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 2021-2020الفصل األول 

 أوالً  : اكتب االسم أو المصطلح العلمي  : 

 في  ا مرتباصرعن   33أعد قائمة بجميع العناصر التي كانت معروفة في هذا الوقت، احتوت هذه القائمة على عالم (              ييهازفو ال  )-23

 . أربع فئات                                      

 قد تكررت خصائصها كل ثمانية عناصر ،أطلقرتب العناصر تصاعديا تبعا للكتلة الذرية فالحظ أنه  (                  ندزنيوال  )-24

 . عليها اسم قانون الثمانيات                                       

 صر تصاعدياً حسب كتلتها الذرية في جدول عرف باسمه .  رتب العنا (                   مندليف  )-25

    الدوري الحديثها الذرية في جدول سُمي بالجدول  أعدادحسب  ناصر تصاعدياالع رتب (                     موزلي )-26

 لذرية يظهر تدرج دوري في خصائصها  دادها اتصاعدياً حسب أع رصنالعينص على )) عند ترتيب ا (          القانون الدوري )-27

 الكيميائية والفيزيائية ((                                                            

 ة بها ثمانية ملكا  فقدان اإللكترونات أو اكتسابها أو المشاركة بها للحصول على مجموعة لىإتميل الذرات  (             قاعدة الثمانية )-28

 تكافؤ  إلكترونات                                               

 عنصر و رمزه و عدده الذري وكتلته الذرية . اسم ال يتكون من مربعات يحتوي كل منها علىجدول  (  الجدول الدوري الحديث)-29

 جيدة للحرارة والكهرباء .  رق والسحب وذات بريق ولمعان وموصلةطللة عناصر قابل (                     الفلزات )-30

 ء .باهرغير قابلة للطرق والسحب ورديئة التوصيل للحرارة والك هشة عناصر (                     الالفلزات )-31

 ى صفائح ) رقائق ( . إل ة قابلية تحول الماد (                الطرقبلية قا )-32

 قابلية تحول المادة إلى أسالك بشدها أو سحبها .  (              قابلية السحب  )-33

 .  ن الفلزات والالفلزات عناصر تقع على الخط المتعرج  الفاصل بي  (               ه الفلزاتأشبا )-34

 .   s , pصر المجمعين عنا  (            العناصر الرئيسة)-35

 .    dر المجمع ناص( ع           لزات االنتقاليةالف )-36

 عناصر فلزية تتضمن سلسلتي الالنثنيدات واألكتينيدات  ( زات االنتقالية الداخليةلالف)-37

 للذرة .  قة الرئيسي األخيرطاالى اإللكترونات في مستو (         إلكترونات التكافؤ  )-38
 نصف المسافة بين نواتي ذرتين متجاورتين في بلورة العنصر . ( نصف القطر الذري للفلز )-39

 تين كيميائياً . نصف المسافة بين نواتي ذرتين متماثلتين مرتبط  ( نصف القطر الذري لالفلز)-40

 أو سالبة . جبة يها شحنة مولدت رامن الذمترابطة ذرة أو مجموعة   (                         أأليون )-41

 أيون يتكون عندما تفقد الذرة إلكترون أو أكثر .  ( الكاتيون  أواأليون الموجب  )-42

 . ر كثإلكترون أو أ ما تكتسب الذرةأيون يتكون عند ( األنيون  أو السالباأليون  )-43

 من ذرة في الحالة الغازية .إلكترون  زالة لوبة إلطلمة االطاق (               طاقة التأين   )-44

 الطاقة المطلوبة إلزالة اإللكترون األبعد من أي ذرة . (         طاقة التأين األولى  )-45

  اإللكترونات في رابطة كيميائية  جذبلذرات أحد العناصر على  بيةنسالالقدرة  (       سالبية الكهربائيةال )-46

 دوري . كهربائية في الجدول الالعنصر األعلى سالبية (                        الفلور )-47

 .  ة كهربائيمجموعة العناصر الفلزية التي لها أقل قيم سالبية (             الفلزات القلوية )-48

   لقيم السالبية الكهربائية للعناصر . ميالعالم الذي وضع مقياس رق(                        بولينج )-49

 القوة التي تربط الذرات معاً . (           الرابطة الكيميائية )-50

 لة االستقرار . اح في تكوين مركبات كيميائية وصوالً إلى  تُشاركأو   سبكتتُ  أو  تُفقداإللكترونات التي (           إلكترونات التكافؤ)-51

 بعضها البعض في مركب أيوني جمع األيونات متضادة الشحنة معالقوة اإللكتروستاتيكية التي ت(            الرابطة األيونية )-52

 روابط  أيونية  ى توي عليحي المركب الذ (            المركب األيوني )-53

 األكسجين الالفلزي . و   روابط أيونية بين فلزات ن م  ونمركبات أيونية تتك(                    األكسيدات)-54

 . مركبات تتكون من عنصرين مختلفين كاتيون فلزي و أنيون الفلزي( ائية المركبات األيونية الثن )-55

 ترتيب منتظم ثالثي األبعاد للجسيمات .   (            لوريةبالشبكة ال)-56

 أنيون يتكون من السيليكون واألكسجين .  ( معادن تحتوي على                    السليكات)-57

 لتيار الكهربائي ا ل ( المركب األيوني الذي محلوله المائي المخفف يوص                اإللكتروليت )-58

 أيوني .  كبمرن م مول واحد أيونات الطاقة  المطلوبة لفصل  (               طاقة الشبكة )-59

 هي أبسط نسبة لأليونات المشتركة في مركب أيوني  . (             وحدة الصيغة  )-60

 ون المكون من ذرة واحدة .ياأل(         أيون أحادي الذرة )-61

 أحادي الذرة. (   لبة أليونالساالشحنة الموجبة أو يون ) أو األن المنتقلة من الذرة لتكوي اإللكترونات( عدد               األكسدةعدد  )-62

 ر نات ألي عنصل عدد األيومثت أرقام صغيرة توضع أسفل يمين أي رمز و هي(          السفلية اللواحق )-63
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 ( أيونات يحتوي كل منها على أكثر من ذرة .  أيونات متعددة الذرات )-64

 الذرات تحتوي على األكسجين . تعددة أيونات م(         أيونات أكسجينية )-65

 . ) غير المتمركزة (رونات غير المتموضعة فلزي لإللكتالن قوة جذب الكاتيو(           الرابطة الفلزية )-66

 . قابلية تحول المادة إلى رقائق بالطرق (              ة الطرققابلي)-67

 الك بسحبها أو شدها إلى أسية تحول المادة ابل( ق            قابلية السحب )-68

 ن عناصر لها خصائص فلزية . مط خلي(                    السبائك  )-69

 حجم مشابه  ت ذا ذرات فلز آخراستبدال بعض الذرات في الجسم الصلب الفلزي األصلي ب تكون منسبائك ت(            السبائك البديلة)-70

 لذرات الفلز األصلي                                         

 .  سبائك تتكون عند ملء الفراغات في البلورة الفلزية بذرات صغيرة أخرى(         غيةالسبائك الفرا  )-71

 أو أكثر . الذرة إلكترون تكافؤ واحد يتكون عند اكتساب أيون ذو شحنة سالبة(                      األنيون  )-72

 ون عند فقد الذرة إلكترون تكافؤ واحد أو أكثر .جبة يتكموة أيون ذو شحن(                    الكاتيون  )-73

 نة . ذرة معيلورة الفلز وال ترتبط برونات حرة الحركة عبر بكتإل(  لكترونات غير متمركزة أو غير متموضعةإ )-74

 أو أكثر تساهمياً .  رتباط ذرتينون من ا( يتك                   الجزيء )-75

 نوع من الرابطة التساهمية تتكون من تشارك ذرتين في زوج واحد من اإللكترونات . (          لرابطة األحادية ا)-76

 في زوجين من اإللكترونات .رك ذرتين ية تتكون من تشاساهمرابطة الت( نوع من ال           الرابطة الثنائية)-77

 ية تتكون من تشارك ذرتين في ثالثة أزواج من اإللكترونات . ( نوع من الرابطة التساهم         الرابطة الثالثية  )-78

 النهاية . هاية إلى ن النافؤ م( رابطة تساهمية أحادية تتكون من تداخل أفالك التك           الرابطة سيجما )-79

 ترونات المتشارك يشغل أعلى وأسفل الخط الذي اخل أفالك متوازية ، زوج اإللكة تنتج من تدة تساهمي بطرا(              الرابطة باي  )-80

 . يمثل الموضع الذي ترتبط فيه الذرتين معاً                                        

 المسافة بين نواتي ذرتين مترابطتين في موضع الحد األقصى للجذب    أوبطتين رامتالفاصلة بين نواتي الذرتين ال( المسافة                    طول الرابطة)-81

 ة . طة التساهميلكسر الراب ( الطاقة المطلوبة           طاقة تفكك الرابطة )-82

 لزيين  . ال فرين  مركبات تتكون من عنص(   ةيكبات الجزيئية الثنائالمر )-83

 كثر من ذرة  .( أيونات يحتوي كل منها على أ        عددة الذات أيونات مت )-84

 ( أيونات متعددة الذرات تحتوي على األكسجين  .              أيونات أكسجينية )-85

 في المحلول .  H+  هي مركبات تنتج أيونات(                        األحماض )-86

 .وعنصر آخر الفلز غالباً  ي على الهيدروجين تويح( الحمض الذي                 ائيالحمض الثن )-87

 .  أكسجينيأنيون  ( الحمض الذي يحتوي على ذرة هيدروجين و           الحمض األكسجيني )-88
 

   انياً : اختر اإلجابة الصحيحة :ث

 :     إلكترونات في مستوى الطاقة الرئيس األعلى    8يكون العنصر الرئيس المحتوي على  -40

 عنصر أوفباو   -ج                                       لثمانية                 عنصر ا   -أ           

 غازاً نبيالً   -د                             عنصر الدورة الثالثة                      -ب           

 

   ملى أساس تزايد قيعندما يتم ترتيب هذه العناصر ع  الحظ مندليف أن خواص العناصر تظهر عادة على شكل دوري -41

 النشاط اإلشعاعي      -د                ري        العدد الذ -ثافة                               جالك -ب                  يةالكتلة الذر -أ       

 توقع مندليف أن تمثل الفراغات في جدوله الدوري  -42

 فراغات دائمة    -د                ةفمكتشناصر غير ع  -ج                     لكثافة         ا -ئر                        بالنظا -أ       

   العناصر فيه سمي جدول مندليف بالدوري ألن خواص -43

 ورات  على فترات زمنية منتظمة سميت د ظهرت -ج                                                  لم تظهر أي نمط       -أ       

 كانت متماثلة    -د                         ميت دوراتظهرت على فترات منتظمة س -ب      

 :    الذري هو جدول دوري بني على تزايد العدد العالم الذي أدى عمله إلى تكوين  -44

                                                                                                                      كانيزارو  -د                          رذرفورد -ج                        مندليف     -ب                           موزلي -أ       

 أي الدورتين لهما عدد العناصر نفسه ؟   -45

                                                                                   5   ,  6 -د                      3   ,  5  -ج                             ,  24 -ب                            2   ,  3 -أ      

 عنصراً      32ن تحت المستويات في الدورة التي تحتوي على يع  -46

                         s , p , d , f  -د                         s  ,  p   -ج              s , p , d  -ب                        s  ,  f -أ         

 السيزيوم : ورة يوجد في أي د   6s[Xe]1و وني للسيزيوم هالترتيب اإللكتر -47

     55 -د                               6    -ج                  8  -                            1 -أ          

                       

  ؟   dت في تحت المستوى لى إلكتروناالعناصر يحتوي ع  عنصراً . كم عنصراً من هذه   18على   4تحتوي الدورة   -48

     16  -ج                                     18 -د                              10   -ب                        8 -أ         
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 اقة على أنها : في أعلى مستوى ط  6p2s تصنف الذرات المتعادلة ذات الترتيب اإللكتروني   -94

                          غازات نبيلة -د                            فلزات   -ج                عناصر الثمانية  -ب                    أشباه فلزات   -أ        

    : الممتليء خواصغير   d  الفرعي المستوىعلى المحتوية  رصيكون للعنا -50

 ت النبيلة لغازاا  -د                  أشباه الفلزات     -ج                 ال فلزات   -ب                          تالفلزا -أ         

 نيدات مميزة : نث لعناصر الال  أي األفالك  -51

                        sأفالك   -د                          pأفالك    -ج                fأفالك    -ب                      dأفالك   -أ         

  : ، إلى أي مجموعة ينتمي السترونشيوم  25s توى طاقة مشغول للسترونشيوم هو أعلى مس -52

                           6  -ج                                   8 -د                         4  -ب                  2    -أ            

  تسمى    sواحد في الفلك  والطرية ، المحتوية على إلكترون عناصر المجموعة ذات الفلزات النشطة الفضية  -53

           الفلزات القلوية -د                   الفلزات القلوية األرضية  -ج              1  عناصر الدورة  -ب               بيلةالعناصر الن  -أ         

 ساوياً لـ   متجاورة ، يكون نصف قطر الذرة مبقياس المسافة بين نوى متماثلة عند تحديد حجم ذرة  -54

 نوى  ربع المسافة بين ال  -د          ىونلبين ا المسافة نصف  -ب       ى مسافة بين النوضعفي ال -ج     فة بين النوى المسا -أ    

  للذرة  : ...................... ذرة إلكترون من  تسمى الطاقة الالزمة إلزالة  -55

 الكهربائية  السالبية  -ج                   ن يلتأ ة اطاق -د            طاقة اإللكترون             -ب الميل اإللكتروني        -أ        

 ة الذرة في مركب كيميائي لجذب اإللكترونات  :قابليتسمى  -56

 طاقة التأيين  -د     الترتيب اإللكتروني        -ب          كهربائيةالسالبية ال  -ج                  إللكتروني   الميل ا -أ      

     ئية األعلى هو :العنصر ذو السالبية الكهربا -57

                                                                                 فلورال -د ور  الكل -ج                 الصوديوم   -ب                          األكسجين   -أ           

      ة فيما بينهايسمى نصف المسافة بين نوى الذرات المتماثلة والمترابط  -58

                        إللكترونيةالسحابة ا  -د        نصف القطر الذري لالفلز -القطر الذري         ج -ب    فلز   لل  ريصف القطر الذن -أ        

 :  لورة العنصرمتجاورتين في ب تين ذر نواتينصف المسافة بين  -59

 السحابة اإللكترونية  -لز        دفالالقطر الذري ل نصف -القطر الذري         ج -ب       نصف القطر الذري للفلز -أ        

 الذري       نصف القطر الذري كلما ازداد العدد ....................المجموعة من الجدول الدوري ضمن  -60

 م اظتيتناقص بدون ان -يبقى نفسه                د -جيتناقص بانتظام                    -ب                      يتزايد -أ         

 نصف القطر األيوني .     .....................،   1وعة كلما ازداد العدد الذري لفلزات المجم -61

 غير قابل للقياس  يصبح -يبقى نفسه                    د -ج    يتناقص                        -ب                     يتزايد -أ         

        بزيادة العدد الذري . نصف القطر الذري ....................ري ، ودلجدول ارة في العبر الدو -62

                                                                            اقص تدريجياً       يتن -ج        تدريجياً ثم يتناقص بشدة يزداد  -د      يتناقص تدريجياً ثم يزداد بشدة       -ب   جياً  يريتزايد تد -أ        

 شر لـ : الطاقة الشبكية هي مؤ -63

 قوة الرابطة الفلزية     -ج       تساهمية    قوة الرابطة ال -د    عدد األيونات في البلورة      -ب               ونيةابطة األي قوة الر -أ        

 :   ةيرابطة أيون  .........................لكهربائي بين يشكل التجاذب ا -64

 اإللكترونات                      -ج               األفالك   -د                      ثنائيات القطب  -ب                              األيونات -أ        

   رة :حنة مغاين األيونات المشحونة بشم ............ بـ  Na -Cl ,+ يحاط كل من أيوني   NaClفي بلورة  -65

                     4 -د                                   6 -ج                           2 -ب                              1 -أ       

 تنتظم األيونات في المركب األيوني على شكل :   -66

                       ات متعددة الذرات     أيون -ج                  تلوراب -د      بنية لويس                -ب                جزيئات  -أ      

  من مركب أيوني بلوري  :ة عند فصل مول واحد مى الطاقة المنبعثست -67

                          كةطاقة الشب -ج         طاقة البلورة    -د           الطاقة الكامنة        -طاقة الرابطة         ب -أ        

                            ة يتكون بفقدان إلكترونين اثنين :يونات اآلتيأي من األ -68
 Cu+د.                                  Na+  ج.                                  2Mg+ . ب                                                               2S-  أ.

                            ؟األكسجين لتحقيق قاعدة الثمانيةة الي يحتاج إليها افي، ما عدد اإللكترونات اإلض42p22s21sاألكسجين هو ترتيب اإللكتروني لذرة لا -69
 3  د.                                       2   ج.                                          1 .  ب                                          8    أ.  

                  ة فلزية ؟         اصيأي من التالي هو الوصف الصحيح لخ -70
 (  ق والسحببلة للطرنة ) أي قاالفلزات لي  د.   نيونات    كوين أنات لتتكتسب الفلزات إلكترو  ج.      الفلزات لها مظهر باهت . ب الفلزات هشة      أ.  

                من الخواص الفلزية التالية يفسر بنموذج بحر اإللكترونات ؟             يأ -71

 يونية الشحنة األ د.                   الكتلة الذرية   ج.                            التوصيل الكهربائي  . بالكثافة                           أ.  
 

 يمثل   :   NaCl لصوديوملوريد اترميز ك -72

 بلورة واحدة     -د              وحدة صيغة واحدة -                              ججزيئاً واحداً  -ذرة واحدة                     ب -أ        

 قرار القصوى   :  مرتبطة بحالة االست طاقة األبعد والاإللكترونات الموجودة في مستوى الد عد -73

    32 -د                                  18 -ج                                         8   -ب                                 2 -أ        
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 :                           الجزيئات ثنائية الذرة تكون  -74

 جزءاً من رابطة كيميائية  د.                مستقرة غير   ج.         ياً سبنية نكامنة متدذات طاقة .  ب         عالية نسبياً ذات طاقة كامنة    أ.  

     يعود الشكل البراق للفلزات لوجود  :                     -75

 ة هش للبلورالالشكل   د.        وجبة          األيونات الم  ج.                  بحر اإللكترونات .  ب             الروابط التساهمية    أ.  

               في بلورة كلوريد الصوديوم يحاط كل كاتيون بـ  :           -76

 ونات ستة كاتي د.    ثالثة كاتيونات               ج.                         أنيونات ستة  .  بثالثة أنيونات                أ.  

 عندما تكون متحدة .  :                        ...............  .. ............................ ات تكون الذر -77

   لبعضغير مرتبطة ببعضها ا  د.            ذات طاقة كامنة عالية   ج.                  أكثر استقراراً  .  بستقراراً            قل اأ   أ.  

 يونات الموجبة   :                         األلزية المحيطة بتسمى اإللكترونات المتحركة في الروابط الف -78

 األنيونات   د.ثنائي القطب                   ج.                       سحابة اإللكترونات  .  ب             بحر اإللكترونات   أ.  
 

                         ـ  :تقوم اإللكترونات بوء بسطح فلز عند اصطدام الض -79

            وءامتصاص وإصدار الض .  بللضوء بالمرور عبرها                        سماح ال   أ.  

 طاقة أدنى لى مستوى الهبوط إ د.                   االتصال بأيونات موجبة أخرى        ج.  

 :    تنا روكثر من اإللكتأ ي تتشكل عندما تتشارك ذرتان في زوج أو يميائية التلكتسمى الرابطة ا -80

                       قوى لندن    -درابطة فلزية ً                       -ج                        رابطة تساهمية -ب                   رابطة أيونية    -أ           

 :  هي الطاقة   طة طاقة تفكك الراب -81
 زمة لتكوين رابطة كيميائية    الال -ج   طة كيميائية  بد تكوين راالممتصة عن -د         ر رابطة كيميائيةكست ندالمنبعثة ع -ب        ابطةلكسر الرالالزمة  -أ   

 الطاقة الكامنة  :  ....................ل الرابطة بين الذرتين اهمية ، كلما قل طو عند تكون الرابطة التس -82
  راً بح صفصت -دتقل                              -ج                        بتة    ثا قىتب -ب                        تزداد -أ         

  عندما تكون متحدة  :   . ....................... تكون الذرات  -83
 امنة عالية   اقة كذات ط -د          بعض ها بغير مرتبطة بعض -ج           أقل استقراراً  -ب                    استقرارً أكثر  -أ      

 :   تسمى اإللكترونات المشاركة في تشكيل رابطة كيميائية -84
                                                                         ؤافنات تكإلكترو -د             إلكترونات لويس  -ج                 sإلكترونات  -ب             ثنائيات القطب   -أ       

 القوة التي تربط الذرات معاً تسمى  :  -85
 قوة لندن -د               كيميائية رابطة -ب            بنية لويس   -ج         ثنائي القطب -أ       

 واحدة على األقل :  (  Π  بطة باي ) وي على راما هو المركب الذي يحت -86
     2BeF    -د                       3AsI –ج                        3CHCl -ب                        2CO      -أ      

 يمكن أن تتشكل روابط تساهمية متعددة في جزيئات تحتوي على : كربون ونيتروجين أو   :   -87
                    هيليوم   -د                      وجين    درهي -ج                            أكسجين  -ب                        كلور   -أ        

 و أكثر من اإللكترونات  :  تشكل عندما تتشارك ذرتان في زوج أتي تالكيميائية ال تسمى الرابطة -88
                       قوى لندن    -د                فلزية ًرابطة  -ج                    رابطة تساهمية -ب        أيونية           رابطة  -أ        

 كون الرابطة   :  تين تساهمياً ، تطبإذا كانت ذرتان متماثلتان مترا -89
                       ية   رابطة مشتركة تساهم -دهيدروجينية                  -ج    تساهمية قطبية                  -ب            تساهمية غير قطبية -أ        

 طة : كترونات تكون الرابتشارك في إلكترونات جذب غير متساوي لإللذرات التي تعندما يكون لل -90
 قطبية ثنائية      -د                        ًقطبية -ج         أيونية                       -ب                 غير قطبية    -أ        

 ذرات وأعدادها المرتبطة بجزيء منفرد من مركب جزيئي  : ع الأنوا ..... ........... ر هظت   -91
    يةالرابطة األيون  -د               فلزية   الرابطة  -الرابطة تساهمية                  ج -ب          يئيةالصيغة الجز -أ          

 جزيئي  :  كبمرفي  بطواادها وكذلك الرأنواع الذرات وأعد ..... ...........  ظهرت   -92
        الرابطة األيونية -دالرابطة فلزية                   -ج                  ةالصيغة البنائي -الصيغة الجزيئية          ب -أ           

 : ي  يئجزمركب شتركة في ت غير المالروابط وكذلك اإللكترونات وأعدادها والذرا أنواع  ................ت ظهر   -93

                             الرابطة األيونية  -د                  بنية لويس -ج      الصيغة البنائية             -الصيغة الجزيئية          ب -أ           

 :   ي ات فونترلكانية إ منها ثم ئية تميل للتكون عندما تمتلك كل ذرة مركبات الكيمياالن تنص قاعدة الثمانية على أ -94

    p أفالك  -د                      1s أفالك -ج                         dأفالك -ب             مستوى طاقتها األعلى -أ             

                  

 :    قاعدة الثمانية لتحقيق ن جي النيتروحتاجها التي ي ما عدد اإللكترونات اإلضافية  32p22s21s ون هوجيالترتيب اإللكتروني للنيتر  -95

   8    -د                             3   -ج                               5 -ب                          1    -أ             
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 :    لثمانيةاعدة اق يققاألكسجين لتح التي يحتاجها لكترونات اإلضافيةد اإلعدما   42p22s2s1 والترتيب اإللكتروني لألكسجين ه -96

                      8    -د                               4 -ج                            6 -ب                          2 -أ             

 : الثمانية  قاعدة ق قيلتح الفلورجها اإللكترونات اإلضافية التي يحتا عدد ما  52p22s21sو ر هالترتيب اإللكتروني للفلو -97

   8    -د                               5 -ج                              3 -ب                          1    -أ             

  : ويساي  4H2Cفي الجزيء (  Πعدد روابط باي )  -98
      4 -د                              3 -ج                              2 -ب                          1    -أ             

 يساوي :  2H2Cفي الجزيء (  Πباي )  عدد روابط -99
      4 -د                              3 -ج                              2 -ب                          1    -أ             

 يساوي :  2Nيء الجز في(  σ ) د روابط سيجمادع -100
  4 -د                              3 -ج                              2 -ب                          1    -أ             

 وي : ساي O2CHيء في الجز(  σعدد روابط سيجما )  -101
      4 -د                              3 -ج                              2 -ب                          1    -أ             

 ؟  رابطة بين ذرتيه اقصرنائية الذرات له زات الثأي الغا -102

                      HI                    –                2O              -                   2Cl                           -                 2N 
 

 ما هو المركب الذي ليس له شكل جزيئي ثنائي :   -103
 2BeH -د                     3HNO   -ج                        O2H  -ب                   2SeH    -أ        

 :  يونيةألية تتكون بينه رابطة التاناصر ن العوج مأي ز -104
              8و العدد الذري   7العدد الذري   -ب                     4الذري دد و الع  3ي العدد الذر    -أ        

    12 و العدد الذري  8العدد الذري   -د                    18و العدد الذري   4العدد الذري    -ج       

 ة ؟ ييوناأللمركبات في صيغ ارقام السفلية متى ت ستخدم األ – 105

     إذا تساوت شحنات أيونات المركب  -ب                                     األيونية  المركباتفي جميع  –أ         

 أحد أيونات المركب متعدد الذرات   فقط إذا كان -د                            اذا اختلفت شحنات المركب األيوني –ج        

 ؟   زاهيةانها الاألحجار الكريمة بألو ات األيونية مثلب كثير من المركالات رن بلوب تلوآلتي يسبا أي – 106

       الترتيب المنتظم لأليونات في الشبكة -ب                                      قوى التجاذب بين األيونات  –أ         

   موجبة عن األيونات السالبة يونات الألااختالف حجم  -د                      ريةبكات البلوي الشوجود فلزات انتقالية ف –ج        

 ؟ الية ال تنتج عن القوة الكبيرة للروابط األيونية في مركب كلوريد الصوديومالخواص الت يأ – 107

   ذائبية ضعيفة -د                     ةمرتفع انصهار جةدر  –ج                     ليان مرتفعة ة غدرج -ب                     الصالبة  –أ         

 ؟ ركب األيوني يونات المكونة لبلورة المماذا ت سمى أصغر نسبة لأل  – 108

   وليةصيغة األلا -د                               يغةالص وحدة –ج                        الشبكة البلورية -ب                الصيغة الجزيئية –أ         

 ؟ CrO2Co)4(3ب لمركفي ااسم األنيون  ما – 109

  ( IIIالكوبلت )  -د                              ( IIالكوبلت )  –ج                               كرومات  -ب                   ثاني كرومات  –أ         

 ؟   ترك فيها جميع الفلزاتتشما الخاصية التي ال  – 110

  القابلية للسحب  -د                 ار المرتفعة درجة االنصه  – ج                 التوصيل للكهرباء  -ب               ل للحرارةصيتولا –أ         

 ؟   يناً بالشكل المجاور : أي اآلتي صحيحاً مستع – 111

                 ألنيونا جمحمع  يون وعكسياً سب طاقة الشبكة البلورية طردياً مع حجم الكاتناتت –أ         

                 مع حجم األنيون  وطردياً مع حجم الكاتيون   اً سيعكتتناسب طاقة الشبكة البلورية  -ب        

                 . ن واألنيونكالً من الكاتيو تتناسب طاقة الشبكة البلورية طردياً مع حجم  –ج         

               . ن الكاتيون واألنيون  مكاًل م مع حج  عكسياً ة  ريلوبالشبكة الطاقة  تتناسب -د        
 

 
 

 ؟ تسبب استخدامه دون غيره من الفلزات في صناعة فتيل المصابيح الكهربائية   Wن أي الخواص اآلتية لفلز التنجست – 112

   القابلية للسحب  -د                   عةاالنصهار المرتف ةجرد –ج                التوصيل للحرارة  -ب               لكهرباءالتوصيل ل –أ         

 ؟  مما يأتي ي عد سبيكة فراغية  يأ – 113 

               س (ونحافضة ية ) اإلسترلينالفضة  -ب                       الفوالذ الكربوني ) حديد وكربون ( –أ         

               (قصدير  –نحاس  –ونز ) خارصين برال -د                   (ونحاس ) خارصين ر س األصفالنحا –ج        

 ؟  يأي من التالي يمثل غالبية عناصر الجدول الدور – 114

    الغازات -د                         الفلزات –ج                         أشباه الفلزات -ب                       الالفلزات –أ         

 

 ؟   وم التيار الكهربائيالصودي( يوصل ملح كلوريد  I , II , IIIالث بالشكل ) لحاالت الثفي أي من ا – 115

 فقط    I I , III -د                    فقط   III–ج                فقط II -ب             I , I III , I –أ         
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 ؟   الخواص الكيميائية لواحدة فيالمجموعة اشابه عناصر تت ذاامل – 116

 كافؤ التونات ألنها تحتوي على نفس العدد من إلكتر -ب               لى نفس العدد من البروتوناتا تحتوي عنهأل –أ         

         ات الطاقة على نفس العدد من مستوي يوتحألنها ت  -د                                 ى في الكتلة الذرية ألنها تتساو –ج       

 ؟   ها بالعناصر الرئيسةث ت سمى عناصروري الحديدلجدول الأي مجموعات ا – 117

             13إلى  3من  -د                           18إلى  13ومن   2و1–ج                          18إلى  13من  -ب                      2و  1 –أ         

 ؟  ريوجدول الدفي الدورة السادسة من ال  fصر المجمع ما عدد عنا – 118

               8   -د                                               10  –ج                                       14  -ب                           18 –أ         

 ؟    الكهربائية ة لبيساالد بقصي  ماذا  – 119

   على جذب اإللكترونات في رابطة كيميائية ةالذرقدرة  -ب                        ازيةحالة الغلرة في االطاقة المطلوبة إلزالة إلكترون من ذ –أ     

                                            إلكترونات تكافؤ الذرة و اةنوين الذب بالتجا -د       ب ذرة العنصر إللكترون من ذرة عنصر آخرالطاقة المنطلقة عند اكتسا–ج     

 ؟ ) Cl 17Mg , 12ب كلوريد المغنيسيوم ) الكلوريد في مرك ما نسبة عدد أيونات المغنيسيوم إلى – 120

 المغنيسيومواحد من إلى أيون  الكلوريديونات من أن اثني  -ب                        سيوم إلى أيون واحد من الكلوريداثنين من أيونات المغني –أ     

                          المغنيسيوم إلى أيون واحد من الكلوريد أيون واحد من -د               الكلوريدأيونات من   واثنينمغنيسيوم إلى أيون لاثنين من أيونات ا –ج    
 

 ؟  تناكتروإللعدد ا وى فييتساأي األوزاج اآلتية  – 121

               Ar , Sc+3    -د                         Ca 3+Sc ,  –ج                 2Cl , Ca+  -ب                    Sc  -Cl , –أ         

 ؟   3p 2, 3s 6, 2p 22s , 21s ,1ن المرجح لعنصر ترتيبه اإللكتروني ما األيو – 122

                 3X-   -د                                  X+3  –ج                                       X-  -ب                           X +  –أ         
 ؟ واصهاخفي  ابهةلمتش الذرية في أعمدة تتضمن العناصر ام الذي رتب العناصر في جدول دوري ترتيباً تصاعدياً حسب الكتلة ما اسم العال  – 123

     هنري موزلي   -د                         ندزن نيوال وج–ج                       ديمتري مندليف   -ب               فواذييه الأنطوان  –أ         

  ؟ 3O2Nسم الصحيح للمركب و االهما  – 124

                           يدنيتري الائثالثي أكسيد ثن  -ب                             جين ثنائي النيترو أكسيد  ثالث –أ         

     ( II( نيتروجين )  IIIأكسيد )  -د                             تروجينثنائي الني ثنائي أكسيد –ج        

   ؟  اليا الشمسية ة رقائق الحاسب والخخدم عادة في صناع ما العناصر التي تست – 126

   الغازات النبيلة -د                 الالفلزات –ج             اه الفلزاتأشب-ب                        الفلزات –أ         

   

   ( على المخطط المقابل ؟ fهي المنطقة التي يشار إليها بالمجمع ) ما  – 127

      D -د                 C –ج                B -ب                        A –أ         

 

   ؟ ربائية بشكل صحيح بية الكهأي مخطط مما يلي يصف تدرج السال – 128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ؟ ح أن تكونه الذرة بالمخطط التالي ما األيون المرج – 127

    Mg+2  -د                 Ne –ج                 Na+ -ب                        Na- –أ         

 

   ؟  ما الصيغة للمركب األيوني الناتج عن هاتين الذرتين  – 128

               2Y5X -ب                        5Y2X –أ         

     2Y3X  -د                      3Y2X   –ج         

 

   ؟   ما هي الخاصية الفيزيائية للمركبات األيونية في حالتها الصلبة – 129

 درجة انصهار عالية   -د             درجة غليان منخفضة  –ج        األيونات  قوى جذب ضعيفة بين-ب           موصل جيد للكهرباء –أ         
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  ؟  أي العبارات التالية صحيحة بالنسبة لنموذج الترابط الموضح بالشكل أدناه  – 130

                        الفلزية تكون في بحر من الذرات المشحونة سالباً  الذرات –أ         

      المادة سهلة الكسر -ب        

                هولة بين النوى الفلزيةإلكترونات التكافؤ قابلة للحركة بس –ج       

     إلى أخرىوالكهرباء من منطقة كاتيونات بسهولة الحرارة تنقل ال -د       

 

  ؟  نوع الروابط الموجودة في هذا الجزيء ما – 131

      قطرابطة باي ف  2 -ب           رابطة سيجما  1 –أ         

   رابطة باي  1رابطة سيجما و  1 -د             رابطة سيجما 2 –ج       

   ؟ الكربون تكوينها ي يستطيع كم عدد الروابط التساهمية األحادية الت – 132

   4 -د                               3  –ج                           2 -ب                           1 –أ         

 

  ؟ما االستثناء من قاعدة الثمانية الذي يظهر في هذا الجزيء – 133

              أقل من ثمانية إلكترونات -ب                        ردي من إلكترونا التكافؤعدد ف –أ         

     ية تناسقية رابطة تساهم -د                                            ثماني موسع  –ج         

 

   ؟  2OFكهربائية أدناه ، ما نوع الرابطة الموجودة في المركب بناء على قيم السالبية ال – 134

                     أيونية -ب                                                فلزية  –أ         

   تساهمية قطبية  -د                               تساهمية غير قطبية   –ج        

 
 

  :  مما يليفسر علمياً كالثالثاً : 
 ات والنظارات .صناعة إطارات الدرج يستخدم التيتانيوم في -7

 ألنه يتميز بالقوة وخفة الوزن .        
 

 غنيسيوم في صناعة األجهزة اإللكترونية .يستخدم الم -8

 وخفة الوزن .  بالصالبةألنه يتميز         
 

 يلة . ميات قلبكالشرب  ياهاعة معجون األسنان وتضاف لمت الفلور تستخدم في صنمركبا -9

 حمي األسنان من التسوس ألن أيونات الفلوريد ت       

 لعدد الذري. بزيادة ا الدورة في يقل نصف القطر الذري – 10

 . الدورةليمين عبر ر إلى انصف القطر الذري تدريجياً من اليسا اقصيتن أو     

 تويات .مسدد العدم الزيادة في ع نواة الموجبة مع بسبب زيادة شحنة ال       
 لعدد الذري. موعة بزيادة االمجفي  ذرييزداد نصف القطر ال – 11

                              . المجموعة من أعلى إلى أسفل عبر طر الذري تدريجياً صف القن يزدادأو     

 بسبب زيادة عدد المستويات الرئيسة .         

 . لذريالدورة بزيادة العدد اين في اقة التأتزداد ط –12

 ترونات . د جذب النواة لإللكاالذري ، فيزد نصف القطر تناقصبسبب        

 زيادة العدد الذري. ية الكهربائية في المجموعة  بتقل السالب – 13

 يادة نصف القطر الذري . بسبب ز      
 لعدد الذري في الدورة  بزيادة اتزداد السالبية الكهربائية  – 14

   ريبسبب تناقص نصف القطر الذ       
 ( بسهولة . 1-ونات ) يت أتكون الهالوجينا-15

 ترون واحد لتصل إلى االستقرار الثماني .إلكترونات تكافؤ لذا تكتسب إلكألن المستوى الخارجي يحتوي على سبع     

 حجم ذرته . من  حجم األيون الموجب أصغر -16

 . قل الحجم في  لإللكترونات مما يزيد من سحبها  الموجبة النواة شحنة  ، وزيادة التكافؤ رة إلكتروناتبسبب فقد الذ        
            

 ر من حجم ذرته .بأك حجم األيون السالب -17

 من القطر .  بينها مما يزيد التباعدمما يزيد من  الخارجية   بين اإللكترونات التنافرألن زيادة عدد اإللكترونات يزيد من       
 

 أيونية ) شبكة بلورية ( . توراتتحد األيونات في بل – 18

 قتها الكامنة إلى حدها األدنى . لتقليل طا        
 ئي .ركبات األيونية موصلة للتيار الكهربامال محاليل ومصاهير – 19

 على أيونات حرة الحركة   االحتوائه        
 كهربي. ال لزات القدرة العالية على التوصيلفلل –20

  الحركةرة تموضعة حالم  رلوجود االلكترونات غي       
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 بيتيار الكهرمركبات األيونية الصلبة ال توصل ال لا –21

 ألن األيونات تكون مقيدة في أماكنها في البلورة األيونية .        
 فلز. حرية في ال تتحرك االلكترونات الخارجية ب – 22

 ود بعض االفالك فارغة.وج وبسبب تداخل األفالك         
 ولمعان .  الفلزات لها بريق– 23

 .  لبريق واللمعان خاصية ا يضفي عليها  ضوءبشكل  فوتونات وعند عودتها تبعث  أعلىإلى مستوى طاقة  اإللكتروناتبسبب إثارة        
 ية للطرق و السحب. لقابللفلزات ال – 24

 التشكل  ى القدرة عل سر الرابطة مما يعطيهااجة إلى كالقدرة على االنزالق بعضها فوق بعض دون الح ألن صفوف األيونات الموجبة داخل الفلز لها         

 ى تكوين مركبات جديدة .لة إ تميل الغازات النبيلال – 25

 ن لها ترتيبات إلكترونية مستقرة ومستوى طاقة خارجي مكتمل .أل     
 كيميائية  . ابطتشكل معظم الذرات رو –26

 استقراراً .   ألنها أكثر طاقة ، ولكن عندما تترابط هذه الذرات تقل طاقتها الكامنة فتصبح أكثركون أقل استقراراً ا عندما تكون ذرات مستقلة تألنه    

 زاء معينة من السفن الفضائية من التنجستن. جوأ  تيل المصابيح الكهربائيةيصنع ف – 27

 ألن درجة انصهاره مرتفعة جداً .       
 .  ابه الرابطة األيونية مع الرابطة الفلزيةشتت – 28

 ألن كالهما ينشأ من التجاذب الكهربائي بين الجسيمات المشحونة المختلفة .      
 رونية . هزة اإللكتدم الذهب في صناعة الحلي وكموصل في األجخيست – 29

 لكتروناتم في صنعة الحلي ، ولسهولة حركة اإلذلك يستخدألنه فلز غير نشط كيميائياً فال يتأثر بالعوامل الجوية ويسهل تشكيله ل     
 يعمل كموصل في األجهزة اإللكترونية . ) غير المتمركزة ( غير المتموضعة       
 .  ات نشاطاً أكثر الفلزمن  2و  1فلزات المجموعتين  – 30

 التكافؤ إلكتروناتوسهولة فقدها بر حجم ذراتها لك         
 فة .بتوزيعات الغازات النبيلة المزي 14إلى  11اصر في المجموعات من ونات العنترونية ألياإللكتعرف التوزيعات  – 31

 مملوءة باإللكترونات ويشار s , p , dلتكون مستوى طاقة خارجي ذا مستويات فرعية تفقد إلكترونات  ألن ذرات هذه العناصر      

 بياً بتوزيعات الغاز النبيل المزيف . مستقرة نسإلى هذه الترتيبات اإللكترونية ال        
 ية  . القلو وى منها في الفلزاتالرابطة الفلزية في العناصر االنتقالية أق –32

 . . بسبب زيادة عدد إلكترونات التكافؤ في العناصر االنتقالية حيث العالقة بين قوة الرابطة الفلزية وعدد إلكترونات التكافؤ عالقة طردية      
 .ر   وأكث 3و +  2نات شحنتها +ون أيوتك عادة ما  ةنتقاليت االالفلزا – 33

 .  dاحتمال أن تفقد إلكترونات من المستوى الفرعي  ومع   sالمستوى الفرعي ألنها تفقد إلكتروني      
 .ب  حوالسبلة للطرق ا ات إال أنها قالفلز رغم متانة – 34

 رك بواسطة الدفع والشد بعضها عبر بعض  . ألن الجسيمات الموجودة في الترابط الفلزي تتح     
 .  د البوتاسيومريكلومنها لمركب  كبرأ موليثيكلوريد ال بالبلورية لمركلشبكة طاقة ا -35

 أيون الليثيوم أصغر من حجم أيون البوتاسيوم . ألن حجم       
    

 .   NaFكب منها لمر أكبر MgOب ركالشبكة البلورية لمقة اط  -36

 NaFأكبر منها في   MgOة األيونات في ألن شحن      

 

 :    على اسم العناصر الصحيحدل كتب الحرف الذي يا
 1لمجموعة  اصر عنا –أ                                                ئيسة     العناصر الر         ج     - 1

  fجمع المالعناصر التي تؤلف  – ب        ينيدات                                  دات واألكت الالنثني       ب     - 2

   p  ,  sعناصر مجمعات  –ج                                                   الية االنتق لعناصرا        هـ     - 3

 17موعة  عناصر المج –د                                               ة        زات القلويالفل        أ     - 4

 d ر مجمععناص جميع -هـ                                                الهالوجينات                 د       -5
 

 :        الفارغ أدناه بالرموز االفتراضية للمصطلحات االتية امأل الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

D 

G 
C 

B 
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 :     نتمي إليها كل عنصر مما يلي   عة التي ي، والمجمو بكتابة المجمع ، والدورة يتالأكمل الفراغات بالجدول ال

 العنصر  نوع لمجموعةم ارق الدورة  رقم المجمع ترميز الغاز النبيل للعنصر 

 (  لزالفأم  فلز) 
1          2s[ He ]  

s 2 1  فلز 
43p  23s[ Ne ]  

p 3 16 فلز ال 
         2  5s[ Kr ] s 5 2  فلز 

   64p2[ Ar ]4s p 4 18  فلز ال 
5 3d 1 [ Ar ]4s d 4 6  فلز 
7d4 2s5] Kr[  d 5 9  فلز 

          2[ Ar ]4s s 4 2 ز فل 
 

 صيغته الكيميائية : الي بكتابة اسم الحمض أو أكمل الجدول الت

 ة ئيالصيغة الكيميا ب المركسم ا ة صيغة الكيميائيال المركب اسم 

 4MgSO يوم مغنيسكبريتات  3O2Al ومنيومد أل أكسي

 3NO4NH ت أمونيومايترن 3S2Fe  (  IIريتيد حديد ) كب

 3COgM ونات مغنيسيومكرب 2N3Mg نيتريد مغنيسيوم 

 2Ca(NO(2 نيتريت كالسيوم  2CaF وموريد كالسيفل 

 4KIO وم بيريودات بوتاسي 3O2Fe ( III) أكسيد حديد 

 4NaClO صوديوم اتبير كلور 4Al PO فوسفات ألومنيوم 

 2Ca(BrO(2 بروميت كالسيوم KCN بوتاسيومسيانيد 

 3Ca(ClO(2 سيومات كالكلور 3Al(ClO) ت ألومنيوملوريهيبو ك

 NaI صوديوم  ديديو 2Ca(OH) كسيد كالسيومهيدرو

 KI د بوتاسيوم يودي OFe (II أكسيد حديد ) 
   
 

 لحمض أو صيغته الكيميائية : اسم ا أكمل الجدول التالي بكتابة

 ة ئيالصيغة الكيمي ا اسم الحمض ة الصيغة الكيميائي اسم الحمض

   HBr حمض هيدروبروميك  HCl وكلوريكهيدر حمض

 3HNO حمض نيتريك 2NOH  روزتني مضح

 3SO2H حمض كبريتوز 4SO2H حمض كبريتيك

 4PO3H حمض فوسفوريك 3PO3H وز حمض فوسفور

 4HClO حمض بيركلوريك HI درويوديك حمض هي

 HIO    2 وز حمض يود 2HClO حمض الكلوروز 

 4BrOH بروميكحمض بير 3HBrO حمض البروميك
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 :  ائية يكيماللصيغة اسم بنظام أو االلي بكتابة ول التاأكمل الجد
 ة ئيالصيغة الكيميا االسم بنظام البادئة ة الصيغة الكيميائي االسم بنظام البادئة

 3NH ثالث هيدريد نيتروجين O2N النيتروجين  ثنائي ول أكسيدأ 

 6SF سادس فلوريد الكبريت 3SO  ريتأكسيد الكب ثالث

 OC الكربون أول أكسيد  5O2P الفوسفور ثنائي امس أكسيد خ

 O2N أول أكسيد ثنائي النيتروجين 3PI ثالث يوديد الفوسفور 

 3PH ثالث هيدريد الفوسفور  O2N وجين نائي الهيدرسيد ثول أكأ 

 5O2As ائي الزرنيخخامس أكسيد ثن 4CCl ابع كلوريد الكربونر

 3NF ثالث فلوريد النيتروجين 4H2N النيتروجين  ثنائي هيدريد  رابع

 

 : جب عن األسئلة التي تليه  ن الجدول الدوري وأمامك ملذي أا تفحص الجزء
  

 

 

 

 

 

 

 

 ةالفلزات القلوية األرضيتسمى  ( 2) عة اصر المجمو عن -1

   1المجموعة  ة النشاطية في أي مجموعة تقع ؟ عناصر لينة ولها بريق ولمعان وعالي  -2

      17م ة  رقوجينات تمثل المجموع الهال -3

        العناصر الرئيسةلعناصر  ( تُدعى ا   p  ,  sلمجمعين ) نتمي إلى ا ي تتالعناصر ال -4

 ألومنيوميسمى     3، الدورة   13ي المجموعة  العنصر الذي يقع ف -5

 : جب عما يلي ( ، في الجدول وأ P حدد العنصر ) -6

  p المجمع                 15موعته رقم مج                 3 دورته   رقم           

 (  Clلعنصر ) طاقة التأيين ل   أقل من (     Naطاقة التأيين للعنصر )  -7

 Cهو   14 مجموعةي الة في سالبية كهربائنصر األعلى الع -8

   pتدعى عناصر المجمع   18إلى    13المجموعات من  -9

 

 

 

 

 

He   17 16 15  14 13  2 H 

Ne F O N C B  Be Li 

Ar Cl S P Si Al  Mg Na 

Kr Br Se As Ge Ga  Ca K 

Xe I Te Sb Sn In  Sr Rb 

Rn At Po Bi Pb Ti  Ba Cs 

1 

18 

6 

2 

3 

4 

5 

1 
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 :   ه لة التي تلياألسئ عن لدوري لإلجابةا لدواستعمل الجزء التالي من الج 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 N   :3   2p 22s 21sر النيتروجين لعنصلكتروني تيب اإلالتر اكتب -1    

     p  ؟الالفلزات  ما المجمع الذي يتضمن عناصر -2  

 B  ,  Si  ,  Ga   ,  As ؟ باه الفلزات من أشاكتب رمز عنصر  -3  

     P ,  Mg  ,   Cl يتها الكهربائية :ب سالبالتالية حس رتب عناصر الدورة الثالثة -4  

 Cl     ثم P       ثم Mg        ألقل :ا         

 4   ؟   Cلكربون افؤ في ذرة اإلكترونات التكما عدد  -5  

   يةة األرضالفلزات القلوي  ( ؟ 2ما االسم الذي يُطلق على عناصر المجموعة )  -6  

   10ة ؟ ينتقاللعناصر االما عدد مجموعات ا -7  

 

  جدول التالي :أكمل ال( د) 
 

 العنصر  اإللكتروني  ترميز الترتيب غاز النبيللاترميز  الترميز النقطي 
 

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

3   2p 22s [ He ] 

 

3   2p 22s 21s N7 
 

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

  1p3 2s3 ] Ne[  

 

1p3 2s3   62p 22s 21s Al13 
 

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

5p3 2s3 ] Ne[  

 

5p3 2s3   62p 22s 21s Cl17 

 

   أجب عن األسئلة التالية :
   ( Fe62 )الحديد ذرة  -1

 لكل مما يلي : ي إللكترونالتوزيع ا  اكتب   Fe+3  و  Fe+2رة الحديد تكوين األيونين تستطيع ذ -أ      

                                                                                   63d  2s4  6p3 2s3   62p 22s 21s :    Fe 
                                                                                 63d      6p3 2s3   62p 22s 21s : 2+Fe 

                                                                                      53d       6p3 2s3   62p 22s 21s : 3+Fe 
 ولماذا ؟ ؟  Fe+3أم   Fe+2اَ استقرار ما أكثرأيه -ب         
 

                       3+Fe     3تحت المستوى ألنd ء يكون نصف ممتلي 
 

   (  Zn30  ) الخارصينذرة  -2
 كل من :اكتب الترتيب اإللكتروني ل –أ       

 

                                                                                                   103d  2s4  6p3 2s3   62p 22s 21s :    Zn         
 

                                                                                                                                       103d          6p3 2s3   62p 22s 21s : +2Zn 
 ولماذا ؟  ؟ Zn+2 لى التوزيع اإللكتروني لأليون  ماذا يطلق ع  –ب       

  ة إلكترونات ثماني ، ألن المستوى األخير مستقر بأكثر من توزيع الغاز النبيل المزيف               
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 : ة  ات األيونية التاليل تكوين المركبلتمثي النقطي لإللكترون زي ماستخدم التر - 3 

 NaClوين المركب تك -1
 

 

 

 

 2MgF لمركب تكوين ا -2
 

 

 

 

 
 

 رابطة فلزية ، ادرسه وأجب عما يلي : الشكل المقابل يعبر عن - 4
 ؟لرابطة الفلزية نموذج الممثل لما اسم ال - أ

 لكترونر اإلبح     
           

 ؟  غير المتموضعةفي الفلز بف اإللكترونات توصا بماذ – ب

 ذرة من ذرات الفلز  أيطة ببألنها تكون حرة الحركة غير مرت
 

 ؟ ها الصلبةفسر تماسك ذرات الفلز معاً في حالت – ج

 .اإللكترونات غير المتموضعةوبسبب التجاذب بين كاتيونات 
 

 

 

 يوني لعناصر وضح نصف القطر الذري واألابل والذي ي ل المقس الشكادر -5

 : (  oA  ري بوحدة األنجستروم قيم نصف القطر الذ)  الدوريالجدول ن م ( Iالمجموعة )      
 ؟    ريجياً من أعلى إلى أسفلري لعناصر المجموعة تدلذدة نصف القطر اسبب زيا ما -   

 سة  ة عدد المستويات الرئيزياد بسبب         
 

 ؟     1ر الذري لعناصر المجموعة ف القطلماذا يقل نصف القطر األيوني عن نص -    

 . فيقل الحجم  لكتروناتلإل  مما يزيد من سحبها  الموجبة النواة شحنة ، وزيادة كافؤتال بسبب فقد الذرة إلكترون          
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 لنجاح ,,,,,أمنياتي بالتوفيق وامع خالص 
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