
 

 

 آآآآآآخر كالااام
 فٟ اٌى١ّ١بء ٌٍظف اٌضبٟٔ اٌضبٔٛٞ 

 

 ِشاعؼخ ِز١ّضح ثٙب أُ٘ االعئٍخ اٌّزٛلؼخ  فٟ اإلِزؾبْ ٚأعبثبرٙب  
 إعداد 

Prof. /ebrahem hamdy 
 كبٌر معلمً الكٌمٌاء  –  وزارة التربٌة و التعلٌم 

 المعلم المتمٌز والمعلم المبدع على مستوى الوزارة 8002 - 8002
 ومشرؾ الكٌمٌاء و البحث العلمً بمدٌنة زوٌل للعلوم والتكنولوجٌا8008 

 والمعلم المثالً لمحافظة الفٌوم 8000 -  8002
 عضو رابطة الكٌمٌابٌٌن العرب

 لمزٌد من المراجعات زوروا صفحتنا على الفٌس بوك" إبراهٌم حمدي الفاٌدي "
www.facebook.com/ebrahemhamdy68 

Tel: 01110694677 –   01002730610  

ِغ اٌطالة ٚ اٌّؼ١ٍّٓ ػٓ ؽش٠ك ِٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػٟ ٚاٌغشٚثبد اٌزب١ٌخ اٌزٛاطً  
https://www.facebook.com/groups/MrEbrahem/ 

www.twitter.com/ebrahemhamdy68 
www.google+.com/ebrahemhamdy 

https://www.facebook.com/groups/ebrahemhamdy/ 
 ٚؽغبثٟ ػٍٝ شجىخ اٌّؼ١ٍّٓ اٌّجذػ١ٓ اٌؼب١ٌّخ 

www.Pil.network.com/ebrahemhamdy68 
 

  
 
 
 
 

 

ة  وثىابها أهبه لسوح جدتي التي قامت بتربيتي على املثل العليا و لىالدي  هره املساجعة صدقة جاٍز

ملسنة عس ى أن ًمتعها هللا بالصحة و العافية ولي في بفساش مسضه عس ى أن ٌعفى هللا عنه و والدتي ا
ذكسه و ٌعلمه زبي و أزجى أن ًسحمني بسحمته و ٌعفى عني بكسمه ....آآآآمين ما أعانيه من ضس أعجز عن  

http://www.facebook.com/ebrahemhamdy68
http://www.twitter.com/ebrahemhamdy68
http://www.google+.com/ebrahemhamdy
http://www.pil.network.com/ebrahemhamdy
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  السإال األول : اكتب المفهوم العلمً أو ما المقصود بكل من :
 ( مبدأ باولً لإلستبعاد ) . "" الٌتفق الكترونٌن فً ذرة واحدة فً نفس أعدادا الكم االربعة  -0

 ( قاعدة هوند. ) شؽل اوربٌتاالته فرادى اوال" " ال ٌحدث إزدواج بٌن الكترونٌن فً مستوى فرعً معٌن إال بعد ان ت -8

 ( السحابة االلكترونٌة. ) منطقة فً الفراغ المحٌط بالنواة ٌحتمل وجود االلكترون فٌها من كل االتجاهات واالبعاد  -3

 ( األوربٌتال . ) منطقة داخل السحابة االلكترونٌة ٌزٌد احتمال تواجد االلكترون بها  -2

 ( الكوانتمأو  الكم.) أو المنطلقة عندما ٌنتقل الكترون من مستوى طاقة الى مستوى طاقة آخرمقدار الطاقة المكتسبة  -5

 ( العنصر) مادة نقٌة بسٌطة ال ٌمكن تحلٌلها الى ما هو ابسط منها بالطرق الكٌمٌابٌة المعروفة . -6

 ( عدد الكم المؽناطٌسً) ٌة . عدد كم ٌحدد عدد االوربٌتاالت التً ٌحتوي علٌها مستوى فرعً معٌن واتجاهاتها الفراؼ -7

 "ال بد لاللكترونات ان تمأل المستوٌات الفرعٌة ذات الطاقة المنخفضة أوال ثم المستوٌات الفرعٌة ذات الطاقة األعلى" -2

 ( مبدأ البناء التصاعدي) 

 ( نصؾ قطر الذرة) نصؾ المسافة بٌن مركزي ذرتٌن متماثلتٌن فً جزيء ثنابً الذرة .  -9

 ( جهد التؤٌن)     .لالزمة إلزالة أو فصل أقل االلكترونات ارتباطا بالذرة المفردة وهً فً الحالة الؽازٌة مقدار الطاقة ا -00

 ( المٌل االلكترونً .) مقدار  الطاقة المنطلقة عندما تكتسب الذرة المفردة الؽازٌة إلكترونا  -00

 ( بٌةالسالبٌة الكهر.) قدرة الذرة على جذب الكترونات الرابطة الكٌمٌابٌة  -08

 ( شحنة النواة الفعالة .) شحنة النواة الفعلٌة التً ٌتؤثر بها االلكترون فً ذرة ما  -03

 ( االكاسٌد المترددة .) اكاسٌد تتفاعل مع األحماض كقواعد وتتفاعل مع القواعد كؤحماض  -02

سواء كان أٌونٌا عدد ٌمثل الشحنة الكهربٌة )الموجبة أو السالبة ( التً تبدو على األٌون أو الذرة فً المركب  -05

 (عددالتؤكسد)أو تساهمٌا 

 ( الالفلزات.) مجموعة العناصر التً ٌمتلىء ؼالؾ تكافإها بؤكثر من نصؾ سعته بااللكترونات  -06

 ( األكسدة ) عملٌة فقد الكترونات ٌنتج عنها زٌادة فً الشحنة الموجبة.  -07

 ( التفاعل الكٌمٌابً.) ت النواتج كسر للروابط بٌن جزٌبات المتفاعالت وتكوٌن روابط جدٌدة بٌن جزٌبا -02

وجود العنصر فً عدة صور تختلؾ فً خواصها الفٌزٌابٌة وتتفق فً الخواص الكٌمٌابٌة نظراً لوجود العنصر فً  -09
 )التآصل (.ترتٌب الذرات عدد و  أكثر من شكل بلوري ٌختلؾ عن األخر فً 

 ( المجموعة المنتظمة. ) صهاهً المجموعة التً تمتاز بؤن عناصرها تظهر تدرج منتظم فً خوا -80
 (األكسٌد )مركب ٌذوب فً الماء وٌعطً حمض أو قاعدة.  -80
 ( بوش –طرٌقة هابر ) طرٌقة تستخدم لتحضٌر ؼاز النشادر صناعٌاً من عنصرٌة.  -88
 ( الرابطة االٌونٌة) رابطة تحدث بٌن عناصر المجموعة األولً و عناصر المجموعة السابعة .  -83
 ( الرابطة التساهمٌة النقٌة.) متماثلتٌن و متساوٌتٌن فً السالبٌة الكهربٌة رابطة تتكون بٌن ذرتٌن  -82
 ( الرابطة التساهمٌة القطبٌة)  1.7رابطة تتكون بٌن ذرتٌن مختلفتٌن فً السالبٌة الكهربٌة و الفرق بٌنهما أقل من -85

 ( الكاثود أو آشعة المهبطآشعة )  .سٌل من األشعة الؽٌر منظورة تسبب ومٌضاً لجدار أنبوبة التفرٌػ الكهربً -86
 ( الرابطة التناسقٌة ) لرابطة بٌن ذرتٌن أحداهما مانحة لزوج اإللكترونات واألخرى مستقبلة بها أوربٌتال فارغ. ا -87

رابطة تتكون من السحابة اإللكترونٌة المتكونة من تجمع إلكترونات التكافإ الحرة و التً تقلل من  قوى  -82
 ( الرابطة الفلزٌة ) وجبة . التنافر بٌن أٌونات الفلز الم

 ( الرابطة الهٌدروجٌنٌة.) رابطة تتكون عندما تكون ذرة الهٌدروجٌن بٌن ذرتٌن عالٌتٌن فً السالبٌة الكهربٌة  -89
 ( نترات البوتاسٌوم. ) مركب كٌمٌابً ٌستخدم فً صناعة البارود -30
 ( طرٌقة سولفاي.) صناعٌاً صودا الؽسٌل طرٌقة تستخدم لتحضٌر  -30
 ( سوبر اكسٌد البوتاسٌوم) خدم فً تنقٌة هواء الطابرات والؽواصات . مركب ٌست -38
 ( الفوسفور) وسم الفبران. عنصر ٌدخل  فً صناعة الثقاب -33
 ( كربٌد الكالسٌوم. ) مع النٌتروجٌن وٌكون مركب ٌستخدم كسماد زراعBً ٌتفاعل  -32
 ( صودا الؽسٌل)  الملح المتهدرت من كربونات الصودٌوم. -35
 ( كلورٌد االمونٌوم) ج عند تعرض ؼاز األمونٌا لساق مبللة بحمض الهٌدروكلورٌك المركز. سحب بٌضاء تنت -36
 ( الرابطة سٌجما ) رابطة تنشؤ من تداخل اوربٌتالٌن ذرٌٌن بالرأس .  -37

 ( النٌتروجٌن ) عنصر ٌستخدم فً حفظ ونقل الخالٌا الحٌة وعالج بعض انواع االورام الحمٌدة )الثآلٌل( .  -32
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 انً : أكملالسإال الث

 أوربٌتال  . 06عدد أوربٌتاالت المستوي الربٌسً الرابع  (0

 التً تعطً ومٌضاً  كبرٌتٌد الخارصٌنمن طدم باللون المعدنً المبطن بطبقة أن تص ألفا سمح راذرفورد لجسٌمات (8
 عند مكان االصطدام.

 فً الطاقة. متساوٌة أوربٌتاالت المستوى الفرعً الواحد (3

 تجربة  راذرفورد مات ألفا ظهر أثرها فً نفس مكانها األول قبل وضع اللوح المعدنً فًنستنتج من أن معظم جسٌ (2
 معظم الذرة فراغ .أن 

 تجربة راذرفورد المعملٌة الشهٌرة. مارٌسدن و  جٌجر أجرى (5

 عنصر.02  عنصر والدورة الخامسة على  38 تحتوي الدورة السادسة على (6

 .فً حالة جهد التؤٌن موجبةذات قٌم  فً المٌل اإللكترونً بٌنما سالبة ΔHقٌم  (7

 أكثر العناصر المعروفة فً السالبٌة الكهربٌة . الفلور (2

 أعلى ٌمٌن الجدول. وٌقع أقوى الالفلزات الفلور أقوى الفلزات ٌقع أسفل ٌسار الجدول بٌنماالسٌزٌوم  (9

 المترددة.من األكاسٌد Sb2O3 وأكسٌد األنتٌمون ،   ZnO  ، Al2O3أكسٌد الخارصٌن  (00

 ٌوجد جزءنستنتج من أن نسبة قلٌلة من جسٌمات ألفا لم تنفذ من ؼاللة الذهب وارتدت فً عكس مسارها أن  (00
 كثافته كبٌرة وٌشؽل حٌز صؽٌر .

 ٌشذان عن نظرٌة الثمانٌات . خامس كلورٌد الفوسفورو  ثالث فلورٌد البورون المركبان (08

 مٌة .من الرابطة التساه أضعؾ  و أطولالرابطة الهٌدروجٌنٌة  (03

 المستقبلة بٌنما هً الذرة أٌون الهٌدروجٌنهً الذرة المانحة وتعتبر ذرة  األكسجٌنفً أٌون الهٌدرونٌوم تعتبر ذرة  (02
 فً كل منهما . تناسقٌة هً الذرة المانحة وتتكون رابطة النٌتروجٌنفً أٌون األمونٌوم تعتبر ذرة 

 وتناسقٌة وأٌونٌةتساهمٌة قطبٌة الروابط فً كلورٌد األمونٌوم هً رابطة  (05

 ال تختلؾ فً سلوكها أو طبٌعتها باختالؾ مادة المهبط ونوع الؽاز.تدخل أشعة المهبط فً تركٌب جمٌع المواد ألنها  (06

 .H2SO4حمض الكبرٌتٌك  منأضعؾ  H3PO4حمض األرثوفوسفورٌك  (07

 . H4SiO4من حمض األرثوسلٌكونٌك  أقوى HClO4حمض البٌركلورٌك  (02

 من جهد تؤٌن البوتاسٌوم. رأكب جهد تؤٌن اللٌثٌوم (09

 على أربع أنواع من العناصر . السادسة تحتوي الدورة (80

 مع األكتنٌوم لعنصر وٌنتج من التحلل اإلشعاعً دقٌقة 80فترة عمر النصؾ لعنصر الفرنسٌوم وهو عنصر مشع  (80
 ألفا.خروج جسٌم 

 زرق بنفسجًأو السٌزٌوم ٌعطً  فاتح بنفسجًالبوتاسٌوم ٌعطً و  قرمزي ٌعطً لهبفً الكشؾ الجاؾ  عنصر اللٌثٌوم (88
 . أصفر ذهبًوالصودٌوم ٌعطً 

 .0- ٌكون عدد تؤكسد الهٌدروجٌن فٌها أٌونٌةهٌدرٌدات األقالء مركبات  (83

 صناعة البارودتستخدم نترات البوتاسٌوم فً  (82

 هو المفتاح الذي حل لؽز التركٌب الذري. لطٌؾ الخطً وتفسٌرهاتعتبر دراسة  (85

 .مستوى الطاقة  رقم  لمستوى الطاقة األخٌر فٌما عدا التركٌب اإللكترونًعناصر فً الة تتشابه فً المجموعة الرأسٌ (86

 MOHٌمكن تمثٌلها بالصٌؽة هٌدروكسٌلٌة األحماض والقواعد هً مركبات  (87

 حمضكـ تتؤٌن المادة  – H +, Oأكبر من قوة الجذب بٌن  – M+ , Oإذا كان قوة الجذب بٌن  (82

 2COأكسٌد لٌثٌوم و درجة مبوٌة وٌتكون 0000عند  تنحل كربونات اللٌثٌوم (89

 0-بٌنما عدد تؤكسده فً الهٌدروكسٌل أمٌن  8- عدد تؤكسد النٌتروجٌن فً الهٌدرازٌن (30

 قاعدي. أكسٌد Bi2O5بٌنما خامس أكسٌد البزموت  حمضً هو أكسٌد  N2O5أكسٌد (30

 0،2،02،2،8 فً المستوٌات األساسٌة    Rb37توزٌع الكترونات عنصر  (38

 سماد زراعً. كـستخدم ٌلذلك  ؼاز النشادرند تفاعل سٌنامٌد الكالسٌوم مع الماء ٌتصاعد ع (33

 قاعدة.كـتتؤٌن المادة   – H +, Oأقل من قوة الجذب بٌن  – M+ , Oإذا كان قوة الجذب بٌن  (32

 1Bوٌشذ عن ذلك عناصر رقم المجموعةأعلى عدد تؤكسد ألي عنصر ال ٌتعدى  (35
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 عدد ذرات األكسجٌن ؼٌر المرتبطة بذرات الهٌدروجٌن.ٌنٌة على تعتمد قوة األحماض األكسج (36

 المصعد) + األنود(إذا صهر هٌدرٌد الصودٌوم مثال وحلل كهربٌاً ٌتصاعد ؼاز الهٌدروجٌن عند  (37

 تماسكا وصالبة وزادت قوة الرابطة الفلزٌة.عدد الكترونات التكافإ فً ذرة الفلز كلما أصبحت الذرات زاد كلما  (32

 8+هو NO بٌنما عدد تؤكسده فً أكسٌد النٌترٌك O2N +0 النٌتروجٌن فً أكسٌد النٌتروز عدد تؤكسد (39

 )اآلزوتٌة أو األسمدة األسمدة النٌتروجٌنٌة تقل كمٌة النٌتروجٌن فً التربة مع مرور الزمن وٌجب تعوٌضها بإضافة (20
 الطبٌعٌة )روث البهابم(.

 الذي سٌنامٌد الكالسٌومً نحصل على ً وجود القوس الكهربف مع ؼاز النٌتروجٌٌنالكالسٌوم بٌد كر عند تفاعل (20
 . النشادرٌذوب فً الماء وٌنتج ؼاز 

 كبرٌتٌدات.توجد عناصر الزرنٌخ و األنتٌمون و البزموت فً الطبٌعة على هٌبة  (28

 .0- ٌساوي 2NaH, LiH ,CaHعدد تؤكسد الهٌدروجٌن فً  (23

 هرم رباعً.وشكل الجزئ  109.28ا وقٌمة الزواٌ 3SP التهجٌن فً جزئ المٌثان من النوع (22

 .مثلث وشكل الجزئ 120وقٌمة الزواٌا  2SP التهجٌن فً جزئ األٌثٌلٌن من النوع (25

 خطً وشكل الجزئ  180 الزواٌاوقٌمة  SPالتهجٌن فً جزئ األستٌلٌن من النوع  (26

 نٌترٌت الفلز واألكسجٌن.تتحلل نترات فلزات األقالء بالحرارة وتعطً  (27

 .بوش -فً الصناعة بطرٌقة هابر  فً تحضٌر ؼاز النشادرحفاز  كعامللمولبٌدنم ٌستخدم الحدٌد وا (22

 تساهمٌة نقٌة.عندما ترتبط ذرتان منه تتكون رابطة  7أو  2(  أو 9أو ) 07عنصر عدده الذري  (29

رابطة وال هٌدروجٌنٌةوالرابطة بٌن جزٌبات الماء رابطة  تساهمٌة قطبٌةالرابطة فً جزئ كلورٌد الهٌدروجٌن رابطة  (50
 تساهمٌة قطبٌة.بٌن أكسجٌن وهٌدروجٌن الماء رابطة 

 إلكترون. 02ٌتشبع المستوى الطاقة الثالث الربٌسً بعدد من اإللكترونات =  (50

 .صفرهو O3 وعدد تؤكسد األكسجٌن فً جزئ األوزون   صفر هو P4عدد تؤكسد الفوسفور فً جزئ الفوسفور  (58

 .ذرات أربعفً الحالة البخارٌة على  ٌوجد عناصر الفوسفور والزرنٌخ و األنتٌمون (53

 .ذرتان البزموت فلز شاذ ألنه ٌتكون فً الحالة البخارٌة من (52

 .n 2وعدد األوربٌتاالت من العالقة  2n 2من العالقة  nٌحسب عدد اإللكترونات فً مستوى الطاقة الربٌسً  (55

 النشادر. ً الماء وٌتصاعد ؼازالذي ٌذوب ف نٌترٌد اللٌثٌومٌتفاعل اللٌثٌوم مع نٌتروجٌن الهواء وٌكون  (56

 كماً من الطاقة . فقدتالطٌؾ الخطً الناتج من إشعاع الذرة ٌدل أن الكتروناتها  (57

 .سبعة أقصى عدد لمستوٌات الطاقة فً الذرات المعروفة وهً فً الحالة المستقرة هو (52

 ة  .كلما بعدنا عن النوا ٌقل فهو لٌس متساوالفرق فً الطاقة بٌن المستوٌات المختلفة  (59

 إلكترون . 02متلا بعدد ٌ 4fبٌنما مستوى الطاقة الفرعً  ت أوربٌتاال5ٌحتوي على  3dالمستوي الفرعً  (60

 .ؼٌر متساويالكم من الطاقة الالزم لنقل اإللكترون بٌن المستوٌات المختلفة  (60

 الشكل حول النواة . كروي له أوربٌتال Sالمستوى الفرعً  (68

د عبارة عن عدد من الخطوط الطٌفٌة الدقٌقة تمثل انتقال اإللكترونات بٌن وضح أن الطٌؾ الخطً الواح سمرفٌلد (63
 مستوٌات طاقة متقاربة .

بٌنما عدد تؤكسد الهٌدروجٌن فً هٌدرٌد  البوتاسٌوم  0-ٌساوي  عدد تؤكسد األكسجٌن فً فوق أكسٌد الهٌدروجٌن (62
 0- ٌساوي

 تسمى عادة أكاسٌد قاعدٌة. فلزٌة كاسٌدتعطً عند ذوبانها فً الماء أحماض بٌنما أ الفلزٌةأكاسٌد  (65

 قٌمة مٌلها اإللكترونً . قلةونصؾ قطر ذراتها  كبربـ تتمٌز الفلزات  (66

 ذرته . أكبر من ذرته بٌنما نصؾ قطر األٌون السالب أصؽر نصؾ قطر األٌون الموجب (67

 من المٌل اإللكترونً للفلور . أكبرالمٌل إلكترونً للكلور  (62

 إلكترون . ستة رون ذرة البورون محاطة بعددفً جزئ ثالث فلورٌد البو (69

 .تناسقٌةلرابطة بٌن نٌتروجٌن النشادر و هٌدروجٌن الماء هً رابطة ا (70

 ½-هوKO2ٌنما عدد تؤكسد األكسجٌن فً سوبر أكسٌد البوتاسٌوم ب2OF +8عدد تؤكسد األكسجٌن فً  (70



 

4 

 

8002  للصؾ الثانً الثانوي مراجعة لٌلة اإلمتحان فً الكٌمٌاء    

سح وجش ِؼٍّٟ اٌى١ّ١بء ثبٌٛصااػذاد /إثشا١ُ٘ ؽّذٞ  /    01002730610   -  01110694677 

 .4Si(OH) ً منهوصٌؽة الحمض األكسجٌن الحمضٌة من األكاسٌد 2SiOثانً أكسٌد السلٌكون  (78

فرق الطاقة بٌنن  ال ٌنتقل إلكترون من مستوى طاقة إلى أي مستوى طاقة آخر إال  إذا اكتسب كماً من الطاقة تساوي (73
 المستوٌٌن.

 دورة أفقٌة .. 7مجموعة رأسٌة و  02ٌتكون الجدول الدوري من  (72

 قاعدٌة من أٌون الفوسفونٌوم. رأكثاٌون األمونٌوم  (75

 ه فلز.وال تحدث فً البزموت ألن ؼازفً النٌتروجٌن ألنه  ال تحدث ظاهرة التآصل (76

 .متمٌعة أي تمتص بخار ماء من الهواء ال تستخدم نترات الصودٌوم فً صناعة البارود ألنها (77

 38عنصر  بٌنما عدد عناصر الدورة السادسة.02 الرابعة دورةعنصر وعدد عناصر ال86السابعة   لدورةعدد عناصر ا (72
 .200فً الجدول الدوري وعدد الكلً للعناصر

 الطاقة المثارة الى مستوى الطاقة األساسًمن مستوى خطوط الطٌؾ الذري للهٌدروجٌن تنشؤ نتٌجة انتقال اإللكترون  (79

 طاقة المستوى فً الذرة كلما ازداد نضؾ قطر الذرة . تزداد (20

 ربٌسٌة.مستوٌات الطاقة الفً أي من   المستوٌات الفرعٌة ٌدل عدد الكم الثانوي على عدد (20

 التعادل.و التمٌإ عكس عملٌة  نصؾ القطر جهد التؤٌن ٌتناسب عكسٌاً مع (28

 أعمدة. 00تتكون من  dمجموعات أما عناصر الفبة   6تتكون من  Pعناصر الفبة  (23

 األكسجٌن.عند تسخٌن نترات البوتاسٌوم ٌتصاعد ؼاز  (22

 البزموت. هو Aالفلز الوحٌد ضمن المجموعة الخامسة  (25

 الهٌدروجٌنٌة بٌن جزٌبات الماء.الروابط وجود ٌان الماء ٌرجع إلى شذوذ فً درجة ؼل (26

 فلزٌة. هً رابطة 3الرابطة بٌن ذرتٌن متماثلٌن عددها الذري  (27

 كربونات اللٌثٌوم.بالحرارة عدا  التنحل جمٌع كربونات األقالء (22

 3- مع الهٌدروجٌن مركبات ٌكون عدد تؤكسد العنصر فٌها 5Aمعظم عناصر المجموعة  (29

90) Zn  + H2SO4                                       ZnSO4  + H2                                                                           
 8+صفر الى التفاعل السابق ٌتؽٌر عدد تؤكسد الخارصٌن من  فً                               

 فلزٌة.حاس هً روابط الروابط بٌن ذرات النحاس فً فلز الن (90

ضوءا عند فحصه  تشع عند تسخٌن الؽازات تحت ضؽط منخفض إلى درجات حرارة عالٌة أو بإمرار شرارة كهربٌة فإنها (98
 الطٌؾ الخطً. بالمطٌاؾ  ٌتكون من عدد من الخطوط الملونة ٌسمى بـ

  (4A)أو  14 عةوٌقع فً المجمو Pمن عناصر الفبة  4p10 3d2 [Ar] 4S  2عنصر تركٌبه اإللكترونً (93

 نصؾ قطر ذرته . من أكبرنصؾ قطر أٌون الكلورٌد  (92

 . IIIنصؾ قطر أٌون الحدٌد  من أصؽر IIنصؾ قطر أٌون الحدٌد  (95

 من وضع النموذج الذري. بورلذرات الهٌدروجٌن تمكن  االنبعاث الخطًبدراسة طٌؾ  (96

 نسٌوم.الفر وٌتحول إلى عنصر 2He4ٌفقد دقٌقة ألفا  89Ac 227 عنصر األكتبٌوم (97

 مصهور هالٌداتها.لـٌحضر فلزات األقالء بالتحلٌل الكهربً  (92

 .أكسجٌن وثانً أكسٌد النٌتروجٌن حرارٌاقوي حٌث ٌعطً عند تحلله  مإكسد حمض النٌترٌك عامل (99

 هو أقوى القلوٌات .السٌزٌوم هو أقوى األحماض الهالوجٌنٌة .بٌنما هٌدروكسٌد  ٌودٌد الهٌدروجٌن (000

 ل فكرة الكم فً تحدٌد طاقة اإللكترونات فً مستوٌات الطاقة.العالم الذي أدخ بور (000

 تبنى أن المادة مكونة من مكونات أربعة هً الهواء والتراب والنار والماء. أرسطو (008

 .2KO عند تسخٌن البوتاسٌوم فً الهواء ٌتكون (003

 نٌوم.كلورٌد األموعن ؼاز النشادر فٌعطً معه سحب بٌضاء من للكشؾ  حمض الهٌدروكلورٌكٌستخدم  (002

 .سولفاي.ٌحضر صودا الؽسٌل فً الصناعة بواسطة طرٌقة  (005

 .Cu O عند إضافة محلول الصودا الكاوٌة الى محلول كبرٌتات النحاس وتسخٌن الراسب ٌتكون مادة سوداء من (006
 

 
ٛ ٌؾ١ٓ اعزىّبي اٌؼذد اٌّغزٙذفثبٌظف اٌضبٌش ٠زُ اٌؾغض خالي شٙش أثش٠ً ٚ ِب٠ ٌٍؼبِخ  ػٍٝ خذِبرٕبٌٍؾظٛي   

فمؾ أفشاد   5ٌّغّٛػخ فمؾ "  ا اٌمب٘شح اٌىجشٜ " خبصؽالة   
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 ٚػؼ ثبٌّؼبدالد اٌشِض٠خ ِبرا ٠ؾذس فٟ وً ِّب ٠أرٟ:
 اٌظٛد٠َٛ()األوغغ١ٓ ِٓ ٔزشاد  اصش اٌؾشاسح ػٍٝ ٔزشاد اٌظٛد٠َٛ -1

2NaNO3              Δ                                             2NaNO2  + O2 

 ش اٌؾشاسح ػٍٝ وشثٛٔبد ا١ٌٍض١َٛ   ) أوغ١ذ ا١ٌٍض١َٛ ِٓ وشثٛٔبد ا١ٌٍض١َٛ (اص-2

Li2CO3            
1000 ˚C          

                           Li2O  +CO2 

 ٝ ؽّغ ا١ٌٕزش٠ه اٌّشوض )صبٟٔ أوغ١ذ ا١ٌٕزشٚع١ٓ ِٓ ؽّغ ا١ٌٕزش٠ه(اصش اٌؾشاسح ػٍ-3

4HNO3                                  Δ                                 4NO2  + O2  + 2H2O 

 رٚثبْ اٌظٛد٠َٛ فٟ اٌّبء** -4

2Na +2H2O                                            2NaOH +H2 

 

 )إٌشبدس ِٓ ا١ٌٍض١َٛ( .ً ا١ٌٍض١َٛ ِغ ١ٔزشٚع١ٓ اٌٙٛاء ٚ اراثخ إٌبرظ فٟ اٌّبءرفبػ -5

6Li +N2                                                                 2Li3N (0) َٛ١ٔزش٠ذ ا١ٌٍض١  

Li3N  + 3H2O                                                3LiOH +NH3   ٔشبدس()  

 رفبػً ا١ٌٕزشٚع١ٓ ِغ وشث١ذ اٌىبٌغ١َٛ صُ إراثخ إٌبرظ فٟ اٌّبء : )إٌشبدس ِٓ وشث١ذ اٌىبٌغ١َٛ(** - 6

CaC2 +N2                        
لٛط وٙشثٟ

                                CaCN2   ) َٛع١ٕب١ِذ اٌىبٌغ١ (  + C 

CaCN2 + 3H2O                                                 CaCO3  + 2NH3 

 اٌّبغٕغ١َٛ()إٌشبدس ِٓ . رفبػً اٌّبغٕغ١َٛ ِغ ١ٔزشٚع١ٓ اٌٙٛاء ٚاراثخ إٌبرظ فٟ اٌّبء -7

3Mg +N2                            Δ                                 Mg3N2 

Mg3N2+ 6H2O                                               3Mg(OH)2 +2NH3 

 )أوغ١ذ ا١ٌٕزش٠ه ِٓ ؽّغ ا١ٌٕزش٠ه( .إػبفخ خشاؽخ اٌؾذ٠ذ اٌٝ ؽّغ ا١ٌٕزش٠ه اٌّخفف-8

Fe + 4HNO3                        Δ  
dil

                 Fe (NO3)3  + 2H2O + NO 

 

 .إػبفخ ِؾٍٛي ١٘ذسٚوغ١ذ اٌظٛد٠َٛ اٌٝ ِؾٍٛي وجش٠زبد إٌؾبط ٚرغخ١ٓ إٌبرظ -9

CuSO4  + 2NaOH                                                    Cu(OH)2  +  Na2SO4 

Cu(OH)2                                                Δ                          CuO  +H2O 

 وٍٛس٠ذ األ١ٌَِٕٛٛ.إػبفخ ِؾٍٛي ١٘ذسٚوغ١ذ اٌظٛد٠َٛ اٌٝ ِؾٍٛي -10

AlCl3  + 3NaOH                                                   Al(OH)3  +  3NaCl 

Al(OH)3 + NaOH                                                NaAlO2 +  2H2O 

 إػبفخ خشاؽخ ٔؾبط اٌٝ ؽّغ ا١ٌٕزش٠ه اٌّشوض )صبٟٔ أوغ١ذ ا١ٌٕزشٚع١ٓ ِٓ ؽّغ ا١ٌٕزش٠ه(-11

Cu + 4HNO3                        Δ    
CONC

              Cu (NO3)2  + 2H2O + 2NO2 

 فٟ اٌظٕبػخؽش٠مخ ٘بثش ثٛػ ٌزؾؼ١ش إٌشبدس   -12

N2   +3H2
                               500  ْ  C  Fe/Mo 200 atm p               

 2NH3
 

 اوغ١ذ اٌىشثْٛ() األوغغ١ٓ ِٓ صبٟٔ رفبػً عٛثش أوغ١ذ اٌجٛربع١َٛ ِغ ٘ٛاء اٌضف١ش فٟ اٌغٛاطبد  -13

4KO2 +2CO2                       CuCl2       2                 ػبًِ ؽفبصK2CO3  + 3O2 

 و١ف ٔؾظً ػٍٝ اٌفشٔغ١َٛ ِٓ األوز١َٕٛ  -14
227

Ac 89                                                                         
223

Fr 87  + 
4
He2 

 )اٌؾظٛي ػٍٝ وشثٛٔبد اٌظٛد٠َٛ ِٓ وٍٛس٠ذ اٌظٛد٠َٛ( بٞ ٌزؾؼ١ش طٛدا اٌغغ١ً فٟ اٌظٕبػخؽش٠مخ عٌٛف  -15

NH3  + CO2  + H2O + NaCl                                                      NaHCO3  + NH4Cl 

2NaHCO3                        
HEAT

                   Na2CO3  + H2O + CO2 

 رؼشع غبص األ١ِٔٛب ٌغبق ِجٍٍخ ثؾّغ ا١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه اٌّشوض.* * -16

           ٠NH3  +HCl                                 NH4Clزىْٛ عؾت ث١ؼبء ِٓ وٍٛس٠ذ األ١َِٔٛٛ              

                             

 .عفبد األ١َِٔٛٛ و١ف ٔؾظً ػٍٝ عّبد فٛ -17

NH3  + H3PO4                                            (NH4)3 PO4 
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 و١ف ٔؾظً ػٍٝ عّبد عٍفبد إٌشبدس ِٓ  ع١ٕب١ِذ اٌىبٌغ١َٛ-18

CaCN2 + 3H2O                                                CaCO3  + 2NH3 

NH3 + H2SO4                                                                       (NH4)2 SO4  عٍفبد إٌشبدس )وجش٠زبد اال١َِٔٛٛ (عّبد  

 إػبفخ ِؾٍٛي ثشِٕغبٔبد اٌجٛربع١َٛ اٌّؾّؼخ ثؾّغ اٌىجش٠ز١ه اٌٝ ِؾٍٛي ٍِؼ ا١ٌٕزش٠ذ-19

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

 20- رفبػً فٍضاد االلالء ِغ ا١ٌٙذسٚع١ٓ

2Li  +  H2                                      2LiH 

LiH  +  H2O                                           LiOH  +  H2 

 

 و١ف ر١ّض ث١ٓ وً أص١ٕٓ ِّب ٠أرٟ:

 ؽّغ ١ٔزش٠ه ِخفف ؽّغ وجش٠ز١ه ِخفف اٌزغشثخ

إػبفخ ثشادح ٔؾبط اٌٝ وً 

 ِّٕٙب

ألْ إٌؾبط ألً  ال ٠ؾذس رفبػً

ٔشبؽ ِٓ ا١ٌٙذسٚع١ٓ فال ٠ؾً ِؾٍٗ 

 فٟ ِؾب١ًٌ أألؽّبع

٠زظبػذ غبص ػذ٠ُ اٌٍْٛ ِٓ أوغ١ذ 

ا١ٌٕزش٠ه اٌزٞ ٠زؾٛي اٌٝ أثخشح ث١ٕخ 

 ؽّشاء ػٕذ فٛ٘خ األٔجٛثخ

 ؽّغ ١ٔزش٠ه ِشوض ؽّغ ١ٔزش٠ه ِخفف اٌزغشثخ

إػبفخ ثشادح ٔؾبط اٌٝ وً 

 ِّٕٙب

١ذ ٠زظبػذ غبص ػذ٠ُ اٌٍْٛ ِٓ أوغ

ا١ٌٕزش٠ه اٌزٞ ٠زؾٛي اٌٝ أثخشح ث١ٕخ 

 ؽّشاء ػٕذ فٛ٘خ األٔجٛثخ

٠زظبػذ أثخشح ث١ٕخ ؽّشاء ِٓ غبص صبٟٔ 

أوغ١ذ ا١ٌٕزشٚع١ٓ رضداد ثئػبفخ ِض٠ذ 

 ِٓ خشاؽخ إٌؾبط.

 ِؾٍٛي وجش٠زبد األ١ٌَِٕٛٛ IIِؾٍٛي وجش٠زبد ٔؾبط  اٌزغشثخ

ِؾٍٛي اٌٍّؼ & ِؾٍٛي 

 ١٘ذسٚوغ١ذ طٛد٠َٛ

 صسق ِٓ ١٘ذسٚوغ١ذ ٠زىْٛ ساعت أ

اٌزٞ ٠زؾٛي  Cu(OH)2إٌؾبط 

اٌٝ ساعت أعٛد ثبٌزغخ١ٓ ٌزىْٛ 

 .CuOأوغ١ذ إٌؾبط األعٛد 

٠زىْٛ ساعت أث١غ ع١الر١ٕٟ ِٓ 

٠زٚة  ١٘Al(OH)3ذسٚوغ١ذ األ١ٌَِٕٛٛ 

فٟ اٌض٠بدح ِٓ اٌظٛدا اٌىب٠ٚخ ٌزىْٛ 

 أ١ٌِٕٛبد اٌظٛد٠َٛ اٌزائجخ.

 ٍِؼ وٍٛس٠ذ ا١ٌٍض١َٛ ٍِؼ وٍٛس٠ذ طٛد٠َٛ اٌزغشثخ

 اٌىشف اٌغبف

 )وشف اٌٍٙت(
 ٠ؼطٟ ٌْٛ لشِضٞ ٠ؼطٟ ٌْٛ اطفش ر٘جٟ

 ٍِؼ وٍٛس٠ذ اٌغ١ض٠َٛ ٍِؼ وٍٛس٠ذ ثٛربع١َٛ اٌزغشثخ

 ٠ؼطٟ ٌْٛ أصسق ثٕفغغٟ ٠ؼطٟ ٌْٛ ثٕفغغٟ فبرؼ اٌىشف اٌغبف

 ١ٔزش٠ذ اٌظٛد٠َٛ ٔزشاد اٌظٛد٠َٛ اٌزغشثخ

ِؾٍٛي اٌٍّؼ + ِؾٍٛي 

جٛربع١َٛ ثشِٕغبٔبد اٌ

اٌجٕفغغ١خ اٌّؾّؼخ ثؾّغ  

 اٌىجش٠ز١ه اٌّشوض

 ال ٠ؾذس شٟء

٠ضٚي ٌٛٔٙب ٌزىْٛ وجش٠زبد إٌّغ١ٕض 

 ػذ٠ُ اٌٍْٛ

 

 ؽّغ ١ٔزش٠ه ِشوض ؽّغ ١ٔزش٠ه ِخفف اٌزغشثخ

إػبفخ خشاؽخ ؽذ٠ذ اٌٝ وً 

 ِّٕٙب

 

 

 

 

 

٠زظبػذ غبص ػذ٠ُ اٌٍْٛ ِٓ أوغ١ذ 

ا١ٌٕزش٠ه اٌزٞ ٠زؾٛي اٌٝ أثخشح ث١ٕخ 

 ػٕذ فٛ٘خ األٔجٛثخ ؽّشاء

ال ٠ؾذس شٟء ٌؾذٚس ظب٘شح      

 اٌخّٛي اٌى١ّ١بئٟ.

ِغٙٛد فٟ اٌضب٠ٛٔخ اٌؼبِخ  ِؼٕب فمؾ  ألٕٔب ٔؼزّذ ػٍٝ هللا صُ اٌطشق اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌزؼ١ٍُ  ػٍٝ اٌذسعخ إٌٙبئ١خ ثألًً أؽظ  

ع١ٕٗ فمؾ 25ِؾبفظخ اٌف١َٛ ٚ ثٕٟ ع٠ٛف رمذَ ٌُٙ اٌخذِخ ِذػّخ ثبٌّمش ثّؾبفظخ اٌف١َٛ اٌّؾبػشح اٌٛاؽذح ثـ ؽالة   
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 أ١ّ٘زٙب اإللزظبد٠خ اٌّبدح

 ا٠ٛٔبد اٌظٛد٠َٛ
 دٚس ٘بَ فٟ اٌؼ١ٍّبد اٌؾ٠ٛ١خ ثبٌغغُ الٔٙب رىْٛ اٌٛعؾ اٌالصَ ٌٕمً اٌّٛاد اٌغزائ١خ

 ِٚٓ ِظبدسٖ وغزاء اٌخؼشٚاد ٚاٌٍجٓ ِٕٚزغبرٗ

 وجش٠ز١ذ اٌخبسط١ٓ
ٗ اٌٍٛػ اٌّؼذٟٔ فٟ رغشثخ سارسفٛسد ؽ١ش رؼطٟ ١ِٚؼبً ػٕذ عمٛؽ رجطٓ ث

 عغ١ّبد أٌفب ػ١ٍٙب.

 أشجبٖ اٌفٍضاد
ِضً ) اٌجٛسْٚ ٚ اٌغ١ٍىْٛ ٚ اٌغشِب١َٔٛ ٚاٌضس١ٔخ ٚاألٔز١ّْٛ (  رغّٝ أشجبٖ 

 اٌّٛطالد  ٚرغزخذَ فٟ األعٙضح اٌىٙشث١خ وبٌزشأضعزٛس.

عٛثش أوغ١ذ اٌجٛربع١َٛ 

KO2 

بد رؾزٛٞ ػٍٝ ػبًِ ؽفبص ٌزٕم١خ عٛ األعٛاء اٌّغٍمخ ِضً ٠ٛػغ فٟ ِششؾ

 اٌغٛاطبد ٚاٌطبئشاد العزجذاي غبص صبٟٔ أوغ١ذ اٌىشثْٛ ثبألوغغ١ٓ اٌالصَ ٌٍزٕفظ.

 

 ١٘ذسٚوغ١ذ اٌظٛد٠َٛ

 طٕبػخ اٌٛسق -3طٕبػخ اٌؾش٠ش اٌظٕبػٟ.  -2طٕبػخ اٌظبثْٛ  -1

 فٟ رٕم١خ اٌجزشٚي ِٓ اٌشٛائت اٌؾّؼ١خ. -4

Fe )اٌشمٛق اٌمبػذ٠خ )اٌىشف ػٓ  -5
3+

, Fe
2+

, Al 
3+,

 Cu 
2+ 

 طٛدا اٌغغ١ً

 -رغزخذَ فٟ :  2O10H3. CO 2Naوشثٛٔبد اٌظٛد٠َٛ ِزٙذسد 

 طٕبػخ اٌٛسق -2طٕبػخ اٌضعبط      -1

 فٟ اصاٌخ ػغش اٌّبء. -4طٕبػخ إٌغ١ظ     -3

 ع١ٕب١ِذ اٌىبٌغ١َٛ

CaCN2 

ٌضساػ١خ ػٕذ ػ١ٍّخ اٌشٞ ؽ١ش عّبد صساػٟ ٠ٚؼزجش ِظذساً ٌٍٕشبدس فٟ اٌزشثخ ا

 ٠زٚة فٟ ِبء اٌشٞ ٠ٚؼطٟ غبص إٌشبدس.

 اٌجضِٛد
فٟ عجبئه رز١ّض ثبٔخفبع دسعخ  اٌشطبص ٚاٌىبد١َِٛ ٚاٌمظذ٠ش٠غزخذَ ِغ 

 أظٙبس٘ب ٌزٌه رغزخذَ فٟ ػًّ إٌّظٙشاد ) اٌف١ٛصاد(.

 .ٚع١ٕ١خفٟ األعّذح ا١ٌٕزش -طٕبػخ ؽّغ ا١ٌٕزش٠ه  –فٟ طٕبػخ إٌشبدس ا١ٌٕزشٚع١ٓ

 ػٕذ أؾالٌٙب ثبٌؾشاسح ٠ؾذس أفغبس شذ٠ذ ٌزا رغزخذَ فٟ طٕبػخ اٌجبسٚد ٔزشاد اٌجٛربع١َٛ

 ٠غزخذَ ٌزغف١ف غبص إٌشبدس ػٕذ رؾؼ١شٖ فٟ اٌّؼًّ   CaO٘ٛ أوغ١ذ وبٌغ١َٛ  اٌغ١ش اٌؾٟ

 ٠غزخذَ فٟ ػًّ اٌخال٠ب اٌىٙشٚػٛئ١خ. ٚوزٌه اٌجٛربع١َٛ. اٌغ١ض٠َٛ

 خ ٌألخشبة ألْ  رأص١شٖ عبَ ػٍٝ اٌؾششاد ٚ  اٌجىز١ش٠ب ٚاٌفطش٠بدِبدح ؽبفظ اٌضس١ٔخ

 اٌفٛعفٛس
 –لظذ٠ش  –) ٔؾبط طٕبػخ اػٛاد اٌضمبة ٚ االعّذح ٚ عج١ىخ ثشٚٔض اٌفٛعفٛس

 اٌزٟ رظٕغ ِٕٙب ِشاٚػ اٌغفٓ فٛعفٛس (        

 ػالط عشؽبْ اٌذَ  " اٌٍٛو١ّ١ب " صبٌش اوغ١ذ اٌضس١ٔخ

 االٔز١ّْٛ
اعٙضح –ٌشطبص رغزخذَ فٟ طٕبػخ ثطبس٠خ اٌشطبص اٌؾبِؼ١خ عج١ىزٗ ِغ ا

   االشؼخ رؾذ اٌؾّشاءاٌىشف ػٓ 

خبِبد اٌظٛد٠َٛ ٚ 

 اٌجٛربع١َٛ
 KCl . MgCl2 . 6H2Oخبَ "سٚاعت اٌىبسٔب١ٌذ"     - NaClاٌٍّؼ اٌظخشٞ

    CaF2 . Ca3(PO4)2االثبر١ذ    – Ca3(PO4)2 فٛعفبد اٌىبٌغ١َٛ اٌظخشٞ خبِبد اٌفٛعفبد

ا٠ٛٔبد اٌجٛربع١َٛ             

 "اٌذٚس اٌؾ١ٛٞ"

 – رٍؼت دٚس ٘بَ فٟ رخ١ٍك اٌجشٚر١ٕبد اٌزٟ رؾىُ اٌزفبػً اٌى١ّ١بئٟ فٟ اٌخ١ٍخ

 اوغذح اٌغٍٛوٛص ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌطبلخ  ِٚٓ ِظبدسٖ اٌٍؾَٛ ٚاٌٍجٓ ٚاٌج١غ 

 

 

 

ؽظخ ِشاعؼخ ١ٌٍخ إِزؾبْ  2ؽظخ ِشاعؼخ ػبِخ +  2 + ٚ ِشاعؼبد دٚس٠خ  ؽظخ  ششػ  30اٌظف اٌضبٌش  اٌضبٔٛٞ ِٕٙظ   

 2019/ 1/5ؽزٝ   27/3ٚ ؽً أِزؾبٔبد ػبِخ  ِٓ   2019/  3/  20ٚ ٠ٕزٟٙ فٟ    2018/  8/ 1ِٓ ٠ٚجذأ 
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 ِغبئً 

 0.76وطول الرابطة بٌن الكربون والكلور  انجستروم    0.92اذا كان طول الرابطة فً جزيء الكلور =  - 1
 انجستروم  

 احسب نصؾ قطر ذرة الكربون
-اٌؾً:   

    أٔغغزشَٚ 0.99=   2÷    1.98 ٔظف لطش رسح اٌىٍٛس =

ٔظف لطش رسح اٌىٍٛس –= ؽٛي ساثطخ اٌىشثْٛ ٚاٌىٍٛس  ٔظف لطش رسح اٌىشثْٛ   

 أٔغغزشَٚ 0.77=  0.99 – 1.76=     

 

 اعئٍخ ِزٕٛػخ

        -        26Fe      -     35Br         ذٞ ت اٌزٛص٠غ االٌىزشٟٚٔ ٌٍزساد ا٢ر١خ رجؼب ٌّجذأ اٌجٕبء اٌزظبػاوز -1

15P 

  اٌؾً : 

Fe :  1s
2 
,2s

2 
,2p

6 
3s

2
,3p

6
, 4s

2
, 3d

6 

Br : ------------------------------------------------ 

P : ------------------------------------------------------ 

 

           7N       -       8O                 اوزت اٌزٛص٠غ االٌىزشٟٚٔ ٌٍزساد ا٢ر١خ رجؼب ٌمبػذح ٘ٛٔذ : -2

N : 1S
2 
, 2S

2
 , 2PX

1
, 2PY

1
, 2PZ

1
 

O : ---------------------------------------------- 

 

         11Na     -     9F       فٟ رساد اٌؼٕبطش االر١خ:اوزت اؽزّبالد اػذاد اٌىُ االسثؼخ  ٌالٌىزشْٚ االخ١ش  -3

Na : 1s
2 
,2s

2 
,2p

6
 , 

 
3s

1 

 3ػذد اٌىُ اٌشئ١غٟ ٌالٌىزشْٚ االخ١ش =      

 اٌضبٔٛٞ = طفش 

 اٌّغٕبؽ١غٟ = طفش

  ½اٌّغضٌٟ = +

 

 (   2 , 1 , 0)االعبثخ          ؟ n=3اٌّّىٕٗ ػٕذِب ٠ىْٛ   Lِب ل١ُ  -4

 , L= 0 , 1     &   ml = 0- , 1)االعبثخ      n=2ٌّؾزٍّخ الٌىزشْٚ ػذد وّٗ اٌشئ١غٟ ا  L , mlاوزت ل١ُ  -5

0 , +1   ) 

 ٚػؼ االوغذح ٚاالخزضاي فٟ اٌزفبػالد االر١خ -6

FeCl3                -            FeCl2        - 

         Cr2O3      Cr2O7 
-2

                                    -      

 

  اوزت اٌّؼبدالد اٌزٟ رذي ػٍٝ اْ اوغ١ذ اٌظٛد٠َٛ لبػذٞ ٚصبٌش اوغ١ذ اٌىجش٠ذ ؽّؼٟ -7

٠ٚىْٛ لٍٛٞ ) ١٘ذسٚوغ١ذ طٛد٠َٛ (  اِب صبٌش اوغ١ذ   ٠زٚة فٟ اٌّبءلبػذٞ الٔٗ اوغ١ذ اٌظٛد٠َٛ  اإلعبثخ :

 اٌىجش٠ذ  ؽّؼٟ الٔٗ ٠زٚة فٟ اٌّبء ٠ٚىْٛ ؽّغ وجش٠ز١ه 

 

Na2O(s) +H2O(l )                                                                             2NaOH(aq)        

SO3 (g) +H2O(l )                                              H2SO4 (aq)   
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ٞ ٌٗ اعزٕزظ ػذد وً ِٓ اصٚاط االسرجبؽ  ٚاالصٚاط اٌؾشح ٚوزٌه رشر١ت اصٚاط االٌىزشٚٔبد ٌٍغضٞء اٌز -8

  AX2Eاالخزظبس 

 (A  ِضٍش رشر١ت اصٚاط االٌىزشٚٔبد  -  1ػذد االصٚاط اٌؾشح    2ػذد اصٚاط االسرجبؽ  –ٟ٘ اٌزسح اٌّشوض٠خ

   SO2  جش٠ذٚصبٟٔ اوغ١ذ اٌى  -     BF3ِغزٛٞ  ِضً صبٌش فٍٛس٠ذ اٌجٛسْٚ 

 اوزت ِؼبدالد رؾؼ١ش وشثٛٔبد اٌظٛد٠َٛ فٟ اٌظٕبػخ ثطش٠مخ عٌٛفبٞ  -9

 

 ؾؼ١ش وشثٛٔبد اٌظٛد٠َٛ فٟ اٌّؼًّاٌّؼبدٌخ اٌى١ّ١بئ١خ اٌزٟ رٛػؼ ؽش٠مخ ر اوزت -10

  

 
 

اششػ ؽش٠مخ رؾؼ١ش ا١ٌٕزشٚع١ٓ ِٓ اٌٙٛاء اٌغٛٞ ِغ سعُ اٌغٙبص اٌّغزخذَ ٚػ١ٍٗ اٌج١بٔبد ٚوزبثخ ِؼبدٌخ  -11

 اٌزفبػً

 

 

2Cu(S) + O2(g)                                                         2CuO(s)                                 

 

 ٚظ١فخ ؽّغ اٌىجش٠ز١ه  اِزظبص ثخبس اٌّبء ِٓ اٌٙٛاء     

 

  HNO3 -  N2O    -  NH3   -  N2    -     NOاؽغت اػذاد اٌزأوغذ  ا٢ر١خ  )أ( ا١ٌٕزشٚع١ٓ فٟ  -12

 

       KO2   -   Na2O2    -     O3    -    OF2)ة( االوغغ١ٓ فٟ                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

5أٚ شٙش  4خالي شٙش  ِؼٕب ٌّٓ ٌُ ٠ؾغض ِمذِب  ٌٍؼبِخ ِىبْال   

ع١ٕٗ ِظشٞ 100اٌؾغض ِجٍغ ِمذَ   
ٛفذ  اٌخش٠طخ اٌض١ِٕخ ٌٍّٕٙظ ٚ ششػ إٌّٙظ ع اٌطبٌت ػٕذ اٌؾغض٠غزٍُ 

       ٚ ٠غزٍُ ػٕذ أٚي ِؾبػشح ِطجٛػبد إٌّٙظ ثبٌىبًِ  ٌؾ١ٓ اٌطجبػخ
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 عؤاي ػًٍ ٌّب ٠أرٟ  أٚ أروش اٌغجت اٌؼٍّٟ:

 الٔٗ ال ٠ٛعذ ػٕظشاْ ٌّٙب ٔفظ اٌط١ف اٌخطٟ.: اٌط١ف اٌخطٟ ألٞ ػٕظش ٘ٛ خبط١خ ١ِّضح ٌٗ -1

الٔٗ ٚعذ ثبٌزغشثخ أٗ عغ١ُ ِبدٞ ٌٗ خٛاص ِٛع١ٗ الٔٗ رظبؽجخ ِٛعبد ِبد٠خ .االٌىزشْٚ ٌٗ ؽج١ؼخ ِضدٚعخ -2

 برغخ ػٓ ؽشوزٗ.ٔ

الْ رٌه أفؼً ٌٙب . ِغزمٍخ لجً اْ رضدٚط فٟ اٌّغزٜٛ اٌفشػٟ اٌٛاؽذ بد اْ رشغً االٚسث١زبالدٌىزٛٔرفؼً اال -3

 ِٓ  ؽ١ش اٌطبلخ ؽزٝ رىْٛ اٌزسح اوضش اعزمشاسا.

ٍٚ ٌؼذد االٌىزشٚ اٌزسح ِزؼبدٌخ اٌشؾٕخ اٌىىٙشث١خ . -4 ٔبد ألْ ػذد اٌجشٚرٛٔبد اٌّٛعجخ اٌّٛعٛدح ثبٌٕٛاح ِغب

 . اٌغبٌجخ اٌزٟ رذٚس ؽٛي إٌٛاح

ٍٚ ٌؼذد اٌىزشٚٔبد أ٠ْٛ اٌظٛد٠َٛ -5 ألْ رسح اٌفٍٛس رىزغت اٌىزشْٚ ٚرزؾٛي . ا٠ْٛ اٌفٍٛس٠ذ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ػذد ِغب

اٌىزشٚٔبد ألٔٗ الفٍض أِب رسح اٌظٛد٠َٛ رفمذ اٌىزشْٚ ٚرزؾٛي اٌٝ ا٠ْٛ  10اٌٝ ا٠ْٛ فٍٛس٠ذ عبٌت ٠ؾزٛٞ ػٍٝ 

 ٌىزشْٚ الٔٙب فٍض.ا 10طٛد٠َٛ ِٛعت  ثٗ 

ٟ عضٞء إٌشبدس ػٍٝ صٚط اٌىزشٚٔبد ؽش فالؽزٛاء رسح ا١ٌٕزشٚع١ٓ  رى٠ٛٓ ساثطخ رٕبعم١خ فٟ أ٠ْٛ األ١َِٔٛٛ. -6

 .ٚإٌشبدس ١ٌزىْٛ ا٠ْٛ اال١َِٔٛٛاٌّٛعت  ٠ّٕؾٗ ٌٍجشٚرْٛ اٌّٛعت ٚرزىْٛ اٌشاثطخ اٌزٕبعم١خ ث١ٓ اٌجشٚرْٛ 

الْ اٌشىً اٌخطٟ ٌٍغضٞء ٠ؤدٞ اٌٝ اْ .  ٝ ساثطز١ٓ لطج١ز١ٓغ١ش لطجٟ ثبٌشغُ ِٓ اؽزٛاءٖ ػٍ  CO2عضٞء  -7

 وً ساثطخ رالشٟ رأص١ش اٌشاثطخ األخشٜ )ِؾظٍخ ػضَٚ االصدٚاط اٌمطج١خ = طفش

اصٚاط ثغجت ص٠بدح لٜٛ اٌزٕبفش ث١ٓ ا١ٌّضبْ .ِمذاس اٌضا٠ٚخ ث١ٓ اٌشٚاثؾ فٟ عضٞء إٌشبدس ألً ِّب فٟ عضٞء  -8

 فٟ ؽبٌخ إٌشبدس. االسرجبؽ  فٟ ؽبٌخ ا١ٌّضبْ ػٕٙب

ألٔٙب رؾزٛٞ ػٍٝ اٌىزشْٚ ِفشد فٟ اٌّغزٜٛ  ػؼف لٛح اٌشاثطخ اٌفٍض٠خ ث١ٓ رساد فٍضاد اٌّغّٛػخ األٌٚٝ . -9

 االخ١ش ٚاٌشاثطخ اٌفٍض٠خ رضداد لٛح ثض٠بدح ػذد اٌىزشٚٔبد اٌّغزٜٛ االخ١ش .

 ض ثخبس اٌّبء ِٓ اٌٙٛاء ( .الٔٙب ِبدح ِز١ّؼخ ) رّز . ػذَ اعزخذاَ ٔزشاد اٌظٛد٠َٛ فٟ طٕبػخ اٌجبسٚد -10

 ثغجت ٔشبؽٗ ٚوضشح ِشوجبرٗ رؼذد ؽبالد رأوغذ ا١ٌٕزشٚع١ٓ . -11

 2الٔٗ ٠زىْٛ ِٓ صالصخ اٚسث١زبالد ٚوً اٚسث١زبي ٠زشجغ ثؼذد . ثغزخ اٌىزشٚٔبد ٠pزشجغ اٌّغزٜٛ اٌفشػٟ  -12

 اٌىزشْٚ.

رسح اٌفٍٛس ٚ ص٠بدح لٛح اٌزٕبفش  .ثغجت طغش ؽغُ ا١ًٌّ االٌىزشٟٚٔ ٌٍفٍٛس اطغش ِٓ ا١ًٌّ االٌىزشٟٚٔ ٌٍىٍٛس -13

 ث١ٓ االٌىزشْٚ اٌغذ٠ذ ٚاالٌىزشٚٔبد اٌزغؼخ اٌّٛعٛدح ؽٛي إٌٛاح .

. الٔٗ ٠زفبػً ِغ ِؾب١ًٌ االؽّبع ومبػذح ٚ ٠زفبػً ِغ ِؾب١ًٌ  اوغ١ذ اٌخبسط١ٓ ِٓ االوبع١ذ اٌّزشددح -14

  اٌم٠ٍٛبد وؾّغ .

صٕبء اٌزفبػً اٌى١ّ١بئٟ ٚرضداد شؾٕزٙب  اٌّٛعجخ )اٞ الٔٙب رفمذ اٌىزشٚٔبد ا اٌفٍضاد ػٛاًِ ِخزضٌخ ل٠ٛخ . -15

 رؾذس ٌٙب ػ١ٍّخ اوغذح ( .

الٌىزشْٚ اٌّغزٜٛ االخ١ش ثغجت طغش   ٌغٌٙٛخ فمذٖ اعزخذاَ اٌغ١ض٠َٛ فٟ طٕبػخ اٌخال٠ب اٌىٙشٚػٛئ١خ . -16

 عٙذ رأ٠ٕٙب ٚوجش ؽغّٙب.

ئ١ب ف١ؾً ِؾً ١٘ذسٚع١ٓ اٌّبء ٚ الْ اٌظٛد٠َٛ ٔشؾ و١ّ١ب ػذَ اعزخذاَ اٌّبء فٟ اؽفبء ؽشائك اٌظٛد٠َٛ -17

 ٠ىْٛ اٌزفبػً ِظؾٛثب ثبٔطالق ؽبلخ وج١شح رؤدٞ اٌٝ اشزؼبي ا١ٌٙذسٚع١ٓ.

 ٌزأص١شٖ اٌغبَ ػٍٝ اٌؾششاد ٚاٌجىز١ش٠ب ٚاٌفطش٠بد . ٠غزخذَ اٌضس١ٔخ وّبدح ؽبفظخ ٌالخشبة . -18

 ٠ؼزجش ؽّغ ا١ٌٕزش٠ه ػبًِ ِؤوغذ .  -19

  O 2+2H2  +O 24NO                   3       4HNOب الٔٗ ٠ٕزظ غبص االوغغ١ٓ ػٕذ رؾٍٍٗ ؽشاس٠ 

الْ دسعخ اٌؾشاسح اٌؼب١ٌخ رض٠ذ ِٓ عشػخ رفىىٗ اٌٝ ا١ِٔٛب . ٠فؼً اعزخذاَ عّبد ا١ٌٛس٠ب فٟ إٌّبؽك اٌؾبسح -20

 ٚصبٟٔ اوغ١ذ اٌىشثْٛ.

ألْ ِشوجبد فٛق االوغ١ذ رزفبػً ِغ اٌّبء ٚ . فٛق االوغ١ذ ٚ عٛثش أوغ١ذ ػٛاًِ ِؤوغذٖ ل٠ٛخ .ِشوجبد  -21

ٌّبء ٚ ً ِؤوغذ ث١ّٕب ِشوجبد عٛثش أوغ١ذ رزفبػً ِغ ااالؽّبع  ٚرؼطٟ فٛق اوغ١ذ ا١ٌٙذسٚع١ٓ ٚ ٘ٛ ػبِ

 ٔىزت اٌّؼبدالد  " االؽّبع ٚ رؼطٟ فٛق أوغ١ذ ا١ٌٙذسٚع١ٓ ٚ االوغغ١ٓ  " ِؤوغذ لٛٞ  " 

١ٌؾشس ٠ٕٗ رأًٙ ف١غذ ١ٛد٠ْ ا٠ٌٛأُ ثغجت وجش ؽغ١ٕ١خ . ٠ٛد٠ذ ا١ٌٙذسٚع١ٓ ألٜٛ االؽّبع اٌٙبٌٛع٠ؼزجش  -22

 ٓ ١ذسٚع١اٌٙ

ألّٔٙب ٠زفبػالْ ِغ األؽّبع وبوبع١ذ لبػذ٠خ ٚ اال١ٌَِٕٛٛ ٚ اوغ١ذ اٌخبسط١ٓ ِٓ االوبع١ذ اٌّزشددح . اوغ١ذ  -23

 ٚ ِبء  " ٔىزت اٌّؼبدالد " ٠زفبػالْ ِغ اٌم٠ٍٛبد وأوبع١ذ ؽّؼ١خ ٚ ٠ٕزظ فٟ اٌؾبٌز١ٓ ٍِؼ 
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 عذٚي ٠ٛػؼ ل١ُ اػذاد اٌىُ االسثؼخ الٌىزشٚٔبد اٌّغز٠ٛبد اٌشئ١غ١خ االسثؼخ االٌٚٝ:

 

 

 

 

 

 

 

 أششػ ؽش٠مخ ٠ٌٛظ إٌمط١خ ِٛػؾب ثّضبي ٌٍذٚسح اٌضبٌضخ :

 ؽش٠مخ "٠ٌٛظ" إٌمط١خ: ٟ٘ ؽش٠مخ ِجغطخ أعزؾذَ ف١ٙب إٌمبؽ ٌزّض١ً اٌىزشٚٔبد اٌزىبفؤ 

 

       1A           2A          3A            4A           5A          6A              7A          0          

Na         12Mg        13Al        14Si          15P          16S             17Cl      18Ar      11             

  (Ne),3s
1
   (Ne),3s

2
,     (Ne),3s

2
,3p

1
   (Ne),3s2

,3p2
       (Ne),3s2

,3p3 
         (Ne),3s2

,3p
4

          (Ne),3s2
,3p5

        (Ne),3s2
,3p6   

   

..                    . .                            .                                     .                                       .. 

      Na.           Mg:        Al:          : Si:            :  P:             : S:                : Cl :      : Ar: 

                                                                                                                                            .              . .  

بالد اٌّغزٜٛ اٌخبسعٟ ٚاٌزٞ ٌُ ٠شبسن فٟ رى٠ٛٓ ٚلذ أؽٍك ٠ٌٛظ ػٍٝ صٚط االٌىزشٚٔبد اٌّٛعٛد فٟ أؽذ اٚسث١ز

 اٌشٚاثؾ ِظطٍؼ " صٚط ؽش "  ٚاٌضٚط اٌّغئٛي ػٓ رى٠ٛٓ اٌشاثطخ ِظطٍؼ  " صٚط االسرجبؽ "

 

 

  اٌظ١غخ اٌؼبِخ  ٌألؽّبع  ٚ اٌمٛاػذ   MOH ٌّؼشفخ ٔٛع اٌّبدح ؽّغ أٚ لٍٛٞ 

 

 

 

 

 

 

 

   M   فٍض     M الفٍض    

 طغ١ش وج١ش ٔظف اٌمطش

اٌغزةلٛح  لٛح اٌغزة ث١ٓ  رسح اٌفٍض ٚاالوغغ١ٓ الً  

   ِٓ اٌغزة ث١ٓ االوغغ١ٓ ٚا١ٌٙذسٚع١ٓ 

لٛح اٌغزة ث١ٓ  رسح اٌفٍض ٚاالوغغ١ٓ اوجش 

   ِٓ اٌغزة ث١ٓ االوغغ١ٓ ٚا١ٌٙذسٚع١ٓ 

 رزأ٠ٓ اٌّبدح ومبػذح اٌزأ٠ٓ

ٚ رؼطٝ أ٠ْٛ ا١ٌٙذسٚوغ١ً    

 رزأ٠ٓ اٌّبدح وؾّغ

 ٚ رؼطٝ أ٠ْٛ ا١ٌٙذسٚع١ٓ

 

 اٌّؼبدٌخ

MOH     M
+
 + OH

-
 MOH      MO

-
 + H

+
 

 

 
 

 

M 
+ 

   O 
-
   H 

+ 

رغبرة
 

رٕبفش
 

رغبرة
 

لتحقيق حلمه   جميع الطالب و المعلمين و كل من يحصل على هذه المراجعة  وفق  اللهم    
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 اٌظ١غخ اٌؼبِخ ٌألؽّبع األوغغ١ٕ١خ ) ٌّؼشفخ لٛح اٌؾّغ ِٓ ػؼفٗ :-

MOn(OH)m 

(M) رسح اٌؼٕظش :-ؽ١ش:     . 

 ( On ) غ١ش ِشرجطخ ثبألوغغ١ٓ . : ػذد رساد األوغغ١ٓ    

                     m ّغ .: ػذد رساد ا١ٌٙذسٚع١ٓ فٝ اٌؾ      

.اٌزٜ ٠ؾزٜٛ ػٍٝ ػذد أوجش ِٓ رساد األوغغ١ٓ غ١ش اٌّشرجطخ ثب١ٌٙذسٚع١ٓ٘ٛ  اٌؾّغ األلٜٛ:   

 ٔٛع اٌؾّغ

 ػذد رساد

غ١ش  االوغغ١ٓ

اٌّشرجطخ 

  ب١ٌٙذسٚع١ٓثـ

ط١غخ اٌؾّغ 

 األوغغ١ٕ١خ

MOn(OH)m 

 اعُ اٌؾّغ

 

 اٌؾّغ

 H4SiO4 األسصٛع١ٍى١ٔٛه Si(OH)4 - ؽّغ ػؼ١ف

 H3PO4 األسصٛفغفٛس٠ه PO(OH)3 1 ؽّغ ِزٛعؾ

 H2SO4 اٌىجش٠ز١ه SO2(OH)2 2 ؽّغ لٜٛ

 HClO4 اٌج١شٚوٍٛس٠ه ClO3(OH) 3 ؽّغ لٜٛ عذاً 

 
 اختبارات تجرٌبٌة

 
 االختبار االول 

 اجب عن اربعة اسبلة فقط من االسبلة التالٌة :
 السإال االول :

 )أ(اكتب المفهوم العلمً الدال على العبارات االتٌة :
عناصر لها مظهر الفلزات ومعظم خواص الال فلزات . -0  
منطقة داخل السحابة االلٌكترونٌة ٌزداد فٌها احتمال تواجد االلٌكترون . -8  
لتهجٌن ٌنشؤ من تداخل االوربٌتاالت فً جزيء المٌثاننوع من ا -3   

.اكاسٌد العناصر الالفلزٌة  تذوب فً الماء مكونة احماض  – 2  
 )ب( وضح بالمعادالت الرمزٌة المتزنة :

 استخدام كربونات الصودٌوم فً ازالة عسر الماء الناشء عن وجود امالح الماؼنسٌوم والكالسٌوم 

 السإال الثانً :
 )أ(  اذكر السبب العلمً :

درجة انصهار فلز االلومنٌوم اعلى من درجة انصهار فلز الصودٌوم  – 0  
ناصر المجموعة الخامسة  .تؤكسد ع تعدد حاالت  – 8  
. 2Sاكبر من طاقة المستوى الفرعً  3d طاقة المستوى – 3  
تسمى اشباه الفلزات باشباه الموصالت . – 2  

 )ب( وضح بالمعادالت الرمزٌة المتزنة اثر الحرارة على كل من :
حمض النٌترٌك  – 8كربونات اللٌثٌوم                   – 0  

 السإال الثالث : 
رح مع رسم الجهاز المستخدم وكتابة المعادالت  طرٌقة تحضٌر ؼاز النشادر جافا  فً المعمل  )أ(اش  

 )ب( قارن بٌن :
عناصر المجموعة الواحدة و عناصر الدورة الواحدة بالجدول الدوري  ) ٌكتفً باثنٌن (       

 )ج( وضح بالرسم الشكل الفراؼً لجزيء المٌثان طبقا لنظرٌة رابطة التكافإ

سإال الرابع :ال  
) أ ( اذكر استخدام كل مما ٌؤتً مع التوضٌح بالمعادالت الرمزٌة المتزنة :   

سوبر اكسٌد البوتاسٌوم   -0  
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سٌنامٌد الكالسٌوم  – 8  
 )ب( وضح ما ٌحدث من اكسده واختزال فً التفاعل التالً 

Zn   +    HgO                      ZnO    +     Hg 

 السإال الخامس:
) أ ( ما المقصود بكل من :    
التهجٌن   - 3التآصل                     – 8قاعدة هوند                – 0   

انجستروم  0.92انجستروم  وفً جزيء الكلور   0.89) ب ( اذا كان طول الرابطة فً جزيء كلورٌد الهٌدروجٌن   
احسب طول الرابطة فً جزيء الهٌدروجٌن     

المتزنة التً تعبر عن تفاعل النحاس مع حمض النٌترٌك المركز )ج( اكتبالمعادلة   
 

 " انتهت االسبلة "

======================================================== 

 االختبار الثانً
 

 اجب عن اربعة اسبلة فقط مما ٌلً :
 السإال األول :

 ) أ ( اكتب المفهوم العلمً :
ً الطاقة كمٌة الطاقة المنطلقة أو الممتصة عندما ٌنتقل الكترون من مستوى آلخر ٌختلؾ عنه ف  -0  
منطقة داخل السحابة االلٌكترونٌة ٌزداد فٌها احتمال تواجد االلٌكترون .  - 8  

 )ب( اذكر استخداما واحدا لكل من :
الفسفور   - 8اٌونات البوتاسٌوم              – 0   

 )ج( وضح بالمعادالت الرمزٌة المتزنة تفاعل الماؼنسٌوم مع النٌتروجٌن ثم تحلل الناتج مابٌا 

سإال الثانً : ال  
) أ (اختر االجابة الصحٌحة من بٌن االقواس :     

(  38  -  02  -  2عدد االلكترونات التً ٌتشبع بها  المستوى الربٌسً الثالث  )  – 0  
االكسجٌن  (  -الهٌدروجٌن   -عند انحالل نترات المجموعة االولى ٌتصاعد ؼاز ) ثانً اكسٌد الكربون  – 8  

الكٌمٌابٌة لكل من : )ب(  اكتب الصٌؽة  
الفوسفٌن    - 8االباتٌت                       – 0         

 ) ج ( وضح بالمعادالت الرمزٌة المتزنة  ما اثر الحرارة على كل من :
حمض النٌترٌك    -  8نٌترٌت االمونٌوم                   - 0         

 السإال الثالث :
) أ ( ما المقصود بكل من :   

الرابطة الفلزٌة    -8نظرٌة رابطة التكافإ                    – 0      
 )ب( علل لما ٌاتً موضحا بالمعادالت ان وجدت

فوق اكسٌد الصودٌوم عامل مإكسد قوي -0   
تزٌد الحامضٌة فً المجموعة السابعة " الهالوجٌنات " بزٌادة العدد الذري – 8  

على كبرٌتات الخارصٌن من ثالث اكسٌد الكبرٌت) ج ( وضح بالمعادالت الرمزٌة  كٌؾ تحصل   

 السإال الرابع :
 ) أ ( اشرح مع رسم الجهاز المستخدم وكتابة المعادالت الرمزٌة المتزنة طرٌقة تحضٌر حمض النٌترٌك فً المعمل 

 )ب ( احسب عدد تؤكسد كل من :
عة الكربونات الكربون فً مجمو – 8النٌتروجٌن فً اكسٌد النٌترٌك            – 0      

 )ج( اكتب معادلة تفاعل الحدٌد مع حمض النٌترٌك المخفؾ 

 السإال الخامس :
 ) أ( قارن بً التهجٌن فً المٌثان  واالٌثٌلٌن من حٌث نوع التهجٌن  و الشكل الفراؼً 

 ) ب ( وضح بالمعادالت الرمزٌة المتزنة كٌؾ تستخدم صودا الؽسٌل فً ازالة عسر الماء 
انجستروم وطول الرابطة فً جزيء الهٌدروجٌن =  0.92طول الرابطة فً جزيء فلورٌد الهٌدروجٌن = ن ) ج ( اذا كا

انجستروم احسب طول الرابطة فً جزيء الفلور 0.6  
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 االختبار الثالث 

 اجب عن اربعة اسبلة فقط :
 السإال  االول :

 ) أ ( اكتب المصطلح العلمً :
لكترونات الموجود فً احد اوربٌتاالت المستوى الخارجً ولم ٌشارك فً تكوٌن الروابط زوج اال  -0  
مجموعة عناصر تظهر تدرجا منتظما فً خواصها وال نجده فً العناصر االنتقالٌة  – 8  

 ) ب ( وضح بالمعادالت الرمزٌة المتزنة اثر الحرارة على كل من :
كربونات اللٌثٌوم  - 8حمض النٌترٌك             - 0         

 )ج( ما المقصود بكل من :
نظرٌة رابطة التكافإ  - 8مبدأ باولً لإلستبعاد                    – 0  

 

 
 السإال الثانً :

) أ ( اختر االجابة الصحٌحة :   
(   n  -  8 n8 8( ٌحدد من العالقة  )   Nعدد اوربٌتاالت مستوى الطاقة الربٌسً  )   – 0   

االثنٌن معا (  -تساهمٌة قطبٌة  -ابط فً اٌون االمونٌوم  )  تناسقٌة نوع الرو – 8  
 ) ب( علل لما ٌؤتً :

عدم اطفاء حرابق الصودٌوم بالماء  – 0  
ٌستخدم سٌنامٌد الكالسٌوم كسماد زراعً  – 8  

الزواٌا بٌن الروابط -) ج ( قارن بٌن االٌثٌلٌن واالستٌلٌن  من حٌث نوع التهجٌن    
  

 
لثالث : السإال ا  

فً المعمل من الهواء الجوي مع كتابة المعادالت ) أ  ( اشرح مع الرسم طرٌقة تحضٌر النٌتروجٌن   
 )ب ( وضح بالمعادالت كٌؾ تحصل على كربونات الصودٌوم من  كلورٌد الصودٌوم

 ) ج ( اذكر اسم المادة التً تستخدم فً : 
تخلٌق البروتٌنات و أكسدة الجولوكوز  - 8        تنقٌة البترول من الشوابب الحامضٌة           -0   
  

 
 السإال الرابع :

 ) أ ( ما ناتج كل من بالمعادالت الرمزٌة :
تسخٌن البوتاسٌوم مع االكسجٌن – 8تفاعل النحاس مع حمض النٌترٌك المخفؾ                - 0   

سمرفٌلد  (   -اٌزنبرج   )ب( وضح دور العلماء اآلتً اسمابهم فً خدمة علم الكٌمٌاء  )  ه  
االباتٌت (  -) ج ( اكتب الصٌؽة الكٌمٌابٌة للمركبات التالٌة  ) الكارنالٌت     

 السإال الخامس :
:) أ ( احسب عدد تؤكسد كل من   

النٌتروجٌن فً مجموعة االمونٌوم   -   8الفوسفور فً حمض الفسفورٌك                  -  0    
لكترونً لكل من حسب مبدأ البناء التصاعدي  مع رسم اخر مستوى حسب قاعدة هوند  ) ب ( اكتب التوزٌع اال  

37Rb       -    7N 
انجستروم   0.76انجستروم   وطول الرابطة بٌن الكربون والكلور   0.92)ج(اذا كان طول الرابطة فً جزيء الكلور =   

 احسب نصؾ قطر ذرة الكربون
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 
 

 أؽجبئٟ ِؼٍّٛ اٌى١ّ١بء  :

٘زٖ األِخ ٚ ػٍٛ ِىبٔزٙب  ٟ٘ أِبٔخ ث١ٓ أ٠ذ٠ىُ  ٌٚٓ رزؾمك إال إرا طبس اٌّؼٍُ أؽشص ػٍٝ رفٛق اٌطبٌت  ػ١ٍّب  سفؼخ 

فٙٛ ال ِؾبٌخ را٘ت  ٚ ال رشوٕٛ  ً شبغٍٕب اٌّبي فمؾػٍٝ  اٌخطبة إٌفغٟ اٌّزضْ   ٚال ٠ىْٛ وٚ خٍمب ٚ فىشا  فؾبفظٛا  

  ٚفمىُ هللا ٚ أػبٔىُ   ....ٌزؼ٠ٛذ ؽالثىُ اٌؾفع فٙٛ ٍِٙىخ ٌُٙ  ٌٚىُ .
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 رؾؼ١ش ا١ٌٕزشٚع١ٓ ِٓ ِؾٌٍٟٛ ١ٔزش٠ذ اٌظٛد٠َٛ ٚوٍٛس٠ذ

 اال١َِٔٛٛ                                                                             

NaNO2(aq) + NH4Cl(aq)                                           

 NaCl(aq) + 2H2O(l ) + N2(g)                                                                                         

= 

  
 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رغشثخ سارسفٛسد  

 

 أجٛثخ اٌزفش٠غ اٌّغزخذِخ ٌٍؾظٛي  ػٍٝ اشؼخ اٌّٙجؾ

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطٌؾ الخطً للهٌدروجٌن 
 


