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  ن الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحم
  اختبار كيمياء الفصل الدراسي األول

  الصف العاشر األساسي
  

  -:مالحظة 
  ، فقرة 60 عدد فقرات االختبار - 1
  . الجدول الدوري المرفق باالختبار يستخدم للحصول على العدد الذري و الكتلة الذرية للعنصر– 2

  -:تقسم الذرة إلى جزيئين هما  -1
  نواة و بروتون. ة                                          بنواة و فراغ حول النوا. أ
  إلكترون و بروتون. نواة و إلكترون                                               د. ج
  -: تحتوى الذرة على الجسيمات اآلتية -2
  نات و نيوتروناتبروتو. الكترونات و بروتونات                                           ب. أ
  بروتونات و الكترونات و نيوترونات. نيوترونات و الكترونات                                    د. ج
  -:العدد الذري هو  -3
  عدد النيوترونات في الذرة. عدد البروتونات في الذرة                                       ب. أ
  كل ما ذكر صحيح.                                دعدد االلكترونات في الذرة      . ج
  -:العدد الكتلي هو  -4
  عدد النيوترونات. عدد البروتونات                                               ب. أ
 عدد االلكترونات.  عدد البروتونات و النيوترونات                                  د. ج
  -:عناصر في جدول دوري وفق مبدأ رتب العالم مندليف ال -5

 تزايد الكتلة الذرية. تزايد العدد الذري                                        ب  . أ
 تناقص الكتلة الذرية. تناقص العدد الذري                                      د.    ج

  -:الجدول الدوري الحديث للعناصر وفق مبدأ  -6
 تزايد الكتلة الذرية. ي                                      بتزايد العدد الذر.  أ

  تناقص العدد الذري                                    تناقص الكتلة الذرية.               ج
هذا " النسب المئوية لكتل العناصر في مركب ما هي نسب ثابتة مهما أختلفت طرق تحضير المركب " -7

  -:نص 
  قانون النسب الثابتة . ون النسب المتضاعفة                                         بقان.   أ
  قانون فارادي.  قانون التركيز الموالري                                             د.  ج
   النسبة المئوية لكتلة عنصر الهيدروجين في مركب الماء تساوي– 8
   %10. د %              88,88. ج %                90.          ب %              11,11. أ

  -: التجارب التي قادت الى أستنتاج بأن الذرات تحتوي جسيمات سالبة الشحنة هي – 9
  تجارب التحليل الكهربائي. تجارب الجاذبية األرضية                                       ب. أ
  تجارب التفريغ الكهربائي.                                       دتجارب النشاط األشعاعي. ج
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  -: األشعة المهبطية تكون ظال لألجسام  التي تعترض طريقها ألنها – 10
  تسير بخطوط مستقيمة. شحنتها سالبة                                                                   ب. أ
  تنحرف في المجال المغناطيسي.                                                      دلها طاقة حركية    . ج

هذا " تتكون الذرة من جسم صلب متجانس موجب الشحنة  تتوزع فيها األلكترونات السالبة بأنتظام "  -11
  -:نص 

 وذج رذرفورد الذرينم.نموذج ثومبسون الذري                                                ب.أ
  نموذج بور الذري.نموذج دالتون الذري                                                  د.ج

يمثل هذا " أنطالق أشعة نووية بشكل تلقائي من أنوية ذرات بعض العناصر الثقيلة غير المستقرة  "  -12
  النص

 نظرية دالتون الذرية.                      بظاهرة النشاط األشعاعي                           .أ
  نموذج رذرفورد الذري.ظاهرة التوتر السطحي                                                   د.ج

  -: أحدى اآلتية ال تنتمي لخصائص أشعة ألفا -13
 أمواج كهرومغناطيسية.موجبة الشحنة                                                         ب.أ
  كتلتها  كبيرة. قدرتها منخفضة على أختراق األجسام                                    د.ج

 أختالف مقادير زوايا األنحراف ألشعة ألفا عن مسارها في تجربة رذرفورد  بعد أختراقها لرقاقة الذهب -14
  -:يشير الى 
  وجود  بروتونات الموجبة داخل النواة.                     بالنواة كروية الشكل                  . أ
  األشعة تسير بخطوط مستقيمة. وجود األلكترونات السالبة في الفراغ حول النواة              د.ج

  -:وفق نموذج رذرفورد الذري تتركز كتلة الذرة في نواتها بسبب .  15
 أحتواء النواة  على البروتونات.            بأحتواء النواة على األلكترونات            . أ
  أحتواء النواة على البروتونات و النيوترونات.أحتواء النواة على البروتونات و األلكترونات    د. ج

  -: عنصر يتفاعل مع الماء بشدة مكونا محلوال قاعديا و يتفاعل مع األكسجين و يوصل التيار الكهربائي– 16
  P -                            د  S -                        ج  Al -         ب               Na -أ

     أذا  ( Al ) يستقر العنصر – 17
  كسب ثالث الكترونات. فقد ثالث الكترونات                                                            ب. أ
  ال شيء مما ذكر.                                       دشارك بثالث الكترونات                   . ج

  X فأن 9 و عدد األلكترونات يساوي 9 يساوي   ( X ) اذا علمت أن عدد البروتونات لذرة العنصر -18
   )2- ( ايون سالب شحنته . ذرة متعادلة                                                          ب. أ
   )1-( أيون سالب شحنته .د )                                                1( + شحنته أيون موجب.ج

   تميل Si ذرة العنصر -19
  فقد األلكترونات. لكسب األلكترونات                                                                  ب. أ
  ال شيء مما ذكر.                                           دالمشاركة باأللكترونات                  . ج

  ( Cs )  عدد األلكترونات التكافؤ لذرة العنصر -20
  1.                                      د2.                     ج3.                                 ب4. أ
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  مركب كيميائي صيغته يتكون   O  مع عنصر  Al عند تفاعل عنصر -21
  Al2O.                    د AlO2.                    ج Al2O3.                            بAlO.  أ

  -: العنصر الذي يسبب نقصه في جسم األنسان الى مرض فقر الدم هو -22
 Na.  د .P                       جFe                         .                             ب F.  أ

  في تفاعالته يساوي ) Mg( شحنة األيون الذي يكونه عنصر المغنيسيوم -23
   )2-. ( د )                          2. ( +ج )               1-. ( ب )                      1. ( +أ

  -: يحتوى على 56 و عدده الكتلي 26 عدده الذري  ( Fe ) عنصر الحديد – 24
   الكترون30|  بروتون 26|  نيوترون 26.  نيوتنرون                 ب30|  الكترون 26|  بروتون 26. أ
   الكترون26|  نيوترون 26|  بروتون  26.  نيوترون                د26|  الكترون 26| بروتون 30. ج

  يساوي  )  (  CH4 تكافؤ ذرة الكربون في مركب – 25
  3.                                 د2.                      ج4.               ب              1. أ

     بأنه  ( Ar ) يتصف غاز األرغون – 26
  تركيبة األلكتروني مستقر. غاز يوجد على ذرات منفرده في الطبيعة                                    ب. أ
  جميع ما ذكر.                                                 دخامل كيميائيا                     . ج

   يتكون من مركب ( Cl ) مع عنصر الكلور  ( Mg ) عند تفاعل عنصر المغنيسيوم -27
  Cl2Mg.                        د MgCl3.                  ج   MgCl2.                  بMgCl. أ

  ا هو العنصر األنشط كيميائي-28
  Rb.                           دK.                          ج Na.                         بLi. أ

    العنصر الفلزي هو-29
  N.                           دCl.                                جMg.                         بS. أ

  -:سيوم  التركيب االلكتروني لذرة المغني-30
  2  ، 8  ،  2.                                                                  ب6 ، 8 ،  2.   أ
  4  ، 4  ،  2.                                                                    د8  ، 2 ،  2. ج

 يساوي    ) 1 ، 8 ، 8 ، 2( لكتروني  عدد اإللكترونات في  ذرة  العنصر الذي له التركيب اإل-31
  19.                     د1.                            ج8.                    ب2 . أ
  يساوي  ) 4 ، 18  ، 8  ،  2(   الذي تركيبة اإللكتروني X رقم مجموعة العنصر -32

  4.                  د18 .                             ج8.                    ب2. أ
   يساوي19  عدده الذري  ( X ) رقم دورة العنصر ذو الرمز االفتراضي -33

  4.                     د3.                             ج2.                          ب1.       أ
   يتصف الفلز بـ-34

  موصل للحرارة و الكهرباء.                             بحالته الفيزيائية صلبه                     .      أ
  كل ما ذكر صحيح.  قابل للطرق و السحب                                                      د.     ج
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تصاعديا حسب زيادة درجة غليانها على النحو ) حديد | سليكون | بروم | أكسجين (  تترتب العناصر -35
  -:اآلتي 
  أكسجين/ بروم / حديد / سليكون . حديد                               ب/ بروم / سليكون / أكسجين .     أ
  حديد/ سليكون / بروم / أكسجين .      د    سليكون                     / أكسجين | بروم / حديد .     ج

  : العنصر االقل موصليه حرارية هو -36
     Cu.                       دFe.                       ج Mg.               بC  . أ
  1:1يتفاعل مع  العناصر القلوية بنسبة عددية  ،  عنصر موجود على شكل جزيئات ثنائية الذرة – 37

  هيدروجين. كلور                 د. كبريت                     ج.  نيون                  ب.      أ
  في تفاعله مع حامض الهيدروكلوريك" الكثر نشا طا العنصر ا-38

    B.                  د  Al.                       ج  Mg.                ب  K  . أ
  -: يفقد العنصر الفلزي لمعانة الفلزي بسبب – 39

  عله مع عناصر الجوتفا. خموله الكيميائي                                                         ب.      أ
  انخفاض درجة انصهاره. تأثره بالحرارة                                                    د.     ج

  -:  هي  CO2  الصيغة البنائية لمركب -40
  رباعي األوجه منتظم.  مثلث مسطح            د. هرم ثالثي                  ج. خطي            ب.      أ

  -:  الصيغة الجزيئية للمركب هي  الصيغة التي تتضمن -41
  رموز العناصر و أعداد ذراتها في المركب. رموز العناصر في المركب                              ب.      أ
  عدد البروتونات والنيوترونات في ذرة العنصر.  عدد البروتونات في ذرة العنصر                  د.      ج

  - :   Mg+2لتوزيع األلكتروني لأليون  ا-42
   )6 ، 2. ( د )               8، 2. ( ج  )         3 ، 8 ، 2. ( ب )                     2  ، 8 ، 2. ( أ

  -:  على النحو اآلتي  ( N2 ) تمثل الرابطه المشتركة في جزيء -43
   ) N :  : N (.        د ) N =N  (.        ج       ) N = N (. ب )                        N –N  (. أ

    بـ  ( CO3 -2) تسمى المجموعة -44
  مجموعة األمونيوم. مجموعة الكربونات       د. مجموعة الكبريتات    ج. مجموعة الهيدروكسيل     ب. أ

  ترتيب هو  فأن تكافؤ ذرات النحاس في المركبين على ال  ( CuO \ Cu2O ) في المركبين التاليين -45
   )1 ، 2. ( د  )             4 ، 3. ( ج )               3 ، 2.  ( ب  )                  2 ، 1. ( أ

  -:فأن صيغة أكسيد الرصاص  ) 4( و تكافؤ الرصاص  ) 2(  أذا علمت أن تكافؤ األكسجين -46
  Pb2O3.               د PbO2.                           ج  Pb2O.                      ب PbO. أ

  -:  يسمى  ( NaOH)المركب ذو الصيغة الكيميائية – 47
  كبريتات الصوديوم.هيدروكسيد الصوديوم    د.  كربونات الصوديوم      ج. هيدروكسيد البوتاسيوم   ب . أ

  -: الصيغة الكيميائية لمركب نترات األمونيوم هي -48
  NH4Cl.               د 2SO4(NH4 )  .            ج    NH4OH.          ب NH4NO3. أ

  -: هو   ( O-2 ) النبيل الذي يتفق توزيعه األلكتروني مع أيون  الغاز-49
  He.                               د Kr.                           ج  Ne.                     ب Ar. أ
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  -)  :  ( Al+3 عدد األلكترونات في أيون -50
  13.                                  د12.                             ج10.                        ب8. أ

  -: الصيغة الكيميائية التي تحتوي رابطة أيونية -51
  NH3.                         د  KCl.                             ج O2.                   ب  N2. أ

  -:مشتركة أحادية  الصيغة الكيميائية التي تحتوي رابطة – 52
  CO2.                                د H2.                      ج  O2.                 ب  N2. أ

  -  : ( Ne ) األيون الذي يحتوي عددا من االلكترونات  مساويا لعدد الكترونات النيون – 53
  Cl-1. د                              P-3.                           جK+1. ب                                Na+1. أ

  -: الصيغة الكيميائية التي تحتوي رابطة مشتركة ثنائية -54
  NH3.                 د Cl2.                      ج    O2.                            بN2. أ

  -:  فأن عدد الروابط التي تكونت يساوي   Н2  + 3N2  à 2NH3ل  في تفاع-55
   )3. ( د )                    4. ( ج )                     6. ( ب )                        2. ( أ

  -: رمز لويس لذرة الكربون -56
  : C :.                     دC :.                       ج. C ..                       ب  : C ..   أ

  : ترتبط ذرة الفلور مع الهيدروجين داخل الجزيء برابطة -57
  رابطة هيدروجينية. رابطة فلزية                 د. رابطة أيونية         ج. مشتركة               ب. أ

  -: ترتبط ذرة الكلور مع ذرة الصوديوم برابطة -58
  رابطة هيدروجينية. رابطة فلزية                   د. رابطة أيونية           ج. مشتركة               ب. أ

  -:  في الماء هي   AgNO3 األيونات الناتجة عند ذوبان ملح -59
Ag+  , NO3.  أ

NO3.              ج  +Ag.               ب -
Na+ , NO3 .               د -

-  
  -:فأن تكافؤ األلمنيوم  ، Al + =3نيوم  أذا علمت أن شحنة أيون األلم-60

  )صفر . ( د )               3 -. ( ج )            3.  ( ب )                     3.  ( +أ
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  جدول مواصفات االختبار النهائي لمادة كيمياء للصف العاشر
  تحليل المحتوى

رقم 
  الوحدة

/ اسم الوحدة 
  الفصل

  مالحظات  األهداف

الوحدة األولى   1
:-  

  تركيب الذرة

  تتعرف أهمية التجريب في علم الكيمياء .1
 .تقدر دور العلماء العرب والمسلمين في تقدم المعرفة العلمية .2
 .تقدر دور العلماء الكيميائيين بشكل خاص في تطور التفكير العلمي .3
 .تستقصي أهم قوانين االتحاد الكيميائي .4
  .أهم النظريات المتعلقة بتركيبهاتتعرف مراحل اكتشاف مكونات الذرة و .5

  

  -:الوحدة الثانية  2
الدورية في 

سلوك العناصر 
  والمركبات 

الكثافة واللون والتوصيل الحراري والكهربائي والقابلية للطرق : ( تستقصي الصفات الفيزيائية لبعض العناصر مثل .1
  .بعض الحموضوالنشاط الكيميائي من خالل تفاعلها مع الماء واألكسجين و) والسحب 

  .تصنف العناصر اوفق خصائصها إلى فلزات والفلزات  .2
تصف طبيعة تدرج بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية في الدورة والمجموعة في الجدول الدوري وتتنبأ بصفات  .3

  .العناصر
عنصر في الجدول ، وتستخدمه لتحديد موقع ال )18 – 1( تمثل البناء اإللكتروني للعناصر التي أعدادها الذرية من  .4

  .الدوري 
  . الرموز، والدورات والمجموعات : تصف معالم الجدول الدوري  .5
الهالوجينات والفلزات القلوية : (تستقصي الخصائص الكيميائية لبعض المجموعات الرئيسة في الجدول الدوري مثل- .6

  .نسبيمن خالل ميلها للوصول إلى االستقرار ال) والفلزات الترابية والغازات النبيلة
  . تفسر االستقرار النسبي لعناصر الغازات النبيلة اعتمادا على البناء اإللكتروني  .7
  . تقدر دور بعض العناصر ومركباتها وأهميتها في الحياة- .8

  

الوحدة الثانية   3
:-  

الروابط 
الكيميائية 

  وتكوين المركبات 

  .والرابطة الفلزية) األحادية ، الثنائية ، الثالثية (ها الرابطة األيونية والرابطة التساهمية بأنواع: توضح مفهوم كل من  .1
  .تكتب رموز لويس لبعض الذرات وبنى لويس لبعض الجزيئات .2
األحادية ، الثنائية ، ( األيونية ، والمشتركة : تبني النماذج لتوضيح كيفية ارتباط الذرات لتكوين الروابط المختلفة  .3

  .والفلزية) الثالثية 
  .الكيميائية باالعتماد على نوع الروابط بين ذراتها وتستقصي خصائصهاتميز بين المواد  .4
تكتب وتسمي الصيغ الكيميائية لبعض المركبات األيونية والجزيئية متضمنا العناصر متعددة التكافؤ ومستخدما قائمة  .5

  .المجموعات األيونية
  .تقارن بينهاتبني نماذج تمثل الصيغ البنائية لعدد من المركبات البسيطة وترسمها و .6
  . تقدر أهمية الروابط الكيميائية في تكوين مركبات ضرورية في الحياة- .7

  

  
رقم الوحدة في 

  الكتاب
  المجموع  3  2  1

  20  7  8  5  عدد أهداف الوحدة
  %100  %35  %40  %25  وزن الوحدة
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  جدول المواصفات
  مجاالت التقويم

  العمليات العقلية العليا  عرفة والفهم الم

اسم   الرقم
  الوحدة

الوزن 
100%  

العالمة 
من 
40  

صيغ   تصف  عرفي  قارني  موضوعي
  كيميائية

تسمي 
  مركبات

توزيع 
  الكتروني

توظيف 
  معلومات

رسم ( 
  )أشكال

التنبأ 
بنوع 

  الرابطة

            2      3  5   %25  األولى  1

  2    6  6      1  2  4  21  %40  الثانية  2

    5      6        3  14  %35  الثالثة  3
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  بسم اللة الرحمن الرحيم
  أستبيان التحكيم على األختبار التحصيلي

  :أخي المحكم الكريم/ أختي المحكمة
  .تحية طيبة وبعد

  :أضع بين يديك مايلي
لمادة الكيمياء للفصل الدراسي األول ) اختيار من متعدد( أختبار تحصيلي  .1

 . فقرة60للصف العاشر مكون من 
 .جدول المواصفات .2
 .هداف السلوكية لألختبارقائمة تشمل اال .3

 .أرجو التكرم بابداء رايك من خالل أجابتك على فقرات األستبيان المرفق
  

  لحسن تعاونكم وأهتمامكم" وشكرا
  ايمن عودة الحجاج: الباحث

                                                            جامعة مؤته
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وحدة األهداف النهائية لل الرقم الصياغة اللغوية مناسبة األهداف للوحدة األولى
األولى  لمادة الكيمياء 
الفصل االول   الصف 

 العاشر

التعديل  يحذف مناسب
 المقترح

التعديل  يحذف مناسب
 المقترح

أن يقرر الطالب امكانية  1
 الذرة لالنقسام

      

أن يذكر الطالب مكونات  2
 الذرة

      

ب تعريف العدد أن يذكر الطال 3
 الذري 

      

 أن يربط الطالب بين عدد  4
+ الكتله وعدد البروتونات 

 النيترونات

      

  أن يربط الطالب بين  5
ترتيب مندليف والعدد الذري       
      

أن يحدد الطالب المبدأ الذي  6
 تم ترتيب الجدول عليه  

      

أن يتعرف الطالب على نص  7
  الثابتة قانون النسبة

      

 أن يحسب الطالب النسبة  8
 المئوية للعنصر في المركب

      

 أن يربط الطالب بين  9
التفريغ الكهربائي ووجود 

 االلكترونات في الذرة

      

 أن يتعرف الطالب على  10
 طبيعة االشعة المهبطية

      

أن يعرف الطالب الذرة من  11
 خالل وجهة نظر ثومبسون

      

أن يذكر الطالب تعريف  12
 ظاهرة النشاط األشعاعي  

      

أن يميز الطالب أشعة الفا  13
 من خالل صفاتها 

      

أن يربط الطالب بين مقدار  14
انحراف أشعة الفا وشحنة 

 النوأة 

      

أن يربط الطالب بين كتلة  15
 الذرة وعدد البروتونات 
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هائية للوحدة الثالثة  لمادة األهداف الن الرقم
 الكيمياء الفصل االول   الصف العاشر

 الصياغة اللغوية مناسبة األهداف للوحدة األولى

 التعديل المقترح يحذف مناسب التعديل المقترح يحذف مناسب

أن يتعرف الطالب على الصيغة البنائية  1
 للمركب من خالل معرفة الصيغة الجزئية 

      

       ر الطالب تعريف الصيغة الجزئية   أن يذك 2

أن يكتب الطالب التوزيع االلكتروني  3
 لأليون الموجب 

      

أن يرسم الطالب الرابطة المشتركة  4
الثالثية بين ذرتي النيتروجين داخل 

 الجزيء 

      

أن يذكر الطالب اسم المجموعة مع  5
معرفة الشحنة التي تحملها المجموعة       

      

 أن يقرر الطالب الشحنة التي يحملها  6
الفلز من خالل معرفة الصيغة الجزئية 

 للمركب

      

أن يكتب الطالب الصيغة الجزيئية  7
للمركب من خالل معرفة التكافؤ للفلز 

 واألوكسجين  

      

أن يسمي الطالب المركب الكيميائي من  8
 خالل كتابة الصيغة الجزئيه 

      

يسمي الطالب المركب الكيميائي أن  9
المتكون من مجموعتين مختلفتين 

 أحدهما موجبة واألخرى سالبة

      

أن يحدد الطالب الغاز النبيل من خالل  10
معرفة التوزيع االلكتروني ألقرب 

العناصر او األيونات للعناصر القريب 
 منه

      

أن يستنتج الطالب عدد االلكترونات في  11
د خسارته لاللكترونات من األيون بع

خالل معرفة الشحنة التي يحملها األيون 
 الموجب

      

أن يحدد الطالب الصيغة الجزيئية التي  12
تحتوي على رابطة أيونية من خالل 

تواجد عنصرين مختلفين في 
الكهروسلبية من خالل موضعها في 

 الجدول

      

أن يحدد الطالب الصيغة الجزيئية التي  13
ي على رابطة احادية مشتركة من تحتو

خالل تقارب الكهروسلبية من خالل 
 موضعها في الجدول

      

أن يستدل الطالب على األيون الذي  14
الغاز (وصل الى الحد االدنى من الطاقة

عدد (من خالل معرفة الشحنه) النبيل
 ) االلكترونات التي خسرها او كسبها

      

جزيئية لمركب أن يحدد الطالب الصيغة ال 15
يحتوي على رابطه مشتركة ثنائية من 

 خالل توزيع لويس
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أن يحدد الطالب عدد الروابط التي تتكون  16
من خالل معرفة المعادلة الكيميائية 

 والمواد -للتفاعل بين المواد المتفاعلة
 الناتجه

      

أن  يتقن الطالب تمثيل لويس بالنقاط  17
 المدار االخير وتوزيع االلكترونات في

 حسب قوة تنافرها

      

أن يذكر الطالب صيغة الرابطه التي  18
 تتكون بين فلز الفلور والهيدروجين

      

أن يذكر الطالب طبيعة الرابطة بين  19
عنصر في يسار الجدول وعنصر في 

 يمين الجدول الدوري

      

أن يحدد الطالب األيونات الناتجة عن  20
ن في الماء مثالنا ذوبان ملح معي

AgNO3  

      

أن يربط الطالب عالقة بين عدد  21
االلكترونات التي يخسرها وعدد 

  االلكترونات التكافؤ
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  )ب ( الملحق 

  االختبار وأهدافة السلوكية بعد التعديل من قبل المحكمين
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  بسم اهللا الرحمن الرحمن الرحيم
  تبار كيمياء الفصل الدراسي األولاخ

  الصف العاشر األساسي
  

  :المدرسة   :األسم 
  -:مالحظة 

  .  فقرة 55 عدد فقرات االختبار - أ 
  . الجدول الدوري المرفق باالختبار يستخدم للحصول على العدد الذري و الكتلة الذرية للعنصر–ب 
  

  -: تحتوى الذرة على الجسيمات اآلتية -1
  بروتونات و نيوترونات. و بروتونات                                                  بالكترونات . أ
  بروتونات و الكترونات و نيوترونات. نيوترونات و الكترونات                                      د. ج
  -:العدد الذري هو  -2
  عدد النيوترونات في الذرة.                 بعدد البروتونات في الذرة                              . أ
  كل ما ذكر صحيح. عدد االلكترونات في الذرة                                            د. ج
  -:العدد الكتلي هو  -7
  عدد النيوترونات. عدد البروتونات                                                        ب. أ
 عدد االلكترونات.  تونات و النيوترونات                                           دعدد البرو. ج
  -:رتب العالم مندليف العناصر في جدول دوري وفق مبدأ  -8

 تزايد الكتلة الذرية. تزايد العدد الذري                                                ب  . ب
 تناقص الكتلة الذرية.                                      دتناقص العدد الذري            .    ج

  -:تم ترتيب العناصر في الجدول الدوري الحديث وفق  -9
 تزايد الكتلة الذرية. تزايد العدد الذري                                                   ب.  أ

  تناقص الكتلة الذرية.                                 دتناقص العدد الذري                   .               ج
هذا " النسب المئوية لكتل العناصر في مركب ما هي نسب ثابتة مهما أختلفت طرق تحضير المركب " -6

  -:نص 
  قانون النسب الثابتة . قانون النسب المتضاعفة                                               ب.   أ
  قانون فارادي.  ن التركيز الموالري                                             دقانو.  ج
   النسبة المئوية لكتلة عنصر الهيدروجين في مركب الماء تساوي– 7
   %10. د %              88,88. ج %             90. ب %                       11,11. أ
  -: أستنتاج بأن الذرات تحتوي جسيمات سالبة الشحنة هي  التجارب التي قادت الى– 8     
  تجارب التحليل الكهربائي. تجارب الجاذبية األرضية                                             ب. أ
  تجارب التفريغ الكهربائي.  تجارب النشاط األشعاعي                                        د. ج
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  -:لمهبطية تكون ظال لألجسام  التي تعترض طريقها ألنها  األشعة ا–9   
  تسير بخطوط مستقيمة. شحنتها سالبة                                                            ب. أ
  تنحرف في المجال المغناطيسي. لها طاقة حركية                                                       د. ج

هذا "   تتكون الذرة من جسم صلب متجانس موجب الشحنة  تتوزع فيها األلكترونات السالبة بأنتظام "-10
  -:نص 

 نموذج رذرفورد الذري.نموذج ثومبسون الذري                                        ب.أ
  ور الذرينموذج ب.نموذج دالتون الذري                                                د.ج

يمثل هذا " أنطالق أشعة نووية بشكل تلقائي من أنوية ذرات بعض العناصر الثقيلة غير المستقرة  "  -11
  النص

 نظرية دالتون الذرية.ظاهرة النشاط األشعاعي                                                 ب.أ
  نموذج رذرفورد الذري.                   دظاهرة التوتر السطحي                                .ج

  -: أحدى اآلتية ال تنتمي لخصائص أشعة ألفا -12
  

 أمواج كهرومغناطيسية.موجبة الشحنة                                                          ب.أ
  لتها  كبيرةكت. قدرتها منخفضة على أختراق األجسام                                    د.ج

  -: وفق نموذج رذرفورد الذري تتركز كتلة الذرة في نواتها بسبب -13
 أحتواء النواة  على البروتونات. أحتواء النواة على األلكترونات                            ب. أ
  وناتأحتواء النواة على البروتونات و النيوتر.أحتواء النواة على البروتونات و األلكترونات   د. ج

 أحد العناصر األتية يتفاعل مع الماء بشدة مكونا محلوال قاعديا و يتفاعل مع األكسجين و يوصل التيار – 14
  -:الكهربائي 

  P -                     د  S -                        ج  Al -                      ب  Na -أ
   الى حالة االستقرار  أذا ( Al ) يصل العنصر– 15

  كسب ثالث الكترونات. فقد ثالث الكترونات                                                      ب. أ
  ال شيء مما ذكر. شارك بثالث الكترونات                                                     د. ج

  X فأن 9األلكترونات يساوي  و عدد 9 يساوي   ( X ) اذا علمت أن عدد البروتونات لذرة العنصر -16
   )2-( ايون سالب شحنته . ذرة متعادلة                                                              ب. أ
   )1-( أيون سالب شحنته .د )                                              1( +أيون موجب شحنته .ج

  ( Cs ) العنصر   عدد األلكترونات التكافؤ لذرة-17
  1.                               د2.                        ج3.                           ب4. أ

   يتكون مركب كيميائي صيغته  O  مع عنصر  Al عند تفاعل عنصر -18
  Al2O.   د                     AlO2.              ج Al2O3.                            بAlO.  أ

  -: العنصر الذي يسبب نقصه في جسم األنسان الى مرض فقر الدم هو -19
  Na.  د .P                           جFe                         .                             ب F.  أ
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  في تفاعالته يساوي ) Mg( شحنة األيون الذي يكونه عنصر المغنيسيوم -20
   )2-. ( د )                        2. ( +ج )                     1-. (               ب )   1. ( +أ

  يساوي  )  (  CH4 تكافؤ ذرة الكربون في مركب – 21
  3.                                  د2.                             ج4.                        ب1. أ

     بأنه  ( Ar )ن  يتصف غاز األرغو– 22
  تركيبة األلكتروني مستقر. يوجد على ذرات منفرده في الطبيعة                                           ب. أ
  جميع ما ذكر.   خامل كيميائيا                                                                           د. ج

   يتكون من مركب ( Cl ) مع عنصر الكلور  ( Mg )يوم  عند تفاعل عنصر المغنيس-23
  Cl2Mg.                       د MgCl3.                  ج   MgCl2.                  بMgCl. أ

   العنصر األنشط كيميائيا هو-24
  Rb.           د                   K.                            ج Na.                         بLi. أ

    العنصر الفلزي هو-25
  N.                                   دCl.                        جMg.                         بS. أ

  -:التركيب االلكتروني لذرة المغنيسيوم  -26
  2  ، 8  ،  2.         ب                                                             6 ، 8 ،  2.   أ
  4  ، 4  ،  2.                                                                        د8  ، 2 ،  2. ج

 يساوي    ) 1 ، 8 ، 8 ، 2(  عدد اإللكترونات في  ذرة  العنصر الذي له التركيب اإللكتروني -27
  19.                     د1.            ج             8.                    ب2 . أ
  يساوي  ) 4 ، 18  ، 8  ،  2(   الذي تركيبة اإللكتروني X رقم مجموعة العنصر -28

  4.                  د18.                              ج8.                    ب2. أ
   يساوي19ري   عدده الذ ( X ) رقم دورة العنصر ذو الرمز االفتراضي -29

  4.                     د3.                             ج2.                          ب1.       أ
   يتصف الفلز بـ-30

  موصل للحرارة و الكهرباء. حالته الفيزيائية صلبه                                                ب.      أ
  كل ما ذكر صحيح.                                                   دقابل للطرق و السحب .     ج

تصاعديا حسب زيادة درجة غليانها على النحو ) حديد | سليكون | بروم | أكسجين (  تترتب العناصر -31
  -:اآلتي
  أكسجين/ بروم / حديد / سليكون . حديد                                ب/ بروم / سليكون / أكسجين .     أ
  حديد/ سليكون / بروم / أكسجين .  سليكون                         د/ أكسجين | بروم / حديد .     ج

  1:1يتفاعل مع  العناصر القلوية بنسبة عددية  ،  عنصر موجود على شكل جزيئات ثنائية الذرة – 32 
  هيدروجين. كلور                 د.     جكبريت                 .  نيون                  ب.      أ

  في تفاعله مع حامض الهيدروكلوريك"  العنصر االكثر نشا طا-33
    B.                  د  Al.                       ج  Mg.                ب  K  . ب
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  -: يفقد العنصر الفلزي لمعانة الفلزي بسبب – 34
  تفاعله مع عناصر الجو.                                               بخموله الكيميائي          .      أ
  انخفاض درجة انصهاره. تأثره بالحرارة                                                            د.     ج

  -:  هو  CO2  الشكل البنائي لمركب -35
  رباعي األوجه منتظم.  مثلث مسطح               د.    جهرم ثالثي          . خطي            ب.      أ

  -:  الصيغة الجزيئية للمركب هي  الصيغة التي تتضمن -36
  رموز العناصر و أعداد ذراتها في المركب. رموز العناصر في المركب                              ب.      أ
  عدد البروتونات والنيوترونات في ذرة العنصر.      دعدد البروتونات في ذرة العنصر             .      ج

  - :   Mg+2 التوزيع األلكتروني لأليون -37
   )6 ، 2. ( د )               8، 2. ( ج  )         3 ، 8 ، 2. ( ب )                     2  ، 8 ، 2. ( أ

  -:  على النحو اآلتي  ( N2 ) تمثل الرابطه المشتركة في جزيء -38
   ) N :  : N (.             د ) N =N  (.              ج ) N = N (. ب )                 N –N  (. أ

    بـ  ( CO3 -2) تسمى المجموعة -39
  مجموعة األمونيوم. مجموعة الكربونات       د. مجموعة الكبريتات    ج. مجموعة الهيدروكسيل     ب. أ

    فأن تكافؤ ذرات النحاس في المركبين على الترتيب هو  ( CuO \ Cu2O ) في المركبين التاليين -40
   )1 ، 2. ( د  )             4 ، 3. ( ج )                  3 ، 2.  ( ب  )                  2 ، 1. ( أ

  -:فأن صيغة أكسيد الرصاص  ) 4( و تكافؤ الرصاص  ) 2(  أذا علمت أن تكافؤ األكسجين -41
  Pb2O3.               د PbO2.                           ج  Pb2O.                   ب    PbO. أ

  -:  يسمى  ( NaOH)المركب ذو الصيغة الكيميائية – 42
  كبريتات الصوديوم.هيدروكسيد الصوديوم    د.  كربونات الصوديوم     ج. هيدروكسيد البوتاسيوم    ب . أ

  -:كب نترات األمونيوم هي  الصيغة الكيميائية لمر-43
  NH4Cl.               د 2SO4(NH4 )  .             ج   NH4OH.          ب NH4NO3. أ

  -: هو   ( O-2 ) الغز النبيل الذي يتفق توزيعه األلكتروني مع أيون -44
  He.              د                  Kr.                           ج  Ne.                     ب Ar. أ

  - )  : ( Al+3 عدد األلكترونات في أيون -45
  13.                                  د12.                             ج10.                        ب8. أ

  -: الصيغة الكيميائية التي تحتوي رابطة أيونية -46
  NH3.                           د  KCl.                  ج            O2.                   ب  N2. أ

  -:مشتركة أحادية  الصيغة الكيميائية التي تحتوي رابطة – 47
  CO2.                   د H2.                        ج  O2.                 ب  N2. أ

  -  : ( Ne )لكترونات النيون  األيون الذي يحتوي عددا من االلكترونات  مساويا لعدد ا– 48
  Cl-1. د                              P-3.                           جK+1. ب                                Na+1. أ

  -: الصيغة الكيميائية التي تحتوي رابطة مشتركة ثنائية -49
  NH3.                 د Cl2.      ج                    O2.                            بN2. أ
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  -:فأن عدد الروابط التي تكونت يساوي   3Н2  + N2  à 2NH3  في تفاعل -50
   )3. ( د )                    4. ( ج )                     6. ( ب )                        2. ( أ

  .  .-: رمز لويس لذرة الكربون -51
                                                                                                         .C ..                     دC :.                       ج. C ..            ب             : C ..   أ

  : ترتبط ذرة الفلور مع الهيدروجين داخل الجزيء برابطة -52
  رابطة هيدروجينية.                  درابطة فلزي.          جرابطة أيونية    .      بمشتركة          . أ

  -: ترتبط ذرة الكلور مع ذرة الصوديوم برابطة -53
  رابطة هيدروجينية.          درابطة فلزية .     جرابطة أيونية          . مشتركة               ب. أ

  -:  في الماء هي   AgNO3ن ملح  األيونات الناتجة عند ذوبا-54
Ag+  , NO3.  أ

NO3.              ج  +Ag.               ب -
Na+ , NO3 .               د -

-  
  -:فأن تكافؤ األلمنيوم  ، Al + =3 أذا علمت أن شحنة أيون األلمنيوم -55

  )صفر . (         د )       3 -. ( ج )            3.  ( ب )                     3.  ( +أ
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األهداف النهائية للوحدة الثالثة   الرقم الصياغة اللغوية مناسبة األهداف للوحدة األولى
لمادة الكيمياء الفصل االول   

 الصف العاشر
التعديل  يحذف مناسب

 المقترح
 التعديل المقترح يحذف مناسب

أن يرسم الطالب  الصيغة البنائية  1
للمركب من خالل معرفة الصيغة 

 الجزئية 

      

أن يذكر الطالب تعريف الصيغة  2
 الجزئية   

      

أن يكتب الطالب التوزيع  3
 االلكتروني لأليون الموجب 

      

أن يرسم الطالب الرابطة  4
المشتركة الثالثية بين ذرتي 

  N2النيتروجين داخل الجزيء 

      

أن يذكر الطالب اسم  5
مع معرفة ) األيونية(المجموعة
 ي تحملها        الشحنة الت

      

 أن يقرر الطالب الشحنة التي  6
يحملها الفلز من خالل معرفة 

 صيغة المركب

      

أن يكتب الطالب الصيغة الجزيئية  7
للمركب من خالل معرفة التكافؤ 

 للفلز واألوكسجين  

      

أن يسمي الطالب المركب  8
الكيميائي من خالل كتابة الصيغة 

 الجزئيه 

      

أن يسمي الطالب المركب  9
الكيميائي المتكون من مجموعتين 
مختلفتين أحدهما موجبة واألخرى 

 سالبة

      

أن يحدد الطالب الغاز النبيل من  10
خالل معرفة التوزيع االلكتروني 

ألقرب العناصر او األيونات 
 للعناصر القريب منه

      

أن يستنتج الطالب عدد  11
أليون بعد االلكترونات في ا

خسارته لاللكترونات من خالل 
معرفة الشحنة التي يحملها األيون 

 الموجب

      

أن يحدد الطالب الصيغة الجزيئية  12
التي تحتوي على رابطة أيونية 

من خالل تواجد عنصرين مختلفين 
في الكهروسلبية من خالل 

 موضعها في الجدول

      

أن يحدد الطالب الصيغة الجزيئية  13
لتي تحتوي على رابطة احادية ا

مشتركة من خالل تقارب 
الكهروسلبية من خالل موضعها 

 في الجدول

      

      أن يستدل الطالب على األيون  14
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الذي وصل الى الحد االدنى من 
من خالل ) الغاز النبيل(الطاقة

عدد االلكترونات (معرفة الشحنه
 ) التي خسرها او كسبها

لصيغة الجزيئية أن يحدد الطالب ا 15
لمركب يحتوي على رابطه 

مشتركة ثنائية من خالل توزيع 
 لويس

      

أن يحدد الطالب عدد الروابط التي  16
تتكون من خالل معرفة المعادلة 

الكيميائية للتفاعل بين المواد 
  والمواد الناتجه-المتفاعلة

      

أن  يتقن الطالب تمثيل لويس  17
 بالنقاط 

      

 يذكر الطالب صيغة الجزيء أن 18
الناتج التي تتكون بين فلز الفلور 

 والهيدروجين

      

أن يذكر الطالب طبيعة الرابطة  19
بين عنصر في يسار الجدول 

 وعنصر في يمين الجدول الدوري

      

أن يحدد الطالب األيونات الناتجة  20
عن ذوبان ملح معين في الماء 

  AgNO3مثال 

      

ربط الطالب عالقة بين عدد أن ي 21
االلكترونات التي يخسرها وعدد 

  االلكترونات التكافؤ
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األهداف النهائية للوحدة الثانية  لمادة   الرقم  الصياغة اللغوية  هداف للوحدة األولىمناسبة األ

  التعدیل المقتر  یحذف  مناسب  التعدیل المقتر  یحذف  مناسب الكيمياء الفصل االول   الصف العاشر
أن يحدد الطالب ناتج تفاعل الفلز مع   1

 الماء
            

أن يربط الطالب بين سبب استقرار الفلز   2
 وخسارته لاللكترونات  

            

أن يربط الطالب بين شحنة الذرة وعدد   3
 ات والبروتوناتااللكترون

            

أن يربط الطالب بين عدد االلكترونات في   4
الطبقة االخيرة وااللكترونات التكافؤ         

            

أن يكتب الطالب معادلة تفاعل الفلز مع   5
 االوكسجين   

            

أن يفسر الطالب العالقة بين نقص الحديد   6
 وفقر الدم 

            

مغنيسيوم عند أن يحدد الطالب تكافؤ ال  7
 تفاعله مع االوكسجين

            

أن يحدد الطالب تكافؤ الكربون من خالل   8
 عدد الروابط التي يكونها  

            

أن يتعرف الطالب على صفات الغا ز   9
 النبيل 

            

             أن يكمل الطالب تفاعل فلز مع الفلز   10
أن يحدد الطالب العنصر االنشط في   11

 ئية السلسلة الكهربا
            

             أن يقارن الطالب بين الفلز والال فلز   12
أن يكتب الطالب التركيب االلكتروني   13

 للمغنيسيوم
            

 أن يتعرف الطالب على البوتاسيوم من   14
 خالل توزيعه االلكتروني

            

أن يحدد الطالب مجموعة العنصر من   15
 خالل التوزيع االلكتروني

            

دد الطالب دورة العنصر من خالل أن يح  16
 التوزيع االلكترني

            

             أن يذكر الطالب أهم صفات الفلز   17
أن يرتب الطالب العناصر حسب درجة   18

غليانها من خالل طبيعتها صلبة اوسائلة 
 او غازية

            

أن يمييز الطالب الكلور من خالل معرفته   19
  العناصر القلوية كغا ز ثنائي وتفاعله مع

            

أن يرتب الطالب العناصر حسب نشاطها   20
 في تفاعلها مع الحمض

            

أن يقارن الطالب بين تفاعل الفلز   21
 )الهواء(والالفلز من خالل تفاعلة مع 
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األهداف النهائية للوحدة الثالثة  لمادة الكيمياء الفصل   الرقم  الصياغة اللغوية  اسبة األهداف للوحدة األولىمن
التعدیل   یحذف  مناسب االول   الصف العاشر

  المقتر
التعدیل   یحذف  مناسب

  المقتر
أن يرسم الطالب  الصيغة البنائية للمركب من خالل معرفة            1

 الصيغة الجزئية 
            

             أن يذكر الطالب تعريف الصيغة الجزئية     2
             روني لأليون الموجب أن يكتب الطالب التوزيع االلكت  3
أن يرسم الطالب الرابطة المشتركة الثالثية بـين ذرتـي            4

  N2النيتروجين داخل الجزيء 
            

مـع معرفـة    ) األيونيـة (أن يذكر الطالب اسم المجموعة      5
 الشحنة التي تحملها        

            

 أن يقرر الطالب الشحنة التي يحملها الفلـز مـن خـالل              6
  المركبمعرفة صيغة

            

أن يكتب الطالب الصيغة الجزيئية للمركب من خالل معرفة           7
 التكافؤ للفلز واألوكسجين  

            

أن يسمي الطالب المركب الكيميائي من خالل كتابة الصيغة    8
 الجزئيه 

            

أن يسمي الطالـب المركـب الكيميـائي المتكـون مـن              9
 ى سالبةمجموعتين مختلفتين أحدهما موجبة واألخر

            

أن يحدد الطالب الغاز النبيل من خـالل معرفـة التوزيـع              10
االلكتروني ألقرب العناصر او األيونات للعناصر القريـب        

 منه

            

أن يستنتج الطالب عدد االلكترونات فـي األيـون بعـد خـسارته               11
 لاللكترونات من خالل معرفة الشحنة التي يحملها األيون الموجب

            

أن يحدد الطالب الصيغة الجزيئية التي تحتوي على رابطة           12
أيونية من خالل تواجد عنصرين مختلفين في الكهروسلبية        

 من خالل موضعها في الجدول

            

أن يحدد الطالب الصيغة الجزيئية التي تحتوي على رابطة           13
احادية مشتركة من خالل تقارب الكهروسلبية مـن خـالل     

 موضعها في الجدول

            

أن يستدل الطالب على األيون الذي وصل الى الحد االدنى            14
عـدد  (من خالل معرفـة الـشحنه     ) الغاز النبيل (من الطاقة 

 ) االلكترونات التي خسرها او كسبها

            

أن يحدد الطالب الصيغة الجزيئية لمركب يحتـوي علـى            15
 رابطه مشتركة ثنائية من خالل توزيع لويس

            

دد الطالب عدد الروابط التي تتكون من خالل معرفة المعادلة          أن يح   16
  والمواد الناتجه-الكيميائية للتفاعل بين المواد المتفاعلة

            

             أن  يتقن الطالب تمثيل لويس بالنقاط   17
أن يذكر الطالب صيغة الجزيء الناتج التي تتكون بين فلز            18

 الفلور والهيدروجين
            

كر الطالب طبيعة الرابطة بين عنـصر فـي يـسار           أن يذ   19
 الجدول وعنصر في يمين الجدول الدوري

            

أن يحدد الطالب األيونات الناتجة عن ذوبان ملح معين فـي المـاء      20
  AgNO3مثال 

            

أن يربط الطالب عالقة بين عدد االلكترونات التي يخسرها           21
  وعدد االلكترونات التكافؤ
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  )ج ( الملحق 
  نماذج االختبار الخمسة التي تم تطبيقها على الطالب
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  بسم اهللا الرحمن الرحمن الرحيم
  األولاختبار كيمياء الفصل الدراسي 

                                                   الصف العاشر األساسي                                        
  1نموذج
  

  :المدرسة   :األسم 
  -:مالحظة 

  .  فقرة 31 عدد فقرات االختبار - أ 
  .تلة الذرية للعنصر الجدول الدوري المرفق باالختبار يستخدم للحصول على العدد الذري و الك–ب 

  -: العدد الكتلي هو -1
  عدد النيوترونات. عدد البروتونات                                                          ب. أ
  عدد االلكترونات.  عدد البروتونات و النيوترونات                                         د. ج

يمثل هذا " شكل تلقائي من أنوية ذرات بعض العناصر الثقيلة غير المستقرة أنطالق أشعة نووية ب "  -2    
  النص

 نظرية دالتون الذرية.ظاهرة النشاط األشعاعي                                                 ب.أ
  الذرينموذج رذرفورد .ظاهرة التوتر السطحي                                                   د.ج

  -: العنصر الذي يسبب نقصه في جسم األنسان الى مرض فقر الدم هو -3  
                                      جFe                             .                             ب F.  أ

P. د  .Na  
  -: تم ترتيب العناصر في الجدول الدوري الحديث وفق -4

 تزايد الكتلة الذرية. لذري                                                   بتزايد العدد ا.  أ
  تناقص الكتلة الذرية.  تناقص العدد الذري                                                  د.               ج

   يتكون مركب كيميائي صيغته  O  مع عنصر  Al عند تفاعل عنصر -5
  Al2O.                     د AlO2.                    ج Al2O3.                         ب   AlO.  أ

  في تفاعله مع حامض الهيدروكلوريك"  العنصر االكثر نشا طا- 6
     B.                  د  Al.                       ج  Mg.                ب  K  . ت

مع الماء بشدة مكونا محلوال قاعديا و يتفاعل مع األكسجين و يوصل التيار  أحد العناصر األتية يتفاعل – 7
  -:الكهربائي 
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  P -                            د  S -                        ج  Al -                      ب  Na -أ
  -  : ( Ne ) األيون الذي يحتوي عددا من االلكترونات  مساويا لعدد الكترونات النيون – 8
  Cl-1. د                              P-3.                           جK+1. ب                                Na+1. أ

  -: الصيغة الكيميائية التي تحتوي رابطة أيونية -9
  NH3.         د                    KCl.                             ج O2.                   ب  N2. أ

هذا " تتكون الذرة من جسم صلب متجانس موجب الشحنة  تتوزع فيها األلكترونات السالبة بأنتظام "  -   10
  -:نص 

 نموذج رذرفورد الذري.نموذج ثومبسون الذري                                          ب.أ
  نموذج بور الذري.           دنموذج دالتون الذري                                  .ج

  -: العدد الذري هو -11
  عدد النيوترونات في الذرة. عدد البروتونات في الذرة                                             ب. أ
  كل ما ذكر صحيح. عدد االلكترونات في الذرة                                              د. ج

  -: مندليف العناصر في جدول دوري وفق مبدأ  رتب العالم- 12
 تزايد الكتلة الذرية. تزايد العدد الذري                                               ب  . ت
  تناقص الكتلة الذرية. تناقص العدد الذري                                                    د.    ج

  -:ائص أشعة ألفا  أحدى اآلتية ال تنتمي لخص-13  
 أمواج كهرومغناطيسية.موجبة الشحنة                                                   ب.أ
  كتلتها  كبيرة. قدرتها منخفضة على أختراق األجسام                             د.ج

  -: هو   ( O-2 ) الغاز النبيل الذي يتفق توزيعه األلكتروني مع أيون -14
  He.                               د Kr.                           ج  Ne.                     ب Ar. أ

  -:  على النحو اآلتي  ( N2 ) تمثل الرابطه المشتركة في جزيء -15
   ) N :  : N (.             د ) N =N  (.          ج ) N = N (. ب )                   N –N  (. أ

   الى حالة االستقرار  أذا ( Al ) يصل العنصر– 16
  كسب ثالث الكترونات. فقد ثالث الكترونات                                                          ب. أ
  ال شيء مما ذكر. شارك بثالث الكترونات                                                       د. ج
  -:عنصر الفلزي لمعانة الفلزي بسبب  يفقد ال–17  

  تفاعله مع عناصر الجو. خموله الكيميائي                                                   ب.      أ
  انخفاض درجة انصهاره. تأثره بالحرارة                                                      د.     ج

   يتكون من مركب ( Cl ) مع عنصر الكلور  ( Mg )يوم  عند تفاعل عنصر المغنيس-18
  Cl2Mg.                     د MgCl3.                  ج   MgCl2.                  بMgCl. أ

  يساوي  )  (  CH4 تكافؤ ذرة الكربون في مركب –19
  3.                          د      2.                         ج4.                             ب1. أ

    -: األشعة المهبطية تكون ظال لألجسام  التي تعترض طريقها ألنها – 20
  تسير بخطوط مستقيمة. شحنتها سالبة                                                    ب. أ
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  حرف في المجال المغناطيسيتن. لها طاقة حركية                                                د. ج
  .  .-: رمز لويس لذرة الكربون - 21

  .C ..                     دC :.                       ج. C ..                       ب  : C ..   أ
  -:مشتركة أحادية  الصيغة الكيميائية التي تحتوي رابطة –  22

  CO2.                                د H2.           ج              O2.                 ب  N2. أ
  -:  في الماء هي   AgNO3 األيونات الناتجة عند ذوبان ملح - 23

Ag+  , NO3.  أ
NO3.              ج  +Ag.               ب -

Na+ , NO3 .               د -
-  

  -: الصيغة الكيميائية التي تحتوي رابطة مشتركة ثنائية - 24
  NH3.                 د Cl2.                      ج    O2.                            بN2. أ

  - )  : ( Al+3 عدد األلكترونات في أيون -  25
  13.                                  د12.                             ج10.                        ب8. أ

  -: الجزيئية للمركب هي  الصيغة التي تتضمن   الصيغة-  26
  رموز العناصر و أعداد ذراتها في المركب. رموز العناصر في المركب                              ب.      أ
  عدد البروتونات والنيوترونات في ذرة العنصر.  عدد البروتونات في ذرة العنصر                د.      ج

   يساوي19  عدده الذري  ( X )لعنصر ذو الرمز االفتراضي  رقم دورة ا- 27
  4.                     د3.                             ج2.                          ب1.       أ

  ( Cs )  عدد األلكترونات التكافؤ لذرة العنصر -28
  1.                               د2.    ج                         3.                           ب4. أ
  -: ترتبط ذرة الكلور مع ذرة الصوديوم برابطة - 29 
  رابطة هيدروجينية. رابطة فلزية                د. رابطة أيونية              ج. مشتركة               ب. أ

  - :   Mg+2 التوزيع األلكتروني لأليون -  30
 )6 ، 2. ( د )               8، 2. ( ج  )         3 ، 8 ، 2. (                    ب )  2  ، 8 ، 2. ( أ

  -: الصيغة الكيميائية لمركب نترات األمونيوم هي - 31  
  NH4Cl.               د 2SO4(NH4 )  .             ج   NH4OH.          ب NH4NO3. أ
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   الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحمن

  اختبار كيمياء الفصل الدراسي األول
                                                   الصف العاشر األساسي                                        

  2نموذج
  

  :المدرسة   :األسم 
  -:مالحظة 

  .  فقرة 31 عدد فقرات االختبار - أ 
  . يستخدم للحصول على العدد الذري و الكتلة الذرية للعنصر الجدول الدوري المرفق باالختبار–ب 
  -:  على النحو اآلتي  ( N2 ) تمثل الرابطه المشتركة في جزيء -1
   ) N :  : N (.             د ) N =N  (.              ج ) N = N (. ب )                   N –N  (. أ

  -: هو   ( O-2 )ني مع أيون  الغاز النبيل الذي يتفق توزيعه األلكترو-2
  He.                               د Kr.                           ج  Ne.                     ب Ar. أ

  -: أحدى اآلتية ال تنتمي لخصائص أشعة ألفا -3
 سيةأمواج كهرومغناطي.موجبة الشحنة                                                    ب.أ
  كتلتها  كبيرة. قدرتها منخفضة على أختراق األجسام                              د.ج

  -: رتب العالم مندليف العناصر في جدول دوري وفق مبدأ -4
 تزايد الكتلة الذرية. تزايد العدد الذري                                                    ب  . ث
  تناقص الكتلة الذرية.                                              دتناقص العدد الذري    .  ج

  -: العدد الذري هو -5
  عدد النيوترونات في الذرة. عدد البروتونات في الذرة                                           ب. أ
  كل ما ذكر صحيح.   دعدد االلكترونات في الذرة                                           . ج

هذا " تتكون الذرة من جسم صلب متجانس موجب الشحنة  تتوزع فيها األلكترونات السالبة بأنتظام "  -  6
  -:نص 

 نموذج رذرفورد الذري.نموذج ثومبسون الذري                                         ب.أ
  نموذج بور الذري.            دنموذج دالتون الذري                               .ج

  -: الصيغة الكيميائية التي تحتوي رابطة أيونية -7
  NH3.                           د  KCl.                             ج O2.                   ب  N2. أ

  -  : ( Ne ) األيون الذي يحتوي عددا من االلكترونات  مساويا لعدد الكترونات النيون – 8
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  Cl-1. د                              P-3.                           جK+1. ب                                Na+1. أ
 أحد العناصر األتية يتفاعل مع الماء بشدة مكونا محلوال قاعديا و يتفاعل مع األكسجين و يوصل التيار – 9

  -:الكهربائي 
  P -                            د  S -                        ج  Al -      ب                  Na -أ
  

  في تفاعله مع حامض الهيدروكلوريك"  العنصر االكثر نشا طا- 10
     B.                  د  Al.                     ج  Mg.                ب  K  . ث

  ركب كيميائي صيغته يتكون م  O  مع عنصر  Al عند تفاعل عنصر -11
  Al2O.                       د AlO2.             ج Al2O3.                            بAlO.  أ

  -: تم ترتيب العناصر في الجدول الدوري الحديث وفق -12
 ةتزايد الكتلة الذري. تزايد العدد الذري                                                   ب.  أ

  تناقص الكتلة الذرية.  تناقص العدد الذري                                                د.               ج
  -: العنصر الذي يسبب نقصه في جسم األنسان الى مرض فقر الدم هو -13
  Na.  د .P                               جFe                     .                             ب F.  أ

يمثل هذا " أنطالق أشعة نووية بشكل تلقائي من أنوية ذرات بعض العناصر الثقيلة غير المستقرة  "  -14
  النص

 نظرية دالتون الذرية.ظاهرة النشاط األشعاعي                                                 ب.أ
  نموذج رذرفورد الذري.                            دظاهرة التوتر السطحي                       .ج

  -: العدد الكتلي هو -15
  عدد النيوترونات. عدد البروتونات                                                         ب. أ
  عدد االلكترونات.  عدد البروتونات و النيوترونات                                        د. ج

  -: الصيغة الكيميائية لمركب نترات األمونيوم هي - 16
  NH4Cl.               د 2SO4(NH4 )  .             ج   NH4OH.          ب NH4NO3. أ

  - :   Mg+2 التوزيع األلكتروني لأليون -  17
 )6 ، 2. (     د )           8، 2. ( ج  )       3 ، 8 ، 2. ( ب )                 2  ، 8 ، 2. ( أ

  -: ترتبط ذرة الكلور مع ذرة الصوديوم برابطة - 18  
رابطة . رابطة فلزية                          د. رابطة أيونية              ج. مشتركة               ب. أ

  هيدروجينية
  ( Cs )  عدد األلكترونات التكافؤ لذرة العنصر -19

  1.                                 د2.                          ج3 .                        ب4. أ
   يساوي19  عدده الذري  ( X ) رقم دورة العنصر ذو الرمز االفتراضي - 20

  4.                     د3.                             ج2.                          ب1.       أ
  -:لمركب هي  الصيغة التي تتضمن   الصيغة الجزيئية ل-  21

  رموز العناصر و أعداد ذراتها في المركب. رموز العناصر في المركب                             ب.      أ
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  عدد البروتونات والنيوترونات في ذرة العنصر.  عدد البروتونات في ذرة العنصر                  د.      ج
  - )  : ( Al+3أيون  عدد األلكترونات في -  22

  13.                                  د12.                             ج10.                        ب8. أ
  -: الصيغة الكيميائية التي تحتوي رابطة مشتركة ثنائية - 23

  NH3.          د        Cl2.                      ج    O2.                            بN2. أ
  -:  في الماء هي   AgNO3 األيونات الناتجة عند ذوبان ملح - 24

Ag+  , NO3.  أ
NO3.              ج  +Ag.               ب -

Na+ , NO3 .               د -
-  

  -:مشتركة أحادية  الصيغة الكيميائية التي تحتوي رابطة –  25
  CO2.                           د H2.                    ج      O2.                 ب  N2. أ

  .  .-: رمز لويس لذرة الكربون - 26
  .C ..                     دC :.                       ج. C ..                       ب  : C ..   أ

    -: األشعة المهبطية تكون ظال لألجسام  التي تعترض طريقها ألنها – 27
  تسير بخطوط مستقيمة. شحنتها سالبة                                                             ب. أ
  تنحرف في المجال المغناطيسي. لها طاقة حركية                                                 د. ج

  يساوي  )  (  CH4 تكافؤ ذرة الكربون في مركب –28
  3.                                د2.                               ج4.          ب           1. أ

   يتكون من مركب ( Cl ) مع عنصر الكلور  ( Mg ) عند تفاعل عنصر المغنيسيوم - 29
  Cl2Mg.                         د MgCl3.               ج   MgCl2.           بMgCl.           أ

  -: يفقد العنصر الفلزي لمعانة الفلزي بسبب –30
  تفاعله مع عناصر الجو. خموله الكيميائي                                                     ب.      أ
 انخفاض درجة انصهاره. تأثره بالحرارة                                                      د.     ج

   الى حالة االستقرار  أذا ( Al ) يصل العنصر– 31 
  كسب ثالث الكترونات. فقد ثالث الكترونات                                                      ب. أ
  ال شيء مما ذكر. شارك بثالث الكترونات                                                     د. ج
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  رحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن ال
  اختبار كيمياء الفصل الدراسي األول

                                                   الصف العاشر األساسي                                        
  3نموذج
  

  :المدرسة   :األسم 
  -:مالحظة 

  .  فقرة 31 عدد فقرات االختبار - أ 
  .تبار يستخدم للحصول على العدد الذري و الكتلة الذرية للعنصر الجدول الدوري المرفق باالخ–ب 
  
   الى حالة االستقرار  أذا ( Al ) يصل العنصر– 1  
  كسب ثالث الكترونات. فقد ثالث الكترونات                                                       ب. أ
  ال شيء مما ذكر.                         دشارك بثالث الكترونات                           . ج
      -: يفقد العنصر الفلزي لمعانة الفلزي بسبب –2 
تفاعله مع عناصر الجو  . خموله الكيميائي                                                            ب.  أ
  انخفاض درجة انصهاره.                   دتأثره بالحرارة                                            . ج
   يتكون من مركب ( Cl ) مع عنصر الكلور  ( Mg ) عند تفاعل عنصر المغنيسيوم -3
  Cl2Mg.                    د MgCl3.                  ج   MgCl2.                  بMgCl. أ

  يساوي  )  (  CH4 تكافؤ ذرة الكربون في مركب –4
 – 35.                                         د2.                      ج4.                        ب  1. أ

    -:األشعة المهبطية تكون ظال لألجسام  التي تعترض طريقها ألنها 
  ةتسير بخطوط مستقيم. شحنتها سالبة                                                           ب. أ
  تنحرف في المجال المغناطيسي. لها طاقة حركية                                                 د. ج
  .  .-: رمز لويس لذرة الكربون - 6
  .C ..                     دC :.                       ج. C ..                       ب  : C ..   أ

  -:مشتركة أحادية تحتوي رابطة  الصيغة الكيميائية التي –  7
  CO2.                        د H2.                           ج  O2.                 ب  N2. أ

  -:  في الماء هي   AgNO3 األيونات الناتجة عند ذوبان ملح - 8
Ag+  , NO3.  أ

NO3.              ج  +Ag.               ب -
Na+ , NO3 .               د -

-  
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  -: الصيغة الكيميائية التي تحتوي رابطة مشتركة ثنائية - 9
  NH3.                 د Cl2.                      ج    O2.                            بN2. أ

  - )  : ( Al+3 عدد األلكترونات في أيون -  10
  13.                              د12.         ج                    10.                        ب8. أ
  

  -:  الصيغة الجزيئية للمركب هي  الصيغة التي تتضمن -  11
  رموز العناصر و أعداد ذراتها في المركب. رموز العناصر في المركب                        ب.      أ
  ات والنيوترونات في ذرة العنصرعدد البروتون.    د عدد البروتونات في ذرة العنصر  .      ج

   يساوي19  عدده الذري  ( X ) رقم دورة العنصر ذو الرمز االفتراضي - 12
  4.                     د3.                             ج2.                          ب1.       أ

  ( Cs )  عدد األلكترونات التكافؤ لذرة العنصر -13
 1.                             د    2.                    ج          3.                  ب          4. أ
  -: ترتبط ذرة الكلور مع ذرة الصوديوم برابطة - 14 
  رابطة هيدروجينية.                 درابطة فلزية.             جرابطة أيونية  . مشتركة               ب. أ

  - :   Mg+2 األلكتروني لأليون  التوزيع-  15
 )6 ، 2. ( د )               8، 2. ( ج  )         3 ، 8 ، 2. ( ب )                     2  ، 8 ، 2. ( أ

  -: الصيغة الكيميائية لمركب نترات األمونيوم هي - 16   
  NH4Cl.  د              2SO4(NH4 )  .             ج   NH4OH.          ب NH4NO3. أ

  -: العدد الكتلي هو -17
  عدد النيوترونات. عدد البروتونات                                                            ب. أ
  عدد االلكترونات.  عدد البروتونات و النيوترونات                                           د. ج

يمثل هذا " ائي من أنوية ذرات بعض العناصر الثقيلة غير المستقرة أنطالق أشعة نووية بشكل تلق "  -18
  النص

 نظرية دالتون الذرية.ظاهرة النشاط األشعاعي                                                ب.أ
  نموذج رذرفورد الذري.ظاهرة التوتر السطحي                                                   د.ج

  -: العنصر الذي يسبب نقصه في جسم األنسان الى مرض فقر الدم هو -19
  Na.  د .P                             جFe                    .                             ب F.  أ

  -: تم ترتيب العناصر في الجدول الدوري الحديث وفق -20
 تزايد الكتلة الذرية.                              بتزايد العدد الذري                      .  أ

  تناقص الكتلة الذرية.  تناقص العدد الذري                                                  د.               ج
   يتكون مركب كيميائي صيغته  O  مع عنصر  Al عند تفاعل عنصر -21

  Al2O.                   د AlO2.                   ج Al2O3.                            بAlO.  أ
  في تفاعله مع حامض الهيدروكلوريك"  العنصر االكثر نشا طا- 22

     B.                  د  Al.                       ج  Mg.                ب  K  . ج
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 قاعديا و يتفاعل مع األكسجين و يوصل التيار  أحد العناصر األتية يتفاعل مع الماء بشدة مكونا محلوال– 23
  -:الكهربائي 

  P -                            د  S -                        ج  Al -                      ب  Na -أ
  -  : ( Ne ) األيون الذي يحتوي عددا من االلكترونات  مساويا لعدد الكترونات النيون – 24

  Cl-1. د                              P-3.                           جK+1. ب                                Na+1. أ
  -: الصيغة الكيميائية التي تحتوي رابطة أيونية -25

  NH3.                           د  KCl.                             ج O2.                   ب  N2. أ
هذا " تكون الذرة من جسم صلب متجانس موجب الشحنة  تتوزع فيها األلكترونات السالبة بأنتظام ت"  -   26

  -:نص 
 نموذج رذرفورد الذري.نموذج ثومبسون الذري                                             ب.أ
  ور الذرينموذج ب.نموذج دالتون الذري                                              د.ج

  -: العدد الذري هو -27
  عدد النيوترونات في الذرة. عدد البروتونات في الذرة                                   ب. أ
  كل ما ذكر صحيح. عدد االلكترونات في الذرة                                               د. ج

  -:وفق مبدأ   رتب العالم مندليف العناصر في جدول دوري -28
 تزايد الكتلة الذرية. تزايد العدد الذري                                             ب  . ج
  تناقص الكتلة الذرية   . تناقص العدد الذري                                              د.    ج

  -:  أحدى اآلتية ال تنتمي لخصائص أشعة ألفا -29
 أمواج كهرومغناطيسية.                                      بموجبة الشحنة    .أ
  كتلتها  كبيرة. قدرتها منخفضة على أختراق األجسام                            د.ج

  -: هو   ( O-2 ) الغاز النبيل الذي يتفق توزيعه األلكتروني مع أيون -30
  He.                               د Kr.           ج                 Ne.                     ب Ar. أ

  -:  على النحو اآلتي  ( N2 ) تمثل الرابطه المشتركة في جزيء -31
   ) N :  : N (.             د ) N =N  (.              ج ) N = N (. ب )                 N –N  (. أ
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  لرحيمبسم اهللا الرحمن الرحمن ا

  اختبار كيمياء الفصل الدراسي األول
                                                   الصف العاشر األساسي                                        

  4نموذج
  

  :المدرسة   :األسم 
  -:مالحظة 

  .  فقرة 31 عدد فقرات االختبار - أ 
  .ستخدم للحصول على العدد الذري و الكتلة الذرية للعنصر الجدول الدوري المرفق باالختبار ي–ب 
  
  -: الصيغة الكيميائية لمركب نترات األمونيوم هي -  1  
  NH4Cl.               د 2SO4(NH4 )  .             ج   NH4OH.          ب NH4NO3. أ

  - :   Mg+2 التوزيع األلكتروني لأليون -  2
 )6 ، 2. ( د )               8، 2. ( ج  )         3 ، 8 ، 2. (            ب )          2  ، 8 ، 2. ( أ

  -: ترتبط ذرة الكلور مع ذرة الصوديوم برابطة - 3  
  رابطة هيدروجينية. رابطة فلزية                     د. رابطة أيونية          ج. مشتركة             ب. أ

  ( Cs )ة العنصر   عدد األلكترونات التكافؤ لذر-4
 - 1.                               د2.                              ج3.                           ب4. أ

   يساوي19  عدده الذري  ( X )رقم دورة العنصر ذو الرمز االفتراضي 
  4.                   د  3.                             ج2.                          ب1.       أ

  -:  الصيغة الجزيئية للمركب هي  الصيغة التي تتضمن -  6
  رموز العناصر و أعداد ذراتها في المركب. رموز العناصر في المركب                      ب.      أ
  صرعدد البروتونات والنيوترونات في ذرة العن.  عدد البروتونات في ذرة العنصر       د.      ج

  - )  : ( Al+3 عدد األلكترونات في أيون -  7
  13.                                  د12.                             ج10.                        ب8. أ

  -: الصيغة الكيميائية التي تحتوي رابطة مشتركة ثنائية - 8
  NH3.                 د Cl2.             ج             O2.                            بN2. أ

  -:  في الماء هي   AgNO3 األيونات الناتجة عند ذوبان ملح - 9
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Ag+  , NO3.  أ
NO3.              ج  +Ag.               ب -

Na+ , NO3 .               د -
-  

  -:مشتركة أحادية  الصيغة الكيميائية التي تحتوي رابطة –  10
  CO2.                             د H2.                    ج  O2.               ب    N2. أ

  .  .-: رمز لويس لذرة الكربون - 11
  .C ..                     دC :.                       ج. C ..                       ب  : C ..   أ

    -:تعترض طريقها ألنها  األشعة المهبطية تكون ظال لألجسام  التي – 12
  تسير بخطوط مستقيمة. شحنتها سالبة                                                        ب. أ
  تنحرف في المجال المغناطيسي. لها طاقة حركية                                               د. ج

  يساوي  )  (  CH4 تكافؤ ذرة الكربون في مركب –13
  3.                                         د2.                    ج4.                             ب1. أ

   يتكون من مركب ( Cl ) مع عنصر الكلور  ( Mg ) عند تفاعل عنصر المغنيسيوم - 14  
    Cl2Mg.              د           MgCl3.               ج   MgCl2.             بMgCl.           أ

  -: يفقد العنصر الفلزي لمعانة الفلزي بسبب –15 
  تفاعله مع عناصر الجو. خموله الكيميائي                                              ب.      أ
 هارهانخفاض درجة انص. تأثره بالحرارة                                                      د.     ج

   الى حالة االستقرار  أذا ( Al ) يصل العنصر– 16 
  كسب ثالث الكترونات. فقد ثالث الكترونات                                                      ب. أ
  ال شيء مما ذكر. شارك بثالث الكترونات                                                       د. ج

  -:  على النحو اآلتي  ( N2 )الرابطه المشتركة في جزيء  تمثل - 17
   ) N :  : N (.             د ) N =N  (.        ج ) N = N (. ب )                  N –N  (.         أ

  -: هو   ( O-2 ) الغاز النبيل الذي يتفق توزيعه األلكتروني مع أيون -18
 He.                               د Kr.                     ج  Ne.               ب Ar.              أ

  -: أحدى اآلتية ال تنتمي لخصائص أشعة ألفا -19
 أمواج كهرومغناطيسية.موجبة الشحنة                                           ب.أ
  كتلتها  كبيرة. قدرتها منخفضة على أختراق األجسام                             د.ج

  -: رتب العالم مندليف العناصر في جدول دوري وفق مبدأ -20
 تزايد الكتلة الذرية. تزايد العدد الذري                                                  ب  . ح
  ةتناقص الكتلة الذري. تناقص العدد الذري                                                   د.    ج

  -: العدد الذري هو -21
  عدد النيوترونات في الذرة. عدد البروتونات في الذرة                                         ب. أ
  كل ما ذكر صحيح. عدد االلكترونات في الذرة                                              د. ج

هذا " حنة  تتوزع فيها األلكترونات السالبة بأنتظام تتكون الذرة من جسم صلب متجانس موجب الش"  -   22
  -:نص 

 نموذج رذرفورد الذري.نموذج ثومبسون الذري                                       ب.أ
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  نموذج بور الذري.نموذج دالتون الذري                                           د.ج
  -:ة أيونية  الصيغة الكيميائية التي تحتوي رابط-23

  NH3.                           د  KCl.                             ج O2.                   ب  N2. أ
  
  

  -  : ( Ne ) األيون الذي يحتوي عددا من االلكترونات  مساويا لعدد الكترونات النيون – 24
  Cl-1. د                              P-3.               ج            K+1. ب                                Na+1. أ

 أحد العناصر األتية يتفاعل مع الماء بشدة مكونا محلوال قاعديا و يتفاعل مع األكسجين و يوصل التيار – 25
  -:الكهربائي 

  P -        د                      S -                        ج  Al -                      ب  Na -أ
  في تفاعله مع حامض الهيدروكلوريك"  العنصر االكثر نشا طا- 26

     B.                  د  Al.                       ج  Mg.                ب  K  . ح
   يتكون مركب كيميائي صيغته  O  مع عنصر  Al عند تفاعل عنصر -27

  Al2O.                      د AlO2.             ج  Al2O3.                           بAlO.  أ
  -: تم ترتيب العناصر في الجدول الدوري الحديث وفق -28

 تزايد الكتلة الذرية. تزايد العدد الذري                                                   ب.  أ
  تناقص الكتلة الذرية.                          دتناقص العدد الذري                          .               ج

  -: العنصر الذي يسبب نقصه في جسم األنسان الى مرض فقر الدم هو -29
  Na.  د .P                                جFe                       .                         ب F.  أ

يمثل هذا " ية ذرات بعض العناصر الثقيلة غير المستقرة أنطالق أشعة نووية بشكل تلقائي من أنو "  -30
  النص

 نظرية دالتون الذرية.ظاهرة النشاط األشعاعي                                                 ب.أ
  نموذج رذرفورد الذري.ظاهرة التوتر السطحي                                                   د.ج

  -:لكتلي هو  العدد ا-31
  عدد النيوترونات. عدد البروتونات                                                           ب. أ
  عدد االلكترونات.  عدد البروتونات و النيوترونات                                        د. ج
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  بسم اهللا الرحمن الرحمن الرحيم
  الفصل الدراسي األولاختبار كيمياء 
  5نموذج  الصف العاشر األساسي  

  
  :المدرسة   :األسم 

  -:مالحظة 
  .  فقرة 31 عدد فقرات االختبار - أ 

  . الجدول الدوري المرفق باالختبار يستخدم للحصول على العدد الذري و الكتلة الذرية للعنصر–ب 
  -:العدد الذري هو  -1
  عدد النيوترونات في الذرة.                                بعدد البروتونات في الذرة            . أ
  كل ما ذكر صحيح. عدد االلكترونات في الذرة                                             د. ج
  -:العدد الكتلي هو  -2
  وناتعدد النيوتر. عدد البروتونات                                                         ب. أ
 عدد االلكترونات.  عدد البروتونات و النيوترونات                                          د. ج
  -:رتب العالم مندليف العناصر في جدول دوري وفق مبدأ  -3

 تزايد الكتلة الذرية. تزايد العدد الذري                                                 ب  . خ
 تناقص الكتلة الذرية. الذري                                                دتناقص العدد .    ج

  -:تم ترتيب العناصر في الجدول الدوري الحديث وفق  -4
 تزايد الكتلة الذرية. تزايد العدد الذري                                                   ب.  أ

  تناقص الكتلة الذرية.                                                 دتناقص العدد الذري   .               ج
  -: األشعة المهبطية تكون ظال لألجسام  التي تعترض طريقها ألنها –5     

  تسير بخطوط مستقيمة. شحنتها سالبة                                                          ب. أ
  تنحرف في المجال المغناطيسي.                                                دلها طاقة حركية    . ج
  هذا نص " تتكون الذرة من جسم صلب متجانس موجب الشحنة  تتوزع فيها األلكترونات السالبة بأنتظام "  -6

 ينموذج رذرفورد الذر.نموذج ثومبسون الذري                                         ب.أ
  نموذج بور الذري.نموذج دالتون الذري                                       د.ج
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يمثل هذا " أنطالق أشعة نووية بشكل تلقائي من أنوية ذرات بعض العناصر الثقيلة غير المستقرة  "  -7
  النص

 ة دالتون الذريةنظري.ظاهرة النشاط األشعاعي                                                 ب.أ
  نموذج رذرفورد الذري.ظاهرة التوتر السطحي                                                   د.ج

  
  
  -: أحدى اآلتية ال تنتمي لخصائص أشعة ألفا -8

 أمواج كهرومغناطيسية.موجبة الشحنة                                                  ب.أ
  كتلتها  كبيرة. ة على أختراق األجسام                            دقدرتها منخفض.ج

 أحد العناصر األتية يتفاعل مع الماء بشدة مكونا محلوال قاعديا و يتفاعل مع األكسجين و يوصل التيار – 9
  -:الكهربائي 

  P -            د                  S -                       ج  Al -                    ب  Na -أ
   الى حالة االستقرار  أذا ( Al ) يصل العنصر– 10

  كسب ثالث الكترونات. فقد ثالث الكترونات                                                     ب. أ
  ال شيء مما ذكر. شارك بثالث الكترونات                                                    د. ج

  ( Cs )  عدد األلكترونات التكافؤ لذرة العنصر -11
  1.                         د2.                             ج3.                           ب4. أ

   يتكون مركب كيميائي صيغته  O  مع عنصر  Al عند تفاعل عنصر -12
  Al2O.                         د AlO2.                    ج Al2O3.                    بAlO.  أ

  -: العنصر الذي يسبب نقصه في جسم األنسان الى مرض فقر الدم هو -13
  Na.  د .P                           جFe                    .                             ب F.  أ

  يساوي  )  (  CH4 تكافؤ ذرة الكربون في مركب – 14
  3.                        د          2.             ج                 4.           ب            . أ
  

   يتكون من مركب ( Cl ) مع عنصر الكلور  ( Mg ) عند تفاعل عنصر المغنيسيوم -15
  Cl2Mg.                       د MgCl3.                  ج   MgCl2.         ب      MgCl. أ

   يساوي19  عدده الذري  ( X ) رقم دورة العنصر ذو الرمز االفتراضي -16
  4.                     د3.                             ج2.                          ب1.       أ

  في تفاعله مع حامض الهيدروكلوريك"  العنصر االكثر نشا طا-17
    B.                  د  Al.              ج           Mg.                ب  K  . خ

  -: يفقد العنصر الفلزي لمعانة الفلزي بسبب – 18
  تفاعله مع عناصر الجو. خموله الكيميائي                                                          ب.      أ
  انخفاض درجة انصهاره.              دتأثره بالحرارة                                        .     ج

  -:  الصيغة الجزيئية للمركب هي  الصيغة التي تتضمن -19
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  رموز العناصر و أعداد ذراتها في المركب. رموز العناصر في المركب                              ب.      أ
  والنيوترونات في ذرة العنصرعدد البروتونات .  عدد البروتونات في ذرة العنصر           د.      ج

  - :   Mg+2 التوزيع األلكتروني لأليون -20
   )6 ، 2. ( د )               8، 2. ( ج  )         3 ، 8 ، 2. ( ب )                     2  ، 8 ، 2. ( أ

   
    

  
  -:  على النحو اآلتي  ( N2 ) تمثل الرابطه المشتركة في جزيء -21

   ) N :  : N (.             د ) N =N  (.              ج ) N = N (.           ب )      N –N  (. أ
  -: الصيغة الكيميائية لمركب نترات األمونيوم هي -22

  NH4Cl.               د 2SO4(NH4 )  .             ج   NH4OH.          ب NH4NO3. أ
  -: هو   ( O-2 ) أيون  النبيل الذي يتفق توزيعه األلكتروني مع الغاز-23

  He.                               د Kr.                           ج  Ne.                     ب Ar. أ
  - )  : ( Al+3 عدد األلكترونات في أيون -24

  13.        د                          12.                             ج10.                        ب8. أ
  -: الصيغة الكيميائية التي تحتوي رابطة أيونية -25

  NH3.                           د  KCl.                             ج O2.                   ب  N2. أ
  -:مشتركة أحادية  الصيغة الكيميائية التي تحتوي رابطة – 26

  CO2.                                د H2.                ج            O2.              ب  N2. أ
  -  : ( Ne ) األيون الذي يحتوي عددا من االلكترونات  مساويا لعدد الكترونات النيون – 27

  Cl-1. د                              P-3.                           جK+1. ب                                Na+1. أ
  -: الصيغة الكيميائية التي تحتوي رابطة مشتركة ثنائية -28

  NH3.                 د Cl2.                      ج    O2.                            بN2. أ
  .  .-: رمز لويس لذرة الكربون -29

  .C ..                  د   C :.                       ج. C ..                       ب  : C ..   أ
  -: ترتبط ذرة الكلور مع ذرة الصوديوم برابطة -30

  رابطة هيدروجينية. رابطة فلزية                    د. رابطة أيونية          ج. مشتركة           ب. أ
  -:  في الماء هي   AgNO3 األيونات الناتجة عند ذوبان ملح -31

Ag+  , NO3.  أ
NO3.              ج  +Ag.     ب           -

Na+ , NO3 .               د -
-  
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  )د ( الملحق 
  أسماء المحكمين 
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  أسماء المحكمين 
  

  وظيفة المحكم  أسم المحكم
مشارك في تعديل /مشرف كيمياء  بالل فارس حمداناالستاذ 

  وتأليف الكتب المدرسية في الكيمياء
  مشرف تربوي كيمياء  زيدانيينمفلح الاالستاذ 

  مشرف تربوي كيمياء  االستاذ عدنان شحادة ابوحليوة
  مشرف تربوي كيمياء  االستاذ خليل سليمان صالح
  الصف العاشر/معلمة كيمياء  المعلمة نسرين الحلتى
  الصف العاشر/معلمة كيمياء  المعلمة نجاة علوان
  الصف العاشر/معلمة كيمياء  المعلمة واجد رواشدة

  الصف العاشر/معلم كيمياء  المعلم هارون محمود الطوره
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  :المعلومات الشخصية
  ايمن عودة الحجاج: االسم
  العلوم التربوية: الكلية
  القباس والتقويم: القسم
     2013السنة

  ماجستير: الدرجة العلمية
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