
Subject Chemistry

المادة الكيمياء

Example/Exercise Page ****

Grade Ten 10 تمرين/مثال ****الصفحة 

الصف العاشر

CHM.5.3.01.014 Represent chemical reactions using different types of equations while illustrating their balancing process and its relation to the law of conservation of mass . Applications
Stream Advanced ا  عملّية وزنها وعالقتها  بقانون حفظ الكتلة

ً
ل التفاعالت الكيميائية باستخدام أنواع المعادالت المختلفة موضح

ّ
يمث التطبيقات

المسار المتقدم

CHM.5.3.01.014 Represent chemical reactions using different types of equations while illustrating their balancing process and its relation to the law of conservation of mass .  textbook & Fig 2
Number of Questions ا  عملّية وزنها وعالقتها  بقانون حفظ الكتلة

ً
ل التفاعالت الكيميائية باستخدام أنواع المعادالت المختلفة موضح

ّ
يمث 2نص الكتاب الشكل 

عدد األسئلة

CHM.5.3.01.014 Represent chemical reactions using different types of equations while illustrating their balancing process and its relation to the law of conservation of mass . Table 1
Type of Questions MCQs ا  عملّية وزنها وعالقتها  بقانون حفظ الكتلة

ً
ل التفاعالت الكيميائية باستخدام أنواع المعادالت المختلفة موضح

ّ
يمث 1الجدول 

طبيعة األسئلة اختيار من متعدد

CHM.5.3.01.016 Interpret the different type of chemical reaction  that can occur under different reaction conditions and in various reaction mediums textbook
Marks per Question متنّوعة تفاعل أوساط وفي مختلفة تفاعل ظروف ظل في تحدث أن يمكن التي الكيميائية التفاعالت من المختلفة األنواع يفًسر نص الكتاب
الدرجات لكل سؤال

CHM.5.3.01.016 Interpret the different type of chemical reaction that can occur under different reaction conditions and in various reaction mediums Applications
Maximum Overall Grade* ي أوساط تفاعل متنّوعة

 
ي ظل ظروف تفاعل مختلفة وف

 
ي يمكن أن تحدث ف

يفًسر األنواع المختلفة من التفاعالت الكيميائية الت  التطبيقات
*العالمة القصوى الممكنة

CHM.5.3.01.020 predic the product of single displacemnet reactions using the metal and halogens reactivity series  Applications
Exam Duration الهالوجينات نشاطية وسلسلة الفلزات نشاطية سلسلة مستخدما األحادي االستبدال تفاعالت بنواتج يتنبأ التطبيقات
مدة االمتحان

 CHM.5.3.03.003  Write a balanced chemical equation, complete ionic equation, net ionic equation and word equation for reactions that form water Applications
Mode of Implementation ي تنتج الماء

كتب معادلة كيميائية موزونة، معادلة أيونية كاملة ، معادلة أيونية رصفة ومعادلة كيميائية بالكلمات للتفاعالت الت  التطبيقات
طريقة التطبيق

CHM.5.3.03.006 Explain the chain of chemical reactions that can occur in aqueous solutions textbook
ي المحاليل المائية

 
ي يمكن ان تحدث ف

يفًس سلسلة  التفاعالت الكيميائية الت  نص الكتاب

CHM.5.3.03.006 Explain the chain of chemical reactions that can occur in aqueous solutions Fig 16, textbook
ي المحاليل المائية

 
ي يمكن ان تحدث ف

يفًس سلسلة  التفاعالت الكيميائية الت   و نص الكتاب16الشكل 

CHM.5.3.03.006 Explain the chain of chemical reactions that can occur in aqueous solutions Applications
ي المحاليل المائية

 
ي يمكن ان تحدث ف

يفًس سلسلة  التفاعالت الكيميائية الت  التطبيقات

CHM.5.3.01.003 Describe the relations between Avogadro’s number, the mole concept, mass and the molar mass of any given substance Textbook

مادة ألية الجزيئية والكتلة والكتلة والمول أفوجادرو عدد بين العالقات يصف نص الكتاب

CHM.5.3.01.004 Perform stoichiometric calculations using the mole concept, mass, molar mass, number of particles, volume, pressure and concentration Applications
والتركيز والضغط والحجم الجسيمات وعدد الجزيئية والكتلة والكتلة المول مفهوم على المبنية الكيميائية الحسابات يجري التطبيقات

CHM.5.3.01.004 Perform stoichiometric calculations using the mole concept, mass, molar mass, number of particles, volume, pressure and concentration Applications

والتركيز والضغط والحجم الجسيمات وعدد الجزيئية والكتلة والكتلة المول مفهوم على المبنية الكيميائية الحسابات يجري التطبيقات

CHM.5.3.01.004 Perform stoichiometric calculations using the mole concept, mass, molar mass, number of particles, volume, pressure and concentration Applications
والتركيز والضغط والحجم الجسيمات وعدد الجزيئية والكتلة والكتلة المول مفهوم على المبنية الكيميائية الحسابات يجري التطبيقات

CHM.5.3.01.003 Describe the relations between Avogadro’s number, the mole concept, mass and the molar mass of any given substance Textbook, section main idea
مادة ألية الجزيئية والكتلة والكتلة والمول أفوجادرو عدد بين العالقات يصف نص الكتاب والفكرة الرئيسة للقسم

CHM.5.3.01.004 Perform stoichiometric calculations using the mole concept, mass, molar mass, number of particles, volume, pressure and concentration Application
والتركيز والضغط والحجم الجسيمات وعدد الجزيئية والكتلة والكتلة المول مفهوم على المبنية الكيميائية الحسابات يجري التطبيقات

CHM.5.3.01.004 Perform stoichiometric calculations using the mole concept, mass, molar mass, number of particles, volume, pressure and concentration Application

والتركيز والضغط والحجم الجسيمات وعدد الجزيئية والكتلة والكتلة المول مفهوم على المبنية الكيميائية الحسابات يجري التطبيقات

CHM.5.3.01.006 Define the empirical and molecular formulas explaining how to apply it to the ionic and molecular compounds End of chapter assessemnt Q.159, textbook

والجزيئية األيونية المركبات على تنطبق كيف  مفسرا والجزيئية األولية الصيغ يعّرف   ونص الكتاب159أسئلة نهاية القسم س

CHM.5.3.01.006 Define the empirical and molecular formulas explaining how to apply it to the ionic and molecular compounds Textbook
والجزيئية األيونية المركبات على تنطبق كيف  مفسرا والجزيئية األولية الصيغ يعّرف نص الكتاب

CHM.5.3.01.009 Determine the empirical and molecular formulas for different chemical compounds given molar masses, composition percentages or any other data Example & Applications 

أخرى بيانات أية أو للتركيب المئوية والنسب الجزيئية الكتل وجود مع كيميائية مركبات لعدة الجزيئية والصيغ األولية الصيغ يحدد المثال والتطبيقات

CHM.5.3.01.009 Determine the empirical and molecular formulas for different chemical compounds given molar masses, composition percentages or any other data Example & Applications
أخرى بيانات أية أو للتركيب المئوية والنسب الجزيئية الكتل وجود مع كيميائية مركبات لعدة الجزيئية والصيغ األولية الصيغ يحدد المثال والتطبيقات

CHM.5.3.01.011 Explain the quantitative relations expressed in balanced chemical equation, using appropriate measurement unit Textbook
ح العالقات الكمية المعبر عنها من خالل المعادلة الكيميائية الموزونة مستخدًما وحدات القياس المناسبة مثل الموالت والجرامات واأليونات والجزيئات يًسر نص الكتاب

CHM.5.3.01.011 Explain the quantitative relations expressed in balanced chemical equation, using appropriate measurement unit Applications 
ح العالقات الكمية المعبر عنها من خالل المعادلة الكيميائية الموزونة مستخدًما وحدات القياس المناسبة مثل الموالت والجرامات واأليونات والجزيئات يًسر التطبيقات

CHM.5.3.01.013 Solve problem related to the percentage yield and limiting reactant Fig 4 & 5
يحل المسائل المتعلقة بالنسبة المئوية للمردود والمادة المحددة للتفاعل 5 و 4الشكل 

CHM.5.3.01.012 perform stiocheomitric calculations to find the corresponding number of moles, mass, volume, pressure for any given reactant or product in a balanced chemical equation by knowing the number of moles, mass, volume or pressure for any reactants or pproductExample 3

ي
 
ي التفاعل الكيميائ

 
ي معادلة كيميائية موزونة بمعرفة كتلة أو عدد موالت أي مادة أخرى ف

 
يجري الحسابات الكيميائية إليجاد عدد الموالت أو كتلة أي مادة متفاعلة أو ناتجة ف 3المثال 

*

*

**

**

***

***

****

****

Inspire pages matches the ones in the hardcopy 

ي  الوحدات الموجودة عىل الديوان 
 
قيم ف  عىل الب 

ً
نسخة ماجروهيل وردت الصفحات بناءا

As it appears in the textbook/LMS/SoW.

ي كتاب الطالب و
 
.  و الخطة الفصليةLMS كما وردت ف

Best 20 answers out of 25 will count. 

Example: 14 correct answers yield a grade of 70/100, while 20 and 23 correct answers yield a (full) grade of 100/100 each.

.25 إجابة من 20تحتسب أفضل 

.100/100 إجابة صحيحة تعطي العالمة الكاملة أي 23 أو 20 بينما 70/100 إجابة صحيحة تعطي عالمة 14: مثال

Questions might appear in a different order in the actual exam.

ي االمتحان الفعىلي
 
تيب مختلف ف .قد تظهر األسئلة بب 

24 247

25 244

22 236

23 240

20 211-212

21 213-214

18 212, 228

19 212- 214

16 206 - 207

17 205

14 203

15 193

12 191

13 192

10 174

11 188 - 189

8 169

9 167

6 163
120 minutes

7 170
SwiftAssess

3 151

4 158
5

1 152

2 151
25

Question** Learning Outcome*** Reference(s) in the Student Book

ي كتاب الطالب
 
المرجع ف

**السؤال ***ناتج التعلم

5 157
100


