
 ((سلم التصحيح))

 الكيمياء:
 

 (درجة 10)          اختاري اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي وانقليها إلـى ورقة إجابتك :                                         –أوالً 
 

 نشاطاً كيميائياً من الهيدروجين هو:األكثر العنصر -1

(a Hg (b Cu (c Au (d Ca   
 في الماء من األمالح اآلتية:قليل الذوبان الملح -2

(a 2ClCu (b 4PO3)4(NH (c 4SOBa (d 2)3NO(Mg 
 

 اإلجابات:

1 -   (d Ca 2-(c    4BaSO 
 درجة(  20لكل سؤال   -درجة  40:                                        ) عن سؤالين فقط من األسئلة الثالث اآلتية أجيبي-ثانياً 

 

 اآلتيتين إلى ورقة إجابتك مصّوبة ما تحته خط:انقلي العبارتين -1

(a 12 :  الثنائية الصيغة المجملة للسكرياتO24H 12C (b الكتلي العددA  في النواةت البروتونا هو عدد.  
 

 األيونية لكل من المركبات اآلتية: الجزيئية ثم أكتبي الصيغة -2

(a األلمنيوم كبريتات. (b الحديدي كلوريد. (c نترات الرصاص. (d المغنيزيوم فوسفات. 
 

                                                                                                                            3KClO →     .…     .....  +                      :                                                                     أكملي ووازني المعادلة اآلتية-3
 

 

 :  اإلجابات

1- (10 +10) 

(a   :11الصيغة المجملة للسكريات الثنائيةO22H 12C (b  العدد الذريZ  في النواةالبروتونات  هو عدد. 
2-  (4× 5 ) 

(a تات األلمنيوم.كبري (b .كلوريد الحديدي (c .نترات الرصاص (d .فوسفات المغنيزيوم 

) -2
4+ 3SO 3+( 2Al  ) - 2Cl +  +2Fe   ( ) - 3+ 2NO 2+(Pb ) -3

4+ 2PO 2+( 3Mg   
3-  (20) 

2O3       +KCl2      
∆
→     3KClO2 

 
 درجات( 5لكل سؤال  -درجات 10)                                                               تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:  أعطي-ثالثاً 

 

  (a يكتسيييي  زس اسيييمار الحديد المغمور في احلوت كبريتات النحاق الزرباس   ب ة

 حمراس اللون ان النحاق.

(b  ين ل التيار الكهر ائياسحوق الح ال عام ال . 

 

 (5+  5:  )اإلجابات

(a .ًألن الحديد أزاح النحاس فهو أشد منه نشاطاً كيميائيا 

(b .ألنه ال يحتوي على أيونات حرة الحركة ، وأيوناته مقيدة بالشبكة البلورية 
 درجة لكل سؤال( 40)                                :                                                                        اآلتيةحلّي المسألة -رابعاً 

فإذا كان حجم غاز ،   2KOH + H2 → O2H2K + 2  يتفاعل اعدن البوتاسيييييييوم ا  كمية كافية ان الماس وفل اعادلة التفاعل ا تية :

 :حساب ا اساً في الشرطين النظاايين والم لوب   L (1.12)الهيدرو ين المن لل عن التفاعل يساوي 

 البوتاسيوم الداخل في التفاعل. عدد اوالت اعدن-1

 الماس الداخل في التفاعل. كتلة-2

       K = 39           H = 1         O =16لكتل المولية:  ا كتلة هيدروكسيد البوتاسيوم الناتج عن التفاعل-3

 الحل:

 

(g)2H + (aq)2 KOH → ( l ) O22H + ( s )K 2 
 

   

   

 

22.4L 112g    36g            2mol 

1.12L g     2m     g 1m             n mol 

 

n   = 
𝟏.𝟏𝟐 ×𝟐

𝟐𝟐.𝟒
      = 𝟎. 𝟏 𝒎𝒐𝒍 

𝟏.𝟏𝟐×𝟑𝟔

𝟐𝟐.𝟒
  = 𝟏. 𝟖 𝐠=   1m 

𝟏.𝟏𝟐 ×𝟏𝟏𝟐

𝟐𝟐.𝟒
  = 𝟓. 𝟔𝐠=   2m 

 


