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              ثالث ساعات:  الزمن                      كيمياء  :المادة

  : ه ـتنبي
  . صفحات سبع األسئلة في  * 
  .استخدم الجدول الدوري المرفق عند الضرورة   *  

  
  أجب عن جميع األسئلة اآلتية

  :السؤال األول
الدال على  قة إجابتك وإلى جوار كل رقم اكتب الحرففي ور التاليةأرقام المفردات  اكتب

  :اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة 
  

  :تقل درجات انصھار وغليان عناصر مجموعة األقالء بـزيادة  -1
  السالبية الكھربية  )  ب                                                    طاقة التأين  )أ   
  قوة الرابطة الفلزية )  د                                                       حجم الذرة  )ج  

  
 يتكون مركبفرة من األكسجين او كمية وجودفي الصوديوم  قطعة من عند احتراق  -2

  : الكيميائية صيغته              
  Na2O2           ) د  NaO2               )ج   Na2O              )بNaO              )أ   

  
  :حدى الصفات التاليةإيتمتع البورون ب  -3

  يرتبط غالباً بروابط أيونية  )ب       أكثر عناصر مجموعته صالبة          )أ   
  جيد التوصيل للحرارة والكھرباء  ) د      أقل عناصر مجموعته في طاقة التأين   )ج 

  
  :صنع يستخدم عنصر األلومنيوم في  -4

 الدفايات الكھربائية)  ب              حرارة                موازين ال  )أ   
  المصابيح الكھربائية   )د          الدھانات البيضاء )ج 

  
  : من الالنثانيدات، فإن تركيبه االلكتروني يمكن أن ينتھي بـ Xإذا علمت أن العنصر    -5

   4d6   6s2)ب                               5s2 4d6  )أ   
    7s2 5f 6  ) د                           6s2 4f 6  )ج  

  :لت تساويالعنصر الكوب 3dعدد االلكترونات المفردة في المستوى الفرعي    -6

   4  ) د             3  )ج                     2)ب                    1)أ   
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   العلميالقسم ـ  للتعليم العام امتحان الشھادة العامة    ألول           الدور ا     

  م2004/2005ھـ ـ 1426للعام الدراسي               الثانيالفصل الدراسي 
  لمادة الكيمياء                     

  -:تابع السؤال األول 
    

  : ھو ات التاليةمن بين األيوناألقل استقراراً في تركيبه االلكتروني  األيون   -7
  +Cu )د             Mn+2)ج                Zn+2  )ب             Ti+2   )أ   

  
  : ھوV2O5 التركيب االلكتروني أليون الفناديوم في مركب    -8

    4s0 3d3 [Ar]  )ب   4s0 3d0 [Ar]  )أ   
     4s2 3d3 [Ar]  ) د      4s2 3d0 [Ar]    )ج 

  
  
[M(X)6] إذا علمت أن  -9

Y كانتوأيون معقد، صيغة  تمثل   Y= +3 ، من ن كالً إف M  ،X 
  :على الترتيب تمثالن

Fe+3  ،Cl  ) أ  
-
Fe+3 ،  NH3   )ب         

      

Fe+2   ،Cl  )ج 
-

    Fe+2   ، NH3   ) د      

  
  

  :التالية أحد خامات الحديد FeCO3تمثل الصيغة   - 10
  ريتالسيدي )د  الماغنيتيت  )ج  الليمونيت  )ب   الھيماتيت  )أ   

  
  :ھو يستخدم في صناعة المراھم الواقية من الشمس لذيا المركب   - 11

     ZnSO4 )د  ZnCl2 )ج   ZnS  )ب     ZnO  )أ   
  
   

 في الوسط القاعدي عند استخدام كاشف كربونات األمونيوم بوجود محلول كلوريد األمونيوم  - 12
  :يترسب الكاتيون

  +Bi3 )د  +As3 )ج   +Sr2)ب    +Sn2)أ   
     

   :الجاف ھو اللھب كشفاستخدام يعطي لوناً بنفسجياً عند   الكاتيون الذي  - 13
  Ba+2    ) د     Ca+2 )ج                    +K )ب   +Na  )أ   

  
  :تساوي عند التفاعل التام (CH3COOH)الكتلة المكافئة الغرامية لحمض الخليك   - 14

   15 )د                   20)ج                     30)ب                60 )أ        
  

  :أنھا المادة القياسية من صفات  - 15
  تتأثر بالغازات الحمضية) ب    تمتص بخار الماء  )أ        
  ذات كتلة مولية صغيرة )  د      تذوب في الماء  )ج       
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   العلميالقسم ـ  يم العامللتعل امتحان الشھادة العامة    الدور األول                

  م2004/2005ھـ ـ 1426للعام الدراسي               الثانيالفصل الدراسي 
  لمادة الكيمياء                     

  -:تابع السؤال األول
تركيزه  صبحفأ ،من الماء المقطر 200ml  ضافةإب برمنغنات البوتاسيوم محلولتم تخفيف  - 16

0.03M   0.05عملية التخفيف ھو إذا كان تركيزه قبلM فإن حجمه األصلي بالملليتر ، 
  :يساوي

   500  ) د  300 )ج  120 )ب       100 )أ   
  

 :منه وفقا للمعادلة التالية يساوي  31gعدد المكافئات الغرامية لحمض الكربونيك عند معايرة - 17
H2CO3 + NaOH                      NaHCO3 +   H2O                          

 2 ) د   1 )ج  5 .0 )ب      0.25  )أ        
  

من    ml 20و) NaOH )0.1Nمن محلول ml 60 مع HCl من حمض  ml 30اذا تعادل  - 18
  : تساوي  HClعيارية الحمضإن فNa2CO3  (0.3N)محلول 

 N     0.4) د  N 0.3   )ج  N 0.2 )ب N 0.1  )أ   

ل البرتقالي وتباع الشمس باللون ييه كال من الميثللمحلول المائي الذي يظھر ف  pH قيمة - 19
  : األحمر ھي 

    9 ) د 7 ) ج     4)ب  2   )أ   

 :  المنحنى المقابل ھو يمثلھاعملية المعايرة التي  منمحلول الملح الناتج  - 20

     NaCl  )أ   

 NH4Cl  )ب       

    CH3COONa )ج  

 CH3COONH4  ) د       

 
  : وفقا للمعادلة التالية) 2.4N(مض الكبريتيك التركيز الموالري لح - 21

                              H2S + 4H2O  H2SO4  + 8H+  + 8e-  يساوي:         
  0.3)   د       0.4  )ج  0.8)  ب  1.2  )أ   

  : الى دليل من بين المعايرات التالية ھي  تحتاج الالمعايرة التي    - 22
       KCl  مع   AgNO3) ب  Na2SO4  مع   BaCl2  )أ   
   KOH مع   CH3COOH ) د  KMnO4   مع  FeCl2   )ج 
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   العلميالقسم ـ  للتعليم العام امتحان الشھادة العامة    الدور األول                

  م2004/2005ھـ ـ 1426للعام الدراسي               الثانيالفصل الدراسي 
  لمادة الكيمياء                     

  -:تابع السؤال األول
 :ھو اإلضافةلتفاعالت البلمرة ب اً يمكن أن يكون مونومر الذيالمركب  - 23
  

         )  ب                                 )  أ      
 

  CH3 – CH = CH2     )د                         CH3CH2Cl)  ج      
  

  ھيد مع جزيئين من مونومر    دواحد من الفورمال يءمن اتحاد جز) الباكاليت ( مبلمر يتكون - 24
  :ھوآخر      
  الستايرين) اليوريا              د ) الميالمين          ج)   الفينول            ب)  أ      

  
  :ي تضاف بكميات كبيرة الى البوليمرات أثناء تشكيلھا من الموادمادة استر بيوتيل فثاالت الت - 25

  المثبتة) د              قويةالم)  ج  المالئة             )  ب            لدنةالم)  أ      
  

  :ماعداتتمتع البوليمرات المكونة لأللياف الصناعية بجميع الخواص التالية  - 26
  تتحمل الشد بعد الغزل) ب        لھا مذيب مناسب                    ) أ      
  جزيئاتھا خطية متشابكة) درجات انصھارھا عالية                     د ) ج     

  
  . كيفية ارتباط جزيء الصابون أثناء عملية التنظيف المقابل يمثل الشكل - 27

  : السھم ليهإ يشيرأي مما يلي صحيح بالنسبة للجزء الذي   
                               - C17H35صيغته الكيميائية ھي  ) أ      
  يمثل الجزء األيوني في الصابون) ب     
                        بروابط تساھمية الزيتمرتبط مع بقع ) ج     
           روابط غير قطبيةمع جزيئات الماء ب مرتبط) د      

  
  

  : وھ آخر مركبو               رين من تفاعل يحضر األسب - 28
  
  
  

       )د     )               ج         )             ب       )              أ      
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   العلميالقسم ـ  للتعليم العام امتحان الشھادة العامة    الدور األول                
  م2004/2005ھـ ـ 1426للعام الدراسي               الثانيلدراسي الفصل ا

  لمادة الكيمياء                     
  

  -:السؤال الثاني 
  :تفاعل كل من فقطوضح بالمعادالت الكيميائية    )أ 

  .عنصر الروبيديوم مع غاز البروم -1       
  .عنصر الجاليوم مع حمض الھيدروكلوريك المخفف -2  

  :علل ما يلي  - 1)    ب
  .يستخدم ھيدروكسيد الصوديوم في الكشف عن أمالح األمونيوم) أ         
  .يستخدم تفاعل الثرمايت في لحام السكك الحديدية ) ب       
  .يستخدم محلول ثيوسيانات البوتاسيوم في الكشف عن أيونات الحديد الثالثية)  ج       

  :كلوروفيل من حيثقارن في جدول بين مادتي الھيمين وال -2  
  .نوع الذرة المركزية) أ              
  .المتكونة في كل منھمالون الصبغة ) ب             

. تقع في الدورة الرابعة للجدول الدوريانتقالية عناصر  خمسة يحتوي الجدول التالي على)    ج
        :فقط ز االفتراضيةالرموالواردة، أجب عن األسئلة التالية مستخدما معطيات المستفيداً من 

  م  ل  ع  ص س  الرمز االفتراضي للعنصر
+7 ، +2  +3   3+   2+ 2+ ،1 +  الشائعة هبعض حاالت تأكسد

عدد اإللكترونات المفردة في 
في الحالة العنصرية 3dالفلك 

0  0  1  4 5 
     
  ؟ خواص فرومغناطيسية ما ھو رمز العنصر الذي يمتلك  -1  
  . فسر ذلك ؟مركبات غير ملونة  ونكَ يذي ما ھو رمز العنصر ال  -2  
  ؟  للعنصر س االلكتروني اكتب التركيب   -3  
     ؟ لماذاوص يمتلك أعلى طاقة تأين ؟  وأي العنصرين س أ   - 4       

  -: لثالسؤال الثا
  
  :أكمل المعادالت التالية   -1  )أ 

    ……… + .......… +………                         Cu  +  2H2SO4   - أ        

              2Ni(OH)2  +  ……….                    …… + ……+  NaCl  -ب      
                               

  :كما في المعادلة التاليةدليل الميثيل البرتقالي يتفكك  -2  
                                 InOH                      OH

-
  +   In+   

إجابتك  فسر ؟ )9( الھيروجيني محلول رقمهقطرات منه إلى الدليل بعد إضافة  لون ھو ما          
  .                                                          لوشاتلييه أ في ضوء مبد
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   العلميالقسم ـ  للتعليم العام العامةامتحان الشھادة     الدور األول                

  م2004/2005ھـ ـ 1426للعام الدراسي               الثانيالفصل الدراسي 
  لمادة الكيمياء                     

  

 -: لثالسؤال الثاتابع 
 

 :الجدول التالي على مجموعة من الكاتيونات في محاليلھا المائية يحتوي   ) ب
  

Fe3+ Pb2+  Zn2+  

Ag+  Al3+  Cu2+  

     
  :أجب عن األسئلة التالية ثم ادرسه جيداً 

ً يعطي راسب اتكاتيونالأي   -1   في  ليهإ عند إضافة كاشف كبريتيد الھيدروجين اً أسود ا
   حمضي ؟الوسط ال     

   ؟NaOH باستخدام  +Ag+   ، Zn2كيف يمكنك التمييز عملياً بين الكاتيونين   -2
 ةالمبين الى أحد محاليل الكاتيونات  دروكسيد األمونيومھيعند إضافة قطرات من محلول   -3

  .التي توضح ذلكالتفاعل الكيميائي اكتب معادلة . ينتج راسب أبيض جيالتيني بالجدول
  

  فنتج ، من حمض الكبريتيك مع محلول كلوريد الباريوم حتى تمام الترسيب ) ml 40(تفاعل  )ج
  :التالية وفقاً للمعادلة)  g 4.66( راسب كتلته     

H2SO4   +  BaCl2                 BaSO4 +  2HCl                

 :؛ فاحسب ما يليجرام  233الكتلة المولية لكبريتات الباريوم تساوي إذا كانت 

  .عيارية حمض الكبريتيك -1

   .حمضھذا ال من محلول ml 22للتعادل معNaOH   (0.8 M)الحجم الالزم من -2
               

    -: الرابعلسؤال ا
في الماء ) g/ml 1.4كثافته ( HNO3  كتلة معينة من حمض النيتريك المركز إضافةتم  )أ 

         :، احسبN 0.58، فأصبح عندئذ تركيزه ml 250لى إوأكمل حجم المحلول  ،المقطر

   .المستخدمة )النقية( الحمض المركز كتلة -1  
يحتوي  الحمض المركزر المحلول، علما بأن الالزم لتحضيالمركز الحمض  حجم  -2     

ً   %65 على   . من كتلته حمضاً نقيا
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   العلميالقسم ـ  للتعليم العام امتحان الشھادة العامة    الدور األول                

  م2004/2005ھـ ـ 1426ام الدراسي للع              الثانيالفصل الدراسي 
  لمادة الكيمياء                     

  

  
  :البولي أميد اتمبلمرالتركيب الكيميائي ألحد أنواع  ةالتالي الصيغةمثل ت) ب
     

                             
  
  

  :في ضوء ذلك أجب عن األسئلة التالية    
 ؟اسم ھذا المبلمر ما  -1
   ؟تخدم لتحضيرهنوع التفاعل المس ما  -2
 .اكتب الصيغ البنائية للمونومرين المكونين له  -3
 .عند معالجة بعض مركبات البولي اميد باالشعاع ينتج مبلمر جديد ، وضح استخدامه  -4

  
        درسه جيداً ثم أجب عن ايمثل المخطط التالي مراحل صناعة أحد المنظفات الصناعية ،  )ج 
  :األسئلة التي تليه    

    
  
  
  
  
  
 
  

  
  

  . A  ،B ، Cالتي تمثلھا الرموز للمركبات اكتب الصيغ الكيميائية   -1
  .لبئية ، فسر ذلكباالمنظفات الصناعية الحديثة غير مضرة   -2

  
  
  

  انتھت األسئلة   
 ،،، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح         

  

N-(CH2)6-N-C-(CH2)4-C

H H O O

n

CH3-(CH2)9-CH=CH2 + C6H6 A

B + H2O

H2SO4

NaOHC+H2O


