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  ومـــــــالمفھ   يــــــــــــــــــالمصطلح العلم
مادة نقیة بسیطة ال یمكن تحلیلھا إلى ما ھو أبسط منھا بالطرق  -1

  العنصر  .الكیمیائیة المعروفة 

ً على  -2 سیل من األشعة غیر منظورة تنتج من المھبط وتسبب ومیضا
 الجدار الداخلى إنبوبة التفریغ الكھربي تحت ضغط منخفض وفرق

  .الف فولت  10جھد كھربي عالي 
  أشعة المھبط

ھي كرة مصمتة متجانسة من الكھرباء الموجبة مطمور بھا عدد من  -3
  ذرة طومسون  .اإللكترونات السالبة لجعل الذرة متعادلة كھربیاً 

  النواة  .جسم صغیرة وكثیفة جداً وتتكون من بروتونات ونیوترونات  -4
طلقة عندما ینتقل إلكترون من ھو مقدار الطاقة المكتسبة أو المن -5

  )الكوانتم ( الكم   . مستوى طاقة إلى مستوى طاقة آخر 

  قوة جذب مركزیة  .قوة ناشئة من جذب النواة الموجبة لإللكترونات  -6
  قوة طرد مركزیة  .قوة ناشئة عن دوران اإللكترون حول النواة  -7
 عدد محدود من خطوط ملونة تفصل بینھا مسافات معتمة تنتج عند -8

 .تسخین الغازات تحت  ضغط منخفض الي درجات حرارة عالیة  
 .او ھو المفتاح الذى حل لغز تركیب الذرة  -9

  .او صفة اساسیة و ممیزة ألى عنصر  -10

الطیف الذرى  طیف 
االنبعاث  الطیف 

  الخطى

ھى ذرة اكتسبت كما من الطاقة یكفى لنقل اإللكترون من مستوى طاقة  -11
  الذرة المثارة  .أقل الى مستوى طاقة أعلى 

 . ھي اقل مستویات الطاقة المتاحة التي یبقا فیھا االلكترون -12
  .ھي الحالة االقل طاقة واالكثر ثباتا للذرة والجزء واالیون  -13

الحالة المستقرة 
  للذرة

 ھي الحالة التي یكتسب االلكترون فیھا قدرا معین من الطاقة  -14
غ الكھربي فیتقل عن طریق التسخین او التفری) الكم او الكوانتم ( 

  .االلكترون المثار مؤقتا لمستوي طاقة اعلي حسب الطاقة المكتسبة 
  الحالة المثارة للذرة

  العدد الذري  .عدد البروتونات الموجبة فى النواة  -15
الطبیعة المزدوجة   . جسم مادي سالب ولھ خواص موجیةااللكترون  -16

  لإللكترون
 ن معاً فى وقت واحد بدقةیستحیل عملیاً تحدید مكان وسرعة اإللكترو -17

  .وإنما التحدث بلغة االحتماالت ھو األقرب إلى الصواب 
مبدأ عدم التأكد 

  )ھایزنبرج(
ھى المعادلة المناسبة التى تصف الحركة الموجیة لإللكترون و تحدد  -18

  ) .لشرودنجر( أشكالھا و طاقتھا 
النظریة المیكانیكیة 

  الموجیة
التى یحتمل وجود اإللكترون فیھا فى  منطقة من الفراغ النحیط بالنواة -19

  السحابة االلكترونیة  .كل اإلتجاھات و األبعاد 

  االوربتال  مناطق داخل السحابة اإللكترونیة یزداد احتمال تواجد اإللكترون  فیھا  -20
  المدار بمفھوم بور  .  مسار دائرى و ھمى ثابت یدرو فیھ اإللكترون حول النواة -21
 فى الفراغ اتجاھتھاو  اشكالھاو  وطاقتھا االتاألوربیتھى أعداد تحدد  -22

  أعداد الكم  .بالنسبة لمحاور الذرة 

  المفاھیم العلمیة
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  عدد الكم الرئیسي  ویصف بعد االلكترون عن النواة یحدد رتبة مستویات الطاقة الرئیسیة عدد  -23
  عدد الكم الثانوي  . عدد یحدد عدد المستویات الفرعیة في كل مستوي طاقة رئیسي -24  

األوربیتاالت فى كل مستوى فرعى و اشكالھا عدد  ھو عدد فردى یحدد -25
  .و اتجاھاتھا الفراغیة 

عدد الكم 
  المغناطیسي

عدد یحدد نوعیة اإللكترون حركة المغزلیة فى األوربیتال فى اتجاه  -26
  عدد الكم المغزلي  .)  (او  عكسھا  عقارب الساعة

نخفضة البد لإللكترونات أن تمأل المستویات الفرعیة ذات الطاقة الم -27
  . أوالً ثم المستویات الفرعیة ذات الطاقة األعلى

مبدا البناء 
  التصاعدي

ال یحدث ازدواج بین الكترونین فى مستوى فرعى معین اال بعد ان  -28
  قاعدة ھوند  . تشغل اوربیتاالتھ فرادى اوال ألن ذلك افضل لھا من حیث الطاقة 

  مبدأ باولي لالستبعاد  .م األربعة ال یتفق الكترونین فى ذرة واحدة فى نفس اعداد الك  -29
 Sالمستوي الفرعي   . أوربیتال واحد كروى متماثل حول النواةیتكون من  -30
و كل أوربیتال منھا على .[px, py, pz]یتكون ثالثة أوربیتاالت متعامدة  -31

 Pالمستوي الفرعي     شكل كمثرتین متقابلتین عند الرأس فى نقطة تنعدم فیھا الكثافة اإللكترونیة

 dالمستوى الفرعي   .مستوى طاقة فرعى یحتوى على خمس أوربیتاالت -32
 Fالمستوى الفرعي   .مستوى طاقة فرعى یحتوى على سبعة أوربیتاالت -33
  كبریتید الخارصین  .مادة عند سقوط جسیمات الفا علیھا تعطي ومیض  -34
  رى الحدیثالجدول الدو  جدول رتبت فیھ العناصر تصاعدیا حسب الزیادة فى أعدادھا الذریة -35
وجمیع مستویات الطاقة فیھا مكتملة عدا  (p, s)عناصر الفئتین  -36

  العناصر الممثلة  .المستوى األخیر

عناصر جمیع مستویات الطاقة فیھا مكتملة وینتھى تركیبھا اإللكترونى  - 37
  العناصر الخاملة  1s2ماعدا الھیلیوم ینتھى بالمستوى  np6بالمستوى الفرعى 

وجمیع مستویات الطاقة فیھا مكتملة عدا  (d)ھى عناصر الفئة  -38
  3d, 4d, 5dالمستویین األخیرین وتشمل ثالث سالسل انتقالیة 

العناصر االنتقالیة 
  الرئیسیة

وجمیع مستویات الطاقة فیھا مكتملة عدا الثالثة مستویات  (f)عناصر الفئة  -39
  (5f)واألكتینیدات  (4f)األخیرة وتشمل سلسلتین الالنثیندات 

االنتقالیة العناصر 
  الداخلیة

  المستویات الفرعیة  .المستویات الحقیقیة للطاقة فى الذرة -40
بااللكترونات وتقع  (3d)عناصر یتتابع فیھا امتالء المستوى الفرعى  -41

  في الدورة الرابعة 
السلسلة االنتقالیة 

  االولي
بااللكترونات وتقع  (4d)عناصر یتتابع فیھا امتالء المستوى الفرعى  -42

  ة الخامسة في الدور
السلسلة االنتقالیة 

  الثانیة
بااللكترونات وتقع  (5d)عناصر یتتابع فیھا امتالء المستوى الفرعى  -43

  في الدورة السادسة 
السلسلة االنتقالیة 

  الثالثة
 فیھا امتالء المستوى الفرعى  مجموعة من العناصر یتم  -44

(4f)سلسلة الالنثانیدات  باإللكترونات  

  سلسلة األكتینیدات  باإللكترونات (5f)فیھا امتالء المستوى الفرعى  تم مجموعة من العناصر ی
  نصف قطر الذرة  متماثلتین فى جزئ ثنائى الذرة   ھو نصف المسافة بین مركزى ذرتین -45
  طول الرابطة  ھو المسافة بین نواتى ذرتین متحدتین   -46
  اھمیةطول الرابطة التس  .المكونین للرابطة   مجموع نصفى قطرى الذرتین  -47
  طول الرابطة االیونیة  .المكونین للرابطة  مجموع نصفى قطرى األیونین  -48
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  الشحنة الفعالة للنواة  شحنة النواة الفعلیة التى یتأثر بھا الكترون ما فى ذرة ما   -49
  طاقة اإلثارة  تصبح الذرة مثارة  والطاقة الالزمة لنقل اإللكترون الى مستویات طاقة اعلى   -50
ً بالذرة مقدار الطاقة  -51 الالزمة إلزالة أو فصل أقل اإللكترونات ارتباطا

  التاین )طاقة(جھد   المفردة الغازیة

  جھد تاین االول  أیون یحمل شحنة موجبة واحدةلتكوینمقدار الطاقة الالزمة  -52
مقدار الطاقة الالزمة لفصل الكترون من ایون یحمل شحنة موجبة  -53

  جھد تاین الثاني  . +Mواحدة 

ة المنطلقة عندما تكتسب الذرة المفردة الغازیة إلكتروناً  أو مقدار الطاق -54
  . أكثر

  میل الكتروني 
  قابلیة الكترونیة

  السالبیة الكھربیة  ھى قدرة الذرة على جذب إلكترونات الرابطة الكیمیائیة -55
  الفلزات  عناصر یمتلئ غالف تكافؤھا بأقل من نصف سعتھ باإللكترونات -56
  الالفلزات  بأكثر من نصف سعتھ من اإللكترونات عناصر یمتلئ غالف تكافؤھا -57
  شبة الفلزات  عناصر لھا مظھر الفلزات ولكن خواصھا تشبھ خواص الالفلزات -58
ھى أكاسید ال فلزیة تتفاعل مع القلویات  مكونة ملح و ماء تذوب فى  -59

  اكاسید حامضیة  الماء مكونھ أحماض

اء وتذوب فى تتفاعل مع األحماض مكونة ملح و مھى اكاسید فلزیة  -60
 اكاسید قاعدیة  الماء مكونة قلویات

 اكاسید قلویة  تذوب فى الماء مكونة قلویاتھى اكاسید فلزیة  -61
أخرى  كأكاسید قاعدیة  وتتفاعل تارة ھى األكاسید التى تتفاعل  تارة -62

 اكاسید مترددة    وینتج فى الحالتین ملح وماء حامضیة  كأكاسید 

التى تبدو على ) موجبة أو السالبةال(عدد یمثل الشحنة الكھربیة  -63
 عدد التاكسد  األیون أو الذرة فى مركب سواء كان أیونیاً أو تساھمیاً 

ھى عملیة فقد إلكترونات ینتج عنھا زیادة فى الشحنة الموجبة أو  -64
  االكسدة  نقص الشحنة السالبة

ھو عملیة اكتساب إلكترونات ینتج عنھا نقص فى الشحنة الموجبة  أو  -65
  االختزال  لشحنة السالبة  زیادة ا

وعند التحلیل الكھربى لھا  1-مركبات أیونیة عدد تأكسد الھیدروجین فیھا  -66
  الھیدریدات  ألن عدد تأكسده سالب ) األنود (  یتصاعد غاز الھیدروجین عند المصعد

  العناصر النشطة  .عناصر تتمیز بأن مستوى الطاقة الخارجى لھا غیر مكتمل باإللكترونات -67
الروابط بین جزیئات المتفاعالت و تكوین روابط جدیدة بین كسر  -68

  التفاعل الكیمیائي  .جزئیات النواتج

  الكترونات التكافؤ  .الكترونات الغالف الخاجى و غالبا ما تدخل فى تكوین روابط   -69
  نموذج لویس النقطي  .طریقة مبسطة استخدم فیھا النقاط في تمثیل الكترونات التكافؤ  -70
ترونات الموجود في احد االوربتاالت المستوي الخارجي ھوزوج االلك -71

  زوج حر  والذي یشارك في تكوین الروابط

  زوج االرتباط  .زوج االلكترونات المسئول عن تكوین الرابطة  -72
 السالب رابطة تنشأ من التجاذب الكھربى بین األیون الموجب و األیون -73

  الرابطة االیونیة   1.7بین عنصر فلز والفلز والفرق في السالبیة اكبر من 

ھى رابطة تتم بین ذرتین ال فلزیتین عن طریق المشاركة باإللكترونات  -74
  الرابطة التساھمیة  1.7بحیث یكون فرق السالبیة الكھربیة بینھما أقل من 
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ھى رابطة تنشأ بین ذرتین متشابھتین بحیث یكون الفرق فى السالبیة  -75
  الكھربیة بینھما یساوى صفرا

ساھمیة الرابطة الت
  النقیة

رابطة تنشأ بین ذرتین مختلفتین بحیث یكون الفرق فى السالبیة  -76
  0.4حتى الكھربیة بینھما 

الرابطة التساھمیة 
  غیر قطبیة

رابطة تنشأ بین ذرتین مختلفتین بحیث یكون الفرق فى السالبیة  -77
  )  1.7اقل من و  0,4اكبر من  ( نوعا ما الكھربیة بینھما كبیر 

اھمیة الرابطة التس
  قطبیة

 بخالف الھیدروجین واللیثیوم والبریلیوم تمیل ذرات جمیع العناصر إلى -78
  التركیب الثمانى   الوصول 

  نظریة الثمانیات
  الكترونات التكافؤ

تتكون الرابطة التساھمیة بتداخل أوربیتال أحد الذرتین بھ إلكترون مفرد  -79
  مع أوربیتال ذرة أخرى بھ إلكترون مفرد

نظریة رابطة 
  التكافؤ

الجزىء وحدة واحدة أو ذرة كبیرة متعددة األنویة یحدث فیھا تداخل بین  -80
  ةجمیع األوربیتاالت الذریة لتكوین أوربیتاالت جزیئی

نظریة االوربتاالت 
  الجزیئیة

تنشأ من تداخل األوربیتاالت الذریة الموجودة على خط واحد مع بعضھا  -81
  سیجما  الرابطة  قویة صعبة الكسربالرأس فیحدث أقصى تداخل لذلك فھى رابطة 

تنشأ من تداخل األوربیتاالت الذریة المتوازیة مع بعضھا بالجنب فیحدث  -82
  باى الرابطة   تداخل ضعیف لذلك فھى سھلة الكسر

یة بحیث فى الفراغ حول الذرة المركز) حرة و مرتبطة ( تتوزع ازواج اإللكترونات  -83
  یكون التنافر بینھا اقل ما یمكن لتكوین الشكل األكثر ثباتا للجزئ  

نظریة تنافر ازواج 
  الكترونات التكافؤ

ھو اتحاد أو تداخل بین أوربیتالین مختلفین أو أكثر لنفس الذرة و ینتج  -84
  التھجین  جدیدة تعرف باألوربیتاالت المھجنة   عنھ أوربیتاالت ذریة 

ن إحداھما ذرة مانحة تحتوى على زوج أو اكثر من  تتكون بین ذرتی -85
  الرابطة التناسقیة  على أوربیتال فارغ اإللكترونات الحرة و الثانیة ذرة مستقبلة تحتوى 

االیون الناتج من ذوبان االحماض في الماء حیث یرتبط ایون  -86
  ایون الھیدرونیوم  .الھیدروجین الموجب مع ایون الماء المتعادل 

  ایون االمونیوم  اتج عندما یرتبط ایون الھیدروجین الموجب مع جزئ النشادر المتعادلاالیون الن -87
 , H-Fمثل ( رابطة قطبیة ب مرتبطة ھیدروجین  ذرة  رابطة تنشأ بین  -88

H-O , N-H (   مع زوج  من اإللكترونات الحر لذرة اخرى مرتبطة
  N , F , Oسالبیتھا الكھربیة مرتفعة مثل 

الرابطة 
  نیةالھیدروجی

الرابطة التي تنشا عندما تقع ذرة الھیدروجین بین ذرتین اعلي منھ في  -89
السالبیة الكھربیة تربط مع احداھما برابطة تساھمیة قطبیة واالخري 

  .برابطة ھیدروجینیة 

الرابطة 
  الھیدروجینیة

رابطة تنتج من سحابة إلكترونات التكافؤ الحرة التى تقلل من قوى  -90
  الرابطة الفلزیة  .لفلز الموجبة فى الشبكة البلوریةالتنافر بین أیونات ا

مع أوربیتال ذرى  (s)نوع التھجین الناشئ من تداخل أوربیتال ذرى  -91
(p) تھجین   لنفس الذرة(sp) 

 (sp2)التھجین   (p)مع أوربیتالین  (s)التھجین الذى ینتج من خلط أوربیتال  -92
لشكل والطاقة تأخذ نوع من التھجین ینتج عنھ أوربیتاالت متكافئة فى ا -93

 (sp2)التھجین   .شكل مثلث مسطح

  بوش -طریقة ھابر  .طریقة تستخدم لتحضیر غاز النشادر صناعیاً من عنصریھ -94
  برونز الفوسفور  .سبیكة تستخدم فى صناعة مراوح دفع السفن -95
  الظاھرة الكھروضوئیة  .ظاھرة تحرر اإللكترونات من سطح الفلز النشط عند تعرضھ للضوء -96
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ى خواصھا  وجود -97 ق ف ة وتتف ى خواصھا الفیزیائی ف ف العنصر فى عدة صور تختل
  التآصل  . الكیمیائیة

  األمونیوم  .أیون ینتج من اتحاد جزئ النشادر مع البروتون برابطة تناسقیة -98
ض  - 99 وم بحم روم واأللومنی د والك ل الحدی زات مث ض الفل أثر بع دم ت اھرة ع ظ

  الخمول  .النیتریك المركز

  صودا الغسیل  .إزالة عسر الماء وال یتأثر بالتسخینمركب یستخدم فى  -100
 A 5المجموعة   )5+,3-(ما بین ات ـعناصر تتراوح أعداد تأكسدھا فى المركب -101
  الھیدریدات  )1-(مركبات أیونیة عدد تأكسد الھیدروجین فیھا  -102
  سوبر أكسید البوتاسیوم  .مركب یستخدم فى تنقیة األجواء المغلقة من ثانى أكسید الكربون -103
  التحلیل الكھربى  .لزات األقالء من مصھور ھالیداتھا فى الصناعةفطریقة تحضیر  -104
  التحلیل الكھربى  .الطریقة المستخدمة فى تحضیر الصودیوم والبوتاسیوم من مركباتھما - 105
  سماد الیوریا  .أنسب األسمدة للمناطق الحارة -106
  سائل األمونیا الالمائیة  .ل النیتروجینىبسماد المستق -107
ة  -108 اء تجرب ى الم ذوبان ف ریع ال ا س از األمونی ات أن غ تخدم إلثب تس

  تجربة النافورة  .ومحلولھ قلوى التأثیر

  طریقة سولفاى  .طریقة تسخدم لتحضیر صودا الغسیل فى الصناعة -109
  نیترات البوتاسیوم  .مركب كیمیائى یستخدم فى صناعة البارود -110
  السیزیوم  .عنصر من أعلى العناصر إیجابیة كھربیة -111
  أنھیدرید قاعدة  .تذوب فى الماء مثل النشادر وتكون محلول قلوىمادة  -112
  األباتیت  .خام عبارة عن خلیط من فلورید وفوسفات الكالسیوم -113
  النشادر  .غاز یكون سحب بیضاء مع حمض الھیدروكلوریك المركز -114
  البزموت  .عنصر لھ بلورة فلزیة ولكن أبخرتھ ثنائیة الذرة -115
  سینامید الكالسیوم  .ة الماء یتصاعد غاز النشادریستخدم كسماد زراعى عند إضاف -116
ا و  -117 یستخدم كمادة حافظة للخشب لتاثیره السام علي الحشرات والبكتری

  الزرنیخ  ) اللوكیمیا( والفطریات ویستخدم في عالج السرطان 

ھى المجموعات التى تظھر عناصرھا تدرجاً منتظماً فى خواصھا ال نجده فى  - 118
  لمجموعة المنتظمةا  العناصر اإلنتقالیة  

  الفرانسیوم  دقیقة  فقط یشبھ عنصر السیزیوم   20عنصر مشع فترة عمر النصف لھ  - 119
  الكشف الجاف  الكشف عن عناصر االقالء او التفرقة بین عناصر االقالء ومركباتھا -120
  ذائبة فى الماء    Ca+2 , Mg+2ھو العسر الناتج عن وجود امالح  -121

  
  عسر الماء المستدیم

  ذرة كربون مثارة  إلكترونات مفردة 4وى على تحت - 122
  
  
  

  أھـــــــــــــــــــــــم أعمــــــــــــالـــــــــــــــــھ  مــــالعال
فالسفة االغریق 

  )دیمقراطیس(
  اعتقد انھ یمكن تقسیم المادة الي جزیئات ثم تنقسم الي جزیئات اصغر ال

  )تنقسم  tom () عني ال  تa ) a tom یقبل التجزئة واطلق علیھ الذرة 

  أرسطو
  .رفض فكرة بناء الذرة  -1
تبنى فكرة أن كل المواد تتكون من أربع مكونات ھى الماء و الھواء و  -2

  .التراب و النار 

  دور العلماء واسھامھم فى تقدم العلم
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مادة نقیة بسیطة ال یمكن تحلیلھا إلى ) العنصر( أول من أعطى تعریف    بویل
  .ما ھو أبسط منھا بالطرق الكیمیائیة المعروفة 

  ندالتو

  وضع أول نظریة عن تركیب الذرة  
 .المادة تتكون من الذرات  )1(
  ).غیر قابلة للتجزئة (الذرات مصمتة متناھیة فى الصغر ومصمتة  )2(
 .ذرات العنصر الواحد متشابھة فى الكتلة  )3(
 .الذرات تختلف من عنصر إلى آخر فى الكتلة  )4(
  .یتكون المركب من اتحاد ذرات العناصر بنسب عددیھ بسیطھ  )5(

عبارة عن كرة مصمتة متجانسة من الكھرباء  الذرة أوضح أن    نطومسو
  .الموجبة مطمور بھا اإللكترونات السالبة لجعل الذرة متعادلة كھربیاً 

  رذرفورد

  وضع تصور عن تركیب الذرة. 
  اعتبر أن الذرة تتكون من نواة موجبة الشحنة تدور حولھا اإللكترونات

 . الشمس  سالبة الشحنة كما تدور الكواكب حول
 أن معظم الذرة فراغ.  

  بور

 تطویر نموذج رذرفورد للتركیب الذرى 
  أول من أدخل فكرة الكم حیث استخدم عدد الكم الرئیسى(n)  فى تحدید

 .طاقة اإللكترونات فى مستویات الطاقة المختلفة 
   ً   .تفسیر طیف الھیدروجین تفسیراً صحیحا

ً تحدید مكان وسرعة   ھایزنبرج ً فى وقت واحد بدقة یستحیل عملیا  اإللكترون معا
  وإنما التحدث بلغة االحتماالت ھو األقرب إلى الصواب

  شرودنجر

 تحدید مناطق الفراغ حول النواة التى یزید فیھا  احتمال تواجد اإللكترون  )1(
 .إیجاد مستویات الطاقة المسموح بھا  )2(
  .الحصول على  اربعة اعداد سمیت اعداد الكم  )3(
" بالنك " وضع المعادلة الموجیة  باإلستعانة بأفكار  تمكن شرودنجر من  )4(

  "ھایزنبرج "و " دى براولى " و " اینشتین " و 

 استخدم مطیاف لھ قدرة تحلیلیة كبیرة    سمرفیلد
  استنتج أن كل مستوى رئیسى یتكون من عدة مستویات فرعیة  

ترونین ال یحدث ازدواج بین إلك“وضع قاعدة لتوزیع اإللكترونات تفید    ھوند
  ” فى مستوى فرعى معین إال بعد أن تشغل أوربیتاالتھ فرادى أوالً 

  .قسم العناصر الي فلزات وال فلزات   برزیلیوس
  .قسم ازواج االلكترونات الي ازواج حرة وازواج ارتباط   لویس

  ).نظریة الثمانیات(وضعا النظریة اإللكترونیة للتكافؤ   كوسل ولویس
  .اسم القلى على مركبات الصودیوم والبوتاسیومأطالق   علماء المسلمین

  .حصل على فلزى الصودیوم والبوتاسیوم بالتحلیل الكھربى  دیفى

از   سولفاى د الصودیوم وغ ول كلوری تحضیر كربونات الصودیوم فى الصناعة من محل
  .األمونیا وثانى أكسید الكربون

  .والھیدروجینتحضیر النشادر صناعیاً من عنصرى النیتروجین   بوش -ھابر
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 ؟تستخدم مادة كبریتید الخارصین فى الكشف عن جسیمات ألفا غیر المرئیة -1

ألنھا تعطى ومیضاً عند اصطدام جسیمات ألفا بھا ف یمكن تحدید مكان وعدد / االجابة 
  .جسیمات ألفا المصطدمة باللوح

 ؟ اعتقاد العلماء قدیماً بإمكانیة تحویل الحدید إلى الذھب -2
  .ارسطو  بتغیر النسب االربعة ھى الماء و الھواء و التراب و النار  تبعا العتقاد/  الجابة ا       

3-  ً  ؟ یلزم تفریغ أنبوبة أشعة الكاثود حتى ضغط منخفض جدا
 .حتى یصبح الغاز موصالً للكھرباء إذا تعرض لفرق جھد مناسب/ االجابة    

 الھواء مزدوج الحالة ؟ -4
 لة العادیة ال یوصل للكھرباء وعند تقلیل الضغط جدا یصبح موصال للكھرباء النھ في الحا/ االجابة    

 ال تختلف فى سلوكھا أو طبیعتھا باختالف مادة المھبط أو نوع الغاز ؟ -5
  .ألنھا تدخل فى تركیب جمیع المواد / االجابة 

   الذرة متعادلة كھربیا ؟ً -6
  .وى عدد الشحنة الموجبة داخل النواة ألن عدد  الشحنات السالبة خارج النواة   یسا/ االجابة 

 ال یسقط االلكترون داخل النواة ؟ -7
ة  وتین / االجاب ود ق زي ( لوج ذب مرك وه ج زي ( و ) ق رد مرك وة ط ) ق

  .متساویتین في المقدار ومختلفتین في االتجاه 
 ؟تنحرف أشعة ألفا عكس اتجاه انحراف أشعة المھبط عند تعرضھا لمجال كھربى - 8

  أشعة الفا موجبة و اشعة المھبط سالبةألن / االجابة 
 الذرة معقدة التركیب او یوجد تشابھ بین التركیب الذري لرذرفورد والمجموعة الشمسیة؟ -9

  .الن حركة االلكترونات حول النواة تشبة حركة الكواكب حول الشمس / االجابة 
 الذرة لیست مصمتة ؟ - 10

  .المدارات اإللكترونیة  ألنھ توجد مسافات شاسعة بین النواة وبین / االجابة 
 تتركز كتلة الذرة في النواة ؟ - 11

  .ألن كتلة اإللكترونات مھملة اذا ما قورنت بالبروتونات  و النیترونات/ االجابة 
 الطیف الخطى ألى عنصر ھو خاصیة أساسیة وممیزة لھ ؟ - 12

  .ألن لكل عنصر طیف خطى  لھ طول موجى وتردد خاص بھ    / االجابة         
 طیف الخطي الذري بھذا االسم ؟یسمي ال - 13

  .لوجود مسافات معتمھ فاصلھ بین كل خط و اخر / االجابة         
 الكم الالزم لنقل اإللكترون بین مستویات الطاقة غیر متساوى؟ - 14

 .ألن الفرق فى الطاقة بین المستویات غیر متساوى و یقل كلما ابتعدنا عن النواة /االجابة         
 ؟؟ دید مكان وسرعة اإللكترون معا بدقة فى وقت واحدیستحیل عملیا تح - 15

  .ألن الجھاز المستخدم سوف یغیر من مكانھ أو سرعتھ مما یشكك فى دقة النتائج/ االجابة 
 االلكترون لھ طبیعة مزدوجة ؟ -16

  .  النھ جسم مادي سالب ولھ خواص موجیة / االجابة 
 ستوي الرابع ؟ال تنطبق على المدارات االعلي من الم 2n)2(العالقة  - 17
 مستقرةإلكترون تصبح الذرة غیر  32ألن عدد اإللكترونات إذا زاد بمستوى طاقة عن  /االجابة          

  أھم التعلیالت
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 الكم دائما عدد صحیح ؟ - 18
  .ألنھ یعبر عن رتبة كل مستوى و عدد اإللكترونات التى یتشبع بھا كل مستوى/ االجابة        
 بعشرة الكترونات؟ dبینما المستوى  بستة الكترونات pیتشبع المستوى الفرعى  -19

ة  ى / االجاب توى الفرع ن  pألن المس ون م ى  3یتك توى الفرع االت و المس  dأوربیت
  .الكترون  2أوربیتاالت و كل أوربیتال یتشبع بـ  5یتكون من  

ا ال  - 20 بالرغم من أن إلكترونى األوربیتال الواحد یحمالن نفس الشحنة السالبة لكنھم
 یتنافران؟

س / ة االجاب نتیجة لدوران اإللكترون حول محوره فیتكون لھ مجال مغناطیسى فى اتجاه عك
  . وبذلك تقل قوى التنافر بین اإللكترونیین ] [اتجاه المجال المغناطیسى لإللكترون الثانى 

 الكترون ؟  18یتشبع بـ  Mمستوى الطاقة الثالث  - 21
  .الكترون  2یتشبع بـ  أوربیتاالت و كل اوربیتال 9ألنھ یتكون من / االجابة 

 ؟ 1Pال یوجد مستوى طاقة فرعى  -22
  .1Sألن مستوى الطاقة الرئیسى األول یتكون من مستوى فرعى واحد و ھو /  االجابة   
 ؟   3dباإللكترونات قبل المستوى  4sیمأل المستوى الفرعى  

ة من المستوى الفرعى   4sألن المستوى الفرعى / االجابة  ى الطاق ل ف ك وذ  3dأق ل
)   4=مستوي الفرعي 0+  4مستوي الرئیسي (  4Sفان طاقھ )  n+ℓ(بسبب القاعدة 

  )  3d   )3 + 2 = 5وطاقھ 
 تفضل اإللكترونات ان تشغل األوربیتاالت فرادى اوال قبل أن تزدوج ؟  - 23

ة / االجابة  ى حال ات ف ین اإللكترون افر ب ة ، ألن التن ث الطاق ا من حی ألن ذلك أفضل لھ
  .من استقرار الذرة  اإلذواج یقلل

ن  - 24 ى ع توى الفرع س المس ى نف ر ف رون أخ ع الكت زدوج م رون ان ی ل اإللكت یفض
 اإلنتقال الى اوربیتال مستقل فى المستوى األعلى ؟

ل من / االجابة  افر اق ة الناتجة عن التن ة ألن الطاق ث الطاق ا من حی ألن ذلك أفضل لھ
  .لى األعلى فى الطاقة الطاقة الالزمة لنقل اإللكترون الى المستوى التا

 ؟اإللكترونات المفردة فى اتجاه واحد  )   یعني حركة ( غزل  - 25
  .ألن ھذا الوضع یعطى اكثر استقرار للذرة  / االجابة 

 .بھذا االسم ؟  الالنثانیداتتسمي عناصر  - 26
ـ  / االجابة  ع عناصرھا ینتھى ب افؤ الخارجى لجمی ذلك فھى  (6s2)ألن مستوى التك ل

  . و لذلك تسمى بالعناصر األرضیة النادرةعن بعضھا  و یصعب فصلھابھ شدیدة التشا
 .تسمي عناصر االكتینیدات بھذا االسم ؟  - 27

 .ألن أنویتھا غیر مستقرة  : /  االجابة        
 .؟ الخواص فى متشابھة الواحدة المجموعة عناصر  - 28

 .ة األخیر  إلنھا تحتوى على نفس عدد اإللكترونات فى مستوى الطاق/ االجابة    

 ال یمكن قیاس نصف القطر فیزیائیا ؟ - 29
 ألن النظریة الموجیة أظھرت أنھ ال یمكن تحدید مكان اإللكترون حول النواه بدقة/ االجابة    

  .؟ البروتونات عدد "  الموجبة النواة شحنة من اقل للنواة الفعالة الشحنة  -30
  .ء من شحنة النواة الموجبةألن جزء من اإللكترونات الداخلیة تحجب جز/ االجابة 
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  من الیسار الى الیمین بزیادة العدد الذرى) الحجم(یقل نصف القطر  - 31
  لنواة فیزید جذب النواة إللكترونات التكافؤ الفعالة لبسبب زیادة الشحنة / االجابة 

 من أعلى إلى أسفل بزیادة العدد الذرى) الحجم(یزید نصف القطر  - 32
 الطاقة الرئیسیةزیادة عدد مستویات / االجابة  - 1
 مستویات الطاقة الرئیسیة الممتلئة تقلل من جذب النواة لإللكترونات التكافؤ - 2
  .زیادة التنافر بین اإللكترونات وبعضھا - 3
 عنصر 14كل من سلسلة األكتینیدات والالنثینیدات مكونة من  -33

ة  توى الفرعى / االجاب تالء المس ابع ام دات یتت ا 4fالالنثانی دات یتت ى األكتینی توى وف تالء المس بع ام
 .إلكترون 2أوربیتاالت كل أوربیتال یمتلئ بعدد  7یتكون من  fوالمستوى الفرعى  5fالفرعى 

 .؟ " ذرتھ قطر نصف من أصغر الموجب األیون قطر نصف -34
 Naأصغر من نصف قطر  Na+نصف قطر  -35

د / االجابة  ات السالبة فتزی حنة شألن عدد البروتونات الموجبة أكبرعدد من اإللكترون
  و تزید قوى جذب النواة لإللكترونات ویقل نصف القطر النواة الفعالة

 .؟ قطره نصف قل كلما الموجب األیون شحنة زادت كلما  - 36
ة  حنة / االجاب ا زادت الش ھ كلم واة ألن ة للن وى الفعال ا زادت ق ذب  كلم واه  ج الن

  .لإللكترونات ویقل نصف القطر
 .؟؟ (II) الحدید أیون قطر فنص من أقل (III) الحدید أیون قطر نصف  - 37

د  (III)فى أیون الحدید  الفعالة للنواةلزیادة الشحنة / االجابة  ا  (II)عن أیون الحدی و كلم
  النواه لإللكترونات  و یقل نصف القطر جذب  زادت قوى للنواة   الفاعلةزادت الشحنة 

 ؟ نصف قطر أیون الالفلز السالب أكبر من نصف قطر ذرتھ - 38
ألن عدد اإللكترونات السالبة أكبرعدد من البروتونات الموجبة فیزید التنافر / ابة االج        

  .بین اإللكترونات السالبة ویزید نصف القطر
 .؟ قطره نصف زاد كلما السالب  لألیون السالبة الشحنة زادت كلما  - 39

  فیزید نصف القطر كلما زادت الشحنة السالبة زادت قوى التنافر بین اإللكترونات/ االجابة         
 ؟.؟؟    S- - أیون قطر نصف من أكبر  S- - -  أیون قطر نصف  - 40

و كلما زادت     - -Sعن أیون   - - -Sو ذلك لزیادة الشحنة السالبة فى أیون  /االجابة         
 الشحنة السالبة كلما زادت قوى التنافر بین اإللكترونات و یزید نصف القطر

 ؟من جھد تأین البوتاسیوم جھد تأین الصودیوم أكبر - 41
افؤ / االجابة  رون التك ة إلكت ذلك یسھل إزال لكبر نصف قطر البوتاسیوم عن الصودیوم وب

 .فى حالة البوتاسیوم ولذلك یكون جھد تأینھ أقل
ً  مرتفع النبیلة للغازات األول التأین جھد -42  ؟ جدا

  ترون من مستوى طاقة مكتملبسبب استقرار نظامھا اإللكترونى وبذلك یصعب إزالة إلك/ االجابة 
 ؟  األول التأین جھد عن الثانى التأین جھد یزداد  - 43
بسبب زیادة شحنة النواة الفعالة  فیزید جذب النواة إللكترونات فنحتاج الى طاقة / االجابة          

 أكبر لفصل اإللكترون
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   . ؟ جدا مرتفع للماغنسیوم الثالث التاین جھد  - 44
  . یتطلب كسر مستوى طاقة مكتمل ألنھ/ االجابة        

  ؟ یزداد المیل االلكتروني من الیسار الي الیمین بزیادة العدد الذري -45
و یسھل على النواه  بسبب نقص الحجم الذرى  فیزید جذب النواة إللكترونات / االجابة 

  جذب الكترون جدید
  یقل المیل االلكتروني من اعلي الي اسفل بزیادة العدد الذري؟ -46

ة ات /  االجاب واة إللكترون ذب الن ل ج ذرى  فیق م  ال ادة الحج بب زی ذب بس عب  ج و یص
  الكترون جدید

ة -47 دروة الثانی ي عناصر ال درج ف ن الت ن ع ل م ي لك ل االلكترون ذ المی )Be)4 N,7 Ne,10  یش
روجین  22s, 2(1s(فى حالة البریلیوم یكون تحت مستویاتھ ممتلئة / االجابة  و فى حالة النیت

توى  ون المس ى یك ئ  (p)الفرع ف ممتل ون  32p, 2, 2s2( 1s( نص ون یك ال النی ى ح و ف
ى  توى الفرع ل   Pالمس توى  62p, 2, 2s2( 1s( مكتم ان المس ى اذا ك ل اإللكترون ل المی و یق

  الفرعى األخیر مكتمل أو نصف مكتمل ألن ھذا یجعل الذرة أكثر استقرار
  ؟ البورون ذرة عن الكربون لذرة اإللكترونى المیل زیادة -48

ألن اإللكترون المكتسب فى ھذه حالة الكربون سیجعل المستوى الفرعى  /  االجابة   
(2p)  32(نصف ممتلئp, 2, 2s2(1s    وھذا یعطى للذرة بعض اإلستقرار  

 ؟  المیل اإللكترونى للفلور أقل من المیل اإللكترونى للكلور - 49
دید بقوة تنافر كبیرة مع بسبب صغر حجم ذرة الفلور ویقابل اإللكترون الج/ االجابة 

  اإللكترونات التسعة الموجودة أصالً فى الذرة
 ؟ من الیسار الي الیمین بزیادة العدد الذري السالبیة الكھربیةیزداد  - 50

  و یسھل جذب الكترونات الرابطةبسبب صغر الحجم / االجابة 
 ؟ من اعلي الي اسفل بزیادة العدد الذري السالبیة الكھربیةیقل  - 51

  .و یصعب  جذب الكترونات الرابطة بسبب زیادة الحجم /االجابة 
  واقوي الالفلزات ؟ الفلور أكبر العناصر سالبیة كھربیة - 52

  .ألنھ یقع أعلى یمین الجدول والسالبیة الكھربیة تقل فى المجموعات و تزید فى الدورات / االجابة 
 ؟السیزیوم اقل العناصر سالبیة كھربیة واقوي الفلزات   - 53

  ألنھ أسفل یسار الجدول والسالبیة الكھربیة تقل فى المجموعات و تزید فى الدورات  / االجابة 
 ؟جیدة التوصیل للكھربیة الفلزات  - 54

  .لسھولة انتقال اإللكترونات الحرة خاللھا/ االجابة 
 ؟التوصیل للكھربیة  ردیئةفلزات الال - 55

  اإللكتروناتلشدة ارتباط إلكترونات التكافؤ بالنواة فیصعب انتقال / االجابة 
 ؟الفلزات عناصر كھروموجبة  - 56

افؤ / االجابة  ذى ألنھا تفقد إلكترونات غالف التك ل ال از الخام ب الغ ى تركی و تتحول ال
  وتصبح أیونات موجبةیسبقھا  

 ؟ الالفلزات عناصر كھروسالبة  - 57
از الخامل ألنھا تكتسب إلكترونات لتكمل غالف التكافؤ / االجابة  ب الغ تتحول الى تركی

  .وتصبح أیونات سالبة لذى یلیھاا
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  ؟ األجھزة اإللكترونیة مثل الترانزستور صناعة اجزاء من فى اشباة الفلزات تستخدم - 58
  .الفلزات   ألنھا من اشباه/ االجابة 

 ؟تقل الصفة الفلزیة من الیسار إلى الیمین بزیادة العدد الذرى  - 59
داد الصفة الالفلزیة وتنتھى نقص نصف القطر حتى تظھر أشباه الفلزات ثم تز/ االجابة 

  بالمجموعة السابعة التى تحتوى على اقوى الالفلزات
 ؟ أكاسید الالفلزات أكاسید حامضیة - 60

ً / االجابة    ألنھ عند ذوبانھا فى الماء تعطى أحماضا
     CO2 + H2O                H2CO3  

 ؟ أكاسید الفلزات أكاسید قاعدیة - 61
 .اض وتكون ملح وماء وبعضھا یذوب فى الماء ویعطى قلویاتألنھا تتفاعل مع األحم/ االجابة 

  Na2O +2HCl               H2O +2NaCl 
  + H2O           2NaOH Na2O  

 أكسید األلومنیوم متردد؟  - 62
  ألنھ یتفاعل مع كل الحمض والقلوى وفى كل حالة یعطى الملح والماء/ االجابة 

63 -  CsOH  من  قاعدیة اقوى    NaOH    ؟؟ 
 فیسھل فصل ایون نصف قطر السیزیوم أكبر من نصف قطر الصودیوم   ألن/ االجابة 

  من   السیزیوم  عن الصودیوم   الھیدروكسیل
64 - HI أكثر حامضیة من HF ؟ 

ة  ورالن / االجاب ر الفل ف قط ن نص ر م ود أكب ر الی ف قط واة  نص ذب الن وة ج ل ق ویق
 وجین بكثرة فیدل علي الحمضیة للھیدروجین في حالھ الیود فیسھل تاین ایون الھیدر

 ؟ حمض بیروكلوریك أقوى من حمض الكبرتیك - 65
ذرات أكسجین غیر مرتبط  3یحتوى على  ClO3(OH)ألن حمض البیروكلوریك / االجابة 

ذرة أكسجین غیر مرتبط  2یحتوى على  SO2(OH)2بالھیدروجین بینما حمض الكبریتیك 
الغیر مرتبطة بالھیدروجین كلما زادت قوة بالھیدروجین و كلما زاد عدد ذرات األكسجین 

  .الحمض األكسجینى  
 ؟ أھمیة استخدام أعداد التأكسد -66

ة  ل / االجاب اء التفاع ر أثن دث للعنص ذى یح ر ال وع التغی ا ن د تعرفن داد التأكس ع أع ھ بتتب ألن
  الكیمیائى من حیث األكسدة والختزال

 .؟  س العدد من اإللكتروناتأیون الفلورید السالب وأیون الصودیوم الموجب لھما نف -67
ات  9Fألن ذرة الفلور / االجابة  دد اإللكترون بح ع رون فیص ب إلكت عندما تدخل فى تفاعل تكتس

ودیوم  ا ذرة الص رة بینم ا عش دد  11Naبھ بح ع رون فیص د إلكت ل تفق ى تفاع دخل ف دما ت عن
 .اإللكترونات بھا عشرة

اھمیة  -68 اف تس دروجین الج د الھی ى الرابطة فى جزئ كلوری أین ف ام الت ون ت ك یك ع ذل ة وم قطبی
 .؟  الماء

بسبب وجود القطبیة فى جزئ كلورید الھیدروجین فإنھ یكون روابط         ھیدروجینیة : /  االجابة 
 .مع جزیئات الماء القطبیة

ى  -69 یحتوى أیون الھیدرونیوم على نوعین من الروابط بینما ھیدروكسید األمونیوم یحتوى عل
 ؟؟  بطأنواع من الروا 3
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د / االجابة     درونیوم توج ون الھی ةفى أی اھمیة قطبی دروجین  رابطة تس جین والھی ین األكس ب
قیة ة تناس د  ورابط وم توج ید األمونی ى ھیدروكس ا ف دروجین، بینم ون الھی جین وأی ین األكس ب

روجین  ورابطة تساھمیة قطبیةبین مجموعتى الھیدروكسید واألمونیوم  رابطة أیونیة ین النیت ب
 .بن أیون الھیدروجین والنیتروجین ورابطة تناسقیةلھیدروجین وا

 ؟ الفرق فى السالبیة الكھربیة بین ذرتى الجزئ التساھمى النقى یساوى صفر -70
  .لتساوى السالبیة الكھربیة لكل من الذرتین/ االجابة    

  ؟ صلب رغم كونھما فلزان Al13لین بینما األلومنیوم  Na11الصودیوم  -71
ود إلكترون واحد فى غالف التكافؤ فى الصودیوم وثالث إلكترونات فى األلومنیوم لوج/ االجابة 

  .وتزداد الرابطة الفلزیة قوة كلما زاد عدد إلكترونات التكافؤ
اھمیة  -72 ور تس ى جزئ الكل الرابطة فى جزئ كلورید الھیدروجین تساھمیة قطبیة بینما ف

 ؟ نقیة
یكون فرق السالبیة بین الكلور والھیدروجین كبیر ألنھ فى جزئ كلورید الھیدروجین / االجابة 

فتقضى إلكترونات الرابطة وقت أطول فى حیازة الكلور وتظھر علیھ شحنة سالبة  1.7وأقل من 
جزئیة ویظھر على الھیدروجین شحنة موجبة جزئیة، بینما فى جزئ الكلور الذرتان متساویتان 

 . ت وقتاً متساویاً بین الذرتینفى السالبیة الكھربیة تماماً فتقضى اإللكترونا
 ؟ 5 180تساوى  2H2Cفى جزئ  sp, spالزاویة بین األوربیتالین المھجنین  -73

در / االجابة  ن بعضھما بق دان ع ا یبتع ین فإنھم الین المھجن لتالفى قوى التنافر بین األوربیت
  اإلمكان

 ؟ الرابطة سیجما أقوى من الرابطة باى -74
نتج من التداخل بالرأس بین األوربیتاالت الذریة حیث یكون ألن الرابطة سیجما ت/ الجابة ا

األوربیتاالن على خط واحد فیحدث أقصى تداخل، بینما تنشأ الرابطة باى من تداخل األوربیتاالت 
  .الذریة بالجنب

 ؟ األوربیتاالت المھجنة أكثر قدرة على التداخل من األوربیتاالت النقیة -75
ً لل/ االجابة   خارجألنھا أكثر بروزا

ال یمكن  تطبیق نظریة الثمانیات على كل من جزئ ثالث فلورید البورون وجزئ خامس كلورید  -76
  ؟ الفوسفور
ة  ة / االجاب ون محاط فور تك ات وذرة الفوس تة إلكترون ة بس ون محاط ورون تك ألن ذرة الب

  . بعشرة إلكترونات ولیس ثمانیة
ساھمیة بالرغم من أن الكلور خواص مركب كلورید األلومنیوم تمیل لخواص المركبات الت -77

  ؟ الفلز واأللومنیوم فلز
 1.7ألن فرق السالبیة الكھربیة بین ذرتى األلومنیوم والكلور أقل من / االجابة 

 ؟  جزئ اإلیثیلین أكثر نشاطاً من جزئ المیثان -78
ى / االجابة  ا ف عبة الكسر، بینم ألن جمیع الروابط فى جزئ المیثان من النوع سیجما القویة ص

  .زئ اإلیثیلین توجد رابطة باى الضعیفة سھلة الكسرج
79-  ً  ؟ األربع روابط فى جزئ المیثان تكون متكافئة تماما

ال / االجابة  ین أوربیت ون ب ى ذرة الكرب االت  2sلحدوث تھجین ف الث أوربیت ع ث وین  2pم وتك
  sp3أربعة أوربیتاالت مھجنة متكافئة فى الطاقة من النوع 

 ؟ جزئ الماء قطبى -80
ة االجا جین / ب ین األكس ة ب البیة الكھربی رق الس دروجین ) 3.5(لف ل ذرة ) 2.1(والھی تحم

  .األكسجین شحنة سالبة جزئیة وذرتا الھیدروجین شحنة موجبة جزئیة
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  ؟  )11(Na أعلى من الصودیوم )Al)13درجة انصھار فلز األلومنیوم  -81
وثالث إلكترونات فى األلومنیوم لوجود إلكترون واحد فى غالف التكافؤ فى الصودیوم / االجابة 

وتزداد الرابطة الفلزیة قوة كلما زاد عدد إلكترونات التكافؤ كلما أصبحت الذرات فى البلورة أكثر 
  .تماسكاً ویصبح الفلز أكثر صالبة وأعلى درجة انصھار

 ؟ فشل نظریة الثمانیات -82
ة  فور / االجاب د الفوس زئ كلوری ى ج رابط ف یر الت تطیع تفس م تس ھ ل دة ألن اس قاع ى أس عل

د  ث فلوری ى جزئ ثال ذلك ف الثمانیات؛ حیث تكون ذرة الفوسفور محاطة بعشرة إلكترونات، وك
كما أنھا غیر كافیة لتفسیر الكثیر . البورون حیث تكون ذرة البورن محاطة بستة إلكترونات فقط

  .من خواص الجزیئات مثل الشكل الفراغى والزوایا بین الروابط
 ؟1095ابط فى جزئ المیثان تساوى   الزوایا بین الرو -83

ن اآلخر / االجابة  ألن األوربیتاالت المھجنة كل منھا عبارة إلكترون سالب فیتباعد كل منھما ع
  .بأقصى درجة ممكنة لتقلیل قوى التنافر بینھا

 ؟وال تدخل في التفاعل الكیمیائي ؟) احادیة الذرة (العناصر الخاملة اكثر انواع العناصر استقرار  - 84
  بسبب استقرار نظامھا اإللكترونى ألن مستوى الطاقة الخارجى لھا مكتمل باإللكترونات / االجابة 

 العناصر النشطة تدخل التفاعل الكیمائى بحیث تفقد او تكتسب او تشارك بااللكترونات ؟   -85
حتى یكتمل مستوى الطاقة الخارجى لھا باإللكترونات و یصبح تركیبھا اإللكترونى / االجابة 

  . مشابھاً ألقرب غاز نبیل فى الجدول الدورى
 ؟ عند خلط الحدید مع الكبریت ال یكون الناتج مركب كیمیائي -86

  .لعدم تكون روابط جدیدة بین الكبریت و الحدید  / االجابة 
 الرابطة االیونیة لیس لھا وجود مادي مثل كلورید الصودیوم ؟  -87

  .أیون الصودیوم  الموجب و أیون  الكلورید السالبتنشأ من التجاذب الكھربى بین  ألنھا/ االجابة 
س  -88 ي عك كلورید الصودیوم مركب ایوني یوصل للتیار الكھربي ومرتفع درجة االنصھار عل

 ؟ كلورید االلومنیوم ؟
بین  ألن فرق السالبیة الكھربیة بین الصودیوم و الكلور أكبر من فرق السالبیة الكھربیة / االجابة 

  .راأللومنیوم و الكلو
 ؟ O2H  اعلي من  HFدرجة غلیان -89

ة  ر/ االجاب دروجین أكب ور و الھی ین الفل ة ب البیة الكھربی ى الس رق ف ى  ألن الف رق ف ن الف م
  . السالبیة الكھربیة بین األكسجین و الھیدروجین

  تتحكم ازواج االلكترونات الحرة في تحدید قیم الزوایا بین الروابط في الجزئ ؟ -90
ً فى الفراغ من آلن زوج اإلل/ االجابة  كترونات الحر یكون مرتبطا بجھة بالذرة المركزیة و یكون منتشرا

 . الجھة األخرى ، بینما زوج االرتباط یكون مرتبطا من جھتیھ بنواتى الذرتین المرتبطتین
  غیر قطبي بالرغم من انھ یتضمن رابطتین قطبیتین ؟ 2CO جزيء  -91

ان كل رابطة تالشى التاثیر القطبى للرابطة ألن الشكل الخطى للجزئ یؤدى الى / االجابة 
  . األخرى فتكون حصلة عزم اإلزدواج یساوى صفرا

 ؟ال یوجد ایون الھیدروجین الناتج من تاین االحماض في محالیلھا المائیة منفردة ؟  -92
ألنھ ینجذب إلى زوج اإللكترونات الحر الموجود على ذرة األكسجین فى جزئ الماء  / االجابة 

  . ع جزئ الماء برابطة تناسقیةویرتبط م
عندما یتجمد الماء یزداد (او ) ارتفاع درجة غلیان الماء (شذوذ خواص الماء او  -93

مول اعلي درجة غلیان /جم 18درجة غلیان الماء كتلتھ الجزیئیة (او ) حجمھ 
  )مول / جم34كبریتید الھیدروجین 
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ة ات ا/ االجاب ین جزیئ ة ب روابط الھیدروجینی ود ال بب وج ة بس ى طاق اج إل ى تحت اء والت لم
  حراریة أكثر للتغلب علیھا

 عوامل مختزلة قویة (A)تعتبر فلزات المجموعة األولى   -94
  .لكبر نصف قطرھا وصغر جھد تأینھا وسھولة فقد إلكترون التكافؤ  /ج

  ؟)یزداد النشاط  الكیمیائى لألقالء بزیادة العدد الذرى(تتمیز الفلزات القلویة بالنشاط الكیمیائى  - 95
 .لكبر حجم ذراتھا وصغر جھد تأینھا وضعف ارتباط إلكترون التكافؤ بنواة الذرة  /ج

 تعتبر األقالءأكثر الفلزات لیونة وأقلھا درجة انصھار؟ -96
 .ئھا على إلكترون واحد فى غالف التكافؤلضعف الرابطة الفلزیة الحتوا   /ج

 یستخدم السیزیوم فى صناعة الخالیا الكھروضوئیة؟ -97
د سقوط الضوء    /ج ذرة فعن واة ال افؤ بن رون التك اط إلكت عف ارتب لكبرنصف قطر الذرة وض

 .علیھ تتحرر إلكترونات من سطح المعدن
 تحفظ عناصر األقالء تحت سطح الكیروسین؟ -98

 .اء والرطوبة حیث تتمیز بالنشاط الكیمیائى الكبیرلعزلھا عن الھو   /ج
 عدم إطفاء حرائق الصودیوم بالماء؟ -99

دروجین    /ج از الھی عال غ ى إلش لشدة تفاعلھ مع الماء وانطالق كمیة كبیرة من الحرارة تكف
 .المتصاعد بفرقعة

2Na + H2O   2NaOH + H2 
 ؟)لزاتأقوى الف(یعتبر السیزیوم أقوى فلزات المجموعة األولى  -100
 .ألن لھ أكبر قطر وأصغر جھد تأین وأصغر میل إلكترونى وأعلى نشاط كھربى 
 لمعانھا بمجرد تعرضھا للھواء؟ (A)تفقد عناصر المجموعة األولى  -101
 .بسبب نشاطھا الكیمیائى فأنھا تصدأ بسھولة وتكون األكاسید 
 یستخدم التیار الكھربى فى تحضیر األقالء؟ -102

فقود یكون صعب بالطرق الكیمیائیة بسبب النشاط الكیمیائى لھا ألنھا ألن ارجاع اإللكترون الم
 .عوامل مختزلة قویة

   2Na+    + 2e-    2Na)      الكاثود ( عند المھبط 
   -2Cl-    Cl2  + 2e)      األنود ( عند المصعد  

 تتمیز عناصر الفوسفور والزرنیخ واألنتیمون بظاھرة التآصل؟ -103
ددھا  لوجود العنصر   /ج ذرات وع ب ال ى ترتی فى أكثر من شكل بلورى تختلف عن بعضھا ف

 ).الفلزات صلبة(وكثافتھا ولكنھم یتفقوا جمیعاً فى الخواص الكیمیائیة 
 ال توجد ظاھرة التآصل فى البزموت أو النیتروجین؟ -104

 .ألن البزموت فلز والنیتروجین غاز وظاھرة التآصل توجد فى الالفلزات الصلبة  /ج
 سوبر أكسید البوتاسیوم فى تنقیة األجواء المغلقة مثل الغواصات؟ یستخدم -105

 :طبقاً للمعادلة O2إلى  CO2ألنھ یعمل على تحویل غاز    /ج

4KO2 + 2O2 
CuCl2

 2K2CO3 + 3O2  
 تستخدم نترات البوتاسیوم فى صناعة البارود وال تستخدم نترات الصودیوم؟ -106

ة ألن انحالل نترات البوتاسیوم یصحب   /ج ادة متمیع ھا انفجار شدید بینما نترات الصودیوم م
 .تمتص بخار الماء من الجو وال یصحب إنحاللھا إنفجار

 یستخدم سینامید الكالسیوم فى كسماد زراعى؟ -107
 .ألنھ عند إضافة ماء الرى إلیھا یتصاعد غاز النشادر   /ج

CaCN2 + 3H2O   CaCO3 + 2NH3  
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 ز فى تجفیف غاز النشادر؟ال یستخدم حمض الكبریتیك المرك -108
 .ألن حمض الكبریتیك یتفاعل مع النشادر مكوناً كبریتات أمونیوم   /ج

2NH3 + H2SO4   (NH4)2SO4 
 تستخدم سبیكة األنتیمون والرصاص فى عمل المركم؟ -109

 .ألنھا أصلب من الرصاص   /ج
 ؟5+ إلى  3-تعدد حاالت تأكسد النیتروجین من  -110

 .ونات عن طریق المشاركة أو یفقد خمسة إلكترونات بالتتابعحیث یكتسب ثالثة إلكتر  /ج
 ال یؤثر حمض النیتریك المركز فى الحدید والكروم واأللومنیوم؟ -111

ر   /ج ید غی ً للحدید حیث یكون على سطحھ طبقة من األكس ألن الحمض یسبب خموالً كیمیائیا
 .مسامیة تمنع استمرار التفاعل

 م؟5 100ل یجب أال تزید درجة الحرارة عن عند تحضیر حمض النیتریك فى المعم -112
 .م5 100ألن الحمض ینحل عند    /ج

4HNO3   2H2O + 4NO2 + O2  
 یعتبر حمض النیتریك عامل مؤكسد قوى؟ -113

 .ألنھ ینحل بالحرارة ویعطى غاز األكسجین   /ج
ھ  -114 ى مركبات البة ف جینیة والس ھ األكس ى مركبات ر ف ة تظھ روجین الموجب د النیت داد تأكس أع

 الھیدروجینیة؟
 .ألن النیتروجین أكثر سالبیة من الھیدروجین وأقل سالبیة كھربیة من األكسجین   /ج 
+(تكون رابطة تناسقیة فى أیون األمونیوم  -115

4(NH؟ 
ألن ذرة النیتروجین فى غاز النشادر لدیھا زوج حر تمنحھ ألوربیتال فارغ فى البروتون     /ج

(H+) األمونیوم مكونة رابطة تناسقیة فى أیون. 
 عدم إجراء تفاعل الصودیوم مع األحماض فى المعامل المدرسیة؟ -116

ً     /ج  .ألن التفاعل یكون عنیفاً جدا
ات  -117 ول كبریت ى محل ودیوم إل ید الص ول ھیدروكس افة محل د إض یض عن ب أب ون راس تك

 األلومنیوم ثم ذوبان الراسب فى الزیادة من ھیدروكسید الصودیوم؟
ى ) متردد(األلومنیوم لتكون ھیدروكسید     /ج ذوب ف اء وی ى الم وھو مادة بیضاء ال یذوب ف

 .وفرة من ھیدروكسید الصودیوم لتكون میتا ألومینات الصودیوم الذى یذوب فى الماء
Al2(SO4)3 + 6NaOH   2Al(OH)3  + 3Na2SO4 

Al(OH)3 + NaOH           NaAlO2 + 2H2O 
ید الصودیوم تكون راسب أزرق یتحول إلى األسود بالتسخ -118 ین عند إضافة محلول ھیدروكس

 إلى محلول كبریتات النحاس؟
ى     /ج خین إل اء وتنحل بالتس ى الم ذوب ف اء ال ت ادة زرق لتكون ھیدروكسید النحاس وھو م

 .أكسید نحاس أسود وماء
CuSO4 + 2NaOH   Cu(OH)2 + Na2SO4 

Cu(OH)2   CuO + H2O 
ى -119 ر إل اد الشمس األحم ول عب دفاع محل افورة  ان ة الن ى تجرب وى ف ادر العل از النش دورق غ

 وتلونھ باللون األزرق؟
 .ألن غاز النشادر شدید الذوبان فى الماء ومحلولھ قلوى    /ج
 جھد التأین األول لعناصر األقالء صغیر بینما جھد التأین الثانى كبیر جداً؟ -120

د إلكت    /ج ذرى وسھولة فق ا ال ر حجمھ د جھد التأین األول صغیر لكب ا جھ افؤ بینم رون التك
 .التأین الثانى كبیر ألن ذلك یتطلب كسر مستوى طاقة مستقر
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 یعتبر سماد الیوریا من أنسب األسمدة التى تستخدم فى المناطق الحارة؟ -121
 .ألن درجة الحرارة المرتفعة تساعد على سرعة تفككھ إلى أمونیا وثانى أكسید الكربون    /ج
حب عند تعرض ساق زجاجیة مبللة بح -122 ادر تتكون س مض الھیدروكلوریك المركز لغاز النش

 بیضاء؟
     لتكون كلورید األمونیوم طبقاً للمعادلة    /ج

NH3 + HCl             NH4Cl 
 یعتبر غاز النشادر أنھیدرید قاعدة؟ -123

 .ألنھ عندما یذوب فى الماء یعطى محلول قلوى    /ج
NH3 + H2O         NH4OH 

 یة في الماء من الفوسفین؟النشادر اكثر ذوبان -124
 .ألن النشادر اقوى قطبیة  من الفوسفین       /ج
 ؟تزوید إطارات السیارات   -125
ألن النیتروجین یقلل من احتماالت انفجارھا لعدم تأثره بسھولة بتغیر درجة  حرارة الجو      /ج

 .باإلضافة الى ان معدل تسربھ اقل من الھواء 
 زالھ عسر الماء ؟یستخدم كربونات الصودیوم في ا -126
 یسمي الملح المتھدرت  لكربونات الصودیوم بصودا الغسیل ؟ -127
إضافة صودا الغسیل الى الماء حیث تتفاعل مع امالح الكالسیوم و الماغنسیوم و تحولھا   /ج

  .الى كربونات كالسیوم و كربونات ماغنسیوم و ھى مركبات ال تذوب فى الماء فیزول العسر
Na2CO3  + CaSO4     CaCO3  +  Na2SO4 

Na2CO3  + MgSO4     MgCO3  +  Na2SO4         .  
 ؟ ) یشذ عن باقي الفلزات (البزموت فلز ضعیف  -128

  .ألنھ ضعیف التوصیل للتیار للتیار الكھربى و یتكون فى الحالة البخاریة من ذرتین /ج
  یجمع النیتروجین بازاحھ الماء الي اسفل ؟ -129

 .لماء و اقل منھ كثافةألنھ شحیح الذوبان فى ا  /ج
 یجمع النیتروجین بازاحھ الزئبق الي اسفل؟ -130

 .للحصول علیھ جافاً     /ج
 ؟ النیتروجین یدخل في ملئ اكیاس الشیبسى -131

 .  للحفاظ على طعم القرمشة لخمولھ النسبى   /ج
 النیتروجین اخف قلیال من الھواء ؟ -132

  . تروجینإلحتواء الھواء على غاز األكسجین األثقل من النی   /ج
  
  
  

  الذرة المثارة  )الكوانتم ( الكم   وجھ المقارنة
  

  التعریف
ھو مقدار الطاقة المكتسبة أو المنطلقة عندما 
ینتقل إلكترون من مستوى طاقة إلى مستوى 

  طاقة آخر  

ن  ا م بت كم ى ذرة اكتس ھ
رون  ل اإللكت ى لنق الطاقة یكف
ى  ل ال ة أق توى طاق ن مس م

  وى طاقة أعلىتمس

  اھم المقارنات
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بمفھوم النظریة  األوربیتال  السحابة االلكترونیة 
(  المیكانیكیة  الموجیة  للذرة  

  )شرودنجر

  )   بور "  (  المدار بمفھوم 

  منطقة من الفراغ
المحیط بالنواة التى یحتمل 
وجود اإللكترون فیھا فى 

  .كل اإلتجاھات و األبعاد 

  مناطق داخل السحابة
اإللكترونیة یزداد احتمال 

  .تواجد اإللكترون  فیھا

  مسار دائرى و ھمى ھو المدار
ثابت یدرو فیھ اإللكترون حول 

  .النواة  
 طقة المناطق بین المدارات من

  . األلكترونات محرمة على

  عیوب العالم بور   لعالم بور ممیزات ا
فسر الطیف الخطى لذرة الھیدروجین  - 1

 ً ً صحیحا  .تفسیرا
 

د  - 2 ى تحدی م ف رة الك ل  فك ن ادخ أول م
 .طاقة المستویات 

     

ر  -1 فشل فى تفسیر طیف ألى عنصر آخر غی
  .حتي الھبلیوم الھیدروجین

ل  -2 الب اھم ادى س اعتبر اإللكترون جسیم م
  .خواصھ الموجیة

ا یمكن ت -3 رون مع ان وسرعة اإللكت عیین مك
ً  فى نفس الوقت وبدقة وھذا   .یستحیل عملیا

ى  -4 أن اإللكترون عبارة عن جسیم یتحرك ف
وقد ثبت أن   مدار دائرى أى أن الذرة مسطحة

    الذرة لھا االتجاھات الفراغیة الثالثة

  االلكترون  النواة  الذرة
  
 ب دة التركی ا  معق ألنھ

  تشبھ المجموعة الشمسیة
ة  واة مركزی ن ن ب م تترك

مس( ل الش دور ) مث ت
ات  ا اإللكترون ل (حولھ مث

  ).الكواكب

  
  أصغر كثیراً من الذرة

ألنھا  و شحنتھا موجبة
تحتوى على بروتونات 

موجبة و نیترونات 
 متعادلة

  الذرة لیست مصمتة 
ألنھ توجد مسافات شاسعة 
بین النواة وبین المدارات 

 اإللكترونیة  

  
 دور اإللكترون واة ت ول الن ات ح

ة دارات خاص ى م رة ف رعة كبی  بس
دار  ى المق اویتین ف متأثرة بقوتین متس

 -:ومتضادتین فى اإلتجاه ھما
o  ة ذب مركزی وة ج ذب ( ق وة ج ق

  ) .النواة الموجبة لإللكترونات 
  ناشئة عن ( قوة طرد مركزیة

  )دوران اإللكترون حول النواة 

  ً ألن   الذرة متعادلة كھربیا
لسالبة خارج عدد  الشحنات ا

النواة   یساوى عدد الشحنة 
  الموجبة داخل النواة

  تتركز كتلة الذرة فى
ألن    كتلة  النواة

اإللكترونات مھملة اذا ما 
قورنت بالبروتونات  و 

 النیترونات

  حنة و البة الش یمات س جس
  كتلتھا مھملة

  ) . موجبة( جسیمات الفا   ) .سالبة ( اشعة المھبط   التمیزوجھ 
  كھربيمجال 

یحتوي علي طرف ( 
  )موجب وسالب 

ال   ي المج ب ف رف الموج ذب للط ینج
   .الن شحنتھ سالبة  الكھربي

ال  ي المج الب ف ینجذب للطرف الس
  .الكھربي الن شحنتھ موجبة 
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  عدد الكم

  (n)الرئیسي 
  عدد الكم

  )l(الثانوى 
  عدد الكم

  )m(المغناطیسي 
  عدد الكم

    s(m( المغزلى
  یحدد ھو عدد

مستویات رتبة 
و    الطاقة الرئیسیة

عدد اإللكترونات 
التى یتشبع بھا كل 

طاقة مستوى 
من العالقة رئیسى 
22n    

  عدد ھو عدد یحدد
  المستویات الفرعیة

  ) تحت المستوى( 
المستویات ( 

فى كل   )الحقیقیة
  .مستوى طاقة رئیسى

   
  

  ھو عدد فردى یحدد
األوربیتاالت فى كل عدد 

و اشكالھا مستوى فرعى 
 . و اتجاھاتھا الفراغیة

  
  عدد األوربیتاالت فى

اى مستوى رئیسى 
 یتعین من العالقة 

2n  

  عدد یحدد نوعیة
ون حركة اإللكتر

المغزلیة فى األوربیتال 
فى اتجاه عقارب 

  الساعة
 )   ( ½   +  

  ½-    )(عكسھا  او 

  
 السلسلة االنتقالیة الثالثة السلسلة االنتقالیة الثانیة السلسلة االنتقالیة األولى

3d 4d 5d 
  تقع فى الدورة السادسة  تقع فى الدورة الخامسة  تقع فى الدورة الرابعة

ن اإلسكاندیوم تشمل العناصر م
(Sc)  حتى الخارصین(Zn) 

تشمل العناصر من الیوتریوم 
(Y)  حتى الكادمیوم(Cd) 

تشمل العناصر من اللنثانیوم 
(La)  حتى الزئبق(Hg) 

  
  األكتینیدات  الالنثانیدات

فیھا امتالء  مجموعة من العناصر یتم 
  .  باإللكترونات(4f) المستوى الفرعى 

فیھا امتالء  مجموعة من العناصر یتم 
  . باإللكترونات  (5f)المستوى الفرعى 

مستوى التكافؤ الخارجى لجمیع عناصرھا 
و لذلك فھى شدیدة التشابھ  (6s2)ینتھى بـ  

عن بعضھا و لذلك تسمى  یصعب فصلھا
  بالعناصر األرضیة النادرة

مستوى التكافؤ الخارجى لجمیع عناصرھا 
لذلك أنویتھا غیر مستقرة  و (7s2)ینتھى بـ  

  .تسمى بالعناصر المشعة 
  

  تقع فى الدورة السابعة  تقع فى الدورة السادسة
 عنصر 14تضم  عنصر 14تضم 

  
  

  طاقة التاین  طاقة اإلثارة
الطاقة الالزمة لنقل اإللكترون الى مستویات 

  .تصبح الذرة مثارة  و. طاقة اعلى  
الطاقة الالزمة لطرد اقل اإللكترونات ارتباطاً 

  .تتحول الذرة الى ایون موجب و.   بالذرة
    

  

–––قارن بین   
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وع  ن
 الفئة

نوع 
عددھا فى كل دورة  خواص عناصر الفئة العنصر

 موضعھا فى الجدول وتركیبھا

الفئة 
s   

عناصر 
 ممثلة

إلكتروناتھا الخارجیة 
تشغل المستوى 

  (s)الفرعى 

  عنصران
ns1, ns2 

دول   ار الج ي یس ع ف ل ( تق ة ك بدای
ر المج)دورة  مل عناص ة وتش موع

1A  2وعناصر المجموعةA 

الفئة 
p     

عناصر 
إلكتروناتھا الخارجیة  ممثلة

تشغل المستوى 
 (p)الفرعى 

  عناصر 5
np1    :   np5 

دورة  ن ال دول م ین الج ي  یم ع ف تق
ات  ر المجموع مل عناص ة وتش الثانی

(A) 
3A, 4A, 5A, 6A, 7A 

عناصر 
  نبیلة

  عنصر واحد
np6 

تشمل تقع في اقصي یمین الجدول و
  المجموعة الصفریة 

  الفئة
 d     

عناصر 
انتقالیة 
  رئیسیة

إلكتروناتھا الخارجیة 
تشغل المستوى 

  (d)الفرعى 

  عناصر 10
nd1: nd10 

دورات  ى ال دول ف ط الج ى وس ع ف تق
ة  ة والسادس ة والخامس  (B)الرابع

  -:وتنقسم إلى ثالث سالسل
  3dالسلسلة االنتقالیة األولى  )1(
 4dلثانیة السلسلة االنتقالیة ا )2(
  5d السلسلة االنتقالیة الثالثة )3(

  الفئة
F   

عناصر 
انتقالیة 
  داخلیة

إلكتروناتھا الخارجیة 
تشغل المستوى 

  (f)الفرعى 

  عنصر 14
nf1: nf14 

ى ال توجد منفصلة أسفل الجدول  حت
  : یكون الجدول الدورى طویل

  4fسلسلة الالنثانیدات  )1(
  5f سلسلة األكتینیدات  )2(

  

  

  

  التاین الثاني) طاقة ( جھد   التاین االول) طاقة ( جھد   التاین ) طاقة ( جھد 
  

مقدار الطاقة الالزمة 
إلزالة أو فصل أقل 

اإللكترونات ارتباطاً 
  بالذرة المفردة الغازیة

یتكون نتیجة تكون أیون یحمل 
  احدةشحنة موجبة و

  یتكون نتیجة تكون أیون یحمل
  .شحنتین موجبتیین

  مقدار الطاقة الالزمة لفصل
الكترون من ایون یحمل شحنة موجبة 

  . +Mواحدة 
  M+   +   e               طاقة+ M   M++   +   e             طاقة+ M+

   

  

  العناصر الخاملة
  او الصفریة أو النبیلة

  

  العناصر الممثلة
  

العناصر االنتقالیة 
  الرئیسیة

  

العناصر االنتقالیة 
  الداخلیة

  تركیبھا
اإللكترونى ینتھى بـ 

6nP  الھیلیومما عدا 
  21S ینتھى بـ

  جمیع مستویات
 الطاقة ممتلئة
  باإللكترونات

  

 ھى عناص 
ما عدا   S , Pالفئتین 

 .العناصر الخاملة
  
 تویات جمیع مس

الطاقة ممتلئة 
ما عدا  باإللكترونات

  رئیسىطاقة أخر مستوى 
  

 ھى عناصر الفئة d  
 

  3تنقسم الى 
 3سالسل و تقع فى 

 . دورات متتالیة
  جمیع مستویات

الطاقة ممتلئة 
ما عدا باإللكترونات 
  أخر مستویین

   ھى عناصر الفئةf  
 

  تنقسم الى
سلسلتین و تقع فى 

 . دورتین متتالیتین
  مستویات جمیع

الطاقة ممتلئة 
ما عدا باإللكترونات 

  مستویات 3أخر 
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  المجموعة الراسیة   الدورة األفقیة    وجھ المقارنة
موعة من العناصر مختلفة ھى مج  التعریف

الخواص مرتبة تصاعدیا حسب الزیادة 
فى  أعداھا الذریة من الیسار الى 

  .الیمین  

ھى مجموعة من العناصر 
متشابھة الخواص مرتبة تصاعدیا 
من أعلى الى  أسفل حسب الزیادة 

  فى أعداھا الذریة
 .لھا نفس عدد مستویات الطاقة    ممیزاتھا

 سبقھ یزید كل عنصر عن الذى ی
 . واحد الكترونبمقدار 

  كل دورة تبدأ بعنصر فلز من الفئة
S و تنتھى بغاز خامل .  

  لھا نفس عدد اإللكترونات فى
 .مستوى الطاقة األخیر

  یزید كل عنصر عن الذى   
 یسبقھ بمقدار مستوى طاقة مكتمل

 الكترون 8یعني 
   تختلف فى عدد الكم الرئیسى  

  s3 Ne]10[  Na11  2 s3Ne] 10[   gM12 1   1مثال 
   s3Ne] 10[   Mg12  2s4Ar] 18[ Ca20 2  2مثال 

  
  المیل اإللكترونى  السالبیة الكھربیة

  مصطلح یشیر الى الذرة المرتبطة مع غیرھا 
  مصطلح قدرة

  قدرة الذرة على جذب الكترونات الرابطة الكیمیائیة  

  .مصطلح یشیر الى الذرة المفردة  
  مصطلح طاقة

لمنطلقة عندما تكتسب الذرة مقدار الطاقة ا
  .المفردة الغازیة الكتروناً او اكثر  

 الالفلزات الفلزات
عناصر یمتلئ غالف تكافؤھا بأقل من نصف سعتھ 

 . )4اقل من ( باإللكترونات
عناصر یمتلئ غالف تكافؤھا بأكثر من نصف 

 . )4اكبر من ( سعتھ من اإللكترونات
  )علل(عناصر كھروموجبة 

و تتحول الى إلكترونات غالف التكافؤ  ألنھا تفقد
وتصبح أیونات تركیب الغاز الخامل الذى یسبقھا  

  .موجبة

  )علل(عناصر كھروسالبة 
ألنھا تكتسب إلكترونات لتكمل غالف 

تتحول الى تركیب الغاز الخامل التكافؤ 
  .وتصبح أیونات سالبة الذى یلیھا

جیدة التوصیل للكھربیة لسھولة انتقال 
  .نات الحرة خاللھااإللكترو

ال توصل الكھربیة لشدة ارتباط إلكترونات 
  .التكافؤ بالنواة فیصعب انتقال اإللكترونات

  تتمیز بصغر نصف قطرھا  .تتمیز بكبر نصف قطرھا
سالبیتھا  - میلھا اإللكترونى  - جھد تأینھا : صغر

  الكھربیة
 -میلھا اإللكترونى  -جھد تأینھا: كبر

  .سالبیتھا الكھربیة
  

  (=)الرابطة التساھمیة المزدوجھ 
 فى اإلثیلین

  )(الرابطة التساھمیة الثالثیة 
 فى األسیتیلین

  +تتكون من رابطة واحدة سیجما
  رابطة واحدة باى 

  + تتكون من رابطة واحد سیجما
  رابطتین باى
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الرابطة  الرابطة األیونیة
 التساھمیة

الرابطة 
 التناسقیة

ابطة الر
 الرابطة الفلزیة الھیدروجینیة

  ین ون ب تتك
زات  الفل

  والالفلزات
  ین ون ب تتك

ى  ر طرف عناص
 الجدول

  لیس لھا وجود
ا  ادى ألنھ م
ة  ون نتیج تتك
ى  اذب كھرب تج

 بین األیونات
  ى رق ف الف

البیة  الس
ة  الكھربی
رین  للعنص
رتبطین  الم

  1.7أكبر من 
NaCl  

  ین ون ب تتك
زات  الالفل

  وبعضھا
اھم ة تس یة الرابط

ان  ة إذا ك قطبی
البیة ال فرق فى الس

ن  ل م ة أق الكھربی
1.7  

HCl  
  وتكون الرابطة

اھمیة  ةتس  نقی
رق  ان الف إذا ك

البیة  = فى الس
  صفر

Cl – Cl  
  زوج

ات  اإللكترون
ون  المك
ة  للرابط
ین  مصدره ذرت

  .مختلفتین

  نوع خاص من
ة  الرابط
اھمیة  التس
ین  ون ب تتك
ذرتین أحداھما 

تحتوى (مانحة 
ن  ى زوج م عل
ات  اإللكترون

رة وذرة ) الح
تقبلة  مس

ى ( وى عل تحت
ال  أوربیت

  )فارغ
  زوج

ات  اإللكترون
ون  المك
ة  للرابط
دره ذرة  مص
ى  دة وھ واح

  :مثال المانحة
وم  اتأیون  األمونی

 الھیدرونیوم –

  دما ون عن تتك
ع ذرة  تق
دروجین  الھی
ین  ین ذرت ب
البیة  ا س لھم
ة  ة عالی كھربی
ون  وتك
ع  ة م مرتبط
ذرتین  دى ال إح
ة  برابط

ع  اھمیة وم تس
رى  ذرة األخ ال
ة  برابط
ة  ھیدروجینی
ل ذرة  فتعم
دروجین  الھی
ربط  رة ت كقنط

  الجزیئات معاً 
  أطول وأضعف

  من التساھمیة
ة ات : أمثل جزیئ
 الكحوالت -الماء 

  ن تج م تن
حابة  الس
ة  اإللكترونی
ن  ة م المكون
ع  تجم
ات  إلكترون
رة  افؤ الح التك
ات  ول أیون ح

  الفلز الموجبة
  وة زداد ق ت

ة الرابط
ادة  ة بزی الفلزی
عدد إلكترونات 
افؤ  التك
ون  الى یك وبالت
ر  ز أكث الفل
ع  صالبة وترتف
ة  درج

  انصھاره
ر  وم أكث األلومنی
ن  البة م ص

 .الصودیوم
  الرابطة باى  الرابطة سیجما   وجھ المقارنة

  وربیتاالت بالجنب تداخل األ تداخل األوربیتاالت بالرأس تكوینھا
  ضعیفة  قویة  قوة الرابطة

نوع األوربیتاالت 
  غیر مھجنة  مھجنة  المتداخلة

  

  
  
  

  المركبات التساھمیة المركبات األیونیة وجھ المقارنة
ً  التكوین - 1   بین عناصر الفلزیة بین عناصر فلزیة والفلزیة غالبا
  1.7باً یكون الفرق أصغر من غال  1.7غالباً یكون الفرق أكبر من   السالبیةالكھربیة - 2
  منخفضة  مرتفعة  درجة االنصھار- 3
  محالیلھا ال توصل التیار الكھربى  محالیلھا توصل التیار الكھربى  التوصیل الكھربى- 4

 ,1,6,7  19اعدادھا الذریة علي الترتیب   A ,B,C,Dاربع عناصر لدیك فكر 
 ة نقیةمیاي من العناصر ترتبط لتكون رابطة ایونیة ورابطة تساھمیة قطبیة وتساھحدد  -1
 )الكبرتیك حمض  –الماء (  ثم اذابة الناتج في كال من  Cمع  Aناتج اتحاد العنصر ما  -2
 Bاربع ذرات مع   Aذرتین من نوع التھجین والزاویة والشكل الفراغي عند اتحاد ما  -3
4-   
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 sp3 Sp2 sp المقارنة
األوربیتاالت الداخلة 

 فى التھجین
مع ثالثة  (s)أوربیتال 

 (2p)من أوربیتاالت 
مع  من (s)أوربیتال 

  (2p)أوربیتال من  2
مع  (2s)أوربیتال من 

  (2p)أوربیتال من  
   (sp)أوربیتال  2   (sp2)أوربیتاالت  3   (sp3)أوربیتاالت  4  األوربیتاالت المھجنة

الزوایا بین 
األوربیتاالت 

  المھجنة

  درجة  109,5
  لتقلیل قوى التنافر

 ً   وتصبح أكثر استقرارا

120 5   
لتقلیل قوى التنافر 

ً وتصبح أكث  ر استقرارا

180 5   
لتقلیل قوى التنافر 

 ً  وتصبح أكثر استقرارا
 خطى مثلث مستوى  ھرم رباعى األوجھ  الشكل الفراغى

 األسیتیلین اإلیثیلین  المیثان  مثال الكربون فى
  

 الرابطة التساھمیة القطبیة الرابطة التساھمیة النقیة
تتم بالمشاركة بین ذرتین متشابھتین ) 1(

 Cl2 / O2 / H2واحد مثل  لعنصر الفلزى
تتم بالمشاركة بین ذرتین مختلفتین ) 1(

  .لعنصرین مختلفین
فرق السالبیة الكھربیة بین العنصرین ) 2(

  .یساوى صفر
الفرق فى السالبیة كبیر ولكن أقل من ) 2(

1.7  
 NH3 / HCl / H2O: أمثلة H2 / Cl2 / O2: أمثلة

  
 نظریة األوربیتاالت الجزیئیة طة التكافؤنظریة راب النظریة اإللكترونیة للتكافؤ

بخالف الھیدروجین واللیثیوم 
والبریلیوم تمیل جمیع العناصر 
للوصول للتركیب الثمانى فى 

  غالف التكافؤ
 )الثمانیات(

تتكون الرابطة التساھمیة 
بتداخل أوربیتال ذرى من إحدى 
الذرتین بھ إلكترون مفرد مع 

أوربیتال ذرى من الذرة األخرى 
 .ھ إلكترون مفردب

الجزئ وحدة واحدة أو ذرة 
كبیرة متعددة األنویة یحدث 

تداخل بین جمیع األوربیتاالت 
الذریة لتكوین أوربیتاالت 

  جزیئیة 
 )…… سیجما، باى، (

  

  
  
  

غیر  Oعدد ذرات  نوع الحمض
  Hالمرتبطة بـ 

  صیغة الحمض األكسجینیة
MOn(OH)m اسم الحمض   

  الحمض
 H4SiO4 األرثوسلیكونیك Si(OH)4 - حمض ضعیف
 H3PO4  األرثوفسفوریك PO(OH)3  1  حمض متوسط
 H2SO4  الكبریتیك SO2(OH)2  2  حمض قوى

 ً  HClO4  البیروكلوریك ClO3(OH)  3  حمض قوى جدا
  

 حسب قوة الحمض سؤال رتب المواد االتیة
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 رتب المركبات االتیة حسب قوة القاعدة
 LiOH  قلوى ضعیف
 NaOH  قلوى قوى

 KOH  قلوى أكثر قوة
 RbOH  قلوى أكثر قوة
 CsOH  أقوى القلویات

  
 الحمضرتب المركبات االتیة حسب قوة 

 HF  حمض ضعیف
 HCl  حمض متوسط
 HBr  حمض قوى

 HI  أقوى األحماض
  

  
  

  )اكثر قطبیة (  P-CLثم   H-CLثم   C-Oثم   N-Oثم   H-H  االجابة
  

     كتییییر اختار في وبتیجي جدا جدا خطیرة مالحظات
ة بین جزیئات المركبات القطبیة فقط  مثل فلورید تتكون الرابطة الھیدروجینی .1

 .الھیدروجین و كلورید الھیدروجین و الماء و النشادر 
 

 :    تزداد قوة الرابطة الھیدروجینیة    .2
  زاد الفرق فى السالبیة الكھربیة بین العنصر والھیدروجین فى المركب القطبى كلما. 
 ة واحدة مع الروابط التساھمیة القطبیة عندما تقع الروابط الھیدروجینیة على استقام

 .كما فى جزئ الما و جزئ فلورید الھیدروجین  
 
كلما زادت قوة الرابطة الھیدروجینیة زادت الطاقة الحراریة الالزمة للتغلب علیھا فتزید   .3

 .درجة الغلیان و التجمد 
 

 .الرابطة الھیدروجینیة أضعف كثیر و اكثر طوال من الرابطة التساھمیة .4
لمركبات ذات الروابط الھیدروجینیة جزیئاتھا قد تكون على شكل خط مستقیم أو حلقة ا

  مغلقة أو شبكة مفتوحة
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 االستخدام المادة

 النیتروجین

 .و صناعة األسمدة النیتروجینیة "   .األمونیا " صناعة النشادر  .1
االت ألن النیتروجین یقلل من احتم) علل ( تزوید إطارات السیارات  .2

انفجارھا لعدم تأثره بسھولة بتغیر درجة  حرارة الجو  باإلضافة الى ان 
 .معدل تسربھ اقل من الھواء 

 للحفاظ على طعم القرمشة لخمولھ النسبى  ) علل ( ملئ اكیاس الشیبسى   .3
 .یستخدم النیتروجین المسال فى حفظ و نقل الخالیا الحیة   .4
 .عالج بعض انواع األورام الحمیدة   .5

 وصناعة  األسمدة الفوسفاتیة . صناعة اعواد  الثقاب  األمنة   .1  لفوسفورا
 –نحاس (وصناعة  العدید من السبائك مثل سبیكة  البرونز فوسفور   .2

  الصیغ الكیمیائیة لبعض المركبات
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 .الذى تصنع منھ مراوح السفن  ) فوسفور –قصدیر 
  .صناعة األلعاب الناریة  .3

  األنتیمون

 :صناعة سبیكة األنتیمون والرصاص التى تستخدم   
 ألنھا  أصلب من الرصاص  )  علل (  ى صناعة بطاریات السیارات ف .1
فى تكنولوجیا اشباه الموصالت لصناعة اجھزة الكشف عن األشعة تحت  .2

  . الحمراء 

تستخدم التى ) سبائك البزموت والرصاص والكادمویوم والقصدیر(صناعة السبائك  البزموت
  درجة انصھارھا فى صناعة المنصھر أو الفیوز ألنھا تتمیز بانخفاض

یستخدم كمادة حافظة للخشب لتاثیره السام علي الحشرات والبكتریا و والفطریات   الزرنیخ
  )اللوكیمیا( ویستخدم في عالج السرطان 

  - :الشائعة األسمدة على المالحظات بعض      
  

  :أثر الحرارة على المركبات األكسجینیة لألقالء
 :وضح بالمعادالت أثر الحرارة على كل من

  :كربونات اللیثیوم] 1[
Li2CO3 10000c Li2O + CO2 

 :نیترات صودیوم] 2[
2NaNO3   2NaNO2 + O2 

 :ھیدروكسید نحاس] 3[
Cu(OH)2   CuO + H2O  

 :بیكربونات الصودیوم] 4[
2NaHCO3   Na2CO3 + H2O + CO2 

 :حمض النیتریك] 5[
4HNO3   4NO2 + O2 + 2H2O 

 المالحظة السماد

 نیترات األمونیوم
  35(تحتوى على نسبة عالیة من النیتروجین(%  
 سریعة الذوبان فى الماء. ادة منھا یسبب حموضة التربةالزی. 

 
كبریتات 
  األمونیوم

 تعمل على زیادة حموضة التربة. 
 یجب معادلة التربة التى تعالج بصفة مستمرة بھذا النوع من األسمدة.  

فوسفات 
  األمونیوم

 سریع التأثیر فى التربة. 
  فوسفورال –النیتروجین {یمدھا بنوعین من العناصر األساسیة{  

  سماد الیوریا
H2N-CO-

NH2  

   46یحتوى على نسبة عالیة من النیتروجین % 
  ى اعد عل أنسب األسمدة فى المناطق الحارة ألن درجة الحرارة المرتفعة تس

  .سرعة تفككھ إلى أمونیا وثانى أكسید الكربون
سماد المستقبل 

  النیتروجینى
  سم 12یضاف للتربة على عمق . المسالة سائل األمونیا. 
 82(حوالى . یتمیز بارتفاع نسبة النیتروجین(%  
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 :وضح بالمعادالت الرمزیة المتزنة تفاعل الماء مع كل من
 

Li3N + 3H2O  3LiOH + NH3                                               1[  نیترید اللیثیوم[  
Mg3N2 + 6H2O   3Mg(OH)2 + 2NH3                           2[  نیترید الماغنسیوم[  
CaCN2 +3H2O  CaCO3 + 2NH3    3[  :                 سیانامید الكالسیوم[  

 O2.10H3CO2Na) صودا الغسیل( تحضیر كربونات الصودیوم
  )طریقة سولفاى( :فى الصناعة 

NH3 + CO2 + H2O + NaCl   NH4Cl + NaHCO3 
2NaHCO3   Na2CO3 + H2O + CO2 

ول  CO2 بامرار غاز :فى المعمل  ى محل رد فتنفصل  NaOHف ول یب رك المحل م یت ساخن ث
  )إزالة عسر الماء -النسیج  -الورق  -الزجاج (وتستخدم لصناعة بلورات صودا الغسیل

2NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O 
  

  كیف تمیز عملیاً بین
  

 حاس وكبریتات ألومنیوم كبریتات الن )1(
 )محلول ھیدروكسید أمونیوم(محلول ھیدروكسید الصودیوم + محلول الملح 

  Al كبریتات ألومنیوم Cu كبریتات النحاس

راسب أبیض یذوب فى الزیادة من  راسب أزرق یسود بالتسخین
 ھیدروكسید الصودیوم

CuSO4 + 2NaOH   Cu(OH)2   + Na2SO4 

Cu(OH)2  
Heat  

    CuO + H2O 
AlCl3 + 3NaOH   Al(OH)3    + 3NaCl 
Al(OH)3 + NaOH          NaAlO2 + 2H2O 

  .؟؟  البوتاسیوم كبریتات و الصودیوم كبریتات بین تفرق كیف )2(

 
 )ممكن یغیر الصودیوم عادي( كیف تمیز بین نیتریت صودیوم ونیترات صودیوم  )3(

 
5KNO2+2KMnO4+3H2SO4   5KNO3+2MnSO4 +3H2O + K2SO4 

  طریقة الكشف السیزیوم البوتاسیوم الصودیوم اللیثیوم العنصر

اللون 
أصفر  قرمزى الممیز

 ذھبى
بنفسجى 

 فاتح
أزرق 

 بنفسجى 

نغمس سلك من البالتین فى 
حمض الھیدروكلوریك  ثم نغمس 

السلك فى الملح المجھول و 
  نعرضھ للھب بنزن غیر المضىء
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 وم و كربونات الصودیوم ھیدروكسید الصودیكیف تمیز بین  )4(

  
NaOH + HCl    NaCl + H2O 
Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + H2O + CO2 

 واكسید النیتریك ) النشادر ( االمونیا كیف تمیز بین  )5(

  
NH3 + HCl  NH4Cl 

  
 حمض النیتریك المخفف والمركزكیف تمیز بین  )6(

  
 3Cu + 8HNO3 

Heat/dil.
        3Cu (NO3)2 + 4H2O + 2NO ون عدیم الل  

Cu + 4HNO3  
Heat/conc. 

 Cu (NO3)2 + 2H2O + 2NO2   بنى محمر 

Fe + 4HNO3  
Heat/dil. 

 Fe(NO3)3 + 2H2O + NO  
 ) حلقة بنیة أو سمراء(تكشف عن ایون النیترات كیف  )7(
  .حدیث التحضیر (II)محلول مركز من كبریتات الحدید + محلول ملح النیترات ] 1[   
حتى   مض الكبریتیك المركز باحتراس على الجدار الداخلى  إلنبوبة  إضافة قطرات من ح] 2[

  .یھبط الحمض إلى قاع األنبوبة
  .تظھر حلقة بنیة   عند سطح االنفصال تزول بالرج أو التسخین] 3[   

2NaNO3+4H2SO4+6FeSO4     Na2SO4+2NO+3Fe2(SO4)3+4H2O 
FeSO4 + NO   FeSO4 . NO   مركب الحلقة السمراء     
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وضح بالرسم  تخطیطى بطریقة لویس النقطیة كیفیة ارتباط الصودیوم مع الكلور لتكوین 
  .كلورید الصودیوم  

  .نكتب رمز كل عنصر محاط بإلكترونات التكافؤ  .1
  .نرسم سھم یوضح انتقال اإللكترونات من الفلز الى االفلز  .2
  .تجاذب كھربى بین األیون الموجب و السالب  .3

                 .. 
Na .   +  . Cl :      Na+    +  Cl -       NaCl 
                 .. 

  -:عیوب النظریة اإللكترونیة للتكافؤ
1  لم تفسر الشكل الفراغى للجزىء وال الزوایا بین الروابط  فیھ .  
2  لم تستطع تفسیر الترابط فى الكثیر من المركبات المستقرة على أساس مبدأ الثمانیات 

  ) الذریة االوربتاالت( التكافؤ رابطة نظریة تبعا2H الھیدروجین جزئ تكوین وضح

  .لكل من الذرتین حیث یحتوى كل منھما على إلكترون مفرد 1sیتم عن طریق تداخل أوربیتال 
  
  
  

  جزئ ھیدروجین                تداخل اوربیتالى            ذرة ھیدروجین     ذرة ھیدروجین
  ) الذریة االوربتاالت( التكافؤ رابطة نظریة تبعا الھیدروجین دفلوری جزئ تكوین وضح 

رد  (2p)یتكون بتداخل أحد أوربیتاالت المستوى الفرعى    رون مف ى إلكت وى عل ذى یحت ال
  .الذى یحتوى على إلكترون مفرد من الھیدروجین (1s)من الفلور مع األوربیتال 

  
                                 

                                
  
  

    1H ھیدروجین                                                                              9Fفلور     
  
  

  BF3 ى جزئ ثالث فلورید البورونف] أ[
 .تكون ذرة البورون محاطة بستة إلكترونات فقط

 
F 
: 

F : B : F  

  PCl5 فى جزئ خامس كلورید الفوسفور] ب[
 .تكون ذرة الفوسفور محاطة بعشرة إلكترونات

Cl 
:   

Cl :   P    : Cl 
  :    :    

     Cl                              Cl    

+  +  +  +  +  +     +  

   px py pz 
  2p    
 2s      1S 

pX 

PX 
pZ 

1s 
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  2= المجموع حول الذرة المركزیة    
 و یرمز لھ بالرمز كان الشكل خطى    AX2    مثل مركبBef2   او مركبCO2     و

 .زوج ارتباط و صفر زوج حر  2خطى   و یتكون من رتیب ازواج اإللكترونات ت
  3= المجموع حول الذرة المركزیة  
   الشكل مثلث مستوى و یرمز لھ بالرمزAX3    مثل مركبBF3  رتیب ازواج و  ت

 زوج ارتباط و صفر زوج حر   3و یتكون من   اإللكترونات مثلث مستوى 
   الشكل زاوى و یرمز لھ بالرمز  أو  AX2E   مركب  مثل SO2 رتیب ازواج و  ت

 زوج ارتباط و  واحد  زوج حر   2و یتكون من  اإللكترونات مثلث مستوى 
  4= المجموع حول الذرة المركزیة    
  و یرمز لھ بالرمز   ھرم رباعى األوجھ الشكلAX4    مثل مركبCH4  رتیب ازواج و  ت

 .ر زوج حر  زوج ارتباط و صف 4و یتكون من رباعى األوجھ اإللكترونات 
  و یرمز لھ بالرمز   ھرم ثالثى القاعدة الشكلAX3E    مثل مركبNH3  رتیب و  ت

زوج ارتباط و  و احدر زوج  3و یتكون من   ھرم رباعى األوجھ  ازواج اإللكترونات 
 حر  

  و یرمز لھ بالرمز    زاوىالشكلAX2E2    مثل مركبH2O  رتیب ازواج و  ت
 .زوج حر    2زوج ارتباط  و  2و یتكون من   األوجھ ھرم رباعى  اإللكترونات 

    الھیدروجین مع النیتروجین ارتباط النقطیة لویس بطریقة التخطیطى بالرسم وضح

 .؟؟3NH  النشادر جزئ لتكوین
                                      H 
                .                      I          
3H .   +  . N .         H -- N -- H 
                ..                    ..      

    1=  عدد االزواج الحرة            3=  عدد ازواج االرتباط 
ً   4H2N  الھیدرازین جزئ تركیب ارسم  ألزواج النقطى التوزیع علیھ موضحا

  .  المرتبطة و الحرة اإللكترونات
                                         H    H  
                   .                      I     I          
4H .   +  2 . N .         H -- N -- N -- H 
                   ..                     ..    ..   

    2=  عدد االزواج الحرة              5=  عدد ازواج االرتباط 
  
  
  

   :تبع التغیرات التالیة وبین ما تم من أكسدة أو اختزال إن وجدتاني فكر 
   3CuO + 2NH3                  N2 + 3H2O + 3Cu 

2H2S  +  SO2            3S  +  2 H2O   
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واج اإلرتباط و األزواج الحرة  و كذلك ترتیب ازواج اإللكترونات استنتج عدد كل من از
  AX2Eللجزئ الذى لھ اإلختصار 

  1= عدد األزواج الحرة                    . 2= عدد ازواج اإلرتباط   
   ترتیب ازواج اإللكترونات للجزئ  مثلث مستوى.  

زوج حر مع كتابة  2زوج ارتباط و  2حدد الشكل الفراغى للجزئ الذى یحتوى على 
  .اإلختصار المعبر عنھ 

   AX2E2: االختصار المعبر عنھ 
    زاوى   ترتیب ازواج اإللكترونات للجزئ  ھرم رباعى األوجھ  :   الشكل الفراغى  
 المیثان عن األمونیا عن الماء فى التساھمیة الروابط بین الزوایا  صغر تفسیر یمكنك كیف

  .؟؟   تروناتاألك ازواج تنافر نظریة ضوء فى
  .درجة   105التنافر كبیر ألنھ بین زوج و زوج حر فتقل الزوایا حتى تصبح  : الماء 

  درجة 107التنافر اصغر آلنھ بین زوج حر و زوج ارتباط   فتزید الزوایا قلیال حتى تصبح : النشادر 
  درجة   109الوزایا حتى تصبح  التنافر اقل منھما ألنھ بین زوج ارتباط و زوج ارتباط أخر  فتزید  : المیثان 

  : التھجین شروط اذكر
1  نفس الذرة یحدث التھجین بین أوربیتاالت.  
2  یحدث التھجین بین األوربیتاالت القریبة من بعضھا فى الطاقة. 

  عدد األوربیتاالت  الداخلة فى التھجین و تاخذ رموزھا= عدد األوربیتاالت المھجنة 

       المیثان جزئ فى الروابط تكوین التكافؤ رابطة نظریة فسرت كیف ؟ فكر ھام سؤال

  )االستیلین (واالیثاین ) االیثین (واالیثیلین
  

  
  

  )  CO2  ,  SO2  ,   SO3    ,   P2O5(    - :الحامضیة األكاسید

 ھى أكاسید ال فلزیة تتفاعل مع القلویات  مكونة ملح و ماء تذوب فى الماء مكونھ أحماض 
 

     CO2 + H2O                H2CO3           )حمض الكربونیك(    

     SO3 + H2O                     H2SO4 )حمض الكبریتیك         (  
 األكاسید الحمضیة تتفاعل مع القلویات مكونھ ملح و ماء   :

    CO2 + 2NaOH       Na2CO3 + H2O 
  -: القاعدیة األكاسید

 تذوب فى الماء مكونة قلویات  وألحماض مكونة ملح و ماء تتفاعل مع اھى اكاسید فلزیة 
Na2O + 2HCl           2NaCl + H2O 
MgO + H2SO4           MgSO4 + H2O 
 

   معادالت الباب الثانياھم 
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  -: القلویة األكاسید  

 . تذوب فى الماء مكونة قلویات  ھى اكاسید فلزیة 
 Na2O + H2O             2NaOH   رش المیة عداوة رش المیة تراوة 
  K2O + H2O         2KOH 

  - :  المترددة األكاسید

كأكاسید قاعدیة  وتتفاعل  )یعني مره زكز ابوس ایدك ( ھى األكاسید التى تتفاعل  تارة
  .  وینتج فى الحالتین ملح وماء حامضیة  أخرى كأكاسید  )انت تاني بردك(  تارة

         Al2O3     ,   Sb2O3    ,    ZnO   ,   SnO: أمثلة                  
ZnO + H2SO4           ZnSO4 + H2O 
ZnO + 2NaOH           Na2ZnO2 + H2O   خارصینات الصودیوم 

  امثلة اشباة الفلزات
  

  معادالت ال یحدث فیھا أكسدة أو إختزال
  تفاعالت األحماض مع كربونات أو بیكربونات الفلزات. 
  تفاعالت األحماض مع أكسید او ھیدروكسید الفلز. 
 تفاعالت محالیل األمالح مع بعضھا 

  
  
  

  

  

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

  اإلستاتین  التلریوم أنتیمون الزرنیخ الجرمانیوم السلیكون البورون
B Si Ge As Sb Te At 

  

  الفئة
  

  نوع العنصر
  

  رقم الدورة 
  

  رقم المجموعة

   قوانین  الباب الثانياھم 

 یا حاج میتوو متولي یعني  تحدید موقع العنصر

  ) اخر رمز انت وزعتھ ( من أخر مستوى فرعى تم توزیع اإللكترونات فیھ
      Sیعني الفئة ھتكون       ←         sNe] 310Na  [11 1 :مثال 

 الفئة

  خاملP6 و لیوم   ما عدا الھی ممثل یكون نوعھ  Sاو  P1-5 لو أخر مستوى
 

نوع 
 العنصر

  انتقالى داخلىیكون  fولو   انتقالى رئیسى یكون نوعھ  d لو أخر مستوى

  )   Sامام المستوى الفرعى علي الشمال أعلى رقم ( سى   أكبر عدد كم رئی
      یعني الدورة ھتكون الثالثة      ←          s3Ne] 10Na  [11 1 :مثال 

   

 الدورة
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8  7  6  5  4  3 
 7A 6A 5A 4A 3A الصفریة

  
  
  
  
  
  

  

  الفلز  Mالذرة   فلز Mالذرة   
  صغیر  كبیر  نصف القطر
أصغر من  (- M +, O) قوة الجذب بین  قوة الجذب

    (- H +, O) قوة الجذب بین
  

أكبر من قوة  (- M +, O) قوة الجذب بین
    (- H +, O)الجذب بین

  ة كقاعدةتتأین الماد  التأین 
  و تعطى أیون الھیدروكسیل  

  تتأین المادة كحمض
  و تعطى أیون الھیدروجین

  +MOH     M+ + OH-  MOH      MO- + H  المعادلة
  

  اھم القوانین المستخدمة في اعداد التاكسد ركز علشان خاطر ي 
  

  المجموعات الذریة 7Aعناصر  2Aعناصر  1Aعناصر  اي عنصر  الحالة
  االشارة الي فوقھا  1-  2+  1+  صفر  عدد التاكسد

P8(S ,4 ,  مثال
, 2, Cl3O

, Fe)2H  

Li  Na  
K   Rb 

Cs  
 

Mg 
Ca 

F   Cl 
Br    I 

 
 

SO4
—  

نكتب بعد الیساوي 
   2-الشحنھ 

  

روجین  )1( زئ النیت ى ج ة ف ول الرابط ان ط زئ ال Ao 1.4إذا ك ى ج دروجین وف  Ao 0.6ھی
  .فاحسب طول الرابطة فى جزئ النشادر

  -:بین نوع التغیر الحادث من أكسدة واختزال لكل من الكروم والحدید فى التفاعل التالى )2(
K2Cr2O7 + 6FeCl2 + 14 HCl              2KCl + 2CrCl3 + 6FeCl3 + 7H2O 

12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  
2B 1B 7 المجموعة الثامنةB 6B 5B 4B 3B 

عدد تأكسد األكسجین فى معظم 
  مركباتھ

   CO2مثال      )2-(  

  )1-= (فى حالة فوق األكسید یكون عدد تأكسده 
  (H2O2)الھیدروجین  فوق أكسید - :مثال

  (Na2O2)فوق أكسید الصودیوم 
  )      -= (فى حالة السوبر أكسید   

  (KO2)سوبر أكسید البوتاسیوم  -:مثال
  

   (OF2)فى حالة فلورید األكسجین 
  )2= (+یكون عدد تأكسده 

    Aناخذ الرقم الي فوقھ ونكتب   Sاذا كان اخر مستوي فرعي ھو  
S1    ( 1A )    ,    S2  ( 2A ) 

  

  رقم 
 المجموعة

 Aونكتب  2ناخذ الرقم الي فوقھ ونجمع علیھ   Pاذا كان اخر مستوي فرعي ھو  
   

 Bونكتب  2ناخذ الرقم الي فوقھ ونجمع علیھ   dاذا كان اخر مستوي فرعي ھو  
   

1  
2  


