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 هـ1441/        /        :   اريخ ـــــالت 

 (2اء )ـــــكيميادة :   ــــــــــالم

 الثانوي الثانيف :  ــــــالصـــ

 ثالث ساعاتـن :  ــــــــالزم

   ةـــــــالدرج   االسم 

40 

  الصف

  التوقيع  المصحح

  التوقيع  المراجع

 
 أستعن باهلل ثم أجب عن األسئلة االتية 

 :الولا الســـؤال

 

 ( ضع دائرة حول االجابة الصحيحية:أ)

 ................... هيأقل كمية من الطاقة  يمكن أن تكتسبها الذرة أو تفقدها  (1)

 التردد. )د( الكم. )ج( عدد الذبذبات. )ب( الطول الموجي. )أ( 
 ...................هو حمض الميوريتيك فاالسم العلمي له هو  HClاالسم الشائع للمركب  (2)

 حمض الهيدروكلوريك )د( حمض الكلوروز )ج( حمض الكلوريك )ب( حمض الهيدروز )أ( 

 ...................سلسلة يشّكل   n=2اإللكترون من مستويات الطاقة العليا إلى المستوى الثاني  انتقال (3)
 ليمان    )د( باشن )ج( براكت )ب( بالمر    )أ( 

 ................... ُجسيم ال كتله له يحمل كمًا من الطاقة هو (4)
 الكم    )د(     التردد    )ج( الفوتون )ب( طيف االنبعاث الذري   )أ( 

 ................... هو   CH4الميثان مركب نوع التهجين في  (5)
     Sp )د(    sp3 )ج(                 sp2 )ب(   sp3d )أ( 

 ................... هو  H2Oالشكل الفراغي للمركب  (6)
 منحني )د( مثلث مستٍو      )ج( خطي      )ب( رباعي األوجه منتظم      )أ( 

 ...................الصيغة الجزيئية للمركب " رابع كلوريد الكربون " هي  (7)
                CCl2 )د( CHCl3 )ج(             C4Cl )ب(            CCl4 )أ( 

 يطلق على المركبات التي تحتوي على الكربون اسم (8)
 

 المركبات الحيوية )د( المركبات التناسقية         (ج) لعضويةالمركبات غيرا )ب( المركبات العضوبة      )أ(
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 ( علل لما يأتي:ب)

 االكانات هيدروكربونات مشبعة. -1
............................................................................................................ 

 .يسار إلى اليمين عبر الدورةال يقل نصف قطر الذرة كلما اتجهنا من-2

        ............................................................................................................ 

 
 ؤال الثاني:ــــالس

 

 :امام العبارة الخاطئة)×(  وعالمة( امام العبارة الصحيحة √) عالمةضع )أ( 

 (     )  .الموجب باألنيونيسمى األيون  (1)

 (     )  .في الحالة الغازيةمفردة طاقة التأين هي الطاقة الالزمة النتزاع إلكترون من ذرة  (2)

 (     )  .تحدد إلكترونات التكافؤ الخواص الكيميائية للعنصر (3)

 (     )  .يسمى المركب األيوني الذي يوصل محلوله التيار الكهربائي باسم اإللكتروليت (5)

 (     )  .الضوء شكل من اشكال الطاقة الذي يوّضح السلوك الموجي أثناء انتقاله في الفضاء (6)

 (     )  ."جسيم ومكانه في الوقت نفسه بدقة أنه من المستحيل معرفة سرعة"للشكينص مبدأ هايزنبرج  (7)

 (     )  .للتفاعل والمادة الفائضة المادة المحددة يتم إجراء الحسابات الكيميائية بمعلومية (8)

 

 :اكتب الصيغة العامة لكل من ب( )

  عامةال الصيغة اسم المركب

  ........................ االلكانات

  ........................ االلكينات

 
 الث:ـــؤال الثــالســ

 

 :أكمل الجدول اآلتي)أ( 

 التوزيع اإللكتروني العنصر

Li3  

Cl17  
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 :الرابعالســـؤال 
 

 )أ( اكتب المصطلح العلمي للعبارات اآلتية: 

 ...........(............)....... عدد الموجات التي تمر خالل نقطة معينة في الثانية (1)

 ...........(............)....... حالة تحدث عندما يكون هناك احتمال لرسم اكثر من تركيب لشكل الجزئ (2)

 .........(..............)....... رتب العناصر تصاعديا وفق أعدادها الذرية (3)

لي ثمانية أو تشارك بها لتحصل ع الذرة تكتسب االلكترون أو تخسرها (4)
 .......(................)....... الكترونات تكافؤ في مستوي طاقتها األخير

 .....(..................)....... نات الرابطة الكيميائيةالمقدرة النسبة للذرة علي جذب الكترو  (5)

 ...(....................)....... وهي شديدة التفاعل. 17عناصر المجموعة  (6)

 ...(....................)....... رابطة كيميائية تنتج عن مشاركة االلكترونات بين ذرات الالفلزات (7)

تجاذب بين االيونات الموجبة للفلزات وااللكترونات رابطة ناتجة عن قوة ال (8)
 ...(....................)....... الحرة في الشبكة الفلزية

 

 :( أكمل الجدول اآلتيب) 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهت األسئلة                                                                  

 

                                                                                      مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح                                                     

                                                                                                                              

 معلم الكيمياء/                                                                                                                                 

                                                                                                  أحمـــد يـوسف                                                                                                                                  

 الصيغة الكيميائية االسم الكاتيون )األيون الموجب( األنيون )األيون السالب(

Cl- Na+   

 CaCO3 كربونات كالسيوم  
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