
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 )أ( اختس االجاتح انصحيحح يًا تيٍ انقىسيٍ يعهاًل سثة إختيازك 

 ركٌٕ طبقخ اإلنكزشٌٔ أعهي عُذيب يكٌٕ في انًسزٕي انفشعي ....... -1

 4p -د                    4s -ط                  4f -ة      4d -أ

 يشيض نّ ثبنشيض ....... Nانزي يٕجذ في انًسزٕي انشئيسي  L=3انًسزٕي انفشعي  -2

 3s -د                    3d -ط                  4f -ة      4d -أ

 أيب يٍ انعُبصش اآلريخ نّ جٓذ رأيٍ صبٌ ............. -3

 5B -د             7N -ط           11Na -ة                     16S -أ

 انعُبصش اآلريخ يٍ أشجبِ انفهضاد عذا ...............كم  -4

 Sbاألَزيًٌٕ  -د       Geانجشيبَيٕو  -ط        Siانسيهيكٌٕ  -ة       Gaانجبنيٕو  -أ

 يشجّ في خٕاصّ انعُصش انزي عذدِ انزسي  4انعُصش انزي عذدِ انزسي  -5

 21 -د               19 -ط             12 -ة             8 -أ

 

 اكتة انتىشيع االنكتسوَي نكم يًا يهي )ب( 

 رجعًب نًجذأ انجُبء انزصبعذي :  -

a) 17Cl      b)35Br               c)13Al            d)30Zn          e)26Fe     f)10Ne 

 رجعًب نقبعذح َْٕذ :  -

a)9F             b)13Al              c) 7N 



 

 

  -اشسح يع انسسى :)جـ( 

رجشثخ سرسفٕسد انزي أجشاْب انعبنًبٌ جيجش ٔيبسيسذٌ يٕضحًب انًشبْذاد ٔانزفسيشاد 

ٔاالسزُزبجبد انزي رًذ يٍ ْزِ انزجشثخ 
 

 

 

 )أ( عهم نًا يأتي تعهيال عهًيًا يُاسثا تعد إعادج كتاتح انعثازاخ وتصحيح يا تها يٍ أخطاء  

 .يٕضحًب رشكيجّ اإلنكزشَٔي  Mo 42انزشكيت اإلنكزشَٔي نعُصش انًٕنجيذَيٕو  صحخ -1

انضالس رزًيض انعُبصش اإلَزقبنيخ انشئيسيخ ثإيزالء جًيع يسزٕيبد انطبقخ يبعذا  -2

  يسزٕيبد األخيشح .

سغى أَّ يسجقّ يجبششح في  16Sيٍ جٓذ رأيٍ انكجشيذ  أقم 15Pجٓذ رأيٍ انفٕسفٕس  -3

  َفس انذٔسح . 

  .  HClحًض  أضعف يٍ  HIحًض  -4

 عُصش .16رزكٌٕ كم يٍ سهسهخ انالَضبَيذاد ٔاألكزيُيذاد يٍ   -5

 

+Mg2في أيٌٕ انًبغُسيٕو  انًحزًهخ نالنكزشٌٔ االخيش n  ,l  ,ml  ,msقيى ٔسيٕص  اكتة)ب( 
  

 

  -)ج( يسأنح :

H2  =0.6Aoإرا عهًذ أٌ طٕل انشاثطخ في جضئ انٓيذسٔجيٍ 
 

N2  =1.4Aoطٕل انشاثطخ في جضئ انُيزشٔجيٍ 
 

NO  =1.36Aoطٕل انشاثطخ في أكسيذ انُيزشيك  
 

 طٕل انشاثطخ في جضئ األكسجيٍ . -احست  

 طٕل انشاثطخ في انًبء . -          

 

 

 



 

 

 

 

 

 أكًم تعد تصىية يا تحته خط :)أ( 

 رعزًذ انخٕاص انكيًيبئيخ , ٔثعض انخٕاص انفيضيبئيخ نهعُبصش عهي ............ -1

 االنكزشَٔبد انكهيخ في انزسح . ٔخبصخ عهي 

ٔ  أعذادْب انكزهيخانذٔسي انحذيش ............ حست رشرت انعُبصش في انجذٔل  -2

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

ءًا عهي يجًٕع ............. نٓب فطبقخ رشرت يسزٕيبد انطبقخ انفشعيخ رجعًب نهطبقخ ثُب  -3

 أقم يٍ طبقخ انًسزٕي انفشعي .............  3dانًسزٕي انفشعي 

انعبنى ............... ْٕ أٔل يٍ قسى انعُبصش إني فهضاد ٔال فهضاد ثُبءًا عهي  -4

 انخٕاص انكيًيبئيخ نٓب . 

يبصال رقسيى انعُبصش اني ............... ٔ ................. سبسيًب حزي اآلٌ سغى عذو  -5

 ٔجٕد .......... ثيٍ خٕاصًٓب . 

 

 قازٌ تيٍ كم يًا يأتي في جدول : )ب(  

 انزٕصيم نهكٓشثبء (  –َصف انقطش  –انفهضاد ٔانالفهضاد يٍ حيش ) سعخ انكزشَٔبرٓب  -1

رشكيجٓب  –يٍ حيش ) يٕقعٓب في انجذٔل انذٔسي  dٔعُبصش انفئخ  sعُبصش انفئخ  -2

 االنكزشَٔي ( 

 –االو يشيش ْزا انًصطهح  - انسبنجيخ انكٓشثيخ ٔانًيم االنكزشَٔي يٍ حيش ) انزعشيف  -3

 عٍ يبرا رعجش ( . 

 

كيفيخ انحصٕل عهي أشعخ انًٓجط , صى أركش خصبئصٓب ؟ يٕضحًب  اشسح يع انسسى)ج( 

 سجت دخٕنٓب في رشكيت جًيع انًٕاد . 

 



 

 

 

 
  

 )أ( يا انًقصىد تكاًل يٍ 

 يجذأ عذو انزأكذ            -3انطيف انخطي               -2انعُصش                -1
 جٓذ انزأيٍ األٔل .  -5قبعذح َْٕذ                -4

 

+Fe3رُبصنيب حست َصف انقطش )  يا يهي زتة)ب( 
   -   26Fe    -  Fe2+

  ) 
 

 فئخ َٕٔع ٔيٕقع انعُبصش اآلريخ ثبنجذٔل انذٔسي :  وضح)ج( 

29Cu – 25Mn – 36Kr- 32Ge-12Mg-19K-15P 
 

 

 

 اندوز انري قاو ته كاًل يٍ :)أ( اذكس 

  طٕيسٌٕ. -3              أسسطٕ -2                ديًٕقشاطيس  -1

  ثبٔني. -6ششٔدَجش            -5      دي ثشأني  -4

 

رحزٕي رسرّ عهي أسثعخ يسزٕيبد طبقخ سئيسيخ , ٔيشغم يسزٕي  ( عُصس يًثم)ب

 طبقزّ انخبسجي صالصخ انكزشَٔبد , حذد يب يهي : 

 انعذد انزسي نهعُصش  -2انزٕصيع االنكزشَٔي نّ              -1

 د أسثيزبالرّ انًًزهئخ         عذ -3

 

 أٔجّ قصٕس ًَٕرط ثٕس .  اذكس( جـ ) 

 

 

 

 


