
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر المتقدم اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/13                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر المتقدم في مادة كيمياء ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/13                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر المتقدم في مادة كيمياء الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/13     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر المتقدم اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade13                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  أكادٌمٌة بوالرٌس الخاصة 

 2019 - 2020 العام الدراسً – الفصل الدراسً األول –إمتحان التقوٌم الثانً  

 العاشر:                 الصفكٌمٌاءال:         المادة..............................................: اإلسم

 ( درجة 10 ) :أمام أنسب إجابة فيما يمي (√)ضع عالمة :السؤال األول
 الكترونات تكافؤ ....................  عندما13تستقر عناصر المجموعه / 1

   3تفقد  5تكتسب  3تكتسب  
 .................... عندما تفقد الذرة الكترونات ٌتكون أٌون ٌسمى / 2

  كاتيون أيون سالب  أنيون 

1sالعنصر الذي له ترتٌب الكترونً / 3
2

 2s
2

 2p
6

 3s
2

 3p
 .........ٌكون أٌون قٌمته   3

 +5 +3 -3 

  .....… الشجنة الكلٌة للمركب األٌونً تساوي /  4
 2 1 0 

 .......... قوة التجاذب بٌن الكاتٌونات الفلزٌة وااللكترونات حرة الحركة/ 5

  رابطة فلزٌة رابطة أٌونٌة رابطة تساهمٌة  
 ........لألحجار الكرٌمة ألوان زاهٌة بسبب احتوائها على  / 6

    فلزات أرضٌة فلزات قلوٌة فلزات انتقالٌة 

 CaCl2الطاقة الالزمة لتفكٌك مركب  ..............  Al2O3الطاقة الالزمة لتفكٌك مركب / 7

  أقل من تساوي أكبر من 

 ............. تعتبر سبٌكة الفوالذ الكربونً من السبائك / 8
 التكوٌنٌة االستبدالٌة الفراغٌة  
 .............. Yكم عدد الكترونات التكافؤ للعنص .  مركب أٌونً  X3Y2ركب مٌعبر ال/  9
 5 3 2  

 رابطة كٌمٌائٌة  .............  عندما ٌكونNeٌستقر عنصر النٌون / 10
 0 8 10 

 أكمل الجدول التالً موضحا اسم او صٌغة المركب األٌونً  ( درجات5 )   الثانًالسؤال 
 الصٌغة اسم المركب الصٌغة اسم المركب

   كلورٌد الكالسٌوم
NaN3 

   هٌبوكلورٌت البارٌوم
Al(OH)3 

   فوسفات األمونٌوم
MgI2 

   (اا)اكسٌد الحدٌد 
K2CO3 

   كبرٌتات الصودٌوم
LiBrO4 
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 علل   ( درجات 5) الثالثالسؤال 

Clال ٌمكن اعتبار أٌون الكلور - 1
-
 Ar18 ذرة أرجون 18

...................................................................................................................................... 
 التوصل المركبات األٌونٌة الصلبة التٌار الكهربائً بٌنما توصل الفلزات الصلبة التٌار الكهربائً- 2

...................................................................................................................................... 
 دائما ما تكون درجات غلٌان الفلزات أكبر من درجات انصهارها- 3

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

 تتهشم بلورة المركب األٌونً عند الطرق علٌها بٌنما تتمدد البلورات الفلزٌة عند الطرق علٌها- 4
...................................................................................................................................... 

 تحمل الذرات شحنة موجبة عندما تفقد الكترونات - 5
...................................................................................................................................... 

 

  إنتهت األسئلة
 


