*

OHCOOHC yx 222 ________ 
 

 נקודות( 4)

 8H4Cד.                             6H2Cג.                              4H2Cב.                         2H2Cא.  

 



نفس شرط ) النقطة الثالثية للمادتين تقع في نفس النقطة B ,-و A معطى مخطط االطوار لمادتين مختلفتين .14

 נקודות( 4) .الضغط والحرارة في النقطة الثالثية(

 

 

 

 

 

 

 

 (B-الخط المنقط للمادة ،Aـ الخط متواصل للمادة )

 

 ?الصحيحةما هي اإلجابة 

 .Bأقوى من التي للمادة  A القوى البين جزيئية في المادة .א

 .Aأقوى من التي للمادة  B القوى البين جزيئية للمادة .ב

 .متساوية القوىB -وA القوى البين جزيئية للمادتين .ג

 .لمادتينا بين جزيئيةالبين القوى ال يمكن مقارنة  لكلذ، Bتختلف عن حالة المادة  A ةالماد حالة .ד

 

 

 נקודות( 4) :معطى التفاعل.  15

 

 في حالة االتزان؟  CO(g)2  -تركيز ال أي من التعابير التالية تصف بشكل صحيح

 

  Dד.                                  Cג.                             B  ב.                              A .א

 

 נקודותn=3, l=2 ?(3 )األرقام الكمومية  اليها نسابالا التي يمكن االلكترونات القصوىعدد  وما ه. 16

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



 .تكافؤ الكترونات 7 يوجد B الكترونات تكافؤ، وللعنصر 3 لديه A عنصران للمعطى  .17

 נקודותB? (4 ) -و Aمن العنصرين  لناتجالصيغة المركب اما هي  

            3ABד.                                  B3Aג.                              3B7Aב.                              3B2Aא.  

 

32:  معطى الجسيمين.   81 2- 32 3-

16 15X ; Y                 (4 )נקודות   

 

 ?حدد ما هو القول الصحيح

 .نفس عدد النيتروناتلجسيمين  .א

 .  الن كتلتهما متساوية ،لنفس العنصر نالجسيمين عبارة عن نظيري .ב

 .نفس عدد الكترونات التكافؤ لجسيمين .ג

 .Ne يوجد ترتيب الكتروني مشابه للغار النبيل لجسيمين .ד

 

)مركب العنصر  Xما هي صيغة كلوريد  العنصر ،  3O2X وهي X معطى صيغة مركب أوكسيد العنصر .19

X مع ال-Clנקודות( 4) (؟ 

 3Cl2Xד.                           3XClג.                       Cl3Xב.                     lXC .א

 

 נקודות( 4): االمونيا تفكك تفاعل معطى. 20

 

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

 ?تزانالا حالة الى يصل ان التفاعل الىبداية 

 

      Bב.                              A א.

 Dד.                              Cג. 

 

 

 

 נקודות( 4) ?واختزال اكسدة تفاعل ليس تاليةال التفاعالت من أي. 12

32)()(32)()(א.  22 ssss FeOAlAlOFe  

ב. 
)(2)(

2

4)()(42 laqaqaq
OHHPOOHPOH   

32)()()(2)(ג.  323 gsgs COFeCOOFe  



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

 

 2SO ,2CO : ما هو القول الصحيح بخصوص المركبين. 22

 נקודות( 4)

 

 رابطة متساوي في المركبين. االلكترونات الغير ازواج عددא.  

رباط تساهمي  من نوع المركبين الرباط المكون بين ذرة االوكسجين والذرة المركزية للمركب هو في كالב. 

 نقي.

 رابطان وهما متساوين في الطول )في نفس المركب(.  مكون منكل مركب ג. 

 قطبي. ليس مركبال المركبين ك  ד. 

 

 נקודות( 4) :في أي من الحاالت التالية يوجد نفس عدد الذرات. 23

 2N غرام 14-و Na غرام 2.3א. 

 Ca  غرام 40-و 2N  غرام 2.8ב. 

 2H غرام 4-و HCl مول 2ג. 

 8S غرام 1.6 -ו 2O غرام 1.6ד.

 

 

 נקודות( 4) ?حمالمن االالمركبات التالية ليس  أي. 24

   3Ba(NO(2ד.                    4LiHSOג.                           3PClב.                             S2Naא. 

 

معطى امامك جدول . عناصر موجودة في نفس السطر في القائمة الدورية أربعةتشير الى  a, b, c, d االحرف.  25

 :عن عدد الكترونات التكافؤ لهذه العناصر

 נקודות( 4) ?حدد ما هو القول الصحيح

 .b أكبر من نصف قطر العنصر aنصف قطر العنصر  .א

 .تساهمي ثنائيبرباط  c يمكن ان يرتبط بالعنصر b العنصر .ב

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

 5 ,2 هي d للعنصر الترتيب االلكتروني .ד
 

 

 

 

 العنصر

عدد الكترونات 

 التكافؤ

a 1 

b 2 

c 6 

d 7 



 נקודות( 5) .26

 :معطى مجموعة التفاعالت التالية

 

 K2, K1K ,3ثابت االتزان لكل تفاعل  أيضاومعطى 

 

 :لثابت االتزان للتفاعل الصحيحما هو التعبير  جدالمعطيات السابقة  اعتمادا على
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 !بالنجاح
 

 


