"كيميايدة"– المسابقة المحلية في الكيمياء لصفوف التاسع والعاشر لطالب المدارس الثانوية
المرحلة " أ" موعد (ب)24.10.19 .
مدة االمتحان  150دقيقة

 .1سؤال 1
مجموعة األرقام الكمومية التي تصف الكترونات التكافئ في عنصر ال  Brهي:
א.
ב.

2

2

n  4, l  1, ml  0, ms   1

n  3, l  1, ml  1, ms   1

גn  2, l  1, ml  1, ms   1 .
2

ד.

2

n  4, l  0, ml  1, ms   1

 .2لعنصر اليتانيوم (وزنة الذري  )47.88نظيرين 47Ti :ו. 49Ti -
أي من النظائر له نسبة انتشار طبيعي اعلى?
אTi .

47

בTi .

49

ג .للنظيرين يوجد نفس نسبة االنتشار الطبيعي.
ד .ال يمكن التحديد حسب المعطيات المعطاة في السؤال.

 .3امامك معطيات عن تركيب جسيمين ما ،المشار اليهما بشكل عشوائي باألحرف  Xو.Y-
عدد البروتونات

عدد االلكترونات

عدد النيترونات

X

26

26

30

Y

27

25

30

ما هو القول الصحيح:
א .العدد الذري لجسيم  Xأكبر من العدد الذري لجسيم .Y
ב .الجسيم Yهو ايون موجب.
ג .الترميز لجسيم  Xهو

26X

30

ד .الجسيمين عباره عن نظيرين لنفس العنصر.

 .4خلط  1لتر من محلول Pb(NO3)2(aq) ،بتركيز  0.2Mمع  1لتر محلول ) ,KI(aqبتركيز  .0.5Mتركيز ايونات ) I-(aqفي
الخليط الكلي هو:
ב0.10M .

א0.05M .

ד0.30M .

ג0.15M .

.5عندما تم ادخال معدن الكروم Cr(s) ,لمحلول .Ni(NO3)2(aq) ,نتج معدن النيكل ) .Ni(sوعندما تم ادخال الكروم,Cr(s) ،
للمحول ) Al(NO3)3(aqال ينتج شيء .ما هو الترتيب الصحيح لقدرة االختزال للمعادن )Ni(s) ،Cr(s)،Al(s
אNi(s) >Cr(s)>Al(s) .

בAl(s)>Cr(s)>Ni(s) .

גAl(s)>Ni(s)>Cr(s) .

דNi(s)>Al(s)>Cr(s) .

?

 CH 3 NH 2 .6هو عاز بدرجة حرارة الغرفة CH 3OH ،سائل بدرجة حرارة الغرفة NH 4 Cl ،صلب بدرجة حرارة
الغرفة .ما هو التفسير المناسب الذي يصف االختالف في حاالت المواد الثالث المعطاة?
א .يوجد اكبر عدد من االربطة هيدروجينية بين جزيئات الNH 4 Cl -

 ،واالربطة الهيدروجينية بين جزيئات CH 3OH

هي اقوى من تلك التي في الجزيء  , CH 3 NH 2الن الرابط  H-Oهو قطبي اقوى من الرابط .N-H
ב .قوى فان دير فالس بين جزيئات  NH 4 Clهي االقوى الن للمادة يوجد كتلة الذرية األعلى من بين المواد المعطاة.
ג .يوجد اكبر عدد من االربطة هيدروجينية بين جزيئات ال NH 4 Cl -وأيضا قوى فان دير فالس األقوى مقارنتا بباقي
المواد.
ד .المادة NH 4 Cl

هي ايونية .واربطة هيدروجينية بين جزيئات CH 3OH

هي اقوى من تلك التي في الجزيء

 , CH 3 NH 2الن الرابط  H-Oهو قطبي اقوى من الرابط .N-H
سؤال

 .7ما هي الترتيب االلكتروني الصحيح الذي يصف ترتيب االلكترونات في عنصر الفوسفور ?P

 .8النظائر األكثر شيوعا للهيدروجين هي  11 HוH -

2
1

16

17

ولألوكسجين هي  8 Oו . 8 O -ما هو العدد الممكن من جزيئات

الماء من حيث الكتلة التي يمكن تركيبها من الهيدروجين واالوكسجين?
א2 .

ג4 .

ב3 .

ד6 .

.9كمية كبيرة من ملح الطعام ,NaCl ,أدخلت لوعاء من الماء ،حيث نتج محلول مشبع،وقسم من الملح لم يذب وترسب في
اسفل الوعاء .بعد ذلك تم اظافة كمية من ملح الطعام يحوي نظير اخر من الصوديوم (لنظائر نفس العنصر يوجد صفات
كيميائية متشابهة) .مع مرور الوقت ماذا من المتوع حدوثه في الوعاء؟
א .تركيز ال NaCl (aq) -يرتفع
ב .تركيز ال NaCl (aq) -ينخفض
ג .نظير الصوديوم يتواجد فقط في الراسب الصلب
ד .نظير الصوديوم يتوزع بين المحلول والراسب
ה .نظير الصوديوم يتواجد في المحلول فقط

 .10رتب العناصر التالية حسب نص قطر الذرة من االكبر لألصغرTe, In, Sr, Po, Sb :
אSr<In<Sb<Te<Po .
בTe<Sb<In<Sr<Po .
גPo<Te<Sb<In<Sr .
דPo<Sr<In<Sb<Te .

.11من المعروف ان نتاج (ניצולת )yield -المتوقعة للتفاعل التالي هي .78.0%
C6H11OH  C6H10 + H2O
ما هي كمية ال C6H11OH -المطلوبة كي نحصل على  100.0غرام من ?C6H10
א 128.2 .غرام

ב 1.22 .غرام

ג 1.56 .غرام

ד 156 .غرام

 2 .12غرام من ال CO2 -أدخلت الى  1لتر محلول  Ca(OH)2بتركيز  0.1موالر .نتيجتا لذلك يحدث التفاعل التالي:

) CO2( g )  Ca(OH ) 2( aq)  CaCO3( s )  H 2O(l
الناتج CaCO3 ،غير قابل للذوبان في الماء ،فيترسب .تم جمع الراسب ،وتم تنشيفه ووزنة .وجد انه نتج  3.82غرام من
الراسب .ما هي نتاج (ניצולת )yield -التفاعل ?
א84% .

ב75% .

 .13معطى تفاعل االحتراق التالي:

ג100% .

ד50% .

) C8 H18( g )  __ O2( g )  8CO2( g )  9H 2O( g

ما هو عدد جزيئات االوكسجين ) (O2يحقق التفاعل الموازن المعطى?
ב9 .

א16 .

ג25/2 .

ד25 .

 .14ميثانول  CH3OHهو مثال ل:
א .خليط
ב .عنصر نقي
ג .مركب جزيئي
ד .مركب يوني

 .15ما هي درجة اكسدة العنصر الذي يشكل الكاتيون (القطب الموجب) في الملح ? Fe3(PO4)2
א2+ .
ב3+ .
ג4+ .
ד2- .

 .16معطى تفاعل تفكك االمونيا:

أي من الرسوم التالية يصف تركيز ال ) H2(gبعد ان يصل
التفاعل الى حالة اتزان?

אA .

בB .

גC .

דD .

 .17اختر ما هي اإلجابة الصحيحة بما يتعلق باأليونات التاليةNa  , F  , Mg 2 :
א F  .يحوي على أكبر عدد من االلكترونات ،والشحنة الذرية هي االكبر ،لذلك له أكبر نصف قطر ذرة.

ב .الشحنة الذرية للMg 2 -

هي االكبر ،لذلك له أكبر نصف قطر ذرة.

ג .الترتيب االلكتروني للثالثة ايونات متشابهة.
דNa  .

يحوي على عدد الكترونات أكبر من تلك الموجودة في الMg 2 -

 .18احسب ثابت االتزان ) (Kcللتفاعل التالي:

استعن بالمعطيات التالية:
 .iالتفاعل يحصل في درجة حرارة  250o Cفي وعاء حجمه  2لتر.
 .iiللوعاء ادخل 1.76 10 2 :مول من  ,NO -و 9  10 3 -مول اوكسجين.
 .iiiوجد انه في حالة اتزان تركيز ال NO -هو  8  10 4موالر.
ב2  105 .

א25  106 .

ד2500 .

ג160 .

 .19أي من التفاعالت االتية ليس تفاعل اكسدة واختزال?

אFe2O3( s )  2 Al( s )  Al2O3( s )  2Fe( s ) .
בH 2 PO4 ( aq)  OH(aq)  HPO42 ( aq)  H 2O(l ) .

גFe2O3( s )  3CO( g )  2Fe( s )  3CO2( g ) .
ד2MnO4 ( aq)  3CN (aq)  H 2O( aq)  2MnO2( s )  3OCN(aq)  2OH(aq) .

سؤال

.20
 1.367غرام من مادة عضوية تم حرقها بوجود تيار هواء .المواد الناتجة من االحتراق واوزانهم كالتالي3.002 CO2 :
غرام ,و 1.640 H2O-غرام .المادة العضوية مركبة من العناصر اوكسجين ،كربون وهيدروجين .ماهي الصيغة الجزيئية
المبسطة (االمبيرية) للمادة?
א) C3H6O

ב) C3H8O

ג) C3H4O2

ד) C3H2O

 .21ما هو عدد ذرات الهيدروجين الموجودة في  2.57 106غرام من غاز الهيدروجين?
א3.06 1018 .

ב2.57 106 .

ג2.57 1018 .

ד.

1.53 1018

 .22ما هي نسبة النتاج الكلي (ניצולת )yield-في تفاعل  25.0غرام  P4مع  91.5غرام  Cl2والناتج  104غرام ?PCl3

א) 75%

ב) 94%

ד) 60%

ג) 25%

 .23ألي من الذرات او االيونات التالية له طاقة اقل طاقة تأيين?
א) K+

ג) Ca+

ב) K

ד) Ar

 .24ألي من هذه العناصر االلفة الكترونية (  -affinityאפיניות) االعلى?
 .25سؤال
א) S

ב) Si

ג) P

ד) Cl

ה) Al

 .26للذرات (G, F, E, Dافتراضية) معطى قيم االليكتروسالبية على التوالي , 1.3 ,2.8 ,3.3 ,3.8 ،على فرض انه من هذه
الذرات تم تركيب المواد التالية  DF, EG, DG, DE :رتب هذه المواد حسب قوة الرابط االيوني بين الذرات من
االكثر ميوال للرابط االيوني الى االقل ؟
א) DG>EG>DE>DF
ב)EG>DG>DF>DE
ג)DG>EG>DF>DE
ד)DF>DG>ED>DE

بالنجاح

