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 في مادة الكيمياء للصف العاشر ألولىانماذج امتحانات الفترة 
 2019/2020 نهاية الفصل الدراسي األول

 النموذج األول
   الموضوعية: األسئلة  أوال

 : األول السؤال
              :الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية العلميأو المصطلح  االسم بين القوسين اكتبأ ( 

 (   )    في كل مستوى طاقة.مستويات الطاقة يحدد عدد تحت عدد الكم الذي   -1
 البد لإللكترونات أن تمأل تحت مستويات الطاقة ذات الطاقة المنخفضة أواًل ثم تحت مستويات الطاقة  -2

 (     )             .ذات الطاقة األعلى     

 به في الخواص لتشابهها في ي وعناصرها تتشا الصف الرأسي من الجدول الدور  -3
 (   )           .كيب اإللكترونيتر ال    
   ونزع إلكترون من ذرةإللكترون لشحنة النواة  جذب  للتغلب علىالطاقة الالزمة  -4

 (   )                                                                    .في الحالة الغازية    
 (   )   . التي تساهم فيها ذرة واحدة بكل من إلكترونات الرابطةالتساهمية  ةبطرا ال -5
 (   )     . ويعرف بالجير الحي ةأكسيد فلز يستخدم كمادة صناعية هام -6
 

                :من الجمل التالية  يحة التي تكمل كالفي المربع المقابل لإلجابة الصح ( ✓  ) عالمة  ضعب( 
 من العبارات التالية هي:  غير الصحيحةالعبارة  -1
 .( أفالك 7)  يوجد (  fتحت المستوى )  في (  )        .أفالك يوجد ثالثة(  pتحت المستوى )  في (  )   
  .( تحت مستويات  4)  علىلرئيسي الرابع  المستوى ايحتوي  (  )    .ا( فلك 16المستوى الرئيسي الثالث يوجد ) في  (  )   

 في الجدول الدوري الحديث: الدورة الثالثة -2
 زية.جميعها عناصر فل (  )           .اإللكتروني هايبتمن العناصر حسب تر  اننوع يوجد بها  (  )   
 ية. جميعها عناصر ال فلز  (  )  . اإللكتروني هايب ت حسب تر أنواع من العناصر  ةيوجد بها ثالث  (  )   

+ألمونيوم )ا تيون في كا ترتبط الذرات -3
4NH )  : 

   .وثالث روابط تناسقيةبرابطة تساهمية  (  )    . برابطة هيدروجينية وثالث روابط تساهميه أحادية (  )  
 .ناسقية بثالث روابط تساهمية أحادية ورابطة ت (  )          .بثالث روابط تساهميه أحادية ورابطة أيونية (  )  

 خاصية واحدة هي :  عدالية اص التايتميز الصوديوم بالخو   -4
 .تفاعل مع الماء بشدة ويتكون محلول هيدروكسيد الصوديومي (  )                            جيد التوصيل للكهرباء. (  )  
 هالوجينات . بال تحاد اليميل لال (  )     .ويتكون أكسيد الصوديوم كسجين األيتفاعل مع  (  )  
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 السؤال الثاني:

                                                  . ات في الجمل والمعادالت التالية بما يناسبهراغافلامأل اأ ( 

  .مسخارئيسي الالتحت مستويات في مستوى الطاقة  ………..............يوجد   -1

 ............. يساوي (  lm)  المغناطيسيقيم عدد الكم  عدد  ( فإن ℓ  =1) تحت المستوى  ةميعندما تكون ق   -2

    .تسمى ............... طاقةانطالق  يكون مصحوبا ب   F                  -F  +  e-   :التغير التالي -3

  . إلكترونات  ……………… على (2Cl)  لورلكا  يءفي جز كل ذرة الخارجي لطاقة مستوى اليحتوي   -4

 ..................... ويتصاعد غاز ماءمع الفلزات القلوية والقلوية األرضية يتفاعل ال  -5

                     :فيما يلي غير الصحيحةالعبارة  أمام ( x ة )ام العبارة الصحيحة وعالمأم(  ✓ ) عالمة  ضعب ( 
 ( )   ( ½ +( إلى ) ½ -) قيمتين هماخذ يأو  ( smيرمز لعدد الكم المغزلي بالحرف )   -1

 ( )   .(  4sلرمز ) ( فإن تحت المستوى يرمز له با n = 4  ( ،)ℓ = 1إذا كانت قيم )  -2

 ( )   .( في الجدول الدوري الحديث   IAإلى المجموعة ) فلزات القلوية األرضيةال ات تنتمي فلز   -3

 ( )                    . في دورته كنيمالميل اإللكتروني للهالوجين يكون أكبر ما  -4

 ( )          يوصل التيار الكهربائي.ال محلوله يتكون مركب  مع الفلور ،  بوتاسيومالعندما يرتبط   -5

      ون كربونات الكالسيوم التي تكيث ي از ثاني أكسيد الكربون فيه ح يتعكر ماء الجير عند إمرار غ  -6
 ( )                  .تذوب في الماء ال     
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   المقالية األسئلة:  ثانيا  
 أجب عن جميع األسئلة التالية 

 :السؤال الثالث
                                                                                      : من  كلب المقصود ماأ ( 
 ؟ تبعاد مبدأ باولي لالس -1

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

    ؟الميل اإللكتروني -2
........................................................................................................................ 

 ت التكافؤ ؟  الكترونا  -3
...................................................................................................................... 

 
                                                          : يةالالكيميائية للمركبات التة الصيغكب أو اسم المر كتب ا( ب

 
 

                                                                  :خريطة المفاهيم كمالإلة استخدم المفاهيم التالي ج(

 .  تناسقيةرابطة  –  أيونية رابطة  – غاز أول أكسيد الكربون   -تساهميةرابطة  –ءجزيء الما
 
   
   
   
   
   
   
 
 

 الصيغة الكيميائية  اسم المركب م

 ...................... كلوريد المغنسيوم  1
2 ....................... 2OH)Ca( 
 .................... هيبوكلوريت الصوديوم  3
4 ........................ 3NH 

 ميائية الكيالروابط  أنواع

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

 ............... كلوريد الصوديوم ...............
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 السؤال الرابع:
                                                                                         :يلي ما علل   (أ
 .تزداد طاقة التأين للعناصر تدريجيا عبر الدورة الواحدة بزيادة العدد الذري   -1

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

 يستخدم الصوديوم في تبريد المفاعالت النووية .   -2
........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 
                                                                              ي :التال ؤالسال عن أجب ب (

 : K19   ،H1  ،N7  ،O8لديك العناصر التالية : 

 :  طريقة االرتباط بين وضحمستخدما التراتيب االلكترونية  المطلوب :

 : K19  ،O8نصرين الع  -1

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

 
 ..     .................................نوع الرابطة المتكونة : ...... 

 ................و ................ .............................خواص المركب الناتج : .

 : N7  ،H1العنصرين  -2
................................................................................................................. 

 
 ............   ..........نوع الرابطة المتكونة : ................... 

 ......................................  ة :رتبطااللكترونات غير الم عدد أزواج
 

                                     :ثابت (  -أصغر   -) أكبر   قارن بين كل ممايلي مستخدما ) ج (
 
 
 
 
 

 الكبريت المغنسيوم  وجه المقارنة 
   الذري  الحجم
   واه لإللكترونات حجب تأثير الن

   سالبية الكهربائية ال



 

 

5 

 السؤال الخامس:
،  5Pدهما ينتهي ترتيبه اإللكتروني بـ أحالدوري ،  ن الجدولان في دورة واحدة من لعنصر ن ذرتامثالمك شكالن يأما أ(

                                   : لوب: والمط1Sاآلخر بـ 

 التي لها الرمز ......................فلزي ذرة العنصر ال -1
 ...........كترونات أنيون هي....عند اكتسابها لإلل  تي ينتجعنصر الال ذرة -2
 . Zلكهربائية للعنصر لسالبية اامن ..... ........... Mة للعنصر الكهربائي  السالبية -3
 .  Zصر ة التأين للعنمن طاقM ..…………… للعنصر  طاقة تأين -4
 ....المتوقع أن يكون للصوديوم هو..........العنصر  - 5
 هو .................هالوجينات ع في مجموعة تسمى العنصر الذي يقال -6
 

                                        :حدث في الحاالت التاليةلمعادالت الكيميائية الرمزية ما يبا وضح(  ب
 .  تفاعل البوتاسيوم مع األكسجين   -1

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

   الماء الساخن .وم مع تفاعل المغنسي  -2
........................................................................................................................ 

   Co900عند تسخين كربونات الكالسيوم   -3
........................................................................................................................ 

 
 .  ع المقابل لرقم في المربا بوضعمن المجموعة ) ب ( مجموعة ) أ ( مايناسبها اختر من ال ج(

  
 الرقم المجموعة ) ب (  المجموعة ) أ (  لرقما

  ية على العناصر سالبية كهربائ أ  كالسيوم ال 1

  كسجين عن ماء األ  بييض المالبس ويعتبر بديالً منتج مهم لت ورالفل 2

  تستخدم كاتيوناته في الشعب المرجانية  سيزيوم ال 3

  أقل العناصر سالبية كهربائية وريت الصوديوم هيبوكل 4
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