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سهطىخ عمبن 

وسارح انتزثيخ وانتعهيم  

انمذيزيخ انعبمخ نهتزثيخ وانتعهيم ثمحبفظخ جىىة انجبطىخ  

نهتعهيم األسبسي  (10-5)مذرسخ كعت ثه سىر 

 

 

                       

 

 

 

 

 

                                                                                           

 انفظم انذساعٙ األٔل

 

 ثبويخانىحذح ال– نهصف انعبشز 

 انتزكيت االنكتزووي وانزواثط انكيميبئيخ
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انمقذمخ  

عبثقخ قًذ ثزدًٛعٓب الخزجبساد اال يدًٕعخ يٍْٕ عجبسح عٍ (  نُجذع فٙ انعهٕو )كزٛت 

 ٔانٕحذادٔرُغٛقٓب ٔرقغًٛٓب عهٗ حغت انفظٕل 

 رٕصع عهٗ انطهجخ يٍ قجم انًعهًٍٛ  ح يعٍٛ(ٔحذح)ثحٛث عٍ االَزٓبء يٍ فظم

 عهٗ األعئهخ انًظبحجخ نزنك انفظم حأٔ ٚقٕو انطبنت ثبخزجبس َفغّ ثُفغّ ٔاإلخبة

 

 

 

انهذف 

 انزٙ رشد فٙ االخزجبساد  األعئهخ عهٗ َٕعّٛ انطهجخرعٕٚذ ٔرذسٚت 

يشاخعّ عبيخ ٔشبيهخ نًب رى دساعزّ  

انٕقٕف عهٗ يغزٕٚبد انطهجخ ٔثبنزبنٙ يغبعذرٓى نفٓى انًُٓبج ثظٕسح أفؼم  

 ردًٛع أعئهخ االخزجبساد فٙ يكبٌ ٔاحذ
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 :األسئهخ انمىضىعيخ : أوال

 :ٚزٔة فٙ انًبء ثشذح فئٌ يحهٕل (B)قهٛم انزٔثبٌ فٙ انًبء، ثًُٛب انًشكت  (A)إرا كبٌ انًشكت - 1

 ( B)أكثش رٕطٛال نهزٛبس انكٓشثبئٙ يٍ يحهٕل  (A  )- أ

 ٕٚطالٌ انزٛبس ثُفظ انكفبءح (B)ٔ  (A)   كم يٍ -ة

 (A)أكثش رٕطٛال نهزٛبس انكٓشثبئٙ يٍ يحهٕل  (B  )-ج

يٍ رٕطٛم انزٛبس انكٓشثبئٙ  (B)ٔ (A)  ال ًٚكٍ نكم يٍ - د

 

  :نـ خٛذ ٔعؾ ألَّ نإلَغبٌ خذا يًٓب انًبء ٚعزجش- 2

 انحٕٛٚخ انزفبعالد -ة                                   انكًٛٛبئٛخ انًٕاد حفظ- أ 

 انجشٔرُٛبد رٔثبٌ- د                                           انذٌْٕ حفظ -ج

 

 :  مب عذاخًٛع إَٚبد انعُبطش انزبنٛخ ركٌٕ يشكجبد رائجخ فٙ انًبء عُذ ارحبدْب يع انكهٕس - 3

Fe- أ
+3    

Al-  ة                                                  
+3  

              

Ag- ج
+  

Ba-  د                                                    
+2   

      

                                                                   

:  انًشكت انز٘ ٚحزٕ٘ عهٗ ساثطخ رغبًْٛخ فًٛب ٚهٙ ْٕ -4

               MgO- ة                                                      LiF- أ

          FeCl2-  د                                                    CO2- ج

                                                                         

 : ٔيُّ َغزُزح أٌ  N2انشكم انًقبثم ٕٚػح رشكٛت خضا انُٛزشٔخٍٛ  - 5

  انكزشَٔبد3 انكزشَٔبد ٔركزغت األخشٖ 3رفقذ إحذٖ رسرٙ انُٛزشٔخٍٛ - أ

 2عذد انشٔاثؾ انزغبًْٛخ ثٍٛ انزساد انًكَٕخ نهدضا ٚغبٔ٘ - ة

 3عذد انشٔاثؾ انزغبًْٛخ ثٍٛ انزساد انًكَٕخ نهدضا ٚغبٔ٘ - ج

 3=عذد االنكزشَٔبد انحشح فٙ انًذاس األخٛش  نزسح انُٛزشٔخٍٛ - د
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 : تساويN2عدد الروابط المتكونة بٌن ذرتً جزيء - 6

       3-                                       ب4- أ

 1-                                         د2- ج

 

عذدِ  (Z   ) ٔانعُظش انفهض٘ 17ال فهض عذدِ انزس٘  ( X ِ )انًشكت انُبرح يٍ رفبعم انعُظش  - 7

:  12ْٕانزس٘ 

      XZ2-     ة                                           ZX2-    أ

 XZ-       د                                            ZX-   ج

 

احؼشد اعًب٘ يشكت كجشٚزبد انًبغُغٕٛو يٍ انًخزجش فأ٘ انظٛغ اٜرٛخ عٛكٌٕ يكزٕثب عهٗ - 8

 :انعجٕح 

      Mg2 SO4-                                          بMgSO4- أ

 Mg ( SO4)3-                                    دMg ( SO4)2- ج

 

 :انظٛغخ انكًٛٛبئٛخ نٓٛذسٔكغٛذ انًبغُغٕٛو ْٙ - 9

      Mg2OH-                                بMg (OH)3- أ

 Mg (OH)2-                                 دMgOH- ج

 

: يبعذا خًٛع انظٛغ انكًٛٛبئٛخ انزبنٛخ طحٛحخ - 10

        OF2-                                       بNaBr2 - أ

 NF3-                                        د     BaS- ج
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  :يب عذاخًٛع انظٛغ انكًٛٛبئٛخ اٜرٛخ طحٛحخ - 11

     BaCL2-                             بMg2O- أ

 K2 SO4-                                      د2S(NH4) - ج

 

 :  ٕٚخذ فٙ انًشكت انز٘ طٛغزّ انكًٛٛبئٛخ (1-)االٌٕٚ انز٘ شحُزّ - 12

      AgNO3-                             بK2 Cr2 O7- أ

 CaCO3-                             دNa3PO4- ج

 

  :رغبٔ٘ Al(NO3)3 انًشكت فٙ األنًُٕٛو إٌٔٚ شحُخ- 13

-                  3- ة                              +                     3- أ

 -1-  د             +                                      1- ج

 

: أحذ انًشكجبد انزبنٛخ يٕطم نهزٛبس انكٓشثبئٙ- 14

شًع انجشافٍٛ       -   ة            انعغم                                - أ

كشثَٕبد انظٕدٕٚو -  د           انغكش                                - ج

 

 :حًغ ٚغًٗ H2SO3 انحًغ- 15

                                                                                                                                                 انكجشٚزبد –  ة                                      انكجشٚزٛك –  أ

 ْٛذسٔكجشٚزٛذ- د                                            انكجشٚزٛذ -  ج

 

  :ثشٔاثؾ انجعغ ثعؼٓب يع انًبء خضٚئبد رشرجؾ - 16

 إَٔٚٛخ -ة                                                فهضٚخ -أ

 رُبعقٛخ -د                                     ْٛذسٔخُٛٛخ -ج
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 : يٍ انعُبطش انثقٛهخ انًغججخ نهزشِٕ انخهقٙ- 17

 انكبديٕٛو- انضئجق                                             ة- أ

 انكشٔو- انضسَٛخ                                          د- ج

 

 

 

 :األعئهخ انًقبنٛخ : ثبَٛب 

 مب انمقصىد ثكال مه

 انشاثطخ االَٕٚٛخ - 1

 

 

 

 :عهم مب يهي 

ٚعزجش انًبء يزٚجب نهكثٛش يٍ انًشكجبد األَٕٚٛخ - 1

 قطجٙ يشكت انًبء- 2

CH3COOعُذ ارحبد - 3
- 

H   يع  
+

   ٚعزجش حًؼب ٔنٛظ قبعذحCH3COOH  ، فبٌ انًشكت انُبرح  

 

 

 

 فسز مب يهي

 انشاثطخ فٙ خضا انفهٕس رغبًْٛخ أحبدٚخ
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 أسئهخ متىىعخ

  :انزبنٙ اندذٔل أكًم- 1

 

 

 

 

 

 :انزبنٙ اندذٔل فٙ انًغدهخ انُزبئح عهٗ فحظم يخزهفخ يشكجبد أسثعخ ثفحض أحًذ قبو- 2

  .A ,B , C  انًشكجبد فٙ انشاثطخ َٕع حذد- أ

 .D,  C  انًشكجٍٛ إراثخ عهٗ انًبء قذسح فغش- ة

 انًشكت ْزا ؽجٛعخ فًب انجٕربعٕٛو ٔفهض- OH انزسٚخ انًدًٕعخ عهٗ ٚحزٕ٘ C انًشكت أٌ عهًذ إرا- ج

 .انعهًٙ اعًّ ثى انكًٛٛبئٛخ طٛغزّ اكزت ؟(قبعذح أو حًغ)

 

 :ثعذْب األعئهخ عٍ أخت ثى ادسعٓب انكًٛٛبئٛخ، انًشكجبد يٍ يدًٕعخ نذٚك- 3

NaBr CO2 ZnS 

HCl MnO2 NH3 

 :  اٜرٙ حغت يدًٕعزٍٛ إنٗ انغبثقخ انًشكجبد طُف- أ

 :...................................................................إَٔٚٛخ يشكجبد**

 ................................................................رغبًْٛخ يشكجبد **

  NaBrخض٘ء فٙ انزساد ثٍٛ انشاثطخ ركٌٕ كٛفٛخ ثبنشيٕص ٔػح- ة

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

 انزغبًْٛخ انًشكجبد خٕاص يٍ خبطٛزٍٛ اركش- ج

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

انخبصيخ 

انمبدح 

انتىصيم انكهزثبئي  CCl4انذوثبن في انذوثبن في انمبء انحبنخ انفيشيبئيخ 

 (نمحهىنه)

A  ال يىصم _ _ غبس

B  ال يىصم يذوة ال يذوة سبئم

C  يىصم ال يذوة يذوة صهت

D  يىصم ال يذوة يذوة صهت



 انعبشش انظف                                                 نُجذع فٙ انعهٕو                        
 

 8صفحة  عٌسى خمٌس السعدي.أ: إعداد وتجمٌع وتنظٌم 
 

 

 ثغجت َبرح ْٕٔ انخظٕص ٔخّ عهٗ انُجبربد عهٗ ٚؤثش حٛث ثبنجٛئخ ػبسا انحًؼٙ انًطش ٚعزجش- 4

  اندٕ فٙ  انكشثٌٕ أكغٛذ ثبَٙ َغجخ صٚبدح

  . يٕصَٔخ كًٛٛبئٛخ ثًعبدنخ انغبثق انزفبعم عٍ عجش-أ 

 انحًؼٙ انًطش خالل يٍ انثقٛهخ نهعُبطش اإلَغبٌ ٚزعشع أٌ ًٚكٍ كٛف-ة

 

 1 س وضغط 255 درجة حرارة دالجدول اآلتً ٌوضح ذائبٌة بعض المركبات فً الماء عن- 5

 :(غٌر ذائب: I،   شحٌح الذوبان: sSذائب ، : Sعلما بأن )جو،

  

       

 

 :أدرس الجدول ثم أجب عن األسئلة اآلتٌة

 المركبات غٌر الذائبة فً الماء ؟لجمٌع  الصٌغ الكٌمٌائٌةأكتب - أ
  الشحٌحة الذوبان فً الماء؟أسماء جمٌع المركباتأكتب  - ب
 حدد نوع الرابطة الكٌمٌائٌة المتكونة فً المركبات الناتجة فً الجدول السابق ؟ - ج

 

 

 ٔطٕل كٛفٛخ ثًعبدنخ ٔػح ، يغزقشح غٛش انزساد ْزِ ،  Cl17 انكهٕس رسح ، Na11 انظٕدٕٚو رسح- 6

 انشاثطخ َٕع ركش يع االعزقشاس حبنخ إنٗ انزساد ْزِ

 

 :قٕاعذ ٔأٚٓب أحًبع انزبنٛخ انًشكجبد يٍ أ٘ حذد- 7

                 NaOH- أ

               H3PO4- ة

                   HNO3 –ج

 NH4OH- د

 

 

Cl 
-

 SO4
 2- 

PO4 
3- 

CO3 
2- 

S sS I sS Ba
2+

 

S S S S NH4
+

 

S S I S Al
3+
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 انزٕػٛح يع . انكبنغٕٛو كهٕسٚذ نزكٍٕٚ انكبنغٕٛو يع انكهٕس رفبعم عُذ انًزكَٕخ انشاثطخ َٕع حذد- 8

 ثبنًعبدنخ

 

 ادسط انًعبدنخ انكًٛٛبئٛخ انزبنٛخ ثى اخت عٍ األعئهخ انزٙ رهٛٓب- 9

Li
+    

+     OH
 -                     

LiOH           

 عى انًشكت انكًٛٛبئٙ انُبرح يٍ انزفبعم- أ

 يب انذنٛم عهٗ رنك.  يشكجب إَٔٚٛب LiOHٚعزجش انًشكت - ة

   انزٛبس انكٓشثبئٙ LiOHال رٕطم ثهٕساد  : عهم- ج

  داسعى انزٕصٚع االنكزشَٔٙ الٌٕٚ انهٛثٕٛو يٕػحب انًذاساد ٔاالنكزشَٔب- د

 

 

 ُٚبعت يب يٍ اخزش ثى انًقبثم اندذٔل ادسط- 10

 األحًبع يٍ ٚظُف يشكت- أ

 انزغبًْٛخ انًشكجبد يٍ نكثٛش يزٚجب ًٚثم يشكت - ة

 انثقٛهخ انعُبطش احذ عهٗ ٚحزٕ٘ عبو يشكت - ج

 

 2 ٔانشكم 1يب َٕع انشاثطخ ثٍٛ انزساد فٙ انشكم - 11

 :.........................................................1انشكم 

 :..........................................................2انشكم 

 1اركش خبطٛزٍٛ يٍ خظبئض انًشكجبد انزٙ رحزٕ٘ عهٗ انشاثطخ انًٕػحخ ثبنشكم - ة

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

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

 

 

HNO3 C6H12O6 HgO 

NaI CCl4 NaOH 
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 اٜرٙ االنكزشَٔٙ انزشكٛت نًٓبA,B رسربٌ نذُٚب - 12

 

                                                   

                           

 

 A رسح                                   B رسح                         

  انزساد؟ ْزِ ارحبد عُذ ثبنشعى يٕػحب انُبرح انًشكت طٛغخ اكزت- أ 

 انًشكت؟ ْزا فٙ انشٔاثؾ َٕٔع عذد اركش-ة 

 

 

 .األعئهخ عٍ اخت ثى انًقبثم اندذٔل فٙ انعُبطش ادسط- 13 

 

 O رسح يع Ca رسح ارحبد يعبدنخ كزبثخ يع ٔػح- أ    

 .انزعهٛم يع ؟ Ne ٔرسح Ca رسح ثٍٛ ساثطخ رُشأ ْم-ة   

 

 

 رًعٍ فٙ انًخطؾ انًقبثم ثى اخت عٍ االعئهخ االرٛخ - 14

 2اكزت سيض انعُظش انًشبس إنّٛ ثبنشقى 

 1ٔػح ثبنشعى انزٕصٚع االنكزشَٔٙ نهعُظش سقى

 اكزت انًعبدنخ األَٕٚٛخ انًكَٕخ نًهح انطعبو

 أ٘ يٍ انزبنٙ ال ٕٚطم انزٛبس انكٓشثبئٙ يهح انطعبو اندبف أو يحهٕنّ أو كالًْب ؟ فغش إخبثزك

 

 

20Ca 10Ne O8  

+ 
+ 



 انعبشش انظف                                                 نُجذع فٙ انعهٕو                        
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 : فأٔخذ يب ٚهٙ، B = 17ٔانعُظش، A =37إرا عهًذ أٌ انعذد انزس٘ نهعذد نهعُظش-15

 A، Bأكزت انزشكٛت اإلنكزشَٔٙ نكم يٍ انعُظشٍٚ - أ

 A، Bيب انًدًٕعخ انزٙ ٚقع فٛٓب انعُظشٍٚ - ة

 A، Bيب َٕع انشاثطخ ثٍٛ انعُظشٍٚ - ج

 

 :ادرس الجدول المقابل ثم أختر منه ما ٌناسب العبارات التالٌة - 16

 

 

 مركب ٌصنف ضمن األحماض- أ
 مركب تساهمً ٌدخل فً صناعة األسمدة والناٌلون - ب

 

 

 :ادسط اندذٔل خٛذا ثى اعزخشج يب ٚهٙ - 17

LiOH HNO3 Ca2 Na Cl NaCl Ca 

 

 :..............................................يشكت رغبًْٙ - أ

 :..........................................................قبعذح- ة

 .:.........................................................حًغ- ج

 ................عُظش ٚحزٕ٘ يذاسِ األخٛش عهٗ إنكزشٌٔ- د

 

 

 ٔػح ثًعبدنخ كٛف رُشأ انشاثطخ انزغبًْٛخ فٙ خضا انفهٕس- 18

 

 

 

H2SO4 CCl4 NH3 

Na2SO4 C6H12O6 HgO 
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  A،X، Zالشكل المقابل ٌوضح التركٌب اإللكترونً للذرات - 19

 :ادرس الشكل المقابل ثم أجب عن األسئلة التالٌة 

 .XوAالذرتٌن اكتب صٌغة المركب الناتج من إتحاد  -1
 ما نوع الرابطة فً المركب الناتج ؟ -2
  .مع التعلٌل ؟ ZوAهل تنشأ رابطة بٌن الذرة  -3

 

 

 

 منه 5g وذلك بإذابة MgCl2قامت مجموعة من طالب الصف العاشر بدراسة خواص المركب - 20

.  من الماء ومن ثم دراسة الخواص وتدوٌن النتائج كم هو موضح فً الجدول أمامك 25mlفً 

 :ادرس الجدول ثم أجب على األسئلة التالٌة

 

 علل قدرة محلول المركب على توصٌل التٌار الكهربائً- أ
 حدد نوع المركب  - ب
 ولماذاكٌف تتوقع أن تكون درجة إنصهارالمركب ؟  - ج

 

 

  

 انزٕطٛم انكٓشثبئٙ انزٔثبٌ فٙ انًبء انحبنخ انفٛضٚبئٛخ انًشكت

MgCl2 ٕٚطم ٚزٔة طهت 


