
 

 

                             كيميـــاء ورقـــة عمـــــل                                                                                                               

              (2018/  2017الثانوي العلمي ) األول                                                                                                   
 :اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: أواًل
. :تقع الغازات النبيلة يف اجلدول الدوري يف الفئة 

d د p ج s ب f أ 

.  إذا كان العدد الكمومي الرئيسيn 32، والعدد الكمومي الثانوي:فهذا يدلنا أن املدار هو ، 

2 s 3 د p 3 ج s 3 ب d أ 

. ل ُمكّونات النفط بعمليةصََّفُت:  

 أ التسامي ب التقطري البسيط ج التقطري التجزيئي د الرتشيح

.  ا يأتي هور الفيزيائي مّمالتغّي:  

 أ الصدأ ب التسامي ج األكسدة د اهلدرجة

 ًا لكل مما يأتي:تفسريًا علمّي ثانيًا: أعط
. .تتأثر البالزما باحلقول الكهربائية واملغناطيسية 

. .حجم األيون السالب أكرب من حجم ذرته 

. .صعوبة إسالة الغازات النبيلة 

. ة حتدث باجتاه واحداّمالتفاعالت الّت. 

2هو (  N) كان التوزع اإللكرتوني لذرة النرتوجنيثالثًا: إذا  2 31s 2s 2p  املطلوب:و 
.  استنتج العدد الذريZ .للنرتوجني 

. .استنتج عدد احملطات اإللكرتونية امُلمتلئة 

. .اكتب متثيل لويس لذرة النرتوجني 

. ( دور  استنتج موقع ذرة النرتوجني يف اجلدول الدوري- ) فصيلة. 

 ينطلق غاز اهلدروجني. املطلوب:و   II ًا: يتفاعل احلديد مع محض كلور املاء، ويتكّون كلوريد احلديدرابع

. اكتب املعادلتني املعّبرتني عن تفاعلي األكسدة واإلرجاع احلاصلني. 

. ستنتج املعادلة األيونية للتفاعل احلاصل.ا 

.  التفاعل.اكتب اسم العامل املرجع يف هذا 

17إذا علمت أن ًا: خامس 15C , P  املطلوب:و 
.  نصف القطر الذري( -قارن بني ذرتي الفوسفور والكلور من حيث: )الكهرسلبية 

. بني كيف حيقق الكلور القاعدة الثمانية. 

0.5) تفاعلي :حل املسألة اآلتية: سادسًا  mo)  ل املمّث د، وفق التفاعلّدكمية كافية من محض الكربيت امُلممن األملنيوم مع

: تية باملعادلة اآل 2 4 2 4 23
4A 3H SO 2A SO 3H     املطلوب:و 

. لة بالشكل األيونيدكتابة امُلعا أعد.             . .احسب عدد موالت امللح الناتج 

. احسب كتلة محض الكربيت املتفاعل.         . قاسًا يف الشرطني النظاميني.ق ُمحسب حجم غاز اهلدروجني امُلنطِلا 

 H :1 , A : 27 , S:32 , O:16 

 **انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                            Tel. 2218807                            info@alandalos-school.com 

 األولالنموذج 



 

 

                             كيميـــاءورقـــة عمـــــل                                                                                                                

              (2018/  2017الثانوي العلمي ) األول                                                                                                   
 :اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: أواًل
. العنصر األكثر كهرسلبية من العناصر األتية هو: 

C د Na ج F ب H أ 

. :أفضل طريقة لفصل امليتانول )الكحول( عن املاء هي 

 أ التقطري البسيط ب لتقطري التجزيئيا ج التبخري د الرتسيب

.  تنتمي السوية الطاقية الفرعيةf  :إىل السوّية الطاقية الرئيسية  

 أ األوىل ب الثانية ج لثةالثا د الرابعة

.  التوزع اإللكرتوني لذرة الكربون
12

6C:هو  

2 2 6 21s 2s 2p 3s 1 د 2 31s 2s 2p 2 ج 2 21s 2s 2p 2 ب 1 31s 2s 2p أ 

 ًا لكل مما يأتي:تفسريًا علمّي ثانيًا: أعط
.  نصف قطر ذّرةMg أكرب من نصف قطر Mg

2+. 

. ًا يف الطبيعةّرعنصر الصوديوم ال يوجد ح. 

. تزداد طاقة التأين ذرات العناصر يف الدور ذاته بازدياد العدد الذري. 

. ّد الزنك عاماًل ُمرجعًا يف تفاعالته مع احلموضيع. 

 املطلوب:، و    C°218و درجة غليانه    C°80إذا علمت أن درجة انصهار النفتالني ثالثًا: 
.  حّدد احلالة الفيزيائية( :28للنفتالني عند كل من درجات احلرارة األتية°C  ،80°C  ،200°C  ،218°C ). 

. 25  ُيسخن النفتالني من°C  250  إىل الدرجة°C  ًا لتغّير درجة احلرارة بداللة بيانّي ًايف شروط مناسبة، ارسم خّط 

 على الرسم عتبة االنصهار وعتبة الغليان. حًامن، موّضالّز      

13تيني العنصرين اآللديك : ًارابع 17A , C  املطلوب:و 
. ع اإللكرتوني بطريقة املربعات واألسهم لكل منهمااكتب التوّز. 

. فصيلة(-حّدد موقع كل منهما يف اجلدول الدوري )دور. 

. خر.أي العنصرين أكثر كهرسلبية من اآل 

 املطلوب: ، واهلدروجني يف شروط مناسبة، وينتج خبار املاء والنحاسيتفاعل أكسيد النحاس مع غاز : ًاخامس

. اكتب تفاعلي األكسدة واإلرجاع احلاصلني. 

. اكتب املعادلة األيونية املختصرة للتفاعل احلاصل.  

. حّدد العامل املؤكسد يف التفاعل احلاصل. 

5.6) تفاعلي حل املسألة اآلتية:: سادسًا g)  من برادة احلديد مع كمية كافية من محض كلور املاء، وينتج كلوريد احلديدII 

 املطلوب:و   اهلدروجني. و ينطلق غاز

. .اكتب املعادلة الكيميائية امُلمثلة للتفاعل احلاصل، ثّم وازنها             . احسب عدد موالت امللح الناتج. 

. احسب كتلة احلمض املتفاعل.                     . احسب حجم غاز اهلدروجني امُلنطلق مقاسًا يف الشرطني النظاميني. 

 H :1 , Fe :56 , C :35.5 

 **انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                            Tel. 2218807                            info@alandalos-school.com 

 الثانيالنموذج 



 

 

                             كيميـــاءورقـــة عمـــــل                                                                                                                

              (2018/  2017الثانوي العلمي ) األول                                                                                                   
 :اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: أواًل
. تغّير الكيميائي مما يأتي هوال: 

 أ رالتبّخ ب دالتجّم ج االحرتاق د التمّيع

. :توجد أشباه املعادن يف اجلدول الدوري يف الفئة 

s د f ج p ب d أ 

. املادة اليت دقائقها أقل ترابطًا من املواد اآلتية هي:  

 أ الزنك ب غاز األكسجني ج املاء د األملاس

.  تيةديك التفاعل املمثل باملعادلة اآلل:(s) 4(aq) (s) 4(aq)Zn CuSO Cu ZnSO   املؤكسد يف هذا التفاعل هوالعامل:  

Zn 2 دCu 
2 ج 

4SO 
 أ Cu ب 

 ًا لكل مما يأتي:تفسريًا علمّي ثانيًا: أعط
. توضع إشارات حتذير على أبراج خطوط التوتر العالي. 

. ال يوجد حّرًا يف الطبيعة صر البوتاسيومعن. 

. ين الذرات ضمن الفصيلة ذاتها بازدياد العدد الذريأتتناقص طاقة ت. 

. تهمن نصف قطر ذّر ون امُلوجب أقّلُينصف قطر األ. 

 قارن بني قطعة من احلديد، وغاز النرتوجني من حيث: قوى الرتابط بني الدقائق، والكتلة احلجمية.ثالثًا: 
 املطلوب: ، وعند تسخينها حتت ضغط جوي نظامي املخطط املرسوم التحوالت اليت تطرأ على كمية من املاء املقطرميثل ًا: رابع

. :حّدد احلاالت الفيزيائية للماء يف كل مّما يأتي  

 .( f  إىل e  ( ، ) من  c  إىل  b  ) من      

. ما قيمة درجة جتمد املاء املقطر؟ 

. قيمة درجة غليان املاء املقطر؟ ما 

.  حّدد احلالة الفيزيائية للماء املقطر اليت تكون فيها 

 قوى الرتابط بني دقائقها كبرية جدًا.      

17 تيني:قارن بني ذرتي العنصرين اآلًا: خامس 9C , F )من حيث )الكهرسلبية ـ األلفة اإللكرتونية: 
 تيتني:املسألتني اآلل ح: سادسًا

 ،   A° 0.6، و يف جزيء اهلدروجني   A° 0.94إذا علمت أن طول الرابطة يف جزيء فلور اهلدروجني  املسألة األوىل:

 املطلوب حساب طول الرابطة يف جزيء الفلور.و                    

 :املعادلة األتيةد، وفق ّدم مع محض الكربيت امُلميتفاعل املغنزيو :الثانيةاملسألة 

(s) 2 4(aq) 4(s) 2(s)Mg H SO MgSO H   

 املطلوب:(،و 1.12)فإذا كان حجم الغاز املنطلق مقاسًا يف الشرطني النظاميني  

. أعد كتابة امُلعادلة بالشكل األيوني، ثم حّدد العامل املرجع يف هذا التفاعل.              

.  الناتج.احسب عدد موالت امللح                                           H :1 , Mg : 24 , S:32 , O:16 

 **انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                            Tel. 2218807                            info@alandalos-school.com 

 الثالثالنموذج 



 

 

                             كيميـــاءورقـــة عمـــــل                                                                                                                

              (2018/  2017الثانوي العلمي ) األول                                                                                                   
 :اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: أواًل
.  يسمىالتحول الفيزيائي الذي يتم فيه إضعاف الروابط بني دقائق املادة: 

 أ انصهار ب دجتّم ج غليان د تسامي

. كسدة هواملفهوم اإللكرتوني لأل: 

 أ كسب إلكرتونات ب كسب أكسجني ج فقد إلكرتونات د فقد أكسجني

. من أجل  القيم اليت يأخذها العدد الكمومي الثانويn 3هي:  

 أ 3 , 2 , 1 ب 2 , 1 , 0 ج 1 , 0 د 2 , 1

.  19  عنصر البوتاسيوم K:حيوي يف طبقته السطحية على عدد من اإللكرتونات يساوي 

 أ 1 ب 3 ج 2 د 9

 ًا لكل مما يأتي:تفسريًا علمّي ثانيًا: أعط
. ثبات درجة احلرارة أثناء انصهار النفتالني. 

.  لتكوين أيونات موجبةاألكسجني غالبًا ال مييل. 

. تزداد األلفة اإللكرتونية للعناصر عند تناقص العدد الذري ضمن الفصيلة ذاتها. 

. وجود إلكرتونني يف حمط واحد على الرغم من وجود قوى تنافر كهربائي بينهما. 

 :رتب العناصر األتية وفق تزايد نصف القطر الذريثالثًا: 
7 N 3 دLi 8 جO 6 ب C أ 

 :يف سوية الطاقة الرئيسية الثانية  m  و   استنتج قيم كل من العددين الكميني ًا: رابع

.  احلاصلنياكتب املعادلتني املعّبرتني عن تفاعلي األكسدة واإلرجاع. 

. ستنتج املعادلة األيونية للتفاعل احلاصل.ا 

. .اكتب اسم العامل املرجع يف هذا التفاعل 

 املطلوب: ، و  IIيتفاعل الزنك مع حملول نرتات النحاس ًا: خامس
. اكتب املعادلة الكيميائية املعربة عن هذا التفاعل. 

. ن العامل املرجع فيها.احلاصلة ثم بّي اكتب معادلة التفاعل اإللكرتوني لعملية األكسدة 

 حل املسألة اآلتية:: سادسًا 
وينطلق غاز اهلدروجني حجمه مقاسًا يف الشرطني II  د، فينتج ملح كربيتات احلديدفاعل احلديد مع محض الكربيت املمّديت 

 املطلوب:، و  (1.12) النظاميني

.  املنطلق؟كيف تكشف عن الغاز 

. اكتب معادلة التفاعل احلاصل. 

. احسب عدد موالت احلمض املتفاعل. 

. احسب كتلة امللح الناتج. 

 S:32 , O:16 , Fe :56 , H :1 

 **انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                            Tel. 2218807                            info@alandalos-school.com 

 الرابعالنموذج 



 

 

                             كيميـــاءورقـــة عمـــــل                                                                                                                

              (2018/  2017الثانوي العلمي ) األول                                                                                                   
 :اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: أواًل
.  3السعة العظمى من اإللكرتونات للسوية الطاقية الفرعيةp :يساوي 

 أ 3 ب 2 ج 10 د 6

.  املعادن يف اجلدول الدوري هيالفصيلة اليت حتتوي على أشباه: 

8 A 4 د A 2 ج A 1 ب A أ 

. احلالة الفيزيائية للمادة األكثر شيوعًا يف الكون:  

 أ البالزما ب السائلة ج الصلبة د الغازية

.  تي العامل امُلرجع يف التفاعل اآل(s) 4(aq) (s) 4(aq)Fe CuSO Cu FeSO   :هو 

2

4SO 
2Cu د  

2Fe ب Fe ج  
 أ 

 .قارن بني احلالة الفيزيائية لقطعة جليد)ثلج( واملاء السائل وخبار املاء من حيث الشكل وقوى الرتابطثانيًا: 
 طرائق لفصل مكونات هذا اخلليط. لديك خليط مكّون من برادة احلديد والرمل وملح الطعام. اقرتحثالثًا: 

n  عندما   ما هي القيم اليت يأخذها العدد الكمي الثانويًا: رابع 3 .وما أشكال احملطات اإللكرتونية املوافقة ، 

20تينيلديك العنصرين اآلًا: خامس 32Ca , Ge  املطلوب:و 
.  فصيلة( –اكتب التوزع اإللكرتوني لكل منهما، ثم حّدد موقع كل منهما يف اجلدول الدوري )دور. 

. قارن بينهما من حيث نصف القطر الذري وطاقة التأين. 

. ( شبه معدن -معدن  ال -معدن  فهما إىل )صّن. 

 حل املسألتني األتيتني:: سادسًا 
 ،   A° 0.6، و يف جزيء اهلدروجني   A° 0.94إذا علمت أن طول الرابطة يف جزيء فلور اهلدروجني  املسألة األوىل:

 املطلوب حساب طول الرابطة يف جزيء الفلور.و                    

  :الثانيةاملسألة 
  مقاسًا يف الشرطني النظامينييتفاعل األملنيوم مع محض كلور املاء فينتج كلوريد األملنيوم و ينطلق غاز اهلدروجني حجمه 

 املطلوب:، و (6.72)

. .اكتب امُلعادلة الكيميائية امُلمثلة للتفاعل احلاصل              

. .أعد كتابة املعادلة بالشكل األيوني حمددًا املؤكسد و املرجع              

. س لألسفل يف وعاء حيتوي ماء.منّكر ملاذا جيمع غاز اهلدروجني يف أنبوب فّس              

. لة.تفاِعاحسب كتلة األملنيوم امُل              

 H :1 , C :35.5 , A : 27 

 **انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                            Tel. 2218807                            info@alandalos-school.com 

 اخلامسالنموذج 


