
 

 

 

 

 

 

 

 : اختاري االجابة الصحيحة مما يلي : 1س

 : اإللكترونات................. يتم  التساهمية الرابطة تكون أثناء في -1

 كسب(د نقل(جفقد (بمشاركة (أ

  :الثنائية التساهمية الرابطة في المشتركة اإللكترونات عدد ما -2

6(د4(ج2 (بصفر (أ

 تكون الرابطة فإن صفًرا المتساهمة للذرات الكهروسالبية قيم بين الفرق يساوي عندما -3

ايونية(دتساهميةتناسقيةجتساهميةغيرقطبية( (بتساهميةقطبية (أ

 :الثالثية الرابطة في توجد باي نوع من رابطة كم -4

 2(د 3(ج1 (بصفر (أ

 : بين المسافة هو الرابطة طول -5

 المادة من جزيئين (أ

نفسها

 بين اإللكترونات (ب

المرتبطتين الذرتين

 الذرتين نواتي(د  المرتبطتين الذرتين مستويات(ج

 المرتبطتين

 :مستويات الناتجة المستويات تُسّمى ، s نوع من واحدًا ومستًوى p نوع من مستويات 3ذرة الكربون  تَدِمج عندما -6

Sp (بsp (أ
2

sp(ج
3

غيرذلك(د

 : عموًما الرابطة بطول يتعلّق فيما صحيًحا يُعدّ  يأتي مما أيّ  -7

 قصرت كلما (أ

 ازدادت الرابطة

قوتها

 الرابطة قصرت كلما (ب

قوتها قلت

 عدد قل  الرابطة قصرت كلما(ج

إلكتروناتها

 الرابطة قصرت كلما(د

تفككها طاقة قل ت

 ::رئيسة بصورة VSEPR نموذج يُستخدَم -8

 شكل لتحديد (أ

الجزيء

 بين المسافة لقياس(د األيونية الشحنة لتحديد(جالرنين أشكال لكتابة (ب

الجزيئات

9- HClO3  يسمى : 

الكلوريكحمض(دحمضالنيتريك(جحمضالكلوروز (بكلورات (أ

 :فيها يحدث التي الرابطة هي القطبية غير التساهمية الرابطة -11

 اإللكترونات في تشارك (بلإللكترونات انتقال (أ

متساوية بصورة

 اإللكترونات في تشارك (ج

متساوية غير بصورة

 من اإللكترونين تقديم(د

نفسها الذرة

 

 

 :سم كال من المركبات الجزيئية االتية :  2س

1- NF3.............................................................: 

2- P2O5............................:............................... 

3- HI ..............................................................: 

4- H2SO4...............................................:.......... 

 

 المملكة العربية السعودية

اإلدارة العامة  -وزارة التعليم
للتعليم بمنطقة المدينة 

 المنورة

 (ه  4111-4139)الفصل الدراسي األول  – 2كيمياء–االختبار الدوري للصف الثاني الثانوي 

 :.................................الدرجة المستحقة  .............................................. :االسم  

 (اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال وأنت تجعل الحزن إن شئت سهال ) 



 

 

:يلي فيما الصحيحة غير الجملة يمين عن )خطأ( وكلمة الصحيحة، الجملة يمين عن )صواب( كلمة اكتب: 3س

ى..()............... -1  (يد( المقطع بإضافة الذرات الثنائي المرك ب تسمية عند الثاني العنصر اسم يُسم 

 المركزية الذرة إلى بالنسبة )جانبية( طرفية دائًما الجزيئات في الهيدروجين ذرات تكون..()............... -2

 .للجزيء لويس تراكيب من واحدفقط تركيب وجود إمكانية عند الرنين أشكال توجد.(.)............... -3

 .تكونبينالجزيئاتالقطبيةقوىالتشتت....(..)........... -4

 

 ( مع توضيح الخطوات المتبعة  : ) BH3ارسم تركيب لويس لجزئ : 4س
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 :  OCl2وما مقدار زاوية الرابطة والمستويات المهجنة  في جزيء  ،ما شكل الجزيء:  5س
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PO4ارسم تركيب لويس الصحيح اليون الفوسفات : 6س
-3
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 انتهت األسئلة
 تمنياتي الق لبية لكن بالتوفيق  

   عطارسحر  : معلمة المادة  


