
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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 ساعتان ونصف  /الزمن       املـــادة / الكيمياء            اململكـة العربيـة السعوديـة 
 وزارة الرتبيـة والتعليـم               

 
 الصــف / الثاين الثانوي         

 /   رقم اجللوس          الدور األول – األولاالختبار النهائي الفصل الدراسي  إدارة الرتبية والتعليم ببمنطقة الرايض       
 /        االسم          هـ ( 1434 – 1433)  اثنويـة /            

 املراجع  املصحح اجملموع كتابتا   اجملموع رقما   العملي  النظري

      

 الصحيحـة :الســــؤال األول : اخرت اإلجــابة 
 : Hz 9 10×3.44الطول املوجي ابملرت ملوجات امليكروويف اليت ترددها  1

 0.078(  د     8.7                        ج (                        87ب (                       0.087أ(   
 : ( O8 , Mg12 , Na11 , F9) طاقة الشبكة البلورية ل 2

    MgO = NaF       ج (                      MgO > NaF      ب(                   MgO < NaFأ ( 
 : H = 2.20و   Br = 2.96اذا علمت أن قيم الكهروسالبية لكل من   HBrنوع الرابطة يف مركب  3

 ليس مما ذكر  د(                        أيونية  (ج              تسامهية قطبيةب(            أ(  تسامهية غري قطبية 
 :يقع يف الدورة  N7عنصر النيرتوجني   4

 
 الرابعةد (     الثالثة                     ج (                         الثانيةب(                       االوىلأ( 

 :Na11O , 8Li , 3العنصر االعلى طاقة أتين من بني العناصر  5
                    Li ج(                                            Na( ب O                               أ( 

 : الروابطيشرتط وجود ذرة ذات سالبية كهربية مرتفعة مثل الفلور أو األكسجني أو النيرتوجني يف  6
             اهليدروجينيةد(                          التسامهيةج( األيونية                      ب(             الفلزية           أ( 

 : جماالهتا األخرية ممتلئة ابإللكرتوانت 7
 اشباة الفلزاتد(                       اهلالوجينات ج(               الفلزات القلوية ب(          لغازات النبيلة    اأ( 

 :  5A لكرتوانت التكافؤ للمجموعةإعدد  8
 
   3د(                             8ج (                              6ب(                          5 أ(

 :Cl17و  Al13إذا علمت أن  3AlCl  الشكل اهلندسي جلزيء 9
 
 مثلثي هرميد(         رابعي األوجة منتظم     ج(            مثلث مستو           ب(                   خطيأ( 

 :الالفلزي الذي يوجد يف احلالة السائلة هوالعنصر الوحيد   10
 النيوند(                  النيرتوجني      ج (                             الفلورب(           أ ( الربوم       
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 ــــؤال الثانــي :الس
 أ

 
 
 
 
 

 ة :ـــالتالي للعباراتح العلمي املناسب ــاكتب املصطل
 املصطلح العلمي العبارة

   لكرتوانتبنصف اإلالرابطة الناجتة من تشارك الذرات ابإللكرتوانت حبيث تساهم كل ذرة 
  عدد املوجات اليت متر خالل نقطة معينة يف الثانية

   إلكرتون من ذرة العنصر يف احلالة الغازيةلنزع الطاقة الالزمة 

 ب 
 
 
 
 
 
 

 ( : 2ود ) ــيف العماسبه ـ( مبا ين 1ود ) ــرن العمـاق
 ( 2العمود )   ( 1العمود )

  الفلور[    ]     الفوالذ  -1
 كروي]     [     العدد الكمي االرئيسي -2
  طاقة املدارات]     [   sاجملال  -3
  املغاسل واالدوات]     [    اهلالوجينات  -4

 الســـؤال الثالــث :
 أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة :ـــات التاليـــللمركب اكتب االســـم 
 االسم  املركب

                              2 )4(PO3Ca  
                             HCl  

                                                2NOH  
 

 علل :
 يزداد احلجم الذري أبزدايد العدد الذري يف اجملموعة الواحدة: – 1
 
 يونية موصلة للتيار الكهريب :حماليل املركبات األ – 2
 
 

 ج
 
 
 
 
 
 

 ( ؟ Na11 , F9)  NaFة يف مركب فلوريد الصوديوم كيف تتكون الرابطة األيوني
 
 

           انتهت االسئلة                                                      2 

 ب
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