
 

 

 الكٔنٔاء علغلة الضعالة

 الجاىْى الجاىىالضف  عـــٔز  الظّٓزى

 

 

 

 

 

  اعئلة فكط مما ٓاتى  : اصبعةادب عً 

 إخرت االدابة الضشٔشة مً بني االقْاؼ   :الغؤال االّل   : ) أ ( 

 (     n-1     -   n2    -     3n2     -  2n2( ٓغاّى   ......    )    nعزر أّصبٔتاالت مغتْى الطاقة الضئٔغى )  .1
 

 إلعتبزال غاط ثاىى اكغٔز الكضبٌْ بػاط  .......... ٓغتدزو عْبض اكغٔز البْتاعْٔو فى الػْاصات .2
 اّل اكغٔز الكضبٌْ   (     --االمْىٔا        --االكغذني        -)    اهلٔزصّدني   

 

 تتنٔظ الالفلظات بأٌ .........   .3
    (ىضف قطض سصاتَا كبري  --مٔلَا االلكرتّىى صػري    --عياصض كَضّمْدبة     --)  دَز تآيَا كبري  

 

 ىتر مً تزاخل  ...................    sp3االّصبٔتال  .4

a)   اّصبٔتالs      مع اّصبٔتالنيp       . 

b)   اّصبٔتالنيs     مع اّصبٔتالنيp     . 

c)   اّصبٔتالs       مع  ثالثة  اّصبٔتاالتp    . 

d)   اّصبٔتالs      مع اّصبٔتالp       . 
 

 سصات ( اصبعة  --ثالخ سصات      --سصتني     --بداصٓة على ......    )   سصة ّاسزة  حيتْى دظئ الفْعفْص فى اذتالة ال .5
 

 مخغة   (      --ة   اصبعة   -ثالثة     --حتتْى الزّصة الغارعة على ............  اىْاع مً العياصض   )   عتة    .6
 

 ) ب (  اكتب املعارلة الكٔنٔائٔة الزالة على كل مً  :

 ىات الضْرْٓو فى الضياعة  .حتغري كضبْ .1

 تفاعل اكغٔز ارتاصصني  مع  ٍٔزصّكغٔز الضْرْٓو    . .2
 

) ز  (  اعتيتر عزر كل طّز مً أطّاز االصتباط ّ االطّاز اذتضة ّ كشلك تضتٔب اطّاز االلكرتّىات للذظئ الشى لُ 

 AX2Eاالختضاص    
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الغؤال الجاىى  : ) ا ( اكتب املضطلح العلنى الزال على كل مً  :

 صابطة تيؾا مً تزاخل اّصبٔتالني  سصٓني معا ديبا اىل سيب  . .1

 الالطمة لفضل اّ اطالة اقل االلكرتّىات اصتباطا بالشصة املفضرة الػاطٓة  .الطاقة مكزاص  .2

 االلكرتٌّ دغٔه مارى لُ خْاظ مْدٔة   . .3

 الكرتّىات مفضرة   . 4سصة كضبٌْ حتتْى على  .4

 زتنْعة مً العياصض التى ميتلئ غالف تكافؤٍا باكجض مً ىضف ععتُ بالكرتّىات  . .5

 مً اعطح الفلظات عيز عكْط الغْء علَٔا   . ظاٍضة حتضص  االكرتّىات  .6

 

 ) ب (  سزر مً سزخ لُ اكغزة ّمً سزخ لُ اختظال   فى   :
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 ) ز ( ّعح بالضعه ادتَاط املغتدزو فى حتغري الئرتّدني مً اهلْاء ادتْى    .

 الضف الجاىى الجاىْى                         ستافعة ادتٔظة                                                                                                                

 املارة   :  كٔنٔاء                  اهلضو التعلٔنٔة                                                                                                                اراصة

 الظمً  :   عاعتاٌ                                                            مزصعة   /    .........................                                                      

 االختباص  االّل
 



 

 

 الكٔنٔاء علغلة الضعالة

 الجاىْى الجاىىالضف  عـــٔز  الظّٓزى

 مما ٓأتى :ـ ) ب ( قاصٌ بني كال الغؤال الجالح  : ) ا ( 

 املٔل األلكرتّىى ّالغالبٔة الكَضبٔة ) ٓكتفى بيفطتني ( .1

 مً سٔح) الفئة ّاليْع ( 26Feّاذتزٓز  35Brالربّو  .2
 

 ) ب (  ما املكضْر بكل مً  :

 قاعزة ٍْىز   . .1

 املارة املتنٔعة  . .2

 ىعضٓة صابطة التكافؤ  . .3

 االكاعٔز املرتررة  . .4
 

 مً :) ب (  اسكض اعتدزاما ّاسزا لكل 

 الظصىٔذ  . .1

 اؽباِ املْصالت   .2

 الضْرا الكآّة  . .3

 عبٔكة الربّىظ فْعفْص   . .4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ٓأتى :ـ علل ملا : ) ا (   الضابع الغؤال 

 غري قطبى بالضغه مً اىُ ٓتغنً صابطتني  قطبٔتني   .  CO2دظئ   .1

 (   .  11Na( اكجض صالبة مً الضْرْٓو )  13Al االلْمئْو  )   .2

 ٓعترب اليؾارص اىَٔزصٓز قاعزة   . .3

     Cr2O3اكرب مً طْل الضابطة فى دظئ    CrOطْل الضابطة  فى دظئ    .4
 

 ) ب (  اكتب الضٔػة الكٔنٔائٔة لكل مً  :

 علفات اليؾارص  . .1

 مضكب اذتلكة الغنضاء . .2

 الكاصىالٔت  . .3

 االباتٔت  . .4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 اسكض رّص العلناء االتى امساؤٍه فى عله الكٔنٔاء  : : ) ا (   ارتامػ  الغؤال 

 ٍآيظبضز  . .1

 باّىل  . .2

 بْش   . –ٍابض  .3

 لْٓػ ّ كْعل  . .4

 

سكض عببني لتفغٔل تظّٓز طبكا لكاعزة ٍْىز  . ثه ا    7N) ب (  اكتب التْطٓع االلكرتّىى لشصة  الئرتّدني  

 إطاصات الغٔاصات بػاط الئرتّدني بزال مً اهلْاء ادتْى   .

 

 ) ز  (  لزٓك املْار االتٔة    :

 ضتاؼ     -سزٓز      --دري  سى    -كلْصٓز امْىْٔو     -ماء مكطض     -محض كربٓتٔك مضكظ    -ىرتات بْتاعْٔو  

 ل على   :كٔف تغتدزمَا مجٔعا اّ بعغا ميَا للشضْ

 محض ىٔرتٓك    . .1

 مسارص طصاعى   . .2

 غاط اكغٔز ىٔرتٓك عزٓه اللٌْ   . .3

 

 

 



 

 

 الكٔنٔاء علغلة الضعالة

 الجاىْى الجاىىالضف  عـــٔز  الظّٓزى

 

 

 

 

 

 اعئلة فكط مما ٓاتى  : اصبعةادب عً 

 إخرت االدابة الضشٔشة مً بني االقْاؼ   :الغؤال االّل   : ) أ ( 

 عزر الكه الشى حيزر ىْعٔة  سضكة االلكرتٌّ ٍْ عزر الكه  ................. .1
 املػظىل  (   --الضئٔغى     - -الجاىْى    --املػياطٔغى  ) 

 

-{NO3}+{NH4 }عزر تاكغز الئرتّدني فى مضكب  .2
 ٓغاّى  .................... 

 ({ - 4  ,  +6 }  ,  { +1}  ,  { +5  , -3 }  ,  {  + 3   ,  +5}       ) 
 

 ختتلف عياصض اجملنْعة الْاسزة فى .................. .3
 (   ال تْدز ادابة صشٔشة  --  عزر الكه الضئٔغى  -- الكرتّىات مغتْى الطاقة االخري    --  رتْاظ ا)  

 

 على  صّابط   ....................      NH4Clحيتْى مضكب  .4
 مجٔع ما عبل   (  --تياعكٔة      --تغاٍنٔة      --)  أْٓىٔة  

 ( االىتٔنٌْ      --   الظصىٔذ    --   البظمْت   --  الفْعفْص  )      لٔػ لُ صْصة تأصلٔة  . عيضض ......... .5
 

 ............  ٓعترب      6s2  ,  4f1  ,  5d1 , {Xe }عيضض تْطٓعُ االلكرتّىى   .6
 (   اىتكاىل صئٔغى   -   اىتكاىل راخلى اكتئزات  --   اىتكاىل راخلى الىجاىٔزات)   

 

 الزالة على كل مً  :) ب (  اكتب املعارلة الكٔنٔائٔة 

 حتغري محض الئرتٓك فى املعنل    . .1

 تفاعل اكغٔز محغى مع قلْى   .  .2
 

 طّز سض مع كتابة االختضاص املعرب عيُ  .  1طّز اصتباط  ,    2سزر الؾكل الفضاغى للذظئ  الشى حيتْى على ) ز  (  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الغؤال الجاىى  : ) ا ( اكتب املضطلح العلنى الزال على كل مً  :

 أٌْٓ ٓتكٌْ عيز اصتباط آٌْ اهلٔزصّدني املْدب ظظئ املاء   . .1

 كرتّىات ٓيتر عيَا طٓارة الؾشية املْدبة  .عنلٔة فكز ال .2

 ال ٓتفل الكرتّىني فى سصة ّاسزة فى ىفػ اعزار الكه االصبعة  . .3

 صابطة تتكٌْ عيزما تكع سصة  ٍٔزصّدني  بني سصتني هلنا عالبٔة كَضبٔة عالٔة  . .4

 مكزاص الطاقة امليطلكة عيزما تكتغب الشصة املفضرة الػاطٓة الكرتّىا اّ اكجض  . .5

 ًٓ طبكة غري مغامٔة  مً االكغٔز على عطح الفلظ  متيع اعتنضاص تفاعلُ مع محض الئرتٓك .تكْ .6

 

 ) ب (  سزر مً سزخ لُ اكغزة ّمً سزخ لُ اختظال   فى   :
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 .    لضْرْٓو مع كلْصٓز االمْىْٔوتغدني ىٔرتٓت  ا) ز ( ّعح بالضعه ادتَاط املغتدزو فى حتغري الئرتّدني مً 

 

 الضف الجاىى الجاىْى                         ستافعة ادتٔظة                                                                                                                

 املارة   :  كٔنٔاء                  اهلضو التعلٔنٔة                                                                                                              اراصة  

 الظمً  :   عاعتاٌ                                                          مزصعة   /    .........................                                                        

 االختباص  الجاىى
 



 

 

 الكٔنٔاء علغلة الضعالة

 الجاىْى الجاىىالضف  عـــٔز  الظّٓزى

 قاصٌ بني كال مما ٓأتى :ـ   الغؤال الجالح  : ) ا (

 دَز التآً االّل ّ دَز التآً الجاىى . .1

 الالىجاىٔزات ّ االكتٔيزات   . .2
 

 ) ب (  ما املكضْر بكل مً  :

 مبزء البياء التضاعزى .1

 اؽباِ الفلظات   . .2

 .  ادتظٓئٔة  االّصبٔتاالت ىعضٓة  .3

 .  لتاصل ا .4
 

 ) ب (  اسكض اعتدزاما ّاسزا لكل مً :

 .  عبٔكة االىتٔنٌْ صصاظ  .1

 مارة كربٓتٔز ارتاصصني   . .2

 صْرا الػغٔل  . .3

 عبٔكة الربّىظ فْعفْص   . .4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ٓأتى :ـ علل ملا : ) ا (   الضابع الغؤال 

 محض البريّكلْصٓك اقْى مً محض الكربٓتٔك  . .1

 5Aتتعزر ساالت تاكغز عياصض اجملنْعة   .2

 عزو اىتعاو املٔل االلكرتّىى لعياصض الزّصة الجاىٔة    . .3

 ٌّ اٌ ٓؾػل اّصبٔتال مغتكل على اٌ ٓظرّز فى ىفػ املغتْى الفضعى   .ٓفغل االلكرت .4
 

 ) ب (  اكتب الضٔػة الكٔنٔائٔة لكل مً  :

 .  االصطًٓ .1

 كربٓتٔز االىتٔنٌْ . .2

 .  خاصصٔيات الضْرْٓو  .3

 .  ٍٔزصّكغٔز االمْىْٔو   .4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :ىْع الضّابط     اسكض  : ) ا (   ارتامػ  الغؤال 

 .  فى قطعة  صْرْٓو   .1

 .  فى  مضكب كلْصٓز  البْتاعْٔو   .2

 .فى دظئ الكلْص   .3

 ّ دظئ اليؾارص  .   بني آٌْ اهلٔزصّدني .4

 

   أصتغرتّو  III 2.41أصتغرتّو ّيف كلْصٓز اذتزٓز II 2.56إسا كاىت طْل الضابطة يف كلْصٓز اذتزٓز) ب (  

 أصتغرتّو أّدز: 1.81ّىضف قطض أٌْٓ الكلْص الغالب                      

 ىضف قطض أٌْٓ اذتزٓزII.  

 ىضف قطض أٌْٓ اذتزٓزIII. 

 تائر مع التعلٔل علنًا بأٌ ىضف قطض سصة اذتزٓز ّىضف قطض سصة الكلْصعلى الرتتٔب ماسا تغتيتر مً الي

   أصتغرتّو.  0.99,  1.17

 

 

 :    اسكض اثض اذتضاصة على كل مً ) ز  (  

 ىٔرتٓت االمْىْٔو  . .1

 كضبْىات اللٔجْٔو  . .2

 ٍٔزصّكغٔز اليشاؼ . .3

 محض الئرتٓك  . .4

 



 

 

 الكٔنٔاء علغلة الضعالة

 الجاىْى الجاىىالضف  عـــٔز  الظّٓزى

 

 

 

 

 

 ٓاتى  :اعئلة فكط مما  اصبعةادب عً 

 إخرت االدابة الضشٔشة مً بني االقْاؼ   :الغؤال االّل   : ) أ ( 

 العامل .................  اعتزل على مغتْٓات الطاقة الفضعٔة ّ سزر عزرٍا  . .1
 (  باّىل   --   اصعطْ  -   مسضفٔلز  --  بْص) 

 

 الكلْٓة   (   --الكاعزٓة      --اذتنغٔة     --) املرتررة     مً االكاعٔز .....................    ZnOٓعترب   .2
 

 عيزما تضتبط ميُ سصاتاٌ فاٌ الضابطة بٔيَنا ..................    9عيضض عزرِ الشصى    .3
 (   فلظٓة   --  تغاٍنٔة ىكٔة   --  تياعكٔة    --   آْىٔة )  

 

 اذتاصة  . .........................  مً اىغب االمسزة املغتدزمة فى املياطل .4
 (   الْٔصٓا  --   علفات ىؾارص   --   عائل االمْىٔا الالمائٔة   --  ىٔرتات االمْىْٔو)  

 

 (       3  /  5  /  7  /  14........... اّصبٔتال    )      5Fعزر اّصبٔتاالت املغتْى الفضعى  .5
 

 (     1+ /  1-  /  2+  /  2-عزر تاكغز اهلٔزصّدني فى ٍٔزصٓز الضْرْٓو  ...........   )   .6
 

 

 ) ب (  اكتب املعارلة الكٔنٔائٔة الزالة على كل مً  :

 .    تفاعل الضْرْٓو مع املاء  .1

 .    اذتضْل على اليؾارص مً اللٔجْٔو .2
 

 ّعح بالضعه كٔف فغضت ىعضٓة صابطة التكافؤ الضابطة فى دظئ فلْصٓز اهلٔزصّدني    .) ز  (  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الغؤال الجاىى  : ) ا ( اكتب املضطلح العلنى الزال على كل مً  :

ضتبطة ( فى الفضاغ سْل الشصة املضكظٓة بٔشٔح ٓكٌْ التيافضبٔيَا تتْطع اطّاز االلكرتّىات  ) سضة ّ م .1

 اقل ما ميكً    .

 زتنْعة مً العياصض التى ميتلئ غالف تكافؤٍا باقل مً ىضف ععتُ بااللكرتّىات  .  .2

 ميطكة مً الفضاغ احملٔط باليْة حيتنل ّدْر االلكرتٌّ بَا فى مجٔع االجتاٍات ّ االبعار سْل اليْاِ. .3

 ا معَض الفلظات ّ خْاظ الالفلظات غالبا  .عياصض هل .4

صابطة تيتر مً عشابة إلكرتّىات التكافؤ اذتضة التى تكلل مً قْى التيافض بني أْٓىات الفلظ املْدبة  .5

 فى الؾبكة البلْصٓة.        

 ّدْر العيضض فى عزة صْص تتفل فى ارتْاظ الكٔنٔائٔة ّ ختتلف فى ارتْاظ الفٔظٓائٔة   . .6

 

 ر مً سزخ لُ اكغزة ّمً سزخ لُ اختظال   فى   :) ب (  سز

 

2P + 5H Cl O + 3H
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 .    الئرتٓك فى املعنل  محض) ز ( ّعح بالضعه ادتَاط املغتدزو فى حتغري 

 

 الضف الجاىى الجاىْى                         ستافعة ادتٔظة                                                                                                                

 املارة   :  كٔنٔاء                ضو التعلٔنٔة                                                                                                                اراصة  اهل

 الظمً  :   عاعتاٌ                                                        مزصعة   /    .........................                                                          
 االختباص  الجالح

 



 

 

 الكٔنٔاء علغلة الضعالة

 الجاىْى الجاىىالضف  عـــٔز  الظّٓزى

 الغؤال الجالح  : ) ا ( قاصٌ بني كال مما ٓأتى :ـ 
 

 .  ممٔظات ّعْٔب  الينْسز الشصى الشى ّععُ بْص .1

 ضابطة التغاٍنٔة ّ الضابطة التياعكٔة   .ال .2

 االكاعٔز اذتنغٔة ّ الكاعزٓة ّ املرتررة   . .3
 

 ( ّ التى متجل طْل الضابطة  فى ادتظٓئات  1228    --  1298   --  124   --  2266     --   2228اسا كاٌ لزٓك الكٔه األتٔة ) ) ب (  

 (  .    F2  ,   I2   ,   N2   ,     Br2   , Cl2األتٔة بزٌّ تضتٔب )               

 , إسغب طْل الضابطة فى دظئ اليؾارص   .   H-F     =0.94فإسا علنت اٌ طْل الضابطة فى دظئ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ٓأتى :ـ علل ملا : ) ا (   الضابع الغؤال 

 ٓعترب عٔاىامٔز الكالغْٔو مسار سصاعى   . .1

 . فى خْاصُ اىل املضكبات التغاٍنٔة  االلْمئْومئل مضكب كلْصٓز  .2

 املٔل االلكرتّىى للكلْص اكرب مً الفلْص   . .3

 .على اٌ ٓيتكل اىل املغتْى الفضعى الشى ٓلُٔ ىفػ املغتْى الفضعى    ٓظرّز فى اٌ ٓفغل االلكرتٌّ  .4
 

 قاصٌ بني كل طّدني مما ٓاتى مً سٔح ؽكل ادتظئ  الفضاغى ّ عزر اطّاز االلكرتّىات اذتضة ّ ) ب (  

 املضتبطة   :                

1. BeF2   ,   CH4 2. SO2    ,   BF3    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ما املكضْر بالتَذني   ثه اسكض ؽضّط سزّثُ    . الغؤال ارتامػ    : ) ا (  

 

 

 كل مما ٓاتى  فى حتغري  الئرتّدني مً اهلْاء ادتْى  :اسكض  رّص ) ب (  

 

 محض الكربٓتٔك  املضكظ  . .1

 ٍٔزصّكغٔز الضْرْٓو   . .2

 خضاطة اليشاؼ  املغدية لزصدة االمحضاص   . .3
  

 

 ة لإللكرتٌّ األخري فى سصات العياصض األتٔة :صبعةاكتب استناالت اعزار الكه اال)   ب   (           

11Na     ,      9F     ,      5B 

 

 

 

 

 



 

 

 الكٔنٔاء علغلة الضعالة

 الجاىْى الجاىىالضف  عـــٔز  الظّٓزى

 

 

 

 

 

 ٓاتى  :اعئلة فكط مما  اصبعةادب عً 

 إخرت االدابة الضشٔشة مً بني االقْاؼ   :الغؤال االّل   : ) أ ( 

  علَٔا اعه ................ اطللمً رقائل تتكٌْ أؽعة املَبط  .1
 (  املزصات    --   الشصات  -   االلكرتّىات  --  دغٔنات الفا ) 

 

 تظرار الغالبٔة الكَضبٔة فى الزّصات االفكٔة  بـ ................... .2

 (   االّىل ّ الجاىٔة معا    ---ىكط ىضف الكطض       --   ىكط العزر الشصى    --طٓارة ىضف الكطض  ) 
 

 

 لٔة ......هلا ارتضائط التا    spاالّصبٔتاالت املَذية  .3
 (   الجاىٔة ّ الجالجة معا  --   عزرٍا اثياٌ  --   خطٔة االجتاِ   --    عزرٍا ثالثة )  

 

 عيز تفاعل عٔاىامٔز الكالغْٔو مع املاء ٓتضاعز غاط  ........... .4
 (   ثاىى اكغٔز الئرتّدني   --   اكغٔز  ىٔرتٓك   --   اهلٔزصّدني   -- ااالمْىٔ)  

 

 عيز تغدني الػاطات اّ اخبضة املْار حتت عػط مضتفع اىل رصدات سضاصة عالٔة ....... .5
 (تطلل اؽعة الفا     -تطلل اؽعة داما     -تؾع عْء    -طاقة  متتط )  

 

 (     4 /  3  /  2  /  1)     خطْط طٔفٔة   ......  ٓتكٌْ الطٔف ارتطى  لشصة  اهلٔزصّدني مً  .6
 

 

 ) ب (  اكتب املعارلة الكٔنٔائٔة الزالة على كل مً  :

 .   صْرا الػغٔل فى اطالة  العغض املغتزٓه للناء اعتدزاو  .1

 .    كضبٔز الكالغْٔو اذتضْل على اليؾارص مً  .2
 

 .ادتَاط املغتدزو فى حتغري غاط اليؾارص فى املعنل     ّعح بالضعه ) ز  (  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الغؤال الجاىى  : ) ا ( اكتب املضطلح العلنى الزال على كل مً  :

 (    1  -ّدني فَٔا ) مضكبات آْىٔة عزر تاكغز اهلٔزص .1

 ال ٓتفل الكرتّىني فى سصة ّاسزة  فى ىفػ اعزار الكه االصبعة   . .2

  راخل الغشابة االلكرتّىٔة ٓظٓز فَٔا استنال ّدْر االلكرتٌّ   . ميطكة  .3

 عياصض ميتلئ غالف تكافؤٍا ٓاكجض مً ىضف ععتُ بااللكرتّىات    . .4

ّ ٓيتر عيُ اّصبٔتاالت سصٓة دزٓزة تعضف تزاخل اّ احتار اّصبٔتالني شتتلفني اّ اكجض ليفػ الشصة  .5

 باالّصبٔتاالت املَذية    .

 ّ ٍشا التزصز غري مْدْر فى العياصض االىتكالٔة .زتنْعات تعَض عياصضٍا تزصدا ميتعنا فى خْاصَا  .6

 

 ر مً سزخ لُ اكغزة ّمً سزخ لُ اختظال   فى   :) ب (  سز

2H2S  +  SO2      3S  +  2H2O 
 

 .     طضٓكة اذتضْل على اؽعة املَبط   ) ز ( ّعح بالضعه 
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 الضابعاالختباص  
 



 

 

 الكٔنٔاء علغلة الضعالة

 الجاىْى الجاىىالضف  عـــٔز  الظّٓزى

 مً سٔح   :    H2O      ّNH3كل مً   الغؤال الجالح  : ) ا ( قاصٌ بني 

 متجٔل لْٓػ اليكطى لكل ميَنا  . .1

 مكزاص الظّآا بني الضّابط التغاٍنٔة   . .2
 

 

 ما املكضْر بكل مً  :) ب (  

 فضّض ىعضٓة رالتٌْ   . .2 العيضض   . .1
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ٓأتى :ـ علل ملا : ) ا (   الضابع الغؤال 

 .  CH4عً الؾكل الفضاغى دتظئ       SO2اختالف الؾكل الفضاغى دتظئ  .1

 ٓغتدزو الظصىٔذ فى كنارة سافعة لالخؾاب   . .2

 11Naاكرب مً دَز تآً الضْرْٓو       12Mgدَز تآً املاغيغْٔو   .3

 اعتدزاو الغٔظْٓو فى صياعة ارتالٓا الكَضّعْئٔة   . .4
 

Mطاقة        (  ) ب
-

   +        M +   e
-

 فى املعارلة الغابكة مفَْو مَه : 

 . سزر ٍشا املفَْو 

 . ّعح تزصز ٍشا املفَْو فى ادتزّل الزّصى 

 . صتب عياصض اهلالْدٔيات تياطلٔا سغب تلك ارتاصٔة 

 و اىتعاو تلك ارتاصٔة فى عياصض الزّصة الجاىٔة .فغض عز 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   صتب  ما ٓاتى سغب الضفة املْدْرة امامَا  : الغؤال ارتامػ    : ) ا (  

 ّ ىٔرتات االمْىْٔو تضاعزٓا سغب ىٔبة اليرتّدني فى كل ميَا  . مائٔة ائل االمْىٔا االعالْٔصٓا ّ  .1

2. HClO   -  HClO3  - HClO2  - HClO4                   سغب قْة اذتنض 

3. 16S   ,  S-2  , S+2   
  

      تضاعزٓا سغب ىضف الكطض 
 

أصتغرتّو ّطْل الضابطة  1.98تغاّى  (Cl - Cl)إسا كاٌ طْل الضابطة فى دظئ الكلْص ) ب (  

 .  أصتغرتّو  1.76تغاّى  (C - Cl)بني سصة الكضبٌْ ّالكلْص 

 .  سغب ىضف قطض سصة الكضبٌْإ

 

  

 تب ما ٓفغض اإلعتيتادات التالٔة مً خالل جتضبة صسصفْصر ّ مؾاٍزاتُ . اك(        ز)         

 مععه الشصة فضاغ ّ لٔغت مضنتة . .1

 ْٓدز بالشصة دظء كجافتُ كبرية ّ ٓؾػل سٔظا صػريا دزا . .2

 ة لؾشية دغٔنات الفا املْدبة .البز اٌ تكٌْ ؽشية اليْاة مؾابَ .3
 

 



 

 

 الكٔنٔاء علغلة الضعالة

 الجاىْى الجاىىالضف  عـــٔز  الظّٓزى

 

 

 

 

 

 

 

 أدب عً أصبعة اعئلة فكط مما ٓأتى 

 ألقْاؼ :الغؤال األّل :) أ (  إخرت اإلدابة الضشٔشة مً بني ا

 تكٌْ ............  ليفػ املغتْى الضئٔغى املغتْٓات الفضعٔة  .1

 ( االّىل ّ الجالجة معا   -شتتلفة فى الؾكل   --متغآّة فى الطاقة    --  فى الطاقة  متكاصبة )  

 

(NH4 )عزر تأكغز الئرتّدني فى مضكب  .2
+
 ( NO2 ) 

-
    ................ 

  (  + (3   ,- 5      ) ,   + (3   ,- 3  )      ,    (-  5   +   ,3     )  ,      +  (1   )   ) 

 

 ..................  عيزما تضتبط ميُ سصتاٌ فإٌ الضابطة بٔيَنا  3الشصى  ِيضض عزرع .3

 (فلظٓة  صابطة     --  صابطة تياعكٔة     --   صابطة أْٓىٔة     --  صابطة تغاٍنٔة  )   
  

 .فى اذتالة البداصٓة حيتْى على ..............   البظمْتدظئ  .4

 (  سصة ّاسزة      --سصات   اصبعة     ---سصات    ثالثة     --     سصتني  )                                

 

 ) ب ( ّعح باملعارالت الضمظٓة املْطّىة  :

 . الئرتّدني مً ىٔرتٓت الضْرْٓو ّ كلْصٓز االمْىْٔو  حتغري  (1

 تفاعل أكغٔز  مرترر مع قلْى   . (2
 

 أصتغرتّو ّقطض أٌْٓ الكلْص 2.76إسا كاىت طْل الضابطة األْٓىٔة يف كلْصٓز الضْرْٓو ) ز (   

أّدز ىضف قطض أٌْٓ الضْرْٓو ثه قاصٌ بٔيُ ّبني ىضف قطض   .   أصتغرتّو 3.62الغالب                   

      علٔل. أصتغرتّو مع الت 1.57سصة الضْرْٓو إسا علنت أىُ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الغؤال الجاىى  :  ) أ ( أكتب املضطلح العلنى الزال على كل مً  :

 ملضكب آْىىمكزاص الؾشية الكَضبٔة املْدبة اّ الغالبة التى تبزّ على الشصة اّ االٌْٓ عْاء كاٌ ا .1

 اّ تغاٍنى     

 اّل مً ّعع تعضٓفا للعيضض  . .2

 سات الطاقة امليدفغة اّال ثه املغتْٓات االعلى فى الطاقة . اللكرتّىات اٌ تؾػل املغتْٓات الفضعٔة لالبز  .3

 الفلظ الْسٔز فى اجملنْعة  ارتامغة   . .4

 العيضض فى عزِ صْص تتؾابُ فى ارتْاظ الكٔنٔائٔة ّ ختتلف فى ارتْاظ  الفٔظٓائٔة  .ّدْر .5

 اكاعٔز العياصض الالفلظٓة التى تتفاعل مع الكلْٓات ّ تيتر  ملح ّ ماء   . .6
 

 ) ب ( علل ملا ٓأتى :

 مكزاص الظآّة بني الضّابط فى دظئ اليؾارص أقل مما فى دظئ املٔجاٌ   . .1

 ٓغتدزو عْبض أكغٔز البْتاعْٔو فى تيكٔة االدْاء املػلكة  ؟؟. .2

 ؟؟.  ْص  اقل مً الكلْص صغه ّدْرٍنا فى اجملنْعة الغابعة املٔل االلكرتّىى للفل .3

 ٓفغل االلكرتٌّ أٌ ٓظرّز مع الكرتٌّ أخض فى ىفػ املغتْى الفضعى على أٌ ٓيتكل اىل مغتْى فضعى أخض   .4
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 ارتامػاالختباص  
 



 

 

 الكٔنٔاء علغلة الضعالة

 الجاىْى الجاىىالضف  عـــٔز  الظّٓزى

 

 

 

 الغؤال الجالح :) أ ( صشح ماحتتُ خط   :
 

SPمً اليْع  املٔجاٌالتَذني فى دظئ  .1
2
  

 اىْاع مً الضّابط  . مخغةدظئ كلْصٓز االمْىْٔو حيتْى على  .2

 اّل مً قغه العياصض اىل فلظات ّ ال فلظات   . مسضفٔلزالعامل  .3

 مكتؾف مغتْٓات الطاقة  . رالتٌْالعامل  .4
 

 

 مً أكغزة ّ إختظال فى املعارلة األتٔة : ) ب ( ّعح ما سزخ
 

2Fe + 3CO2  
   

3CO + Fe2O3 

 

 ) ز ( اسكض اعتدزامًا أّ أٍنٔة  ّاسزة  لكل مً :

  الغٔظْٓو    .1

   الئرتّدني   .2

  أعزار التأكغز   .3

 كربٓتٔز ارتاصصني فى جتضبة صسصفْص .4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 مً سٔح  :     H2O   ّNH3الغؤال الضابع  :    ) أ ( قاصٌ بني كل 

 متجٔل  لْٓػ اليكطى لكل دظئ    .1

 مكزاص الظّآا بني الضّابط التغاٍنٔة      .2

 

 ) ب ( ّعح بالضعه ادتَاط املغتدزو فى حتغري محض الئرتٓك فى املعنل .

 

 ) ز ( ما املكضْر بكل مً  :

 مبزء البياء التضاعزى  .2 . اؽعة املَبط   .1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 الغؤال ارتامػ :) أ (  سزر قٔه أعزار الكه االصبعة احملتنلة لإللكرتٌّ االخري فى كل مً  :

 

5B      -     11Na 

 

 ) ب ( ّعح باملعارالت كٔفُٔ إعتدزاو صْرا الػغٔل فى اطالُ العغض املغتزٓه للناء   .

 

 أسكض ىْع الضابطة الكٔنٔائٔة فى   :) ز ( 

 

 أٌْٓ اهلٔزصّىْٔو    .1

 قطعة صْرْٓو    .2

 دظٓئات املاء      .3

 كلْصٓز الضْرْٓو   . .4

 

                                                                                                                                                           

 

 

 



 

 

 الكٔنٔاء علغلة الضعالة

 الجاىْى الجاىىالضف  عـــٔز  الظّٓزى

 
 
 

 

 ادب عً االعئلة االتٔة  :

 أكتب املفَْو العلنى الزال على العباصات األتٔة:ـ –: ا  الغؤال األّل

 قزصة الشصة على دشب الكرتّىات الضابطة الكٔنٔائٔة                           .1

                                   عى معني اال بعز اٌ تيؾػل اّصبٔتاالتُ فضارى اّال                              الحيزخ اطرّاز بني الكرتّىني فى اّصبٔتال مغتْى فض .2

 تني فى دظئ ثيائى ىضف املغافة بني مضكظى سصتني متناثل .3

                  ْٓىات الفلظ املْدبة           سْل اصابطة تيؾا مً  الغشابة األلكرتّىٔة املكْىة مً جتنع الكرتّىات التكافؤ اذتضة  .4

   5, +  3 –زتنْعة العياصض التى ترتاّح اعزار تأكغزٍا فى املضكبات املدتلفة بني  .5

          مً اعتنضاص التفاعل                        تفاعل بعض الفلظات مع محض الئرتٓك املضكظ ّتكًْٓ طبكة مً األكغٔز متيع الفلظ  .6

 

 ّعح باملعارالت الضمظٓة  -ب

 

                    .تفاعل املاغيغْٔو مع غاط الئرتّدني ّسّباٌ الياتر فى املاء        -1

 .  إمضاص غاط ثاىى أكغٔز الكضبٌْ على خلٔط مً عْبض اكغٔز البْتاعْٔو ّعامل سفاط   -2

 .   تفاعل محض الئرتٓك املدفف مع اذتزٓز  -3

 

 املغتدزو  أكتب املعارلة الكٔنٔائٔة املْطّىة لتشغري محض الئرتٓك فى املعنل مع صعه ادتَاط ) ز (  

                                       ؟.فى التشغري ؟               

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

     

 الغؤال الجاىى :ـ: علل ملا ٓأتى  

 

                                         PO(OH)3أقْى مً محض  ClO3(OH)محض     -1

                                        .تعزر ساالت التأكغز للئرتّدني           -2

      .     (12Mg)دَز التأًٓ للضْرْٓو أعلى مً  (17Cl)دَز التأًٓ للكلْص  -3

 .   (11Na)أكجض صالبة مً الضْرْٓو   (13Al)فلظ األلْمئْو      -4

 
            

 كٔف متٔظ عنلٔا بني كال مما ٓأتى : ب :

 

 ملح كلْصٓز الضْرْٓو ّملح كلْصٓز البْتاعْٔو -1

              لْل كربٓتات األلْمئْو   ستلْل كربٓتات اليشاؼ ّست -2

 الضْرْٓو        ستلْل ىٔرتٓت الضْرْٓو ّستلْل ىٔرتات -3
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 الكٔنٔاء علغلة الضعالة

 الجاىْى الجاىىالضف  عـــٔز  الظّٓزى

 اخرت اذتضف األظزى املياعب -الغؤال الجالح :ـ  ا  

 ................. عيز تكًْٓ آٌْ األمْىْٔو ٓضتبط دظئ اليؾارص مع الربّتٌْ لتكًْٓ صابطة  -1

 (  فلظٓة    -- تغاٍنٔة       --تياعكٔة     --أْٓىٔة  )  

 (    1     +    /7       /  - 7     /   +1 – )    ..........= .... (KClO4)عزر تأكغز الكلْص فى مضكب  -2

 (      NO  ,   NO2          ,N2O        ,O2)  غاط .......   رْٓو ٓتضاعز عيز تغدني ىٔرتات الضْ -3

2n   )  ............( ٓغاّى nر اّصبٔتاالت مغتْى الطاقة الضئٔغى ) عز -4
2

  ,    2n    ,   n
2

   ,    n-2  ) 

     كَضبى لـ .........      ٓغتدلط فلظ الضْرْٓو فى الضياعة بالتشلٔل ال -5

 ( ستلْل كلْصٓز الضْرْٓو  --رْٓو  أكغٔز الضْمضَْص   -- مضَْص كلْصٓز الضْرْٓو    --ستلْل الضْرا الكآّة  )

 

 ط ...........  ٓتفاعل عٔاىامٔز الكالغْٔو مع املاء ّٓتضاعز غا -6

 (   ثاىى اكغٔز الئرتّدني   --كغٔز الكضبٌْ   ثاىى ا     --   اليؾارص      --الئرتّدني        )

 

ب ـ ّعح بالضعه كامل البٔاىات دَاط حتغري غاط اليؾارص فى املعنل مع كتابة معارلة التشغري 

                      ىة ؟                    الضمظٓة املتظ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 مما ٓأتى  بكلما املكضْر  -) أ (   الغؤال الضابع:ـ

  التآصل   . -1

 .منْسز سصة طْمغٌْ     -2

  الشصة املجاصة   . -3

 

 أكتب الضٔػة الكٔنٔائٔة للنضكبات األتٔة  –ب 

 

 ٔت األبات -2 الكاصىالٔت                              -1
 

 اسكض عْٔب ىعضٓة الجناىٔات ؟                                                  -ز

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ) أ ( أسكض اعتدزاما ً  ّاسزا ً  لكال مما ٓأتى :ـغؤال ارتامػ :ـ ال

 عبٔكة الربّىظ فْعفْص                                  -1

 علفات اليؾارص -2 

    صْرا الػغٔل -3

                       

 ) ب ( قاصٌ بني كال مما ٓأتى :ـ 

  KMnO4   ّMnSO4عزر تأكغز اليذئظ فى  -1

 األلكرتّىى ّالغالبٔة الكَضبٔة ) ٓكتفى بيفطتني ( املٔل -2

 مً سٔح) الفئة ّاليْع ( 26Feّاذتزٓز  35Brالربّو  -3
 

 ّعح باملعارالت الضمظٓة املتظىة فكط أثض اذتضاصة على كال مما ٓأتى  -ز

 .   كضبْىات اللٔجْٔو   -1

 .   محض الئرتٓك   -2

 .   بٔكضّىات الضْرْٓو  -3

 



 

 

 الكٔنٔاء علغلة الضعالة

 الجاىْى الجاىىالضف  عـــٔز  الظّٓزى

 

 

 

 

 

 ادب عً االعئلة االتٔة  :
 

 الغؤال االّل  : ) أ ( اخرت االدابة الضشٔشة مً بني االقْاؼ   :

 عزر تاكغز الئرتّدني فى ىٔرتات االمْىْٔو  .........  -1

 (   تْدز ادابة صشٔشة ال,      (5+ , 3- )    ,   ( 3-, 3+   )  ,    (  1+  ) )  

 

 أّصبٔتاالت املغتْى الفضعى الْاسز  .............. -2

 شتتلفة فى الطاقة ّ متؾابَُ  فى الؾكل  (  -شتتلفة فى الؾكل    -هلا ىفػ الؾكل   -) شتتلفة فى الؾكل  

 

 ...........ميكً سزّخ التَذني بني االّصبٔتاالت التالٔة   -3

 ({ 3p , 2s }  ,  { 3d , 4s }  ,   { 3p  ,  2p }  ,  {   2s  ,  3s  }     ) 

 

 اهلٔزصّدني (   -الغٔظْٓو    -الكلْص      -عيضض ............ اعلى العياصض فى الغالبٔة الكَضبٔة   .  )  الفلْص   -4
 

 .)ب (  ّعح بالضعه طضٓكة حتغري غاط اليؾارص فى املعنل مع كتابة معارلة التفاعل   

 

 ) ز (  اسكض اعتدزاما ّاسزا لكل مً   :

 عبٔكة الربّىظفْعفْص     . .1

 اليؾارص    . .2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الغؤال الجاىى   :  )  أ (  لزٓك املْار االتٔة   :

 

 ماء مكطض   .    --هلب بيظٌ      --بضارة سزٓز      --محض كربٓتٔك مضكظ     --ىرتات البْتاعْٔو   

 كٔف تغتدزمَا كلَا اّ بعض ميَا فى اذتضْل على كل مً :

 ثاىى اكغٔز امليذئظ  . -1

 .    IIIىرتات سزٓز   -2
 

 

 ) ب ( علل ملا ٓاتى :

 

 عيز إعافة اذتنض املدفف اىل بضارة اذتزٓز  .  III ّ لٔػ امالح سزٓز    IIتيتر امالح سزٓز  -1

 .  نار طصاعى غالكالغْٔو ك ٔزٓغتدزو عٔاىام -2

 إلكرتّىات  . 6بـ     pٓتؾبع  املغتْى الفضعى  إلكرتّىات  بٔينا  10بـ    dبع املغتْى الفضعى ؾٓت -3
 

 

 

 

 الضف الجاىى الجاىْى                         ستافعة ادتٔظة                                                                                                                

 املارة   :  كٔنٔاء                ضو التعلٔنٔة                                                                                                                اراصة  اهل

 الظمً  :   عاعتاٌ                                                        مزصعة   /    .........................                                                          
 الغابعاالختباص  
 



 

 

 الكٔنٔاء علغلة الضعالة

 الجاىْى الجاىىالضف  عـــٔز  الظّٓزى

 (  قاصٌ مع سكض الغبب  :الغؤال الجالح   : ) ا  

 كربٓتٔز اهلٔزصّدني  ّ  املاء مً سٔح رصدة الػلٔاٌ   . -1

 محض الئرتٓك ّ محض االصثْفْعفْصٓك  مً سٔح الكْة   . -2

 فى املاء   . الشّباٌ الكزصة على  غاط االمْىٔا ّغاط الفْعفني مً سٔح  -3
 

 ) ب ( اكتب املعارالت التى تْعح    :

 و   .تغدني بٔكضبْىات الضْرْٓ  -1

 حتغري الئرتّدني مً ىٔرتٓت الضْرْٓو ّكلْصٓز االمْىْٔو   . -2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 اكتب املضطلح العلنى الزال  : أ (  ) الغؤال الضابع  :

 مارة ىكٔة ال ميكً حتلٔلَا اىل مْار ابغط ميَا   . -1

 ّدْر العيضض فى عزة صْص تتؾابُ فى ارتْاظ الكٔنٔائٔة  ّ ختتلف فى الضفات الفٔظٓائٔة . -2

 عزر حيزر مغتْٓات الطاقة الضئٔغٔة  . -3

   الفلظ   . تكافؤ  صابطة تيتر مً الغشابة االلكرتّىٔة اللكرتّىات  -4
 

 الضابطة بٔيَنا أسارٓة فى دظئ مضكب ما تغاّى (N2)إسا كاٌ طْل الضابطة بني سصتى ىٔرتّدني ) ب ( 

  .أصتغرتّو  0.6تغاّى  (H2)ضابطة فى دظئ غاط اهلٔزصّدني أصتغرتّو ّطْل ال 1.46 

 أّدز طْل الضابطة بني سصتى الئرتّدني ّاهلٔزصّدني فى دظئ اليؾارص   .

 

 ما رّص العلناء االتى امساؤٍه  فى عله الكٔنٔاء   :  ) ز ( 

 مسضفٔلز  . .3 .  بْش  –ٍابض  .2 طْمغٌْ   . .1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الغؤال ارتامػ  ) أ ( صتب كل مً سٔح ارتاصُٔ  بني الكْعني   :

 

1. I2  -   F2  -  Br2    -  Cl2               .  ) تضاعزٓا سغب املٔل االلكرتّىى ( 
 

 ىرتات االمْىْٔو ّ مسار املغتكبل الئرتّدٔيى  ّ الْٔصٓا   ) تضاعزٓا مً سٔح ىغبُ  الئرتّدني  ( .2
 

 ّعح ما سزخ مً اكغزة ّ اختظال فى التفاعل التاىل :) ب ( 

 

  2NO        N2 + O2 

 

 ) ز (  ما املكضْر بكل مً   :

 الكٔنٔائى   .التفاعل  .1

 عزر الكه املػياطٔغى  . .2
 


