


 
 

 تمنياتي لكن بالتوفيق        

 بالحارثياسمين  – عياشخميسة املادة:  تامعلم

 

 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة رأس تنورة 

  مسارات -الثانوية األولى للبنات برأس تنورة 

 

 ) عملي (  1-2كيمياء املادة : 

 الصف / ثاني  ثانوي 

   ساعةالزمن : 

 الدور: األول 

 ه1444/ 4 /19التاريخ :        األحد    اليوم : 

 الصف : ...............         االسم : ............................................... 

 

. 

 ه 1444لعام  األول للفصل الدراس ي  اني ثانوي "مسار عام" الثعملي للصف     -الكيمياءمادة اختبار 

 طالبتي العزيزة مستخدمة األدوات التي أمامك أجري التجربة اآلتية واستنتجي املطلوب :  

 رقم التجربة: 

 

 

الطريقة 

 العلمية
 اإلجراءات

 للمركبات التساهمية من خالل تكوين الرابطة التساهمية بين الذرات تكوين أشكال جزيئية  الهدف 

 كيف يؤثر نموذج لويس وأماكن الكترونات التكافؤ في شكل املركب التساهمي املشكلة

 .............................................................................................. ............................................................................................................................. الفرضية

 اختبار الفرضية

 ( باستعمال الوصالت والكرات . 3PH  ،O2Hابني نموذجين للجزيئين )  -1

 H  O P  العنصر 

     لون الكرة
 

املشاهدات  

 والنتائج 

 

 ارسمي شكل لويس للمركبات التالية ؟

O2H 3PH 

 

 

 

 

 حددي نوع الرابطة والشكل الهندس ي لكليهما ؟ 

 الشكل مقدار الرابطة املجاالت املهجنة رابطةال   غير األزواج عدد  عدد األزواج الرابطة  املركب

3PH  

 

    

O2H  

 

    

 

 تحليل النتائج 
 جمع البيانات وتفسيرها ، ما وجه االختالف بين تركيب لويس ملركب ما ونموذجا لكرة؟

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

 أجيبي عما يلي:

 ؟   قارني بين الشكل سيس والشكل ترانس  .1

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

  ؟قطبي أم ال  H2Oو   PH3هل املركبان  .2

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

 

 

 

 

 

 

 

  

 الدرجة املقارنة  وضع الفرضيات  تحليل البيانات  االستنتاج  املالحظة 

     
 

 احتياطات السالمة

الحذر عند 

استخدام املواد 

 الكيميائية

 واألدوات الكهربائية



 
 

 تمنياتي لكن بالتوفيق        

 بالحارثياسمين  – عياشخميسة املادة:  تامعلم

 

 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة رأس تنورة 

  مسارات -الثانوية األولى للبنات برأس تنورة 

 

 ) عملي (  1-2كيمياء املادة : 

 الصف / ثاني  ثانوي 

   ساعةالزمن : 

 الدور: األول 

 ه1444/ 4 /19التاريخ :        األحد    اليوم : 

 الصف : ...............         االسم : ............................................... 

 

. 

 ه 1444لعام  األول للفصل الدراس ي  اني ثانوي "مسار عام" الثعملي للصف     -الكيمياءمادة اختبار 

 طالبتي العزيزة مستخدمة األدوات التي أمامك أجري التجربة اآلتية واستنتجي املطلوب :  

 رقم التجربة: 

 

 

الطريقة 

 العلمية
 اإلجراءات

 طيف انبعاث ذري فريد يستخدم للتعرف على العنصر في املركب لكل عنصر  الهدف 

 كيف يختلف لون اللهب باختالف العناصر.  املشكلة

 .............................................................................................. ............................................................................................................................. الفرضية

 اختبار الفرضية

 والحظي لون اللهب وسمي العنصر واكتبي رمزه ؟  ثم عرضيه للهب بنزن ،   املحلول اغمس ي الساق الزجاجية في 

املشاهدات  

 والنتائج 

 

 ما لون اللهب للمحلول ، واكتبي رمز العنصر؟ 

 رمزه العنصر  لون اللهب

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

 تحليل النتائج 

 من  .1
ً
 اللهب؟اقترحي سبب إعطاء كل مركب لونا مختلفا

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

 للهب مع طيف االنبعاث الذري له؟كيف يرتبط اختبار اللون  .2

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

 أجيبي عما يلي:

 ؟   يصح اختبار اللهب للكشف عن ايونات الفلزات جميعها ال : عللي  .1

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الدرجة املقارنة  وضع الفرضيات  تحليل البيانات  االستنتاج  املالحظة 

     
 

 احتياطات السالمة

الحذر عند 

استخدام املواد 

 الكيميائية

 واألدوات الكهربائية



 
 

 تمنياتي لكن بالتوفيق        

 بالحارثياسمين  – عياشخميسة املادة:  تامعلم

 

 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة رأس تنورة 

  مسارات -الثانوية األولى للبنات برأس تنورة 

 

 ) عملي (  1-2كيمياء املادة : 

 الصف / ثاني  ثانوي 

   ساعةالزمن : 

 الدور: األول 

 ه1444/ 4 /19التاريخ :        األحد    اليوم : 

 الصف : ...............         االسم : ............................................... 

 

. 

 ه 1444لعام  األول للفصل الدراس ي  اني ثانوي "مسار عام" الثعملي للصف     -الكيمياءمادة اختبار 

 طالبتي العزيزة مستخدمة األدوات التي أمامك أجري التجربة اآلتية واستنتجي املطلوب :  

 رقم التجربة: 

 

 

 األجراءات  الطريقة العلمية

 التعرف على أنماط التدرج في الخواص للعناصر في الجدول الدوري. الهدف 

 العناصر في الجدول الدوري؟ما دقة توقع الخواص من خالل استعمال معلومات التدرج في أنماط خواص  املشكلة

 .............................................................................................. ............................................................................................................................. الفرضية

 اختبار الفرضية

 في الجدول التالي: اعملي بطاقة تعريف لكل عنصر من واقع املعلومات  -1

 
 اعمل جدول على هيئة مصفوفة ) اربع أعمدة × ثالث صفوف( -2

 على حسب الكتلة  -3
ً
 رتب بطاقات العناصر تصاعديا

 أبدأي بوضع البطاقات في الجدول مراعية كتل العناصر وخصائصها مع ترك مربعات فارغة عند الضرورة . -4

املشاهدات  

 والنتائج 

 اعملي جدول موضحة فيه الترتيب النهائي ؟  .1

    

    

    

 صفي التدرج في اللون عبر الدورة وعبر املجموعة في التنظيم الذي أعددته؟ .2

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

 صفي التدرج في الكتلة عبر الدورة وعبر املجموعة في التنظيم الذي اعددته وبيني أي العناصر التنسجم مع التنظيم؟  .3

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

 تحليل النتائج 
 في الجدول الذي أعددته؟  وما مقدار الكتلة املتوقعة؟ PHأين يمكن وضع عنصر غازي 

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

 في الخواص عبر املجموعة الواحدة لكل من :   جحددي التدر : 1  

 ........................................................................................ ............................................................................................................................. الحجم الذري : -

 ........................................................................................ .............................................................................................................................   الكهروسالبية : -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة التوقع املقارنة التصنيف  االستنتاج  املالحظة 

     
 

 احتياطات السالمة

الحذر عند 

استخدام املواد 

 الكيميائية

 واألدوات الكهربائية



 
 

 تمنياتي لكن بالتوفيق        

 بالحارثياسمين  – عياشخميسة املادة:  تامعلم

 

 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة رأس تنورة 

  مسارات -الثانوية األولى للبنات برأس تنورة 

 

 ) عملي (  1-2كيمياء املادة : 

 الصف / ثاني  ثانوي 

   ساعةالزمن : 

 الدور: األول 

 ه1444/ 4 /19التاريخ :        األحد    اليوم : 

 الصف : ...............         االسم : ............................................... 

 

. 

 ه 1444لعام  األول للفصل الدراس ي  اني ثانوي "مسار عام" الثعملي للصف     -الكيمياءمادة اختبار 

 طالبتي العزيزة مستخدمة األدوات التي أمامك أجري التجربة اآلتية واستنتجي املطلوب :  

 رقم التجربة: 

 

 

الطريقة 

 العلمية
 األجراءات 

 تعتمد خواص املركبات على نوع الرابطة املتكونة بين الذرات في املركب الهدف 

 ملاذا الينصهر ملح الطعام مثل املواد األخرى  املشكلة

 .............................................................................................. ............................................................................................................................. الفرضية

 اختبار الفرضية

 وتفحص ي خواصه الفيزيائية. 1ضعي كمية قليلة من ملح الطعام في فجوة  -1

 وتفحص ي خواصه الفيزيائية. 2ضعي كمية قليلة من السكر في فجوة  -2

 وتفحص ي خواصه الفيزيائية. 3كمية قليلة من الشمع في فجوة ضعي  -3

 ضعي الطبق فوق السخان الكهربائي ثم قارني بينهم؟  -4

املشاهدات  

 والنتائج 

 

، وأيهما التنصهر؟ 
ً
 أي املواد التي أمامك تنصهر أوال

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

 تحليل النتائج 
؟
ً
 حددي أي املواد التي تنصهر تكون درجاتها منخفضة ، متوسطة، مرتفعة جدا

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

 االستنتاج 

 فسري كيف يؤثر نوع الرابطة في درجات انصهار املركبات ؟ 

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

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

 ؟   الرابطة التساهميةعرفي  -1

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

 ؟    عددي خواص املركبات األيونية -2

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 الدرجة  التفسير  وضع الفرضيات  الوصف  االستنتاج  املالحظة 

     
 

 احتياطات السالمة

استخدام الحذر عند 

 المواد الكيميائية

 



 
 

 تمنياتي لكن بالتوفيق        

 ياسمين بالحارث –خميسة عياش املادة:  تامعلم

 

 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة رأس تنورة 

  مسارات -الثانوية األولى للبنات برأس تنورة 

 

 ) عملي (  1-2كيمياء املادة : 

 الصف / ثاني  ثانوي 

   ساعةالزمن : 

 الدور: األول 

 ه1444/ 4/ 19التاريخ :        األحد    اليوم : 

 الصف : ...............         االسم : ............................................... 

 

. 

 ه 1444لعام  األول للفصل الدراس ي  الثاني ثانوي "مسار عام" عملي للصف     -الكيمياءمادة اختبار 

 طالبتي العزيزة مستخدمة األدوات التي أمامك أجري التجربة اآلتية واستنتجي املطلوب :  

 رقم التجربة: 

 

 

الطريقة 

 العلمية
 اإلجراءات

 تكوين أشكال جزيئية للمركبات التساهمية من خالل تكوين الرابطة التساهمية بين الذرات  الهدف 

 كيف يؤثر نموذج لويس وأماكن الكترونات التكافؤ في شكل املركب التساهمي املشكلة

 يؤثر نموذج لويس وأماكن الكترونات التكافؤ في شكل املركب التساهمي الفرضية

 اختبار الفرضية

 ( باستعمال الوصالت والكرات . 3PH  ،O2Hابني نموذجين للجزيئين )  -1

 H  O P  العنصر 

     لون الكرة
 

املشاهدات  

 والنتائج 

 

 ارسمي شكل لويس للمركبات التالية ؟

O2H 3PH 

 

 

 

 

 حددي نوع الرابطة والشكل الهندس ي لكليهما ؟ 

 الشكل مقدار الرابطة املجاالت املهجنة رابطةال   غير عدد األزواج  عدد األزواج الرابطة  املركب

3PH 3 1 3pS 107.3 مثلث هرمي 

O2H 2 

 

2 3pS 104.5 منحني 

 

 تحليل النتائج 
 جمع البيانات وتفسيرها ، ما وجه االختالف بين تركيب لويس ملركب ما ونموذجا لكرة؟

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

 أجيبي عما يلي:

 ؟    متى يكون املركب قطبي  .1

 إذا كانت روابطه قطبي وغير متماثل. 

 قطبي أم ال؟   O2Hو   3PHهل املركبان  .2

 مثلث هرمي.د الفوسفور ثالثي هيدريحيث أن شكل املاء منحن، و وغير متماثلين   قطبية (  O-H( و )  H-P) هما روابط نعم قطبيان ، ألن 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الدرجة املقارنة  وضع الفرضيات  تحليل البيانات  االستنتاج  املالحظة 

     
 

 احتياطات السالمة

الحذر عند 

استخدام املواد 

 الكيميائية

 واألدوات الكهربائية



 
 

 تمنياتي لكن بالتوفيق        

 ياسمين بالحارث –خميسة عياش املادة:  تامعلم

 

 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة رأس تنورة 

  مسارات -الثانوية األولى للبنات برأس تنورة 

 

 ) عملي (  1-2كيمياء املادة : 

 الصف / ثاني  ثانوي 

   ساعةالزمن : 

 الدور: األول 

 ه1444/ 4/ 19التاريخ :        األحد    اليوم : 

 الصف : ...............         االسم : ............................................... 

 

. 

 ه 1444لعام  األول للفصل الدراس ي  الثاني ثانوي "مسار عام" عملي للصف     -الكيمياءمادة اختبار 

 طالبتي العزيزة مستخدمة األدوات التي أمامك أجري التجربة اآلتية واستنتجي املطلوب :  

 رقم التجربة: 

 

 اإلجراءات الطريقة العلمية

 لكل عنصر طيف انبعاث ذري فريد يستخدم للتعرف على العنصر في املركب  الهدف 

 كيف يختلف لون اللهب باختالف العناصر.  املشكلة

 نوع العنصر. تالف تلف لون اللهب باخيخ الفرضية

 اختبار الفرضية

 في املحلول ثم عرضيه للهب بنزن ، والحظي لون اللهب وسمي العنصر واكتبي رمزه ؟  اغمس ي الساق الزجاجية

املشاهدات  

 والنتائج 

 

 ما لون اللهب للمحلول ، واكتبي رمز العنصر؟ 

 رمزه العنصر  لون اللهب

 Ca الكالسيوم برتقالي –أحمر 

 Na الصوديوم ذهبي -أصفر

 K البوتاسيوم بنفسجي 

 Ba الباريوم رمصفأخضر 

 Cu اسالنح أزرق مخضر 
 

 تحليل النتائج 

 من اللهب؟اقترحي سبب  .1
ً
 إعطاء كل مركب لونا مختلفا

باريوم، النحاس  من خصائص الكالسيوم، الصوديوم ، البوتاسيوم ، ال  ، واأللوان ذرات الفلز إلكتروناتتنتج األلوان عن انتقال 

 حسب التجربة.

 كيف يرتبط اختبار اللون للهب مع طيف االنبعاث الذري له؟ .2

 املرئي لكل عنصر.  تتألف األلوان من الطيف

 أجيبي عما يلي:

o  عللي : ال يصح اختبار اللهب للكشف عن ايونات الفلزات جميعها  ؟ 

 .  عظم األيونات قليلة التركيز ال يصلح اختبار اللهب مل .1

 فس لون اللهب والبعض اآلخر ال تتغير ألوانه. عطي نبعض العناصر ت .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 الدرجة املقارنة  وضع الفرضيات  تحليل البيانات  االستنتاج  املالحظة 

     
 

 احتياطات السالمة

الحذر عند 

استخدام املواد 

الكيميائية 

 واألدوات الكهربائية



 
 

 تمنياتي لكن بالتوفيق        

 ياسمين بالحارث –خميسة عياش املادة:  تامعلم

 

 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة رأس تنورة 

  مسارات -الثانوية األولى للبنات برأس تنورة 

 

 ) عملي (  1-2كيمياء املادة : 

 الصف / ثاني  ثانوي 

   ساعةالزمن : 

 الدور: األول 

 ه1444/ 4/ 19التاريخ :        األحد    اليوم : 

 الصف : ...............         االسم : ............................................... 

 

. 

 ه 1444لعام  األول للفصل الدراس ي  الثاني ثانوي "مسار عام" عملي للصف     -الكيمياءمادة اختبار 

 طالبتي العزيزة مستخدمة األدوات التي أمامك أجري التجربة اآلتية واستنتجي املطلوب :  

 رقم التجربة: 

 

 اإلجراءات  الطريقة العلمية

 التعرف على أنماط التدرج في الخواص للعناصر في الجدول الدوري. الهدف 

 ما دقة توقع الخواص من خالل استعمال معلومات التدرج في أنماط خواص العناصر في الجدول الدوري؟ املشكلة

 .في املجموعة الواحدة أو من اليمين لليسار عبر الدورة الواحدةص للعناصر كلما انتقلنا من أعلى إلى أسفل تدرج في الخوايتغير نمط ال الفرضية

 اختبار الفرضية

 ل عنصر من واقع املعلومات في الجدول التالي: اعملي بطاقة تعريف لك  -1

 
 اعمل جدول على هيئة مصفوفة ) اربع أعمدة × ثالث صفوف( -2

 على حسب الكتلة  -3
ً
 رتب بطاقات العناصر تصاعديا

 بوضع البطاقات في الجدول مراعية كتل العناصر وخصائصها مع ترك مربعات فارغة عند الضرورة . أبدأي -4

املشاهدات  

 والنتائج 

 اعملي جدول موضحة فيه الترتيب النهائي ؟  .1

Qa Tu Ad Xn 

Lq Pd  Bp 

Ax Cx Rx  

 صفي التدرج في اللون عبر الدورة وعبر املجموعة في التنظيم الذي أعددته؟ .2

 يتناقص طول موجة اللون عبر الدورة ، ويصبح اللون باهًتا كلما اتجهنا إلى أسفل املجموعة.

 املجموعة في التنظيم الذي اعددته وبيني أي العناصر التنسجم مع التنظيم؟  صفي التدرج في الكتلة عبر الدورة وعبر  .3

للكتلة ولكنه ينسجم مع العمود الثالث حيث مع النمط املتوقع  Cxتتزايد الكتلة عبر الدورة وكلما اتجهنا إلى أسفل املجموعة، والينسجم 

 الهشة ذات اللون األخضر. الصلبة  األخرى  املواد

 تحليل النتائج 
 في الجدول الذي أعددته؟  وما مقدار الكتلة املتوقعة؟ PHأين يمكن وضع عنصر غازي 

 .  106gو   g99والكتلة والحالة الفيزيائية. وتقع الكتلة بين عمود األول إلى اللون مع الدورة الثالثة، ويستند ال PHينسجم 

 املجموعة الواحدة لكل من : : حددي التدرج في الخواص عبر 1  

 أسفل املجموعة الواحدة. يتزايد الحجم الذري للعناصر كلما انتقلنا من أعلى إلى   الحجم الذري : -

 أسفل املجموعة الواحدة للعناصر كلما انتقلنا من أعلى إلى  الكهروسالبية  اقصتتن  كهروسالبية :ال -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة التوقع املقارنة التصنيف  االستنتاج  املالحظة 

     
 

 احتياطات السالمة

الحذر عند 

استخدام املواد 

الكيميائية 

 واألدوات الكهربائية



 
 

 تمنياتي لكن بالتوفيق        

 ياسمين بالحارث –خميسة عياش املادة:  تامعلم

 

 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة رأس تنورة 

  مسارات -الثانوية األولى للبنات برأس تنورة 

 

 ) عملي (  1-2كيمياء املادة : 

 الصف / ثاني  ثانوي 

   ساعةالزمن : 

 الدور: األول 

 ه1444/ 4/ 19التاريخ :        األحد    اليوم : 

 الصف : ...............         االسم : ............................................... 

 

. 

 ه 1444لعام  األول للفصل الدراس ي  الثاني ثانوي "مسار عام" عملي للصف     -الكيمياءمادة اختبار 

 طالبتي العزيزة مستخدمة األدوات التي أمامك أجري التجربة اآلتية واستنتجي املطلوب :  

 رقم التجربة: 

 

 

 اإلجراءات الطريقة العلمية

 تعتمد خواص املركبات على نوع الرابطة املتكونة بين الذرات في املركب الهدف 

 ملح الطعام مثل املواد األخرى  ينصهر  ملاذا ال  املشكلة

 . ركبات قويةقوى التجاذب بين امل كلما كانت تزداد درجة االنصهار  الفرضية

 اختبار الفرضية

 وتفحص ي خواصه الفيزيائية. 1ضعي كمية قليلة من ملح الطعام في فجوة  -1

 وتفحص ي خواصه الفيزيائية. 2ضعي كمية قليلة من السكر في فجوة  -2

 وتفحص ي خواصه الفيزيائية. 3ضعي كمية قليلة من الشمع في فجوة  -3

 ضعي الطبق فوق السخان الكهربائي ثم قارني بينهم؟  -4

 املشاهدات والنتائج 

 

، وأيهما التنصهر؟ 
ً
 أي املواد التي أمامك تنصهر أوال

 ين )الشمع( ينصهر الباراف
ً

 ، ثم السكر، أما امللح ال تنصهر. أوال

 تحليل النتائج 
؟
ً
 حددي أي املواد التي تنصهر تكون درجاتها منخفضة ، متوسطة، مرتفعة جدا

 جًدأ. بلورات امللح: مرتفعةافين )الشمع( منخفضة، السكر: متوسطة، البار 

 االستنتاج 
 في درجات انصهار املركبات ؟  فسري كيف يؤثر نوع الرابطة

 مع والسكر(.درجات انصهار املركبات األيونية ) امللح( أعلى من درجات انصهار املركبات التساهمية ) الش
 
 

 عرفي الرابطة التساهمية ؟   -1

 من الذرتين الداخلتين في تكوين الرابطة بزوج إلكترونات واحد أو أكثر.
ً

   الرابطةا لكيميائية التي تنتج عن مشاركة كال

 عددي خواص املركبات األيونية ؟   -2

 صلبة وهشة.   -

 مرتفعة جًدا .درجة انصهارها وغليانها  -

 والتوصل في الحالة الصلبة.  موصلة للتيار الكهربائي في حالة املحاليل -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 الدرجة  التفسير  وضع الفرضيات  الوصف  االستنتاج  املالحظة 

     
 

 احتياطات السالمة

استخدام الحذر عند 

 المواد الكيميائية

 


