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  مراجعة عامة

  )أسئلة محلولة ( 

  

  

  

  مجدي المغربي/ أ : عمل

  مدرس علوم بمدرسة عراد االبتدائیة اإلعدادیة للبنین

  

  

  

  

  

  

  

  

  :محتویات المذكرة بالترتیب

  .مقرر الكتاب في صورة أسئلة متنوعة .١

  .إجابات األسئلة .٢

  .نموذج للجدول الدوري للعناصر .٣

   . محلول بخط غامق مسطرامتحان الوزارة للعام الماضي .٤
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١          ٤٥ من ١ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

  الوحدة األولى

  

  )كیفیة حل المشكلة العلمیة  ( طبیعة العلم

  

  :العبارات اآلتیةأمام كل عبارة مناسبة لھ من  مصطلحضع كل ) أ (   :١ س 

  

   – الطرائق العلمیة –  البحث التجریبي- التجربة  – الموضوعیة – البحث الوصفي [

  ] طرق تفادي التحیز  

  

  .إلجابة عن األسئلة العلمیة من خالل المالحظةا)       (

   بإتباع خطوات متسلسلة اختبار الفرضیةخاللاإلجابة عن األسئلة العلمیة من )       (

  .                                 ومنظمة

  مجموعة من الخطوات المنظمة یقود تنفیذھا إلى اكتشاف أو اختبار أو إثبات)       (

  .              شيء ما                   

  . ھي طرائق أو خطوات ُتتبع لمحاولة حل المشكالت)      (

  بمعنى أن العلماء یتوقعون نتائج معینة قبل ھي تفادي االستقصاء العلمي للتحیز)       (

  .إجراء االستقصاء ویعد ھذا تحیزًا                                 

  رقمیة واستعمال عینة عشوائیة لجمعتحویل جمیع البیانات إلى قیاسات )       (

  .                                  المعلومات والبیانات

  

   )محلول  (  ؟ والطرائق العلمیةما خصائص كل من البحث الوصفي والبحث التجریبي )ب ( 

  

  . یعتمد غالبًا على المالحظات-  :البحث الوصفي. ١

   .إجراء التجارب یستعمل في االستقصاءات التي یصعب فیھا -

  

  :خطوات البحث الوصفي

  . ھو ما ترید أن تكتشفھ أو السؤال الذي ترغب في اإلجابة عنھ: تحدید ھدف البحث

    

   :الوصفيتصمیم البحث 

  أمثلة عن األسئلة التي یفكر فیھا العلماء عندما یصممون استقصاء بطریقة البحث الوصفي ؟ 

   . یتطلب كیفیة تنفیذ استقصاء .١

  .طوات التي ستتبعھاوما الخ .٢

  . وكیف تسجل بیاناتك أو تحللھا .٣

 . ك تصمیم البحث لإلجابة عن سؤالكوكیف یساعد .٤

   

  :  البحث التجریبي. ٢

   یعتمد على التجریب العملي لدراسة المشكلة العلمیة وتساعد البحوث التي تعتمد على التجریب-

  . على اإلجابة عن أسئلة علمیة  

  

  :ل عدة خطوات من الطرائق العلمیة من خال: التجریبيتصمیم البحثصف ) ج ( 

 )ب ( و ) أ (  الموجودة في طبقین في تجربة الختبار أثر مضادین حیویین في نمو البكتیریا ) ١( مثال 

  . عینة ضابطةمع وجود طبق ثالث بھ

  

   األخیرةالحظ اإلجابات في الصفحات
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٢          ٤٥ من ٢ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

   

 

 

 

 

 
 

                                                                                               

                                                                               

                                                                               
        

  

             

  

                                                              

                                                                               

  

  

 

 

 

 

 

 

  

أنواع  لثالثة ودرجة حرارتھاقام مجموعة من الطلبة بتجربة عملیة للمقارنة بین توع المادة  ) ٢( مثال 
نفس كمیة بو وبأحجام متساویة زمن ثابت عند تسخینھا في مواد صلبة ھي الذھب والنحاس والحدید من

   :قاموا بقیاس درجة حرارة كل مادة من المواد الثالثةوالحرارة 

  :التجربة استنتج اآلتيمن معلومات 

  

 ..: .....................جربةما المتغیر المستقل في التو. ٢: .................... جربةما المتغیر التابع في الت. ١

  ................. : ..................اكتب عاملین من الثوابت في التجربة. ٣

 .................................: ..ما نوع البحث الذي قام بھ مجموعة الطلبة. ٤

 :حول البیانات السابقة إلى رسم بیاني باألعمدة .٥

 :ماذا تسمى ھذه الخطوة في طریقة حل المشكلة العلمیة .٦

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

 : توقع ما الذي استنتجھ الطلبة من ھذه التجربة .٧

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

  

  

                                    

                                    

                                    

                                    

  درجة حرارتھا  نوع المادة

 ٣٠  الذھب
  س ٥

 ٥٠  النحاس
  س ٥

 ٧٠  الحدید
   س٥

 كون فرضیة. ٢

  اختبر . ٣

 فرضیتك    

 حلل بیاناتك. ٤

 استخلص النتائج. ٥

 الطرائق العلمیة. ٣

   أوعًمم نتائجك. ٦

      تواصل العلماء

  ع أو تعبیر قابل لالختبار مستخدمًا المعرفة السابقة والمعلومة الجدیدة وأي مالحظات ضروریةتوُق

 )ھل یمكن أن تتسبب كائنات حیة دقیقة مثل البكتیریا في المرض : ( الفرضیة

ل ضبط المتغیرات أثناء من خال
التجربة المخطط لھا باستخدام 

األجھزة والمواد والنماذج 
  ).SI( والقیاسات العلمیة 

 )نوع المضاد ( عامل واحد یتغیر مع الزمن  :المتغیر المستقل

 ) نمو البكتریا ( عامل یتم قیاسھ وھو  :المتغیر التابع

  ) الزمن (عوامل تبقى ثابتة دون أن تتغیر مثل  :الثوابت

عینة ال تتعرض ألثر المتغیر المستقل وھي  :العینة الضابطة
عینة ُتقارن نتائجھا بنتائج تلك العینات التي تعرضت ألثر 

 )نوع المضاد الحیوي ( المتغیر المستقل 

تساعد الجداول على تنظیم المالحظات وینبغي مراجعة جمیع المالحظات والقیاسات التي سجلتھا 
 . ناتك منظمة جیدًا لتحلیلھا وتعد الرسوم البیانیة أفضل الطرق لتنظیم البیاناتوأن تكون بیا

تساعدك النتائج في اإلجابة عن سؤالك في الفرضیة ھل دعمت بیاناتك فرضیتك وتذكر أن البیانات 
التي تجمعھا إن لم تفید في مشكلة فسوف تفید في مشكلة أخرى مثل اكتشاف مضاد حیوي جدید ذو 

 . غیر لقتل البكتیریا في كل مرة یحاولون العلماء استخالص نتائج تجاربھمفاعلیة 

بعد اكتشاف المضاد القاتل لبكتیریا الكولیرا یتواصلون العلماء مع علماء آخرین أو مصانع وینقلون 
 .إلیھم النتائج بكتابة التقاریر ویقوم العلماء عادة بنشر معظم اكتشافاتھم المھمة

قبل أن یجد العِالم مصدر :  على سبیل المثالبعد الشعور بوجود مشكلة یركز العلماء على فھمھا حدد المشكلة. ١
   ) الكولیرا (المرض علیھ أن یحدد المرض بدقھ بعد جمع معلومات عن مرض ما مثل مرض
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٣          ٤٥ من ٣ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

د ومثل بیانیًا النتائج قام طالب بتجربة الستقصاء أثر درجة الحرارة في ذوبانیة بعض الموا ) ٣( مثال 
  :التي حصل علیھا كما قي الشكل أدناه مستعینًا بالشكل وبما درستھ أجب عن األسئلة التالیة

  

 ٦٠ما مقدار ذوبانیة السكروز عند درجة حرارة 
   س؟٥

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

  :في ھذه التجربة حدد كًال من

  ........................: المتغیر المستقل

 ...........................: لتابعالمتغیر ا

  :الفرضیة التي اختبرت

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

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

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

  : النتیجة المستخلصة من التجربة

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

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

  

  

 :المعرفة العلمیة إنتاج تراكمي

  

صنف أرسطو المخلوقات الحیة إلى نباتات وحیوانات حتى ظھر المجھر وتم اكتشاف تفاصیل أكثر دقة 
كثر دقة سیبقى ھذا النظام إلى أن في دراسة المخلوقات الحیة مما جعل العلماء یبتكرون نظامًا تصنیفیًا أ

  .یكتشف نظام أكثر دقة

  

  :العلم والتقنیة نتائج لجھود بعض العلماء مثل

  

  .درس الكون والثقوب السوداء : Stephen Hawking ستیفن ھوكینج

  .أجرى أول عملیة قلب مفتوح وأسس مستشفى : Dr.Daniel hale Williams دانیال ھال ولیمز. د

  . طرائق إنتاج الطاقة الحراریة دون إلحاق ضرر بالبیئةدرس : فرید بیجي

  .اخترعت مجس للموجات الصوتیة والمغناطیسیة یمكنھ تحدید الدواء المطلوب لجسم اإلنسان: حیاة سندي

  

  براكینـــزالزل والـــال

  

  :العبارات اآلتیةأمام كل عبارة مناسبة لھ من  أو مفھوم العلمي مصطلحضع ) أ  ( ٢س 

  

  .مدى القابلیة على إحداث تغییر )      (

 .اھتزازات تحدث في القشرة األرضیة)       (

 .جبل قمعي الشكل یتشكل من تصلب الماجما)       (

 .الماجما المتدفقة على سطح األرض)       (

  . الموجات التي تصدر عن الزلزال عبر مواد األرض وعلى سطحھا)      (

  .نھا وتتحرر الطاقة النقطة داخل األرض التي تبدأ الحركة ع)      (

  .النقطة الواقعة على سطح األرض فوق بؤرة الزلزال )      (

  . موجات زلزالیة تعتبر ھي المسئولة عن تدمیر المنشئات واألبنیة)      (

  . مقیاس لقوة الزالزل یصف مقدار الطاقة التي تتحرر من الزلزال)      (

 ) س ٥( درجة الحرارة 

ة 
انی
وب
لذ
ا

 )
ب
مذا

م 
را
ج

/
١٠
٠

ء 
ما

م 
را
 ج

(
 

٤٤٠  
  

٣٦٠  

  

٢٨٠  

  

٢٠٠  

  

١٢٠  

  

٤٠ 

         ٢٠         ٤٠           ٦٠          ٨٠  

 كلورید البوتاسیوم

 السكروز
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٤          ٤٥ من ٤ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

  .ن أماكن العالم كافةجھاز یستعملھ العلماء لتسجیل الموجات الزلزالیة م )      (

   مقیاس شدة الزالزل وھي قیاس مقدار التدمیر الجیولوجي والبنائي الحادث في)      (

  .١٢ و ١                                 منطقة معینة بسبب الزلزال وتتراوح الشدة بین الرقمین 

  .زلزال یستعمل على خطوط الغاز لكي یغلق جمیع خطوط تلقائیًا في أثناء ال)      (

   یحدث نتیجة حدوث زلزال في قاع المحیط یولد موجات مائیة ھائلة تنتشر في)      (

  .                                 جمیع االتجاھات بعیدًا عن مصدرھا آالف الكیلومترات

  . ھي اسم الماجما عندما تتدفق على سطح األرض من فوھة البركان)      (

  

  )محلول  ( :ت الزلزالیة اآلتیةقارن بین أنواع الموجا) ب ( 

  

  وجھ المقارنة
   )P ( الموجات األولیة

Primary Waves 

   )S ( الموجات الثانویة
Secondary Waves 

  الموجات السطحیة
Surface Waves 

  مكان االنتقال
 في باطن اخل الصخرد

   الصلبة والسائلةاألرض

 في باطن خالل الصخور
   الصلبة فقطاألرض

  سطح األرض

  سرعةال  بطیئةموجات  أقل من الموجات األولیة  أسرع الموجات  تھاسرع

  حركة جسیمات الصخور

إلى األمام والخلف أي تھتز 
في االتجاه نفسھ الذي تنتقل 

   مثل الصوتفیھ الموجات

  )موجات طولیة ( 

تتحرك بشكل عمودي على 
  اتجاه حركة الموجات

  مثل موجة الماء 

  )موجات مستعرضة ( 

ة التفافیة بعضھا لھ حرك
خلفیة وبعضھا یھتز من 

جانب إلى آخر أفقیًا وبصورة 
  موازیة لسطح األرض

  أطول الموجات  قصیرة  قصیرة  طول الموجات

  خصائص الموجات
 بسرعات مختلفة وُیستخدم الفرق S و Pتسیر موجات 

في السرعات لمعرفة مدى قرب محطة الرصد من موقع 
  الزلزال

  مسببھ لمعظم الدمار للزلزال

  

          :أجھزة قیاس الزالزل) ج ( 

   الزلزالیةلتسجیل الموجات جھاز السیزموجراف. ١

  

  تسجیل األمواج الزلزالیة التي تنتج من الزلزال             ما غرض استخدام جھاز السیزموجراف ؟

  

   )و رأسیة ة أأفقی( شكلھا خطًا متعرجًا            ما شكل االھتزازات األرضیة التي یحددھا الجھاز ؟

  

  أكتب أسماء األجزاء الموجودة في الجھاز ؟                        

  االسطوانة .١

  القلم .٢

  الثقل .٣

  زنبرك .٤

  عمود تثبیت .٥

 االھتزازات األرضیة  .٦

 .على شكل خط متعرج     

  : إلىطول الخط المسجل على الورقة یشیر

  الطاقة التي یحررھا الزلزال والتي تعبر عن 

  .القوة الزلز

١

٥

٤

٣

٢

٦
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٥          ٤٥ من ٥ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

   لقیاس قوة الزالزلترـــمقیاس ریخ. ٢

  

   عالم یعتمد مقیاس ریختر وما یصف ؟)أ  ( :٣س

  ١. ....................................................................................................................  

  ٢. ....................................................................................................................  

  

   على مقیاس ریختر ؟ درجة٧٫٥ وزلزال آخر درجتھ درجة ٦٫٥ما الفرق بین زلزال درجتھ 

  

  ١ .....................................................................................................................  

  ٢ .....................................................................................................................  

  )محلول  ( المركز السطحي للزلزال ؟كیف یمكن تحدید 

  زمنـــــــــــال× رعة ـــــــالس= افة ــــــــــالمس                                            
  زمن وصول الموجة لمحطة الرصد× سرعة الموجة = المسافة بین محطة الرصد والمركز السطحي للزلزال  

  

  .موجود في كل مدینة محطة رصدلو ھناك ثالث مدن شعر سكانھا بالزلزال 

طحي  یمكن حساب المسافة بین المركز السالزلزالیة وسرعتھابمعرفة زمن وصول الموجة  .١
  .  من المعادلةللزلزال ومحطة الرصد

  .برسم دائرة حول محطة الرصد یكون نصف قطرھا یساوي ُبعد الزلزال عن محطة الرصد .٢

ویكرر رسم دوائر لثالث محطات رصد على األقل وتسمى النقطة التي تلتقي عندھا الدوائر  .٣
 .الثالث المركز السطحي للزلزال

  

  زلیركلي لقیاس شدة الزالــمقیاس م. ٣

  

  :عوامل یعتمد علیھا مقدار الدمار التي یسببھ الزلزالال ما: )ب ( 

   

١. ..................................................................................  

٢. ..................................................................................  

٣. ..................................................................................  

٤. .................................................................................. 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  )محلول  ( : جانب العبارات اآلتیةالسالمة من الزالزلاكتب نبذة مختصرة عن ) ج ( 

   تركیب حساس–وضع األجسام الثقیلة في الرفوف المنخفضة  :آلمنة ضد الزالزلتجھیزات البیت ا -١

   .االھتزاز على خطوط الغاز لكي یغلق أثناء الزلزال                                                

  نمكنھا مبناء المباني المرتفعة على دعائم مطاطیة وفوالذیة ضخمة ت :المباني اآلمنة زلزالیًا -٢

   استعمال أنابیب للماء والغاز یمكن أن–ورأسیًا ككتلة واحدة أفقیًا                                   االھتزاز 

  . الزلزال مما یمنع كسرھا حدوث  تنثني عند                                 

تتولد االھتزازات من حركة . أ
شرة مفاجئة على طول صدع في ق

األرض والتي تنتقل إلى سطح 
الماء وتنتشر عبر المحیط في 

 صورة سلسة من الموجات الطولیة

تسیر الموجات . ب
عبر المحیط بسرعة 

  تتراوح بین

٩٥٠ – ٥٠٠  

 .ساعة/ كم 

عندما تصل الموجات إلى میاه . ج
ضحلة تحتك بقاع البحر وتتباطأ ثم 
تتراكب فوق بعض لتكون جدارًا 

اه یصل ارتفاعھ إلى ضخمًا من المی
  متر قبل أن تنكسر على الشاطئ٣٠

 مراحل تكون التســونامي
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٦          ٤٥ من ٦ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

   : تغیرات تسبق الزالزل مثل:التنبؤ بالزلزال -٣

   .جھزة اللیزرالتي یمكن رصده بأالصدع . ١

   .االختالف في منسوب المیاه الجوفیة. ٢

  . تغیر الخصائص الكھربائیة في بعض الصخور تحت قوى اإلجھاد. ٣

  :أخطار البراكین

• ......................................................................................................  

• ......................................................................................................  

  

  كال البراكینأش

  تحدد نوعیة الالبة المتكونة والغازات الموجودة فیھا قوة الثوران الناتج أو نوعیة البركان

  

  الالبة الغنیة بالسیلیكا تؤدي إلى تكون ثورانات متفجرة

   . سائلة ھادئةراناتة قلیلة من السیلیكا تؤدي إلى ثوالماغنسیوم والمحتویة على نسبالالبة الغنیة بالحدید و

  

  براكینـــكال الـــأش

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الصفائح األرضیة

  

  .  صفیحة رئیسة١٣ یتكون من :الغالف الصخري

  

  .وھي التي تقع أسفل القارات: الصفائح القاریة. ١

  .ة وأقل سمكًا من الصفائح القاریةالمحیطات وھي أكثر كثاف ھي التي تقع أسفلو: الصفائح المحیطیة. ٢

  . وھي الطبقة اللدنة التي یتحرك علیھا ھذه الصفائح:الغالف المائع

  

  )محلول  ( ما سبب حركة الصفائح األرضیة ؟

  .ریك الصفائح في منطقة الوشاحتیارات الحمل في باطن األرض تؤدي إلى تح

  شاح فتقل كثافتھا وتصعد ألعلى تسخن مادة الو

  . ثم تبرد وتنزل ألسفل في اتجاه اللب ثم تسخن مرة أخرى وھكذا مكونة تیارات الحمل

  :البراكین المخروطیة

  .براكین متوسطة الشدة* 

  تندفع الالبة في الھواء* 

     بسرعة وبارتفاعات

     كبیرة وتعود إلى

     األرض لتبرد وتتصلب

     وتكون مخروطًا

     صغیرًا من المواد

  .   البركانیة

  مثال علیھ بركان حرة* 

  .لسعودیة   البرك با

   كم ٠٫٥امتداده  •

   كم٠٫٣قصبتھ  •

  :البراكین المركبة

  تتكون من تتابع طبقات الالبة* 

  .   والمقذوفات الصلبة

  تثور أحیانًا بقوة فتخرج* 

     كمیات كبیرة من الرماد

     والغاز ُتشكل طبقة من

     المقذوفات الصلبة 

  یتبع ذلك ثوران ھادئ للبركان* 

  .الالبة   مشكًال طبقة من 

  مثال علیھ بركان جبل القدر* 

  .   شمال شرق المدینة المنورة

   كم٦امتداده  •

  كم٣قصبتھ  •

  :البراكین الدرعیة

  تتراكم الالبة في صورة* 

  .   طبقات أفقیة منبسطة

  .أكبر أنواع البراكین* 

  تتكون في المناطق تكون* 

     فیھا الماجما على أعماق

  .   كبیرة

  تتكون من صخور * 

  .   البازلت

  مثال علیھ بركان حرة* 

  .ان بالسعودیة   ثنی

   كم ٥٠امتداده  •

   كم٩قصبتھ  •

  :ثوران الشقوق

  تترشح الماجما ذات* 

     السیولة العالیة من

     شقوق على سطح

  .   األرض

  تكون مناطق منبسطة* 

     واسعة تسمى الھضاب

  .   البازلتیة

  مثال علیھ ما یعرف* 

  ت ومنھا حرة   بالحرا

  .   رھط بالسعودیة

 منبسطة: امتداده •

  ھضاب : قصبتھ •
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٧          ٤٥ من ٧ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .عبارة عن كسر في الطبقات الصخریة، ینتج عنھ إزاحة للكتل الصخریة على جانبي ھذا الكسر :الصدع

   . سریعًا إلى مكانھا األصلي التي تغیرتعودة حواف األجزاء المكسورة من الصخور :ناالرتداد المر

  :العناصر األساسیة للصدع

   الكتلة السفلیة–الكتلة العلویة : كتل الصدع. ١

  . الناتج عن اإلزاحة بسبب التصدعوھو السطح: مستوى الصدع. ٢
  

                                                                                                  :أنواع الصدوع

  

    سفلیة            بالنسبة للكتل العلویةوفیھ تتحرك الكتلة السفلیة إلى أعلى: الصدع العادي

   علویة   من الجانبین تحت تأثیر قوى الشدینتج عندما تسحب الصخور

                                                                                                                                

       علویة.                     وفیھ تتحرك الكتلة السفلیة إلى أسفل بالنسبة للكتل العلویة: الصدع المعكوس

     سفلیة  عندما تتعرض الصخور إلجھادات ضغطینتج 

  

  .)تؤثر فیھ بصورة جانبیة ( ینتج عندما تتعرض الصخور إلجھادات قص : )لمضربي ا( الصدع الجانبي 

  :حدود الصفائح المتباعدة

  .تتحرك الصفائح مبتعدة بعضھا عن بعض في أماكن الحدود المتباعدة

  :ماذا یحدث عند تباعد الصفائح

  تتكون شقوق طویلة تسمى حفر االنھدام * 

  .وشاحالشقوق ُتسھل خروج الماجما التي نشأت في ال* 

  بركان حرة ثنیان .البراكین الدرعیةبراكین الصفائح المتباعدة ھي * 

  :حدود الصفائح المتقاربة
تتحرك الصفائح متقاربة بغوص الصفیحة المحیطیة التي كثافتھا أكبر 

   البراكین المركبةأسفل الصفیحة األخرى براكین الصفائح المتقاربة ھي 

  :ماذا یحدث عند تقارب الصفائح

  .ند غوص الصفیحة المحیطیة أسفل الصفیحة األخرىع* 

  .ینزل البازلت والرسوبیات إلى الوشاح* 

  .حرارة الوشاح تصھر جزء من الصفیحة الغاطسة مكونة الماجما* 

  .تصعد الماجما إلى أعلى مكونة براكین على السطح* 

  حزام البراكین الذي یحیط بالمحیط الھادي یسمى الحزام الناري* 

  .بركان جبل القدر شمال شرق المدینة المنورة .یط الھادي   للمح

  :البقع الساخنة
  جزر ھاواي البركانیةھناك براكین لم تتكون على حدود الصفائح مثل 

  :كیف تتكون البقع الساخنة
  ُتجبر كتل كبیرة من الماجما ُتسمى البقع الساخنة إلى الصعود إلى * 

  .    أعلى خالل الوشاح والقشرة

  صفیحة المحیط الھادي المكونة لجزیرة ھاواي البركانیة تتحرك* 

 .   نحو الشمال الغربي

  في مناطق االنھدام . ١              

  )تباعد الصفائح (                   

  :حركة الصفائح األرضیة

 تتكون البراكین على سطح األرض

  في مناطق الطرح. ٢              

  )ا أسفل بعض غوص الصفائح بعضھ( 

  فوق البقع الساخنة . ٣             

         ماجما تصعد خالل القشرة

  تصعد الماجما من ھذه المناطق من أعماق األرض إلى السطح في كل مكان وتصبح الالبھ فتنساب على

 .األرض وتتراكم مع الزمن على شكل طبقات أو تكون مخروطًا بركانیًا

ما
اج
لم
دا
ــع
صـ

ت
ـــ
ص
ت

ما
اج
لم
دا
ع
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٨          ٤٥ من ٨ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

  )محلول (  كیف تمكن العلماء من معرفة باطن األرض والصفائح األرضیة ؟) أ  ( : ٤س

  

  : عندما تمر خاللھاالموجات الزلزالیة التي نعرفھا من سلوك  خصائص الموادمن خالل* 

  

  .د المختلفةمعرفة سرعتھا عبر الموا. ١

  .طریقة عبورھا طبقات األرض. ٢

  

  )اللدن ( اكتشاف الغالف المائع : مثال

  

   .سرعة الموجات تنخفض عندما تتخطى قاع الغالف الصخري •

 ) أكثر سخونة وأقل صالبة  (  منصھرة جزئیًاوھذه طبقة •

    . الصخریة الباردة فوقھامما ُیسھل حركة الصفائح •

  

  :ة في شبھ الجزیرة العربیةحركة الصفائح األرضی) ب ( 

  

   أین تتركز حركة الصفائح ؟:١س

  یتركز تأثیر حركة الصفائح حول حواف الصفیحة العربیة: ١ج

  

   وارتباطھا بحدوث الزالزل والبراكین ؟ ما شكل حركة الصفیحة العربیة ؟:٢س

   ھذه مرتبط معتتحرك بشكل دوراني في اتجاه الشمال الشرقي لذا فإن حدوث الزالزل والبراكین: ٢ج

  .الحواف       

  

    البحر األحمر ؟جھة الغربیة على امتداد ساحلالنشاط البركاني في السعودیة یتركز في ال: علل: ٣س

  .الجھة الغربیة تمثل حدود الصفیحة العربیة حدود تباعد بین الصفیحة العربیة والصفیحة األفریقیة: ٣ج

  

      ؟یةكم تبلغ عدد حرات شبھ الجزیرة العرب: ٤س

   اللذان یقعانحرة رھط وحرة الشاقة حرة بركانیة من أھمھا ١٢یوجد في شبھ الجزیرة العربیة : ٤ج

  .بالقرب من المدینة المنورة       

  

  :مسائل على الموجات الزلزالیة) ج ( 

  

  ي في طبقة الوشاح العلو كم٣٠٠احسب الزمن الذي تحتاج إلیھ الموجات األولیة لالنتقال مسافة . ١

  ث ؟/  كم ٨وسرعة الموجات األولیة في الوشاح العلوي تساوي     

        :الحل

  . ثانیة٣٧٫٥ = ٨ ÷ ٣٠٠= السرعة ÷ المسافة = الزمن 

  

   كم في طبقة الوشاح العلوي٥٠٠احسب الزمن الذي تحتاج إلیھ الموجات األولیة لالنتقال مسافة . ٢

  ث ؟/  كم ٦اوي     وسرعة الموجات األولیة في الوشاح العلوي تس

        :الحل

  . ثانیة٨٣٫٣٣ = ٦ ÷ ٥٠٠= السرعة ÷ المسافة = الزمن 
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٩          ٤٥ من ٩ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

  : من بین اإلجابات اآلتیةتخیر اإلجابة الصحیحة) أ ( : ٥س

  

  :أي المصطلحات اآلتیة یصف العامل الذي الیتغیر في التجربة -١

   الُمستقل-د     التابع-ج       الثابت-ب     الفرضیة-أ

  

 :سوب في عمل صورة ثالثیة األبعاد لبناء ُمعین ِمثاًال على  استخدام الحا– ٢
   الُمتغیر التابع-د   وضع الفرضیة-ج     العینة الضابطة-ب     عمل نموذج-أ

  

     نوع البحث الذي ُیجیب على األسئلة العلمیة باختبار الفرضیة ؟ ما -  ٣

  لتقنيالبحث ا -د  البحث التحلیلي -ج     البحث التجریبي-ب   البحث الوصفي-أ

  

  أي المھارات اآلتیة یستخدمھا العلماء ِعندما یضعون توقعًا ُیمكن اختباره ؟ -  ٤

   عمل نموذج-د     االستنتاج -ج     أخذ البیانات -ب     االفتراض -أ

  

  :استعمال كمیات ُمختلفة من الُمضادات الحیویة في تجربة البكتیریا ِمثال على  -  ٥

   الُمتغیر-د     الفرضیة -ج       التحیز -ب   العینة الضابطة -أ

  

   حركات حدود الصفائح اآلتیة كونت جبل القدر ؟أنواع أي -  ٦

   الُمتقاربة-د     االنھدام -ج       الجانبیة -ب     الُمتباعدة -أ

  

   في األرض بسرعة أكبر ؟تنتقلأي الموجات الزلزالیة اآلتیة  -  ٧

   التسونامي-د     الثانویة -ج       السطحیة -ب     األولیة -أ

  

   موجات مائیة تكونت بفعل حدوث زلزال تحت المحیط ؟يمما یلأي  -  ٨

   التسونامي-د     الثانویة -ج       السطحیة -ب     األولیة -أ

  

  : اآلتیة ماعدا المناطقترافق البراكین جمیع  -  ٩

   البقع الساخنة-د   مناطق الطرح -ج     المراكز السطحیة -ب   منطقة االنھدام -أ

  

  :كسي عندما تتعرض الصخور إلجھاداتینتج الصدع الع -  ١٠

   فصل-د     قص -ج       قوى شد -ب     ضغط -أ

  

  :أكمل الخریطة المفاھیمیة اآلتیة) ب ( 

 )قوة ضغط  – قوة قص - وة شد ق-   صدع جانبي- صدع عكسي -صدع عادي ( 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

 أنواع الصدوع

  عنتنتج تنتج عن تنتج عن
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١٠         ٤٥ من ١٠ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

  ات التالیةأمأل الفراغات في الجمل اآلتیة باستخدام المفرد) أ : ( ٦س

 

 الطرائق – الُمتغیر الثابت –  الصدع-المتغیر المستقل  - شدة الزلزال– بؤرة الزلزال –الفرضیة [ 
  ] الُمتغیر التابع – التقنیة –الضابطة  العینة -العلمیة 

  

  عامل یتم قیاسھ في التجربة.....  ..............................-١

  ھي خطوات ُتتبع لحل مشكلة ما .. ................ ............................-٢

  ...................................... الحالة التي ُیمكن اختبارھا  تسمى -٣

  ئي الحادث في منطقة بسبب الزلزال ھي قیاس مقدار التدمیر الجیولوجي والبنا...................  ........-٤

  ............................. العینة التجریبیة عدا تطبیق أي ُمتغیر علیھا تسمى  العینة التي یتم معاملتھا مثل-٥

  ........................................... العامل الذي یتغیر في أثناء التجربة یسمى -٦

  ...................................... الكسر الذي تتحرك على امتداده الصخور وتنزلق  ُیسمى -٧

  ................................ النقطة داخل األرض التي تبدأ الحركة عندھا وتتحرر الطاقة تسمى -٨

   تستخدم المعرفة في عمل المنتجات ..........................................-٩

  ........................................ المتغیر الذي یبقى كما ھو في أثناء التجربة دون أن یتغیر  یسمى – ١٠

  

  محمد بقیاس كتلة ثالث مكعبات متساویةفي تجربة لدراسة العالقة بین نوع المادة وكتلتھا قام ) ب ( 

  :الحجم من الحدید والنحاس واأللمونیوم  باستخدام میزان ذو كفتین وحصل على النتائج اآلتیة        

   

  ألمونیوم  نحاس  حدید  النوع

   جم١٠   جم١٥   جم٢٠  الكتلة

 

  :العبارات اآلتیة أكملالسابقة  من التجربة
 ..............................المتغیر المستقل    ............................ المتغیر التابع .١

 .......)......................... ب (   ...........................)... أ (اثنین من الثوابت  .٢

 ............................ ..................................محمدقام بھ ما نوع البحث الذي  .٣

 ....................................................ما أھمیة عملیة وضع البیانات في جدول  .٤
  

  : يما أھمیة كل مما یأت) ج ( 

  : جھاز السیزموجراف-١

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

   : المیزان ذو الكفتین-٢

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

   : الِمخبار الُمدرج-٣

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

  

   :فسر العبارات التالیة) د ( 

   ُیراعى تكرار التجربة أكثر من مرة -١

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

  

   ُتعتبر البراكین الدرعیة أكبر أنواع البراكین -٢

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

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



١١         ٤٥ من ١١ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

  )كیمیاء المادة ( الوحدة الثانیة 

  مقدمة

  

  

  

  

  

  

  

                            

  

                            

  

  

  

  

  

                           

  

  

  

  

   .    اإلجابة بالتأكید الذرة طبعًا أیھما أصغر الجزيء أم الذرة ؟:سؤال

  جزيء  = ذرة + ذرة + ذرة : ألن

  )قطعة الزجاج ( المادة = جزيء + جزيء + جزيء + جزيء + جزيء و

  

  : تركیب بسیط لھا ندخل داخل الذرة ونشوفتعال

  

e ( ت        اإللكترونا                    
-

(   

   )-(                                                                                            السالب                    

                           النیترونات

 )                            n (  

         

 النواة                                                                                                       

 

          
  البروتونات                     
                          ) P

+
(   

  تركیب مبسط للذرة

  

  ).جون دالتون ( عالم البریطاني أول عالم قال أن المواد تتكون من ذرات ھو ال* 

  : ووضع كل منھم نموذج لتركیب الذرة التاليوتبعھ علماء آخرون كما في الجدول* 

  

 .والھواء والماءمثل الزجاج والحدید  .ھي كل شيء لھ كتلة ویشغل حیزًا من الفراغ ما معنى المادة

  

  

 ما معنى الجزيء

سم إلى قسمین آخرین  من الزجاج قسمین وقسمنا كل قةلو فرض وكسرنا قطع
ي النھایة نكسر ونكسر وطحناھا وحولناھا إلى بودرة زجاج سوف نصل ف وظللنا

جردة لو عدنا لكسرھا مرة صغیرة جدًا جدًا ال یمكننا رؤیتھا بالعین الم إلى قطعة
). الجزيء ( مى ھذه القطعة الصغیرة تس. وستظل بحالتھا منفردة تنقسمأخرى لن 

 .مستمرةوھو في حالة حركة 

  یوجد على حالة إنفراد وتتضح فیھ الخواص الكیمیائیةالمادةھو أصغر جزء من 

  .والفیزیائیة للمادة
 تعریف الجزيء

لو نظرنا داخل الجزيء لوجدنا أنھ یتكون من ذرات ممكن أن تكون ذرة واحدة كما 
ھو في جزيء عنصر الھیدروجین أو مجموعة من الذرات كما ھو في مركب الماء 

 ما معنى الذرة

 لكافة العناصر والتي تكًون جمیع  وھي الوحدة البنائیةالعنصرأصغر جزء من 
 . الكونمواد

 تعریف الذرة

 حاالت المادة .والحالة الغازیة وحالة البالزماالسائلة الحالة  والحالة الصلبة

 مادة تتكون من نوع واحد من الذرات مثًال الحدید یتكون من ذرات الحدید فقط ما معنى العنصر
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إعداد
 :

ي                                                                                                   
ي المغرب

مجد
صفح
 ة

١٢
 

من
 

٤٥
  

     
  

١٢

وصف وشكل 
  لنموذج

  الذرة

  ھاكتشافات

 اإلثبات

  العلمي

أفكاره حول 
  نموذج الذرة

  الُعلماء         

  

  

  

  أعمالھم

كرة مصمتة ومتجانسة تشبھ 
  الكرة الزجاجیة الصغیرة

ل من قال أن المادة أو
  تتكون من ذرات

 أنبوب األشعة المھبطیة

وجود الظل الغریب في 
 الذي یحوي أنبوب كروكس

كمیة قلیلة من الغاز وعند 
توصیلھ بالبطاریة انطلق من 

  المھبط إلى المصعد

  - المواد تتكون من ذرات

ال تنقسم الذرات إلى أجزاء 
 ذرات العنصر -أصغر منھا 

 –امًا الواحد متشابھة تم
تختلف ذرات العناصر 
  .المختلفة بعضھا عن بعض

  
  دالتون. ١

كرة تتوزع فیھا الشحنات 
  السالبة والموجبة بالترتیب

  اإللكترون

  انحناء أشعة المھبط

وضع مغناطیس بالقرب من 
أنبوب كروكس فالحظ انحناء 

الشعاع فاستنتج جسیمات 
سالبة تخرج من الكاثود 
  .  تنجذب نحو المصعد الموجب

الذرة عبارة عن كرة من 
الشحنات الموجبة تنتشر فیھا 

إلكترونات سالبة الشحنة 
 فالذرة متساٍو ولذلكبشكل 

  .متعادلة

  
  طومسون. ٢

معظم كتلة الذرة تتركز في 
منطقة صغیرة جدًا في 

مركزھا وھي النواة ویھا 
  جسیم موجب وھو البروتون

  نواة الذرة

  انحراف كبیر لجسیمات ألفا 

قذف جسیمات ألفا نحو عند 
صفیحة رقیقة من الذھب 
معظمھا تخترقھا دون 

انحراف وبعضھا انحرف 
قلیًال عن مساره المستقیم 
  وبعضھا ارتد عن الصفیحة

 في –الذرة معظمھا فراغ 
 تدور حولھا –مركزھا النواة 

  االلكترونات

  
  رفوردراذ. ٣

للذرة نواة تحوي البروتونات 
ونات والنیترونات أما اإللكتر

السالبة تدور في سبع 
  مستویات طاقة حول النواة

مستویات الطاقة 
  الرئیسیة

   كتلة النیترون المتعادل

ذرة  جاء الفرق في كتلة نواة
راذرفورد لوجود النیترون 
الذي لھ كتلة مساویة لكتلة 

 ولكنھ متعادل البروتون تقریبًا
كھربائیًا واالثنین موجودان 

  داخل نواة الذرة

بأن قوة راذرفورد صلح عیوب 
النواة الجذب بین اإللكترون و

تعادل قوة التنافر بین 
  لكتروناتاإل

  إضافة النیترون للذرة 

  أعداد الكم األربعة

  
  بور. ٤

إلكترونات الذرة ذات كتلة 
صغیرة جدًا تتحرك حول في 

سحابة إلكترونیة لیس لھا 
  حدود واضحة

حساب طاقة المستویات 
  لذرة الھیدروجین بدقة

  اإللكترونات كموجات

تعتبر اإللكترونات موجات 
ولیس جسیمات إذ یحتمل أن 
توجد اإللكترونات في أقرب 
منطقة من النواة بسبب جذب 

  .البروتونات الموجبة لھا

اإللكترونات تتحرك بطبیعة 
موجیة حول النواة في منطقة 
  تسمى بالسحابة اإللكترونیة

نموذج السحابة . ٥
  .اإللكترونیة

  ج بور المعدلأو نموذ
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١٣         ٤٥ من ١٣ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

  :العبارات اآلتیةأمام كل عبارة مناسبة لھ من  أو مفھوم العلمي مصطلحضع ) أ : ( ٧س

  

  )        (          .ھي كل شيء لھ كتلة ویشغل حیزًا من الفراغ. ١

      )    (  .مادة تتكون من نوع واحد من الذرات مثًال الحدید یتكون من ذرات الحدید فقط. ٢

      )    (      المواد تتكون من ذرات ھو العالم البریطانيأول عالم قال أن . ٣

      )    (   .أنبوب زجاجي مفرغ من الھواء یحوي كمیة من الغاز ویوصل ببطاریة. ٤

      )    ( .قطب معدني موجب الشحنة یصل بالقطب الموجب للبطاریة في أنبوب كروكس. ٥

      )    (   .ي أنبوب كروكسقطب معدني سالب الشحنة یصل بالقطب السالب للبطاریة ف. ٦

      )    (  . سیل من الجسیمات الصغیرة انتقل من المھبط إلى المصعد في أنبوب كروكس. ٧

      )    (  .جسیمات مشحونة تخرج من المھبط تنجذب نحو المصعد ذي الشحنة الموجبة. ٨

  یتأثر بالمغناطیسبالقرب من أنبوب األشعة المھبطیة فوجدھا تنحني وألن الضوء ال وضع مغناطیس . ٩

      )    (  .العالم ھو.     فقد استنتج أن األشعة تتكون من جسیمات مشحونة وھي اإللكترونات

      )    (     .ھي مركز صغیر یقع في وسط الذرة وتتركز فیھ معظم كتلتھا. ١٠

( یرمز لھا بالرمز . ١١
+

p ( وھي جسیمات موجبة الشحنة في نوى جمیع الذرات.  )    (      

  وھي جسیمات متعادلة كھربائیًا وكتلتھا تساوي تقریبًا  ) n( یرمز لھا بالرمز . ١٢

      )    (                 .      كتلة البروتونات

e( یرمز لھا بالرمز . ١٣
-

  تدور حول النواة بسرعة فائقة. وھي جسیمات سالبة الشحنة وقلیلة الكتلة ) 

      )    (        .       على مسافات محددة ومتفاوتة في مواقع محددة

      )    (   . موجبة الشحنةعالم ساھم في اكتشاف نواة الذرة وما بھا من بروتونات. ١٤

      )    (   . كقذائف مكنتھ من فصل نواة الھیدروجینجسیمات موجبة أطلقھا راذرفورد. ١٥

      )    (   .منطقة محیطة بالنواة تتحرك فیھا اإللكترونات ولیس لھا حدود واضحة. ١٦

      )    (       . لكافة العناصرغر جزء من العنصر وھي الوحدة البنائیةأص. ١٧

      )    (            .نواة الذرةعدد البروتونات داخل . ١٨

      )    (      . نات في نواة الذرةھو مجموع عدد البروتونات والنیوترو. ١٩

      )    (     .ذرات للعنصر نفسھ ولكنھا تحوي أعدادًا مختلفة من النیوترونات. ٢٠

      )    (  . قوة نوویة ھائلة تعمل على المحافظة على تماسك البروتونات في نواة الذرة. ٢١

      )    (   تسمى الذرات التي تكون عدد البروتونات مساویًا لعدد النیوترونات في نواھا .٢٢

  ي معینة حیث یحدث تنافر فحرر فیھا طاقة نتیجة فقد بعض الجسیمات من أنویة عناصرتعملیة ت. ٢٣

      )    (           .استقرارًا       نواھا لكي تصل إلى حالة أكثر 

      )    ( .تغیر عنصر إلى عنصر آخر عند فقد بروتونات من النواة ویتغیر عدده الذري. ٢٤

  تحول یحدث داخل النواة یصبح النیترون فیھ غیر مستقر وینحل إلى بروتون وإلكترون ویتحرر. ٢٥

      )    ( .تحولالماذا یسمى ھذا اإللكترون في ھذا . الیة من الطاقة      اإللكترون مع كمیة ع

      )    (    .جسیمات موجبة الشحنة تحتوي على بروتونین ونیترونین تسمى. ٢٦

  أخرى عناصر أنویھ صنعھا اإلنسان عندما قام بقذف  متحولة ذات أعداد ذریة كبیرةعناصر. ٢٧

      )    (        .في الطبیعة       بالجسیمات الذریة ولم تكن موجودة 

  ناصر فتقوم ھذه األنویةأجھزة خاصة تقوم بتسریع الجسیمات الذریة بسرعة تكفي لتصطدم بأنویة الع. ٢٨

      )    (     .       بامتصاصھا وبذلك یتحول العنصر المستھدف إلى عنصر جدید

  كل الھضم وأیضًا فيتستخدم في تشخیص األمراض أو معالجتھا وفي الكشف عن السرطان أو مشا. ٢٩

      )    (  .  في الكثیر من الدول المتقدمةالمیاه      المبیدات الحشریة والبحث عن مصادر 

  تتسبب في مشكلة ألنھا تترك نظائر ُتصدر إشعاعات لذلك یجب التخلص منھا بعزلھا عن الناس. ٣٠

      )    (  . م٦٥٥      والبیئة في أماكن خاصة إذ یتم طمرھا تحت األرض بعمق یصل إلى 

      )    (    .بھ كم نیترون ١١ – فإن نظیر البورون ٥إذا كان العدد الذري للبورون . ٣١

      )    (    ......................... خالل تحلل بیتا یتحول النیوترون إلى بروتون و .٣٢
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١٤         ٤٥ من ١٤ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

  :تأمل الشكل المجاور ثم أجب عن األسئلة) أ ( : ٨س

  جربة ؟م الذي قام بالتمن العاِل. ١

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

  :صف األجزاء التي استعملھا في التجربة. ٢

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

   ؟ما النتائج التي توقعھا من تجربتھ. ٣

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

  ما مدلول الجسیمات المرتدة عن صفیحة الذھب ؟. ٤

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

  كیف فسر العالم ھذه النتائج ؟. ٥

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

  

  :في تجربة للتحلل اإلشعاعي) ب ( 

           

  ما الفترة الزمنیة التي یأخذھا ھذا العنصر          * 

              لیتحلل إلى نصف كتلتھ ؟

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

           

  ما مقدار الكتلة المتبقیة من ھذا العنصر  * 

   دقائق ؟ ٣    دون تحلل بعد مرور 

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

  

  

  

  

  

  :ة المفاھیمیة التالیةضع المصطلحات العلمیة اآلتیة في أماكنھا داخل الخریط) ج ( 

 

  ] العدد الذري – متعادلة الشحنة – العدد الكتلي – النیترونات – سالبة الشحنة –إلكترونات [ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 منحنى الكتلة بالنسبة للزمن

 ذرةــــــال

 البروتونات

السحابة اإللكترونیة 
 حول النواة

جسیمات موجبة 
 الشحنة في النواة

 تحوي تحوي تحوي

  عددھا وعدد  وھي وھي تقع في
  یساويالبروتونات

 ھي عددھا یساوي
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١٥         ٤٥ من ١٥ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

   للعناصرمقدمة في الجدول الدوري

  :جدول مندلیف للعناصر. ١

  .ي رتب العناصر على حسب تزاید العدد الكتل-

  . للعناصر في المجموعة الواحدة خصائص متشابھة-

  . ترك ثالثة فراغات في جدولھ لعناصر كانت مجھولة وھي الجالیوم والسكاندیوم والجرمانیوم-

  

  :إسھامات موزلي. ٢

  .وجد الكثیر من العناصر لم تكتشف بعد العناصر على حسب أعدادھا الذریة و رتب-

  

  :الجدول الدوري الحدیث. ٣

  .ب العناصر على حسب تزاید أعدادھا الذریة رت-

   )خواص كل عنصر تتكرر حسب كل دورة ( دورات أفقیة ٧ -

  .)تحتوي كل واحدة على عناصر تتشابھ في خصائصھا الفیزیائیة والكیمیائیة (  مجموعة رأسیة ١٨ -

  

  

  

  

  

  

  

  
                    ١                                                                                                 ال فلزات               ١٨
He ٢                  الفلزات                                    ١٣     ١٤    ١٥    ١٦    ١٧   H 

Ne F O N C B العناصر االنتقالیة الرأسیة  Be Li 

Ar Cl  S P Si  Al  ٣      ٤      ٥      ٦       ٧      ٨      ٩     ١٠    ١١     ١٢  Mg Na 

Kr Br Se As Ge  Ga  Zn Cu Ni Co Fe Mn  Cr V Ti Sc Ca K 

Xe I Te Sb  Sn  In Cd Ag Pd Rh  Ru  Tc  Mo Nb  Zr  Y Sr  Rb  

Rn At Po Bi Pb  Tl Hg Au Pt Ir  Os Re W Ta Hf  La Ba  Cs 
118   116   Uuq    Uub  Uuu  Ds Mt Hs Bh  Sg  Db Rf  Ac Ra Fr 

  

  العناصر االنتقالیة الداخلیة                                        
Lu Yb  Tm Er  Ho Dy Tb Gd Eu  Sm  Pm Nd  Pr Ce  

Lr No Md Fm Es Cf  Bk  Cm Am Pu  Np  U Pa Th  

  

  )  ُعقب ًا تساعدك كثیرتذكرھا دائمًا.. ذرات العناصر المشھورة في المنھج ( 

  التكافؤ  الرمز  العنصر  التكافؤ  الرمز  العنصر  التكافؤ  الرمز  العنصر

 Al 3 األلومنیوم Mg 2 الماغنسیوم  H 1  یدروجینالھ

 P 3  الفوسفور Ca 2  الكالسیوم  Li  1  اللیثیوم

 N 3 النیتروجین Zn 2 الخارصین F  1  الفلور

 O 2 األكسیجین  Cl  1  الكلور

 Cu 2 النحاس  Na  1  الصودیوم

 Fe  2 الحدید  K  1  البوتاسیوم

 S 2  الكبریت  Ag  1  الفضة

  Br 1  البروم
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  الالنثانیدات

 األكتنیدات

 العناصر المثالیة

 العناصر المثالیة

ت
زا
لفل
ه ا
شبا

أ
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١٦         ٤٥ من ١٦ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

   وفي الكتاب وفي الصفحة األخیرةري الحدیث للعناصر في األعلىانظر دائمًا للجدول الدو: ٩س

   :المناسبةختر اإلجابة الصحیحة ثم ا   ١٠٥ -  ١٠٤المدرسي صـ         

  )أرجو حل ھذا السؤال كامًال بنفسك قبل الرجوع للحل في الخلف (         

  

  :الترتیب  علىأعدادھا  من دورات أفقیة ومجموعات رأسیةیتكون الجدول الدوري الحدیث للعناصر. ١

  .١٨ و٧ -د      ١٨ و٨ -ج    ١٧ و٧ -ب    ١٥ و ٧ -أ

  

  : بالعناصر١٨ – ١٣ والمجموعات ٢ و١في الجدول الدوري تسمى عناصر المجموعتین . ٢

  . المصنعة-د       الداخلیة-ج     االنتقالیة-ب     المثالیة-أ

  

  :لمجموعة العناصر المثالیة تشم. ٣

  . جمیع ماسبق-د     أشباه الفلزات-ج     الالفلزات-ب   الفلزات القلویة-أ

  

  :جمیع الفلزات صلبة ما عدا. ٤

  .Cu -د       Hg -ج      Ni -ب      Fe -أ

  

  :من خواص الفلزات أنھا. ٥

  . جمیع ما سبق-د    قابلة للطرق والسحب-ج   موصلة للحرارة-ب    تعكس الضوء-أ

  

  التوصیل للحرارة والكھرباء وتشملھشة عند درجة حرارة الغرفة وردیئة الالفلزات غازیة أو صلبة . ٦

  . عنصرًا١٧ -د       عنصرًا١٦ -ج    عنصرًا١٥ -ب     عنصرًا١٤ -أ

  

  :العناصر التي تشترك في بعض صفاتھا مع الفلزات وفي بعض صفاتھا مع الالفلزات ھي. ٧

  . األلمونیوم-د       الكربون-ج     النحاس-ب     البورون-أ

  

  :تداخلتین أما الصلبة یرمز لھایرمز للعناصر الغازیة ببالون والسائلة بالقطرة والمصنعة بدائرتین م .٨

   مستطیل-د       دائرة -ج     مكعب-ب      مثلث-أ

  

  : جمیع عناصر المجموعة األولى فلزات ما عدا.٩

   البوتاسیوم-د       الھیدروجین-ج     الصودیوم-ب     اللیثیوم-أ

  

  :جموعة األولىتسمي عناصر الم. ١٠

  . االنتقالیة-د   الفلزات القلویة األرضیة-ج     الالفلزات-ب   الفلزات القلویة-أ

  

  :من خصائص عناصر المجموعة األولى إن نشاطھا الكیمیائي یزداد من أعلى إلى أسفل وأیضًا لھا. ١١

  . جمیع ما سبق-د   درجة انصھار منخفضة-ج   كثافة منخفضة-ب     المعة صلبة-أ

  

  ):ماغنسیوم والكالسیوم والسترونشیوم والباریوم والرادیوم  ومبرلیو( وعات توجد  أي المجمفي .١٢

   ٤ المجموعة -د     ٢ المجموعة -ج   ١٧ المجموعة -ب    ١ المجموعة -أ

  

  :تمتاز الفلزات القلویة األرضیة بدرجة انصھار. ١٣

   منخفضة جدًا-د       متوسطة -ج     منخفضة -ب      عالیة-أ
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١٧         ٤٥ من ١٧ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

  :صر صلبة وسائلة وغازیة مجتمعة توجد فیھا مجموعة واحدة بھا عنا١٨ - ١٣المجموعات في . ١٤

   ١٧ المجموعة -د     ١٦ المجموعة -ج   ١٤ المجموعة -ب   ١٣ المجموعة -أ

   

  : بمجموعة١٣تسمى المجموعة . ١٥

  . الكربون-د       النیتروجین-ج     األكسیجین-ب     البورون-أ

  

  :واألجھزة اإللكترونیة ھو یستخدم في صناعة الزجاج ١٤لمجموعة عنصر شبھ فلز یوجد في ا. ١٦

   Sn -د        Pb -ج      Si -ب       Ge -أ

  

  :من خواص أشباه الموصالت أنھا. ١٧

       مواد توصل الكھرباء أقل من الفلزات-أ

  . مواد توصل الكھرباء أكثر من الالفلزات-ب

      .ي االتجاه اآلخر توصل التیار الكھربائي في اتجاه ما وال توصلھ ف-ج

  . جمیع ما سبق-د

   

  :رموز عنصري الرصاص والقصدیر على الترتیب ھما. ١٨

   Pb و Sn -د      Si و C  -ج     Pb و C -ب     Sn و Si -أ

  

  :مجموعة تسمى باسمھ وھو من العناصر الالفلزیة ویوجد في أجسام المخلوقات الحیة. ١٩

   )He ( لیومی الھ-د     )C ( بون الكر-ج   )Ni(  النیكل -ب   )B(  البورون -أ

  

  اه الفلزات وعنصرین من الفلزات ھيمجموعة تتكون من عنصر واحد ال فلزي وعنصرین من أشب. ٢٠

   ١٦ المجموعة -د     ١٥ المجموعة -ج   ١٤ المجموعة -ب   ١٣ المجموعة -أ

  

  :یزداد العدد الذري من الیسار إلى الیمین في كل. ٢١

   صف-د      موعة مج-ج     خلیة-ب      دورة-أ

  

  :من الھواء الجوي % ٨٠ سمیت باسمھ وھو عنصر یشكل ١٥المجموعة . ٢٢

   .Oxygen -د      Nitrogen -ج     Carbon -ب     Boron -أ

  

  :غاز یتكون في طبقات الجو العلیا بتأثیر الكھرباء باتحاد ثالث ذرات من األكسیجین. ٢٣

    He -د        Ne -ج     O2 -ب       O3 -أ

  

  :اسم الالفلز والحمض ھما  )H2SO4(  صلب أصفر اللون یستخدم في صناعة حمض ال فلز. ٢٤

  . وحمض الھیدروكلوریك )S (  الكبریت-ب    .وحمض الكبریتیك ) O(  األكسیجین -أ

  . وحمض الھیدروكلوریك )H ( الھیدروجین -د    .وحمض الكبریتیك ) S (  الكبریت-ج

  

  ؟ ) Se( نصر السیلینیوم من الجدول الدوري ما العدد الذري لع. ٢٥

   35 -د        34 -ج      16 -ب       8 -أ

  

  :وأكثر عناصرھا نشاطًا ھو الفلور وأقلھا نشاطًا ھو الیود) مكونات األمالح ( مجموعة تعرف بـ . ٢٦

   القلویة-د     القلویة األرضیة-ج   أشباه الفلزات-ب     الھالوجینات-أ
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١٨         ٤٥ من ١٨ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

  :بكتیریا ما رقم الدورة والمجموعة التي ینتمي إلیھاعنصر الكلور یضاف لماء الشرب لقتل ال. ٢٧

   ١٧ المجموعة ٣ الدورة -ب         ١٧ المجموعة ١ الدورة -أ

   ١ المجموعة ٣ الدورة -د         ٣ المجموعة ٧ الدورة -ج

  

  وما اسمھا ؟ ) Rn و Xe و Kr و Ar و Ne و He( في أي مجموعة توجد ھذه العناصر . ٢٨

   الرادون١٧ -د     الھیلیوم١٤ -ج    الھالوجینات ١٧ -ب  الغازات النبیلة ١٨ -أ

  

  لماذا سمیت مجموعة الغازات النبیلة بھذا االسم ؟. ٢٩

  .  ألنھا توجد في الطبیعة منفردة-أ

  . ألنھا تستخدم مع النیتروجین في مصابیح اإلنارة فتحفظ سلك التنجستن من االحتراق-ب

  .ا القلیل جدًابسبب نشاطھ نادرًا ما تتحد مع عناصر أخرى -ج

  . كل ما سبق صحیح-د

  

  : على غاز مشع وضار وقد یسبب أمراضًا خطیرة ھو غاز١٨ تحتوي المجموعة .٣٠

  N -د       O -ج       Rn -ب      He -أ

  

  :بالعناصر االنتقالیة وھي عناصر ) ١٢ - ٣( في الجدول الدوري ُتسمى المجموعات . ٣١

   جمیعھا ھالوجینات-د   جمیعھا فلزات -ج     جمیعھا أشباه فلزات-ب   جمیعھا الفلزات-أ

  

  ):المواد المغناطیسیة ( في أي الدورات في الجدول الدوري توجد عناصر ثالثیة الحدید . ٣٢

  . الدورة الرابعة-د    الدورة الثالثة-ج     الدورة الثانیة-ب    الدورة األولى-أ

  

  :تكون من مزیج منوھو شدید الصالبة ویتحتوي البنایات والجسور على الفوالذ . ٣٣

   الحدید واأللمونیوم-د   الحدید و النیكل-ج     الحدید والكوبالت-ب   الحدید والكربون-أ

  

  :تضم كل من الحدید والنیكل أما العنصر الثالث فھو) المواد المغناطیسیة ( عناصر ثالثیة الحدید . ٣٤

  Cd -د      Co -ج       Cu -ب       Cr -أ

  

  :ن مزیج منیصنع المغناطیس الصناعي م. ٣٥

 Ag + Co + Al -د   Cu + Co + Al -ج     Fe + Co + Al -ب   Ni + Co + Al -أ

 

 ٣٤١٠( عنصر التنجستون لھ أعلى درجة انصھار   .٣٦
٥

  : رمزه والخاصیة التي یمتاز بھا ھما) س 

   وموصل جید للحرارةTl -ب     . ویمتاز بخاصیة االنجذاب للمغناطیسTi -أ

  . ویمتاز بخاصیة الوزن الخفیفV -د    التیار الكھربائي بھ وال ینصھر عند مرورW -ج

  

  :الغرفة في أي دورة ومجموعةالفلز الوحید الذي یوجد في الحالة السائلة عند درجة حرارة ما . ٣٧

     ١٢ المجموعة ٦ ویوجد في الدورة Hg -ب     ٨ والمجموعة ٤ ویوجد في الدورة Fe -أ

   ١٢ المجموعة ٤ ویوجد في الدورة Zn -د     ١١  والمجموعة٥ ویوجد في الدورة Ag -ج

  

  وتستخدم كعوامل مساعدةال تتحد بسھولة مع العناصر األخرى  متشابھة ھاصفاتجموعة البالتین م. ٣٨

   ٧ و٦ موجودة في المجموعات -ب       ١٠ و٩ و٨ موجودة في المجموعات -أ

   .٤ و٣ موجودة في الدورات -د       ٥ و٤ و٣ موجودة في المجموعات -ج
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١٩         ٤٥ من ١٩ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

  :تعمل ) Zn و Co و Ni( العناصر االنتقالیة . ٣٩

   زیادة سرعة التفاعل دون أن تتغیر-ب      عوامل مساعدة في التفاعالت الكیمیائیة-أ

  . جمیع ما سبق-د  .تستخدم في إنتاج المواد اإللكترونیة والبالستیك -ج

  

  ى شكل أسالك تعالج بالحرارة ھمال األطباء سبائك من عنصرین لتقویم األسنان وتقویتھا عمیستخد. ٤٠

   الحدید والنحاس-د   الحدید والتیتانیوم-ج     النیكل والرصاص-ب   النیكل والتیتانیوم-أ

  

  : موجودة في الجدول الدوري على أنھا من الالنثانیدات و األكتنیدات.٤١

  .ت النبیلة الغازا-د   الفلزات القلویة-ج   العناصر االنتقالیة الداخلیة-ب     الھالوجینات -أ

  

  :من  فھذا العنصر یعتبرمن سبیكة المیسش التي تجدھا في حجر الوالعة % ٥٠السیریوم یكون . ٤٢

  . الالفلزات-د     الھالوجینات-ج       األكتنیدات-ب     الالنثانیدات-أ

  

  :الالنثانیدات یمكن قطعھا بالسكین ألنھا. ٤٣

  .ال فلزات -د     أشباه فلزات-ج       فلزات لینة-ب     فلزات صلبة-أ

  

  : جمیعھا عناصر مشعة ومصنفة تحت اسمالیورانیوم و الثوریوم و البروتاكتینیوم. ٤٤

  . الالنثانیدات-د     األكتنیدات-ج       الالفلزات-ب     الھالوجینات-أ

  

٤٥ .Fm )  الفیرمیوم ( وNo )  النوبلیوم ( وLr )  ھي من األكتنیدات وھي عناصر) اللورانسیوم:  

  . غازیة-د     سائلة-ج      یعیة طب-ب    مصنعة -أ

  

 وحالة كل عنصر عند أدناه العناصر الظاھرة في الجدول الدوري ةومجموعحدد رقم دورة : ١٠س

   :داخل الجدول الموجود في األسفل الفلز وأیھا شبھ فلز ؟ حرارة الغرفة وأیھا فلز وأیھادرجة 

  
   H 

 F N      Li 

            

           Co         

 I       Ag             

        Hg             
                         

  
                    

                 

  
  شبھ فلز  الفلز  فلز  حالة العنصر  رقم المجموعة  رقم الدورة  العنصر

H             

Li              

Co              

Ag              

Hg              

N              

F             

I             
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٢٠         ٤٥ من ٢٠ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

  مستویات الطاقة
  

                                                                                                                             

  

  

    Q     P     O    N   M    L    K  

       ١     ٢    ٣    ٤     ٥      ٦     ٧     

  

  

  

  

    إلكترون٢                                                                           

    إلكترونات٨                                                                           

                                                               إلكترون١٨                                                                          

   إلكترون٣٢                                                                          

  
  : خارج النواة في مستویات الطاقة ومجموعھا سبعة مستویات تترتب كاألتيتتتوزع اإللكترونا

  

 ن٢= عدد اإللكترونات 
  تمثل رقم مستوى الطاقة:  حیث ن٢

  

 )١(  × ٢=  تلكترونا ویحمل عدد من اإل )K( المستوى األول ویسمى 
٢

   إلكترون٢  =

    إلكترون٨ تساوي ت ویحمل عدد من اإللكترونا )L(  ویسمى الثانيالمستوى وھكذا في 

    إلكترون١٨ تساوي ت ویحمل عدد من اإللكترونا )M(  ویسمى الثالثالمستوى وھكذا في 

    إلكترون٣٢وي  تسات ویحمل عدد من اإللكترونا )N(  ویسمى الرابعالمستوى وھكذا في 

  

  :التمثیل النقطي لإللكترونات

  

ببساطة نكتب رمز العنصر محاط بنقاط بعدد اإللكترونات الموجودة في مستوى الطاقة الخارجي لھ ألن 
  :مثًال. اإللكترونات ھذه ھي التي تبین كیف یتفاعل العنصر

  N           إلكترونات ٥ یكون المستوى الخارجي لھ بھ ٧ عدده الذري Nالنیتروجین رمزه 

  

 I          إلكترونات ویكون٧ یكون المستوى الخارجي لھ بھ ٥٣ عدده الذري I رمزه الیود

  

  :أمام العبارة الخاطئة مع تصحیح الخطأ) ×  ( ةعالمأمام العبارة الصحیحة و ) √( ضع عالمة : ١١س

  

 Liتتكون ذرة . ١
3

  )   ( إلكترونات سالبة ٤نیوترونات و  ٤ بروتونات موجبة و٣ المتعادلة من 

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

  

  )   .               (كل مستویات الطاقة التي تتحرك فیھا اإللكترونات متساویة في كمیة الطاقة .٢

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

  

  )           (    .  كلما ابتعد المستوى عن النواة اتسع لعدد أصغر من اإللكترونات. ٣

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

  

+
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٢١         ٤٥ من ٢١ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

  )    (    .كلما كان اإللكترون السالب أقرب إلى النواة الموجبة كانت قوة الجذب بینھما أصغر. ٤

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

  

  )           (     .إزالة اإللكترونات القریبة إلى النواة أكثر سھولة من تلك البعیدة عنھا. ٥

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

  

  )                       ( .العدد الذري ألي عنصر یساوي عدد النیترونات في نواة ذلك العنصر .٦

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

  

  )   .                         (وجبة في نواة ذلك العنصرالعدد الكتلي یساوي عدد البروتونات الم. ٧

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

  

  )   (.رمزه یمكن تحدید عدد اإللكترونات لكل عنصر بالنظر إلى عدده الذري المكتوب أسفل .٨

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

  

  )   (.  الدوري من الیمین إلى الیسار عدد اإللكترونات للعناصر كلما انتقلنا في الجدول یزداد. ٩

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

  

  )           (      .كل دورة في الجدول الدوري تنتھي بعنصر غیر مستقر. ١٠

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

  

  )   (     . إلكترونات فقط٨ مستقرة ألن مستوى الطاقة الخارجي لھا بھ غیرالغازات النبیلة . ١١

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

  

  )   (.         الفلور ھو أكثر الھالوجینات نشاطًا ألن مستوى طاقتھ الخارجي أبعد إلى النواة. ١٢

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

  

  )           (   . الھالوجینات یزداد نشاطھا الكیمیائيكلما انتقلنا إل أسفل في مجموعة . ١٣

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

  

  )   .(ونات إلكتر٥عدد اإللكترونات في مستویات الطاقة الخارجیة لعناصر الفلزات القلویة . ١٤

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

  

  )           (   .في الفلزات القلویة كلما ازداد رقم الدورة الموجود فیھا العنصر قل نشاطھ. ١٥

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

  

  الطاقة الالزمة لفصل اإللكترون عن المستوى الخارجي البعید عن النواة أكبر من الطاقة الالزمة. ١٦

  )       (                   لفصل إلكترون عن المستوى الخارجي القریب من النواة

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

  

  السیزیوم أقل نشاطًا من الصودیوم بسبب أنھ موجود في الدورة السادسة یفقد اإللكترون بسھولة أكبر. ١٧

  )           (            . في الدورة الثالثة       من الصودیوم الذي

..............................................................................................................................  
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٢٢         ٤٥ من ٢٢ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

  عندما ترتبط الذرات مع ذرات أخرى ذلك یجعل مستوى طاقتھا الخارجي یشبھ مستوى الطاقة األول. ١٨

  )           (        .        للغاز النبیل لیصبح كل منھما أكثر استقرارا

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

  

  )   ( .ي الجدول الدوري فالمجموعةداخل ذرة العنصر تدل على رقم عدد مستویات الطاقة . ١٩

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

  

  )   (           .الدورة في الذرة تدل على رقم عدد اإللكترونات في مستوى الطاقة الخارجي. ٢٠

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

  

  :من الشكل الذي أمامك، أجب عما یلي) أ  ( :١٢س

         

  ......................................... یمثل الشكل الذي أمامك -١

                  

  :أسماء المشار إلیھم في الشكل كما یلي أكتب -٢

)١(                                 ...........................................  

)٢( ...........................................  

)٣(                                                         ...........................................                                   

)٤( ........................................... 

  

  ...................و  .................كتلة ھي  الجسیمات التي تتساوى في ال-٣

  

  :                      بینما الجسیمات التي تختلف في نوع الشحنة الكھربائیة و تتساوى في مقدارھا ھي-٤

  .................................و     ................................ 

  

  :یمثل الشكل المجاور التوزیع اإللكتروني إلحدى الذرات، أجب عما یلي ) ب( 

  

 ........................................ما العدد الذري لھذا العنصر  -١

  

 ترونیًا ؟ وكم عددھاھل لھذه الذرة میل ألن تكتسب أو تفقد إلك -٢

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

 ....................................................ما تكافؤ ھذه الذرة  -٣

 

 .)  4B    –    2He    –    8O  (ھذه الذرة لعنصر  -٤

 

  )12Mg( ن ترتبط مع ذرة الماغنسیوم وضح بالرسم كیف لھذه الذرة أ -٥

 

  .مع ذكر أسم المركب ونوع الرابطة الكیمیائیة

  

  

  

  

  

١

٢

٣

٤

 :الرسم
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٢٣         ٤٥ من ٢٣ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

12 P 

12 N  

19 P 

20 N  

  یمثل الشكل المجاور التوزیع اإللكتروني لذرة عنصر ما، مستعینًا بمقطع بالجدول الدوري) أ : ( ١٣س

   :الذي أمامك أجب عما یلي                 

   

  : أكمل الجدول الذي أمامك-١

  

  

  

 

                         

                  

  

  
                                                                                                   

  

                                                                       

                                                                                                   

  

  

                                                                        

                        

  

  

  

   ،) Cl 17( إذا اتحد ھذا العنصر مع عنصر الكلور -٢

       ما ھي الصیغة الصحیحة للمركب الناتج ؟ 

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

  

  یمثل الشكل المجاور التوزیع اإللكتروني لذرة عنصر ما، مستعینًا بمقطع بالجدول الدوري ) ب( 

  :ل الجدول الذي أمامكأكم -١       .السابق         

  

  

  

  

  

  

  
                                                                

                                                                        

  

  

  

 ) O 8(  إذا اتحد ھذا العنصر مع عنصر األكسجین -٢

  ما ھي الصیغة الصحیحة للمركب الناتج ؟

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

  

    الذريالعدد 

    العدد الكتلي

    عدد البروتونات

    عدد اإللكترونات

    عدد النیترونات

    رقم الدورة

    رقم المجموعة

    رمز العنصر

    اسم العنصر

    العدد الذري

    العدد الكتلي

    عدد البروتونات

    عدد اإللكترونات

    عدد النیترونات

    رقم الدورة

    رقم المجموعة

    رمز العنصر

    اسم العنصر

1 

H 

3 

Li 

11 

Na 

19 

K 

4 

Be 

12 

Mg 

20 

Ca 

21 

Sc 

 ١الدورة 

 ٢الدورة 

 ٣الدورة 

 ٤الدورة 

 ١المجموعة 

 ٢المجموعة 

 ٣المجموعة 
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٢٤         ٤٥ من ٢٤ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

 الرابطة األیونیة. ١

 الرابطة الفلزیة. ٢

  )محلول  ( :عرف كل من: ١٤س

  .ذرة فقدت أو اكتسبت إلكترونًا أو أكثر :األیون

  

   "ناتجة عن التجاذب الكھربي بین األیونات الموجبة واألیونات السالبة"                               

  :أمثلة

  كلور+ صودیوم . ١

  . تكتب الشحنات فوق مربعات النواتجثالثًا    نرسم المعادلة بشكل ذراتثانیًا     نكتب المعادلة لفظیةأوًال

                                                                                                  +1                       -1  

  

  

                                                                                                                +  

                                                                                                                 

  

   

              11Na                     17Cl                                           NaCl     

  

   )ترابط ذرة الصودیوم مع ذرة الكلور( 

  كلور+ ماغنسیوم . ٢

  

  

    -2                            +2  

  

  

                                2                                                         +  

  

  

  

  

  

  

                             2 Cl Mg                             )     Cl 17( 2                  Mg 12   

  

   )ترابط ذرة الماغنسیوم مع ذرتین كلور( 

  

  نتیجة للتجاذب بین إلكترونات المستوى الخارجي مع نواة الذرة من جھة "                               

    "لفلز في حالتھ الصلبةالذرات األخرى من جھة ثانیة داخل نفس ا ونوى                                

  .تؤثر ھذه الرابطة على خواص الفلز فتمنع تكسر الفلز عند الطرق أو السحب

  :مثًال قطعة من الفضة ملیئة بالذرات تكون على ھذا الشكل

  

  

  

  

Ag+ 

Ag+ Ag+ 

Ag+ 

Ag+ 

Ag+ 

Ag+ Ag+ 

Ag+ 

Ag+ 

Ag+ 
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٢٥         ٤٥ من ٢٥ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

  وصول إلىرابطة بین ذرتین تسھم كل منھا بعدد متساٍو من اإللكترونات لل"                                   طة التساھمیةالراب. ٣

  " اإللكتروني  االستقرارحالة                                     

  :  أمثلة

  2H لتكوین جزيء تساھم كل ذرة بإلكترون واحد) رابطة أحادیة  ( ذرة ھیدروجین+ ذرة ھیدروجین . أ

  

  بعض في شكل تساھم ندخل الذرات مع ثالثًا نرسم المعادلة بشكل ذرات   ثانیًا نكتب المعادلة لفظیة  أوًال

  

  

  

  +  
   

  

             2 H  ) جزيء ھیدروجین(                                    H 1                     H 1   

  

  لتكوین جزيء األكسیجینین تساھم كل ذرة بإلكترون) رابطة ثنائیة ( ذرة أكسیجین + ذرة أكسیجین . ب

  

  

  

                                                                                              +  

  

    

             2 O )  جزيء أكسیجین(                                    O 8                               O 8    

  

   3NHتكوین  إلكترونات ل٣تساھم كل ذرة بـ ) رابطة ثالثیة ( ذرة نیتروجین +  ذرات ھیدروجین ٣ -ج

  

  

  

  

                                                                                                      +  

  

  

  

       3 H N )  جزيء غاز األمونیا                                     (   N 7                 +       ) H 1 (3   

  

  :مع رسم الروابط بین ذراتھاة بین كل من العناصر اآلتیة اكتب نوع الرابط: ١٥س

  

 Naالصودیوم . ١
11

 F مع الفلور 
9

 .NaF لتكوین فلورید الصودیوم 
 

 

  

  

  

  

  

 :الرسم

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



٢٦         ٤٥ من ٢٦ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

 

 Clالكلور . ٢
17

 Clالكلور  مع 
17

  . Cl2 -جزىء كلور لتكوین 

  

  

  

  

  

 

 Hالھیدروجین . ٣
1

 F مع الفلور 
9

  . HF لتكوین فلورید الھیدروجین 

  

  

  

  

  

 

 Hالھیدروجین . ٤
1

 O مع األكسیجین 
8

  . H2Oجزىء الماء  لتكوین 

  

  

  

  

  

 

 Cالكربون . ٥
6

 O مع ذرتان أكسیجین 
8

   .CO2جزىء ثاني أكسید كربون  لتكوین 

  

  

  

  

  

  

 Nنیتروجین . ٦
7

 Nنیتروجین  مع 
7 

 . N2لتكوین جزىء النیتروجین 

  

  

  

  

  

  

  

  شاركة االلكترونات بین الذرات بشكل غیر متساٍو تجعل أحد جانبيیتم فیھا م"                             

  "ر الرابطة سالبًا أكثر من الطرف اآلخ                                

  

  )محلول  ( :فسر ما یلي) ب ( 

   ؟كلورید الھیدروجین مركب تساھمي قطبي* 

  الكلور یجذب اإللكترونات نحوه أكثر من الھیدروجین

       بجانب الكلورترونات یبقى فترة أطول زوج اإللك

 :مالرس

 :الرسم

 :الرسم

 :الرسم

 :الرسم

 الرابطة القطبیة. ٤

 
Cl  

H

 زوج اإللكترونات

شحنة 
  جزئیة
 موجبة

شحنة 
  جزئیة

 سالبة
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٢٧         ٤٥ من ٢٧ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

 

   ؟جزیئات الماء قطبیة* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   من الماء في حینعند وضعھ في كمیة مناسبة ) NaClكلورید الصودیوم  ( ذوبان ملح الطعام : علل

  أن بعض المواد مثل الزیت والشمع ال تذوب في الماء ؟       

  

یعمل الماء علي تفكیك بلورة كلورید الصودیوم إلي أیونات الصودیوم الموجبة وأیونات الكلور السالبة 
طبیة الموجبة للماء بحیث تتجھ األیونات الموجبة باتجاه القطبیة السالبة للماء بینما تتجھ األیونات السالبة للق

  .في حین ال یذوب الزیت والشمع في الماء ألن جزیئاتھا غیر متأینة

  

  التكـــــافؤ والصـــــیغ الكیمـــــیائیة

  

  ) ُعقب ًا تساعدك كثیرتذكرھا دائمًا.. بعض تكافؤات المجموعات الذریة المشھورة في المنھج( 

  

  :عرف كل من) أ : ( ١٦س

   

  .......................................................................................................................:التكافؤ

  

  .........................................................................................................: الصیغة الكیمیائیة

  

                    الذرة

  التأثیر
  ذرة ھیدروجین  ذرة ھیدروجین  ذرة األكسیجین

  ١  ١  ٨  عدد اإللكترونات

  ١  ١  ٢  یساھم بكم

  موجبةشحنة جزئیة   شحنة جزئیة سالبة  الشحنة المحمولة

 قطب موجب قطب سالب  القطبیة

    كما في الرسم المجاورH2O  الماء  H:O:H  مركب الناتجال

  تأثیر القطبیة
یعتبر الماء مذیبًا عام بسبب وجود قطبین مختلفین في 
 .الشحنة لجزيء الماء فإن جزیئاتھ ینجذب بعضھا إلى بعض

  التكافؤ  الصیغة  المجموعة  التكافؤ  ةالصیغ  المجموعة  التكافؤ  الصیغة  المجموعة الذریة

 PO4 3 الفوسفات CO3 2 الكربونات  OH 1  الھیدروكسید

 SO4 2 كبریتات  NO3  1  نترات

 SO3 2 كبریتیت NO2  1  نتریت

 CrO4 2 كرومات  HCO3  1  بیكربونات

 SiO3 2 سلیكات  HSO4  1  بیكبریتات

  MnO4  1  برمنجانات

  ClO3  1  كلورات

 NH4 1  أمونیوم

 

 

 شحنة جزئیة سالبة

 
O  

 
H

 
H

 موجبةشحنة جزئیة 

 جزيء ماء
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٢٨         ٤٥ من ٢٨ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

  :أكمل الجدول اآلتي

  

  :من المركبات التالیةاكتب الصیغة الكیمیائیة لكل مركب  ) ب( 

  

  أكسید الماغنسیوم. ٣  كبریتات األلومنیوم. ٢  فلورید الزنك. ١

  

  

  

  

    

      

   

  عدد الذرات الالفلزیة  عدد الذرات الفلزیة  الصیغة الكیمیائیة  اسم المركب

  5LiCl     

  2KH      

  Zn(OH)2      

  

  : سمِّ المركبات التالیة ) ج ( 

       

١ –  ZnCl2    )          (  ٦  - CaSO4      )      (  

   

٢ –  K2O   )      (   ٧  - NH4OH    )      (

          

٣ –  MgSO4  )      (    ٨  - NaOH     )      (

           

٤ –  LiF   )      (       ٩  - AgNO3    )      (

            

٥ –  MgO    )      (   ١٠ - (NH4)2SO4  )      (  

  

  االسم  الصیغة الكیمیائیة
عدد 

  الجزیئات
  عدد ذرات كل عنصر  العناصر المكونة

3 Mg غنیسیومام        

    
5 H2O الماء    

    

    

    2H2SO4  حمض الكبریتیك    
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٢٩         ٤٥ من ٢٩ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

   الكیمـــیائیةالتفاعـــالت

  

  مركبات والمجموعات الذریة؟ئات والالعناصر والجزی ما معنى األرقام الموجودة على یسار ویمین رموز

  : ال الحصرسبیل المثالعلى  باختصار

 O                ولكن األكسیجین ال یوجد على شكل ذرة. ھذا رمز عنصر اسمھ األكسیجین  

   مع بعض لذلك یسمى اسم غیرذرتینالھواء بل یوجد على شكل   فيواحدة                                

  . جزيء األكسیجین: اسمھفیصبح                                

O2                           صغیرة على یمین رمز العنصر من٢نضع رقم . ھذا ھو جزيء األكسیجین   

  .أسفل                                

H2O                        واحدة ن وذرةھذا رمز مركب اسمھ الماء یتركب من ماذا ؟ من ذرتین ھیدروجی  

  . الصغیرة معناه إن عندك ذرتین ھیدروجین٢ورقم . جینأكسی                                

 )OH (                      باسم  وسمیتمجموعة ذریةھذا رمز مجموعة من ذرات مع بعض اسمھا  

  ممكن .في التفاعل الكیمیائي ة تسلك سلوك ذرة واحدروكسیددالھی مجموعة                                

  على حسب تكافؤھا وتكافؤ العنصر المتفاعل. ال وممكن قوسین توضع داخل                                

  .معھا                                

) NaOH (                یمینھذا رمز مركب اسمھ ھیدروكسید الصودیوم الحظ عدم وجود أرقام   

  أحادي التكافؤ فأخذ مجموعة واحدة من)  Na ( الرموز ألن الصودیوم                                

  ة واحدة من الصودیوموالھیدروكسید مجموعة أحادیة فأخذت ذر الھیدروكسید                                

  .یكتب بینھمال  دورقم واح                                

] Zn(OH)2 [             یمین مجموعة٢ھذا رمز مركب اسمھ ھیدروكسید الزنك الحظ وجود رقم   

  الھیدروكسید منثنائي التكافؤ فأخذ مجموعتین الزنك الھیدروكسید ألن             أو تفصیًال        

 ]OH – Zn – OH [   ت لكن لماذا كتب.الزنكوالھیدروكسید مجموعة أحادیة فأخذت ذرة واحدة من  
                                OH بین قوسین ؟ ألن لو كتبت المركب ھكذا ZnOH2 ٢ معناھا أن رقم   

  . وھذا خطأ. كلھاأصبح لذرة الھیدروجین فقط ولیس لمجموعة الھیدروكسید                                

 ]Al2(SO4)3[            ھ كبریتات األلمونیوم وألن مجموعة ھذا المركب اسم:أكمل معي ھذا التعلیق  

  األلمونیوم ذرة ألمونیوم و....... فأخذت عدد ...............  تكافؤھا الكبریتات                                

  لكن لماذا. مجموعات من الكبریتات....... فأخذ عدد ............... تكافؤه                                 

  ................................................................ بین قوسین SO4كتبت                                 

)  NaOH(                فكل واحدأحادي تكافؤھما  وألن العنصر والمجموعةالصودیوم ھیدروكسید   

)  MgO(                  أو مجموعةكان العنصرین أو المجموعتینأرقام وكذلك لو ر غی من أخذ الثاني   

) AlPO4 (                 مثل .أرقام بینھما ثالثیین التكافؤ ال تكتبو  أثنائیینر وعنص MgOأكسید   

   على بقیة الرموز واهللا وھكذا.فوسفات األلمونیوم AlPO4 أو الماغنسیوم                                

   ٢٧ و ١٥ارجع للجدولین صـ           .        المستعان                         

  )محلول  ( :عرف كل من: ١٧س

  

  روابطات وخواص مختلفة بسبب كسر تحول المواد الكیمیائیة إلى مواد جدیدة لھا صف :التفاعل الكیمیائي

  .كیمیائیة وتكون روابط جدیدة                        

  

  .فاعل الكیمیائي بالصیغ الكیمیائیة للمواد الداخلة والناتجة عن التفاعلتعبیر عن الت :المعادلة الكیمیائیة

             CH4 + O2               CO2 + H2Oماء + أكسیجین               ثاني أكسید الكربون + میثان 

  )المتفاعالت )                ( النواتج )                        ( النواتج ( )                          عالت المتفا ( 

  

      تفاعل عكسي غاز -   راسب -تحلیل كھرباء  -         حرارة:  مثاًال:یكتب على السھم شروط التفاعل
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٣٠         ٤٥ من ٣٠ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

  ):قانون حفظ الكتلة ( قانون الفوازییة 

  

   أو "كتلة المواد المتفاعلة تتساوى مع كتلة المواد الناتجة من التفاعل الكیمیائي" 

  عدد الذرات ونوعھا یجب أن یكون متساویًا في المتفاعالت والنواتج      

  

  :كیف نزن معادلة كیمیائیة ؟ أتبع الخطوات اآلتیة: وزن المعادالت

  

 .المتفاعالت في طرف والنواتج في الطرف الثاني. اعتبر المعادلة ھي كفتي میزان بینھما سھم. ١

   في٢بكتابة رقم ابدأ كیف ؟ . أبدأ بزیادة الطرف الناقص  ثم.د كل ذرة متشابھة في الطرفینقم بَع. ٢

  ابقیة الذرات التي بعدھ × ٢  ھذه الـواضرب على الیسار مركب الناقصالبدایة أمام العنصر أو ال    

  ص  ٣ )٢س( ٢ ولو صذرة  ٢ ذرات س و ٤ معناھا عندك  ص٢ س٢ ولو ص× س  × ٢مثل     

 . ذرة ص١٦ ذرة س و ٢معناھا عندك  ٢ )٤ص(  س ٢ ولو  ص ذرة٢ ذرة س و ١٢عندك     معناھا 

 .د الذرات مرة ثانیة في الطرفین وفي كل مرة أبدأ بزیادة الطرف الناقصثم ارجع وقم بَع. ٣

 .حتى تتساوى جمیع الذرات في الطرفین ٢ وممكن استعمل رقم أكبر من الثالثةكرر الخطوة . ٤

  :أثناء الوزن راعي اآلتي

  

  .الذریة الموجودة المجموعات  المركبات أو رموز العناصر أویمیناألرقام الصغیرة أسفل  غیرال ت. ١

  .راعي تكافؤات العناصر والمجموعات الذریة أثناء عملیة الوزن والمفروض إنك تعلم بعضھا. ٢

  ٢٧ و ١٥ارجع للجدولین صـ 

     : الحظ المعادالت اآلتیة قبل وبعد الوزن

1-   Na + O2                  Na2O  

1- 4Na + O2                2Na2O 

 

2- Mg  +   HCl                         MgCl2  +   H2   

2- Mg  + 2HCl                         MgCl2  +   H2   
                                                                                              

3-   Fe +    O2                             FeO3                    

3- 2Fe +  3O2                           2FeO3 

  

  : أكمل العبارات اآلتیة بمصطلح علمي مناسب:١٨س

  

  من النواتج أكثر استقرارًا ........................في التفاعالت التي یتم فیھا امتصاص الطاقة تكون . ١

  . من طاقة الروابط بین النواتج..........................للروابط التي بینھا طاقة  ویكون    

  .................. + ...................لتحویلھا إلى غازي ....................... تكسر جزیئات الماء بواسطة . ٢

  .للذوبان في الماء داخل كیس الكمادات........... .................تحتاج نترات األمونیوم لـ. ٣

  ...........................یعتبر التفاعل الذي یتم عند اتحاد الھیدروجین واألكسیجین إلنتاج الماء طارد للـ . ٤

  كما یكون. أكثر استقرارًا من المتفاعالت....................... في التفاعالت التي تتحرر طاقة تكون . ٥

  .من المتفاعالت......................     لروابطھا طاقة 

  حیث تتحد المادة مع األكسیجین إلنتاج طاقة حراریة............... من أمثلة التفاعالت الطاردة للحرارة . ٦

  لجويفیھا یتحد السائل مع أكسیجین الھواء ا.......................  في یتم فیھا تحریر الطاقة بشكل سریع. ٧

   في الھواء الجويO2 مع Feفیھا یتحد ..................... یتم فیھا تحریر الطاقة بشكل بطيء في عملیة  .٨

  .ولیس مع النواتج....................... إذا كان التفاعل الكیمیائي ماص للطاقة تكتب كلمة طاقة مع . ٩

  .ولیس مع المتفاعالت.......................  طاقة مع إذا كان التفاعل الكیمیائي طارد للطاقة تكتب كلمة. ١٠

 بل الوزنق

 بعد الوزن

 بل الوزنق

 بعد الوزن

 بل الوزنق

 بعد الوزن

 رطوبة

   على سبیل المثال ١شرح المعادلة 

  :الطرف األیسر فیھ

  . أكسیجین٢ صودیوم و ٤

   :الطرف األیمن فیھ

   صودیوم٤ ) = ٢× ص (  ×٢

   أكسیجین٢ ) = O( ×٢ونفس الـ 

.   یتساویان الطرفان في عدد الذرات
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٣١         ٤٥ من ٣١ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

  :العبارات اآلتیةأمام كل عبارة مناسبة لھ من  أو مفھوم العلمي مصطلحضع كل : ١٩س

  

 -    العوامل المحفزة المحولة-  العوامل المساعدة-  المثبطات -  التركیز -  سرعة التفاعل - طاقة التنشیط 

  BHT -   مساحة السطح-   درجة الحرارة-  اإلنزیمات

  

  )        (ى یبدأ أي تفاعل كیمیائي    تأدنى كمیة من الطاقة لكسر الروابط في المتفاعالت ح. ١

  )        (           ر الحاصل للمادة خالل وحدة زمنیة معدل التغی. ٢

  )        (      .  بارتفاعھا وانخفاضھا تزداد وتبطئ سرعة معظم التفاعالت الكیمیائیة. ٣

   زادت عدد جسیمات المادة ة المادة الموجودة في حجم معین وكلما زادتكمی. ٤

      )    (                .م    في وحدة الحج

      )      (   ...تزداد سرعة التفاعل بین الحدید واألكسیجین بزیادة عدد ذرات الحدید لزیادة . ٥

   )         (        .المواد التي تؤدي إلى إبطاء التفاعل الكیمیائي تسمى. ٦

      )      (   .یوجد في الكثیر من رقائق الذرة وھو یؤدي إلى إبطاء فساد المواد الغذائیة. ٧

      )      (      .مادة تَسرع التفاعل الكیمیائي وال یتغیر بشكل دائم وال یستھلك. ٨

  الضارةالمكتمل للمواد یوم تعمل على تسریع االحتراق غیر حبیبات مغلفة بفلز كالبالتینیوم أو الرود. ٩

      )      (   . و ماءCO2 إلى HCO3و  CO2 لیحولھا إلى مواد أقل ضررًا مثل CO    مثل 

ھي جزیئات من البروتونات الكبیرة تَسرع التفاعالت الالزمة لكي تعمل خالیا جسم اإلنسان بشكل . ١٠
      )     (   .صحیح وتمكن الجسم من القیام بعملیاتھ الحیویة وتحویل الطاقة الزائدة إلى دھون

  

  ) العلوم  مادة یحبالذيسؤال خاص للطالب  ( :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة فیما یلي :٢٠س

                                     

  :ھي ] SO( 2 Al 3 4(  3[ في مركب كبریتات األلومنیوم   عدد ذرات األكسجین-١

  .ذرة ٣٦ - د        ذرة٢٤ - جـ     ذرات ٨ - ب      ذرات ٤ -أ 

  

  :لذرة بوحدة قیاس متناھیة في الصغر تسمىیقاس نصف قطر ا -٢

 ٣ –١٠ مللیمتر -أ
 ٦ –١٠ میكرومتر -ب  م 

 ٩ –١٠ نانومتر -جـ  م 
  م ١٢ –١٠ بیكومتر -د    م 

  

  : بالرمز في حالة فقد ذرة اللیثیوم إلكترون واحد من مستوى الطاقة الخارجي یرمز لھا-٣

 -أ 
+

Li             ب - 
 -

Li             جـ- Li         د - 
-
 L   

  

  : اختر التعبیر عن التفاعل الكیمیائي اآلتي بمعادلة رمزیة موزونة-٤

  ھیدروجین     +   كلورید الكالسیوم                      كلورید الھیدروجین   +  كالسیوم 

a- Ca + HCl               CaCl2 + H2    b- Ca + 2HCl                CaCl2 + H2   

c- Ca + HCl               2CaCl2 + H2    d- Ca + 2HCl                CaCl2 + H2   

  

  : على حسب نشاطھا الكیمیائي من األضعف إلى األقوىالتاليب عناصر الجدول ی اختر ترت-٥

       Li       Na       K        Rb -ب      Rb        Li      K       Na -أ

     K       Rb        Na       Li -د     Na      K        Li       Rb -جـ 

  

  ٣٨رقــــــــــــــم ـــــحة ـ فــــــــــي الصفــــــــــودــــــــدوري موجـــــــــــــــــــدول الــــــالجـــ

   )Na( الصودیوم    )K( البوتاسیوم    )Li ( اللیثیوم   )Rb( روبیدیوم   العناصر

  ١٨٦  ٢٣١  ١٥٦  ٢٤٨  )بیكومتر (  قطر الذرة نصف
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٣٢         ٤٥ من ٣٢ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

  األجوبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ١ج 

  .الموضوعیة – طرق تفادي التحیز - الطرائق العلمیة - التجربة – البحث التجریبي - البحث الوصفي) أ ( 

  :٢مثال ) ج ( 

 نوع المادة: المتغیر المستقل في التجربة. ٢ درجة الحرارة: جربةالمتغیر التابع في الت. ١

  البحث التجریبي: نوع البحث الذي قام بھ مجموعة الطلبة. ٤ لزمن والحجما: عاملین من الثوابت في التجربة. ٣

  :حول البیانات السابقة إلى رسم بیاني باألعمدةت. ٥

  تحلیل البیانات بالرسم البیاني :تسمى ھذه الخطوة في طریقة حل المشكلة العلمیة. ٦

   . باختالف أنواعھا عند ثبوت الحجم والزمنتختلف درجة حرارة المواد :الذي استنتجھ الطلبة من ھذه التجربة. ٧

 

                                    

                                    

                                    

                                    
                                                           الحدید                  النحاس                 الذھب

٧٠

٥٠

٣٠

  :٣مثال ) ج ( 

قام طالب بتجربة الستقصاء أثر درجة الحرارة في ذوبانیة بعض المواد ومثل بیانیًا النتائج التي حصل علیھا كما قي الشكل 
  :أدناه مستعینًا بالشكل وبما درستھ أجب عن األسئلة التالیة

 ٦٠مقدار ذوبانیة السكروز عند درجة حرارة 
٥

   س؟ 

                 ٢٨٠   
 : ھذه التجربة حدد كًال منفي

  .درجة الحرارة: المتغیر المستقل

 .الذوبانیة: المتغیر التابع

  :الفرضیة التي اختبرت

  تؤثر درجة الحرارة في ذوبانیة المواد 

  .أو ال تؤثر درجة الحرارة في ذوبانیة المواد
 : النتیجة المستخلصة من التجربة

  .حرارةتزداد ذوبانیة بعض المواد بزیادة درجة ال
 
  

   

    

 

  س )5درجة الحرارة (  

ب/
ذا
 م
ام
جر

  )
ة 
انی
وب
الذ

1
0
0

( 
اء
 م
ام
جر

 
 

440  

  

360  

  

280  

  

200  

  

120  

  

40 

                  80                    60                      40                  20   

 كلورید البوتاسیوم

السكروز

  )أ (  :٢ج 
 الموجات السطحیة – المركز السطحي للزلزال – بؤرة الزلزال – الموجات الزلزالیة – الالبة – البركان – الزالزل –الطاقة 

  .      الالبة– التسونامي – حساس االھتزاز – مقیاس میركلي – السیزموجراف – مقیاس ریختر –

  )أ (  :٣ج 
  یعتمد مقیاس ریختر وما یصف

  . یصف مقدار الطاقة التي تتحرر من الزلزال.٢جة المسجلة على جھاز السیزموجراف على سعة المو. ١

   درجة على مقیاس ریختر٧٫٥ درجة وزلزال آخر درجتھ ٦٫٥زلزال درجتھ الفرق بین 
  . درجة٦٫٥ مرة من طاقة زلزال الـ ٣٢ درجة یحرر طاقة أكبر ٧٫٥أن الزلزال الـ . ١

  . درجة٦٫٥ مرات من سعة موجة زلزال الـ ١٠ درجة سعة موجتھ أكبر ٧٫٥أن الزلزال الـ . ٢

   :ر الدمار التي یسببھ الزلزالما العوامل یعتمد علیھا مقدا): ب ( 

  .البعد عن المركز السطحي للزلزال. ٤ تصامیم المباني. ٣ نوعیة صخور سطح األرض. ٢ قوة الزلزال. ١

  :أخطار البراكین

 عبارة عن انھیار لصخور حارة متوھجة مصحوبة بغازات حارة وقد تصل:  تدفق الفتات البركاني-تدمیر المدن والقرى 

  .ساعة/  كم ٢٠٠ه التدفقات إلى سرعة انتقال ھذ
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٣٣         ٤٥ من ٣٣ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ):أ : ( ٥ج 

  )أ . ( ١٠) ب . ( ٩) د . ( ٨) أ . ( ٧) د . ( ٦) د . ( ٥) أ . ( ٤) ب . ( ٣) أ . ( ٢) ب . ( ١ 

  . صدع جانبي ینتج قوة قص- صدع عكسي ینتج عن قوة ضغط - صدع عادي ینتج عن قوة شد )ب ( 

  ):أ : ( ٦ج 
بؤرة . ٨الصدع . ٧المتغیر المستقل . ٦العینة الضابطة . ٥شدة الزلزال . ٤الفرضیة . ٣الطرائق العلمیة . ٢المتغیر التابع . ١

  .المتغیر الثابت. ١٠التقنیة . ٩الزلزال 

تسھل . ٤البحث التجریبي . ٣درجة الحرارة ) ب ( الحجم ) أ . ( ٢. النوع المتغیر المستقل - الكتلةالمتغیر التابع . ١ )ب ( 
  .من عملیة التفسیر والتحلیل

  . قیاس حجم السوائل-٣ قیاس الكتلة -٢ تسجیل الموجات الزلزالیة -١ )ج ( 

  ألن الالبة غنیة بالسیلیكا شدیدة اللزوجة فتحبس كمیة كبیرة من الغازات. ٢ للحصول على أدق النتائج ولتالفي الخطأ. ١ )د ( 

  .فیزید ضغط الغاز           

        :٧ج 
  األشعة المھبطیة . ٧) الكاثود ( المھبط . ٦) األنود ( المصعد . ٥أنبوب كروكس . ٤دالتون . ٣ العنصر .٢المادة . ١

جسیمات ألفا . ١٥راذرفورد . ١٤اإللكترونات . ١٣النیترونات . ١٢البروتونات . ١١النواة . ١٠طومسون . ٩اإللكترونات . ٨
الذرات المستقرة . ٢٢الطاقة النوویة . ٢١النظائر . ٢٠العدد الكتلي . ١٩ العدد الذري. ١٨الذرة . ١٧السحابة اإللكترونیة . ١٦
النظائر . ٢٩المسارعات . ٢٨العناصر المصنعة . ٢٧جسیمات ألفا . ٢٦جسیم بیتا . ٢٥التحول . ٢٤التحلل اإلشعاعي . ٢٣

  .  جسیم بیتا. ٣٢ستة نیترونات . ٣١النفایات المشعة . ٣٠المشعة 

   ٨ج 

   ھو راذرفورد العالم. ١) أ ( 

   شاشة فلورسنتیة تتوھج بالضوء عند– نانومتر ٤٠٠ صفیحة رقیقة من الذھب سمكھا – مصدر جسیمات ألفا :األجزاء. ٢

  .                 سقوط جسیمات مشحونة علیھا

  أن الشحنة الموجبة الموجودة في توقع أیضًا - توقع أن معظم جسیمات ألفا ستمر من خالل الصفیحة ب- أ:المتوقعة النتائج. ٣

  .                                 ذرات الذھب سُتحدث تغیرات یسیرة في مسار جسیمات ألفا

  .  وجود شحنة موجبة في ذرات الذھب أكبر من جسیمات ألفا لصَدھا:المدلول. ٤

  ًا في مركز الذرة تسمى النواة والشحنة أن معظم كتلة الذرة وشحنتھا الموجبة تتركز في منطقة صغیرة جد:التفسیر. ٥

  .                   الموجبة ھو جسیم البروتون الموجود بھا

  . عشرة جرامات- دقیقة واحدة) ب ( 

   - متعادلة الشحنة -سالبة الشحنة ( : الدوائر السفلى بالترتیب)  النیترونات -اإللكترونات : ( بالترتیب الدوائر الوسطى) ج ( 

      ) العدد الذري -لعدد الكتلي         ا

  :٩ج 
  ج. ٣١ب       . ١٦د         . ١

  د. ٣٢د         . ١٧أ         . ٢

  أ. ٣٣د        . ١٨د         . ٣

  ج. ٣٤ج        . ١٩ج        . ٤

  أ. ٣٥ب        . ٢٠د        . ٥

  ج. ٣٦أ          . ٢١د        . ٦

  ب. ٣٧        ج. ٢٢أ         . ٧

  أ. ٣٨أ          . ٢٣ب       . ٨

  د. ٣٩ج        . ٢٤ج        . ٩

  أ. ٤٠ج        . ٢٥أ       . ١٠

  ب . ٤١أ         . ٢٦د       . ١١

  أ. ٤٢ب       . ٢٧ج      . ١٢

  ب. ٤٣أ          . ٢٨أ       . ١٣

  ج. ٤٤د         . ٢٩د       . ١٤

  أ  . ٤٥    ب    . ٣٠أ       . ١٥

  :١٠ج 

  

  شبھ فلز  الفلز  فلز  حالة العنصر  رقم المجموعة  رقم الدورة  العنصر

H غاز  ١  ١    √    

Li  صلب  ١  ٢  √      

Co  صلب  ٩  ٤  √      

Ag  صلب  ١١  ٥  √      

Hg  سائل  ١٢  ٦  √      

N  غاز  ١٥  ٢    √    

F غاز  ١٧  ٢    √    

I صلب  ١٧  ٥    √    
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٣٤         ٤٥ من ٣٤ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :١١ج

 Liتتكون ذرة ) × .   ( ١
3

  . إلكترونات سالبة٣ نیوترونات و ٤ بروتونات موجبة و٣ المتعادلة من 

  .ستوي طاقة محدد بكمیة من الطاقة تمكنھ من استیعاب عدد معین من اإللكترونات تتحرك فیھكل م) × .   ( ٢

    .من اإللكتروناتأكبر كلما ابتعد المستوى عن النواة اتسع لعدد ) × .   ( ٣

      .أكبركان اإللكترون السالب أقرب إلى النواة الموجبة كانت قوة الجذب بینھما كلما ) × .   ( ٤

  . من تلك البعیدة عنھاصعوبةإزالة اإللكترونات القریبة إلى النواة أكثر ) × .   ( ٥

  . في نواة ذلك العنصرالبروتوناتالعدد الذري ألي عنصر یساوي عدد ) × .   ( ٦

  . في نواة ذلك العنصرعدد النیترونات المتعادلة + اوي عدد البروتونات الموجبةالعدد الكتلي یس) × .   ( ٧

  . رمزهأعلىیمكن تحدید عدد اإللكترونات لكل عنصر بالنظر إلى عدده الذري المكتوب ) × .   ( ٨

  .الیمینیزداد عدد اإللكترونات للعناصر كلما انتقلنا في الجدول الدوري من الیسار إلى ) × .   ( ٩

  .كل دورة في الجدول الدوري تنتھي بعنصر مستقر) × . ( ١٠

  . إلكترونات فقط٨الغازات النبیلة مستقرة ألن مستوى الطاقة الخارجي لھا بھ ) × . ( ١١

  . إلى النواةأقربالفلور ھو أكثر الھالوجینات نشاطًا ألن مستوى طاقتھ الخارجي ) × . ( ١٢

  . نشاطھا الكیمیائيیقلموعة الھالوجینات كلما انتقلنا إل أسفل في مج) × . ( ١٣

  . إلكترون فقط١عدد اإللكترونات في مستویات الطاقة الخارجیة لعناصر الفلزات القلویة ) × . ( ١٤

  . نشاطھازدادفي الفلزات القلویة كلما ازداد رقم الدورة الموجود فیھا العنصر ) × . ( ١٥

  لفصل من الطاقة الالزمة أقل المستوى الخارجي البعید عن النواة الطاقة الالزمة لفصل اإللكترون عن) × . ( ١٦

  .إلكترون عن المستوى الخارجي القریب من النواة              
   نشاطًا من الصودیوم بسبب أنھ موجود في الدورة السادسة یفقد اإللكترون بسھولة أكبر منأكثرالسیزیوم ) × . ( ١٧

    . الدورة الثالثةالصودیوم الذي في              
   للغاز الخارجيعندما ترتبط الذرات مع ذرات أخرى ذلك یجعل مستوى طاقتھا الخارجي یشبھ مستوى الطاقة) × . ( ١٨

  . النبیل لیصبح كل منھما أكثر استقرارا             

  .الدوري في الجدول الدورة األفقیةعدد مستویات الطاقة داخل ذرة العنصر تدل على رقم ) × . ( ١٩

 .المجموعة الرأسیة في الجدول الدوريعدد اإللكترونات في مستوى الطاقة الخارجي في الذرة تدل على رقم ) × . ( ٢٠

  :١٢ج
  . البروتونات والنیترونات. ٣.  النیترونات-ونات  البروت- اإللكترونات -النواة . ٢. تركیب مبسط للذرة. ١) أ ( 

  .البروتونات واإللكترونات. ٤      

  .  O 8األكسیجین . ٤. ثنائیة التكافؤ. ٣.  إلكترون٢تكتسب إلكترونات وعددھم . ٢.  بروتونات٨= العدد الذري . ١) ب ( 

                                                   

+

2+ 2- 

MgO                          O 8        
             Mg 12

 

 

        

 رابطة أیونیة

        .                                                 ١) أ : ( ١٣ج

  ١٢  العدد الذري

  ٢٤  العدد الكتلي

  ١٢  عدد البروتونات 

  ١٢  عدد اإللكترونات

  ١٢  عدد النیترونات

  ٣  رقم الدورة

  ٢  رقم المجموعة

 Mg  رمز العنصر

  الماغنسیوم  اسم العنصر

   . MgCl2الصیغة للمركب الناتج كلورید الماغنسیوم . ٢

                                             .          ١) ب : ( ١٣ج

  ١٩  العدد الذري

  ٣٩  العدد الكتلي

  ١٩  عدد البروتونات 

  ١٩  عدد اإللكترونات

  ٢٠  عدد النیترونات

  ٤  رقم الدورة

  ١  رقم المجموعة

 K  رمز العنصر

  البوتاسیوم  اسم العنصر

   .  K2Oوم الصیغة للمركب الناتج أكسید البوتاسی. ٢
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٣٥         ٤٥ من ٣٥ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

                                                                                                :١٥ج

     

  

  

  

  

  

  

  

  

                       

+

NaF                         F 9                 Na 11
  

1+ 1- 

          Cl2                            Cl 17 
                Cl 17  

+

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١ 

٢ 

 أیونیة

 تساھمیة أحادیة

 

٣ 

٤ 

٥ 

٦ 

+ 

H2O                           H 1                      O 8                       H 1 

+ 

CO2                                      O 
8

                   C 
6

                  O 
8

  

+ +

+

 N2                              N 7                        N 7  

+

       HF                                 F 9                         H 1    

 تساھمیة أحادیة

 تساھمیة ثنائیة

 تساھمیة ثنائیة

 تساھمیة ثالثیة
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٣٦         ٤٥ من ٣٦ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  انتھت المراجعة بحمد اهللا

  ؟  فھل تغفر لي الكریمربي ھذا لوجھك

  العتبى حتى ترضى لك

com.hotmail@elmaghraby-magdy 

39145294: Tel 

  .تكتسبھا أو تفقدھا أو تساھم بھا الذرة أثناء تكوین المركبات الكیمیائیة عدد اإللكترونات التي :التكافؤ) أ : ( ١٦ج

  . تعبیر ألنواع وأعداد الذرات في العناصر والمركبات:الصیغة الكیمیائیة               

  

  عدد ذرات كل عنصر  العناصر المكونة  عدد الجزیئات  االسم  الصیغة الكیمیائیة

3 Mg ٣  ماغنسیوم  ٣  غنیسیومام  

  ٥  األكسیجین
5 H2O ٥  الماء  

  ١٠  الھیدروجین

  ٤  الھیدروجبن

  ٢  حمض الكبریتیك  2H2SO4  ٢  الكبریت

  ٨  األكسیجین

  : ١٦تابع ج

  أكسید الماغنسیوم. ٣  كبریتات األلومنیوم. ٢  فلورید الزنك. ١

F       Zn  

 

  
1         2  

Al         SO4  

 

  
3           2  

Mg        O  
 

 
2           2 

ZnF2 Al2(SO4)3 MgO  

  

  عدد الذرات الالفلزیة  عدد الذرات الفلزیة  الصیغة الكیمیائیة  اسم المركب

   كلور٥   لیثیوم٥ 5LiCl  كلورید لیثیوم

   ھیدروجین٢   بوتاسیوم٢  2KH  ھیدرید بوتاسیوم

   أكسیجین٢ ھیدروجین و ٢   زنك١  Zn(OH)2  ھیدروكسید زنك

  

      )ج ( 
١ –  ZnCl2        )   كلورید زنك       (  ٦ - CaSO4         )  كبریتات كالسیوم  (  

٢ –  K2O     )   أكسید بوتاسیوم   (   ٧ - NH4OH  )          ھیدروكسید أمونیوم(      

٣ –  MgSO4   )   كبریتات ماغنسیوم   (    ٨ - NaOH  )            ھیدروكسید صودیوم( 

٤ –  LiF      )      فلورید لیثیوم(       ٩ - AgNO3     )          نترات فضة(      

٥ –  MgO     )   أكسید ماغنسیوم   (   ١٠- (NH4)2SO4    ) كبریتات أمونیوم ولیست ألومنیوم   (  

  :١٨ج
  .  أقل-النواتج . ٥. للطاقة. ٤. طاقة حراریة. ٣.  ھیدروجین- أكسیجین -الطاقة الكھربائیة . ٢.  أقل-المتفاعالت . ١

 . النواتج. ١٠. المتفاعالت. ٩. صدأ الحدید. ٨. وَالعة الفحم النباتي. ٧. االحتراق. ٦

  :١٩ج

   . BHT. ٧. المثبطات. ٦. مساحة السطح. ٥. التركیز. ٤. درجة الحرارة. ٣. سرعة التفاعل. ٢. طاقة التنشیط. ١

 .اإلنزیمات. ١٠. زة المحولةالعوامل المحف. ٩. العوامل المساعدة. ٨

  :٢٠ج

 ) .ب . ( ٥ )    b. ( ٤)    أ . ( ٣)    د . ( ٢)    د . ( ١
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٣٧         ٤٥ من ٣٧ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

 : في الكراسة العملیة٣٠ – ٨٢ عن العالقات بین العناصر صـ ١حل تجربة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ما النمط الذي تالحظھ ؟. ١

في االتجاه من الیسار للیمین مع المنحنى على الرسم نالحظ أنھ بزیادة األعداد الذریة للعناصر تزداد قمم المنحنى المرتفعة 
  .لبعض الذرات مع زیادة أنصاف أقطار ذراتھا

   ). نصف قطر الذرة -العدد الذري (  بین كل قوسین :لمنحنى المرتفعة في الرسم البیانيالمجموعة التي تمثلھا قمم ا. ٢
  :وھم) مجموعة الفلزات القلویة ( المجموعة األولى في الجدول الدوري وھي 

   – Naالصودیوم  ) ١٨٦ – ١١(  القمة الثانیة – Liاللیثیوم  ) ١٥٦ – ٣( القمة األولى 

   .Rbروبیدیوم  ) ٢٤٨ – ٣٧(  القمة الرابعة – Kالبوتاسیوم )  ٢٣١ – ١٩( القمة الثالثة 

  :المجموعة التي تمثلھا النقاط المنخفضة على المنحنى المرتفعة في الرسم البیاني. ٣
  :مجموعة الالفلزات وتتمثل في النقاط المنخفضة وھم

   – Clر الكلو ) ٩١ – ١٧(  النقطة الثانیة – Oاألكسیجین  ) ٦٠ – ٨( النقطة األولى 

   .Brالبروم  ) ١١٧ – ٣٥( النقطة الثالثة 

  :المجموعة التي تمثلھا المنحنیات الصغرى التي تسبق المنحنیات األكثر ارتفاعًا مباشرة. ٤
  :مجموعة الغازات النبیلة وتتمثل في النقاط قبل القمم مباشرة وھم

   – Arاألرجون  ) ١٩١ – ١٨(  النقطة الثانیة - Neالنیون  ) ١٣١ – ١٠( النقطة األولى 

   .Krالكریبتون  ) ٢٠١ – ٣٦( النقطة الثالثة 

  : المالحظة حول أنصاف األقطار. ٥
  .تزداد أنصاف أقطار ذرات العناصر في قمم المنحنیات المرتفعة من الیسار للیمین* 

  .القمم المرتفعة تمثل عناصر یزداد نشاطھا الكیمیائي كلما زادت أنصاف أقطار ذراتھا* 

  :یحدث ألنصاف أقطار ذرات العناصر التي تقع بین قمتي منحنیین مرتفعین. ٦

  .تتغیر أنصاف أقطار ذرات ھذه العناصر بالزیادة والنقصان* 

  معظم ذراتھا تقل أنصاف أقطارھا مع زیادة أعدادھا:  بین القمتین األولى والثانیةالمجموعة* 

  .وتقع جمیعًا في الدورة الثانیة في الجدول الدوريیادة أعدادھا الذریة أقطارھا مع زالذریة والباقي منھا تزداد أنصاف    

   .وتقع جمیعًا في الدورة الثالثة في الجدول الدورينفس الخصائص السابقة تقریبًا :  بین القمتین الثانیة والثالثةالمجموعة* 

  في منتصفھا وارتفاع ي البدایة وتقاربتختلف عناصرھا ما بین انخفاض ف:  بین القمتین الثالثة والرابعةالمجموعة* 

       .وتقع جمیعًا في الدورة الرابعة في الجدول الدوريھایتھا مع زیادة أعدادھا الذریة  ألنصاف أقطار ذراتھا في ن  

  :توقع خصائص العناصر التي لم تكتشف بعد. ٧
  .عناصر ذات أعداد ذریة كبیرة وأنصاف أقطار ذراتھا صغیرة

  :ف أقطار ذرات الفلزات عن أنصاف أقطار ذرات الالفلزات في الدورة نفسھااختالف أنصا. ٨
   . أنصاف أقطار ذرات الفلزات تكون أكبر من أنصاف أقطار ذرات الالفلزات في الدورة نفسھا
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إعداد
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٣٩         ٤٥ من ٣٩ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

   ٢٠١٢ینایر  نھایة الفصل األول )الوزارة  ( امتحان

  :ولالسؤال األ

اختر اإلجابة الصحیحة لكل عبارة، ثم ارسم دائرة . تمثل العبارات أدناه سؤاًال من نوع االختیار من متعدد
  .حول الرمز الممثل لھا

  

   فیما یتعلق باالكتشافات العلمیة ؟غیر صحیح أي من التالیة -١

  . تشمل الثقافات المختلفة-ب        . تحدث في كل األزمنة-أ

  . تقتصر على الذكور-د        .ختلفة تشمل تخصصات م-ج

  

   مع موضوعیة البحث العلمي ؟تتعارض أي من التالیة -٢

  . استعمال عینة عشوائیة-ب        . تحویل البیانات إلى قیاسات رقمیة-أ

  . تغییر بعض النتائج لتتوافق مع الفرضیة-د    .جمیع النتائج التي ُیحصل علیھا تسجیل -ج

  

  :سونامي موجات التارتفاع یزداد -٣

  . بنقصان عمق المیاه-ب        . بزیادة عمق المیاه-أ

  . بزیادة كثافة المیاه-د        . بنقصان كثافة المیاه-ج

  

   عدد من اإللكترونات یمكن أن یستوعبھ مستوى الطاقة الرئیس الثالث ؟أكبر ما -٤

   ٨ -ب         ٢ -أ

   ٢٤ -د         ١٨ -ج

  

  الطبقات الصخریة من الجانبین ؟) حب س(  الناتج من عملیات شد الصدع ما نوع -٥

  . العكسي-ب        . العادي-أ

  . المضربي-د        . الجانبي-ج

  

   مع تَصور دالتون عن المادة ؟ال تتفق أي من التالیة -٦

  . الذرات ال تنقسم إلى أجزاء أصغر منھا-ب        . المادة تتكون من ذرات-أ

  .مصمتھ ومتجانسة الذرة كرة -د        . ذرات العنصر الواحد مختلفة-ج

  

   فما عدد إلكتروناتھ ؟٣١ وعدده الكتلي یساوي ١٥ إذا علمت أن العدد الذري لعنصر الفوسفور ھو -٧

   ١٦ -ب         ١٥ -أ

   ٤٦ -د         ٣١ -ج

  

  : بأنھاالفلزات تتمیز -٨

  . قاتمة-ب        . قابلة للسحب-أ

  . ھشة-د        . غیر قابلة للطرق-ج

  

  أقلأي الھالوجینات التالیة . طًا كیمیائیًا عندما یكتسب اإللكترون بسھولة یكون الھالوجین أكثر نشا-٩

  ).العدد فوق رمز العنصر ھو العدد الذري (      نشاطًا 

9 -أ
F         17 -ب

Cl   

35 -ج
Br         53 -د

I   

  

  

  

  
  درجة١٨

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



٤٠         ٤٥ من ٤٠ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

   إذا علمت أن األعداد الذریة لكل من عناصر الھیدروجین، النیتروجین، األكسیجین، الكلور ھي-١٠

   ؟ثالثیة أي من جزیئات تلك العناصر ینشأ بین ذراتھا رابطة تساھمیة ١٧، ٨، ٧، ١      على الترتیب 

  .النیتروجین -ب          .الھیدروجین -أ

  .الكلور -ب         .األكسیجین -ج

  

  : فإنھ عند احتراق ورقة تكون كتلة الرماد الناتجة عن احتراقھالقانون حفظ الكتلة وفقًا -١١

  . أكبر من كتلة الورقة-ب        . كتلة الورقة أقل من-أ

  . ضعفي كتلة الورقة-د        . مساویة لكتلة الورقة-ج

  

   ؟تفاعل كیمیائي أي من األشكال أدناه یدل على حدوث -١٢

  . تكَون الجبال الجلیدیة-ب        . قص ورقة-أ

  . اشتعال شعلة األلعاب األولیمبیة-د        . تبخر الماء-ج

  

  :السؤال الثاني

  .وتفسرھا حركة الصفائح األرضیة ُتعد البراكین ظاھرة طبیعیة تحدث في مناطق عدیدة من العالم -أ

  :   أجب عن السؤالین التالیین

  . أكمل الجدول أدناه، وفقًا لمحدداتھ، وبما درستھ-١

  المحددات  قوة الثوران  حدود الصفائح األرضیة  الحجم

  

  )منخفضة، متوسطة، عالیة (   )تقاربة، متباعدة، تحویلیة م(   )صغیر، متوسط، كبیر (   نوع البركان

  متوسطة إلى عالیة  .........متقاربة ...........  ........متوسط ............  ........المركب.........

  منخفضة  .........متباعدة ...........  .........كبیر.............   .........الدرعي ...........

  .........متوسطة........   تحویلیة  ....... صغیر ...........  مخروطي

  

  : إلى ما ُتعزي كل مما یأتي-٢

  ....................... بسبب تیارت الحمل في طبقة الوشاح........... .... حركة الصفائح األرضیة ؟ -١     

   ...........................لصفائح المتباعدةبسبب حركة ا.. ............................... حفر االنھدام ؟ -٢     

   ...........................بسبب حركة الصفائح المتقاربة.............. الحزام الناري للمحیط الھادي ؟ -٣     

  

   یوضح الرسم البیاني المجاور، العالقة بین بعد المركز السطحي لزلزال عن محطة رصد زالزل،-ب

  الموجات الزلزالیة إلى المحطة، مستعینًا بالشكل والبیانات علیھ، وبما درستھ أجب وزمن وصول     

  : عن األسئلة التالیة    

 أي الموجتین أكبر سرعة ؟ -١

  .............................. األولیة.. ........................

 ما الفرق بین زمن وصول الموجات الثانویة والموجات  -٢

  محطة الرصد إذا كان البعد بین محطة الرصد ل     األولیة 

  كم ؟٥٠٠والمركز السطحي للزلزال      الزلزالي 

 ...................  ثانیة٦٠ = ١٢٠ -  ١٨٠......          .........

 ما درجة زلزال على مقیاس ریختر حرر طاقة  -٣

   ضعفًا للطاقة التي حررھا زلزال آخر ٣٢تعادل      

 جات على المقیاس نفسھ ؟ در٤قوتھ      

 ............................  درجات٥..... .....................
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٤١         ٤٥ من ٤١ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

  للمباني والمنشآت ؟الدمار األكبرأي أنواع الموجات الزلزالیة تسبب  -٤

  ..................... الموجات السطحیة.... .................

 

یة خالل المسافة التي قطعتھا في الفترة الزمنیة الموجة الثانو) السرعة المتوسطة ( احسب سرعة  -٥
 .الزمن÷ المسافة ) = السرعة المتوسطة (  ثانیة إذا علمت أن السرعة ٢٤٠ ثانیة إلى ١٨٠من 

  .................. الزمن/ المسافة = السرعة  .............

  ..... ث/ كم٨٫٣٣  =٦٠ ÷ ٥٠٠  ) =١٨٠ -  ٢٤٠ ( ÷ ) ٥٠٠ -  ١٠٠٠= ( السرعة ... 

  

  :السؤال الثالث

   یوضح الشكل المجاور التجربة التي قام بھا راذرفورد ومساعدوه الختبار صحة نموذج طومسون-أ

  :وذلك من خالل دراسة تغیر مسار جسیمات ألفا عند اصطدامھا بأجسام صلبة أجب عن األسئلة التالیة  

  

 ائھ التجربة وفقًا لنموذج طومسون ؟راذرفورد لجسیمات ألفا قبل إجر) افترضھ  ( ما الذي توقعھ -١

  ........ معظم جسیمات ألفا ستمر من خالل الصفیحة لتصطدم بالشاشة في الطرف المقابل ......

  

 ما الذي الحظھ راذرفورد على حركة جسیمات ألفا عند إجراء التجربة ؟ -٢

i.... ...انحراف جسیمات ألفا عن مسارھا بزوایا كبیرة ........  

ii.. د بعض جسیمات ألفا إلى الخلف في اتجاه المصدرارتدا ..  

iii .اختراق معظم جسیمات ألفا دون أو مع انحراف قلیل... .    

 

  بعد إجراء التي توصل إلیھا راذرفورد عن الذرة الفرضیةما  -٣

 تجربتھ وما االسم الذي اقترحھ لنموذجھ الجدید ؟     

ة تتركز في معظم كتلة الذرة وشحنتھا الموجب : ...الفرضیة
منطقة صغیرة جدًا في مركز الذرة تسمى النواة وبقیة حجم 

   ............ الذرة فراغ یحوي إلكترونات عدیمة الكتلة تقریبًا

  ...................... النموذج النووي... : .......االسم المقترح          

 

  ؟الذي وجھھ العلماء لنموذج راذرفورد) التساؤالت ( ما النقد  -٤

  ................................ وجود فرق في كتلة معظم الذرات وكتلة بروتوناتھا............. .......

  ................................ أو عدم مقدرة النموذج على تفسیر الفرق في الكتلة... .................

  

  د من النیترونات أقل من عدد البروتونات أو تحتوي نوى بعض العناصر الثقیلة كالیورانیوم على عد-ب

       أكثر منھا وتكون ھذه العناصر غیر مستقرة فتفقد بعد الجسیمات وتتحرر طاقة لتصل إلى حالة أكثر

  .     استقرارًا

 ماذا تسمى كل من الجسیمات والطاقة المفقودة من نوى بعض العناصر ؟ -١

  ......................................................... شعاع النووياإل............. .........................

  

  جسیمات بیتا من نواة الذرة ؟ثكیف تفسر انبعا -٢

  ............... .انحالل النیوترون إلى إلكترون وبروتون ویتحرر اإللكترون مع كمیة عالیة........

  ............................................ ..اقة خارج النواةمن الط. ........................................

 

قارن بین التحلل اإلشعاعي الناتج عن فقدان جسیمات ألفا والتحلل اإلشعاعي الناتج عن فقدان  -٣
  . جسیمات بیتا باستخدام الجدول أدناه وفقًا للمحددات فیھ
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٤٢         ٤٥ من ٤٢ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

  نوع التحلل

  بیتافقدان جسیمات   فقدان جسیمات ألفا  المحددات

  ..............یزید................  ............ یقل ..............  )یزید، یقل، یثبت ( العدد الذري 

  ..............  یقل................  .............. یقل...............  ) یزید، یقل، یثبت ( عدد النیوترونات 

كتلة العنصر الناتج عن التحول مقارنھ 
  )تزید، یقل، یثبت (  ر األصليبالعنص

  .............. تثبت...............   .............. یقل................

  

  :السؤال الرابع

  

   تحل المشكالت العلمیة من قبل العلماء والباحثین والمھتمین ویتم ذلك من خالل اإلجابة عن سؤال-أ

  : التالیینأجب عن السؤالین.    محدد یدور حول تلك المشكلة

  

 :أجب عما یلي. لقد ساعد تطور التقنیات الطبیة على تمتع الناس بصحة أفضل -١

 

i - ما مجاالت التقنیات الطبیة الثالثة التي ساعدت على ذلك ؟  

  ........................................................... التشخیص والعالج والجراحة... ................

ii -صیة األساسیة للمعرفة العلمیة التي ساعدت على تطور ھذه التقنیة ؟ ما الخا  

  ......................... المعرفة العلمیة تراكمیة البناء أو التراكمیة أو التجریب العلمي ............

  

قام طالب بإجراء تجربة علمیة لدراسة أثر المادة الكیمیائیة على تغیر لون عصیر الملفوف  -٢
أخذ ثالثة أنابیب اختبار متماثلة ووضع في كل منھا الكمیة نفسھا من عصیر الملفوف األحمر ف

  قطرات من األمونیا أما١٠ قطرات من الخل وللثاني ١٠األحمر ثم أضاف إلى األنبوب األول 

 :أجب عن األسئلة التالیة.  فلم ُیضف إلیھ أي شيء الثالثاألنبوب

  

 ؟) وصفي أم تجریبي ( ما نوع البحث الذي قام بھ الطالب  -١
  ............................................................. ...........تجریبيبحث ... .......................

  

 ما الفرضیة التي تتوقع أن الطالب قد صاغھا الختبار صحتھا ؟ -٢

  ................................ تغیر المادة الكیمیائیة لون عصیر الملفوف األحمر........... .........

 

 :حدد في ھذه التجربة كل من -٣

i .المادة الكیمیائیة  ...........:المتغیر المستقل ..............  

ii .لون عصیر الملفوف األحمر  ...........:المتغیر التابع ...............  

iii .ي مادة كیمیائیةاألنبوب الثالث الذي لم یضف إلیھ أ  ....:العینة الضابطة .....................  

  

  إلیھ أي مادة كیمیائیة ؟ولم یضفما أھمیة استخدام أنبوب یحتوي على عصیر ملفوف أحمر  -٤

  ............. ....لمقارنة نتائج تلك العینة بنتائج العینة التي تعرضت ألثر المتغیر المستقل.. .......

  ........................................... )مرجعیة (  عینة ضابطة أو حتى تكون .........................

  

  من الخل واألمونیا ؟الكمیة نفسھالماذا أضاف الطالب  -٥

  .................................................... ........لضبط المتغیرات..... ...............................
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٤٣         ٤٥ من ٤٣ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

    

 العناصر االنتقالیة الداخلیة      

 

  اه سلستان من العناصر االنتقالیة الداخلیة مستعینًا بھ وبما درستھ أجب عن یوضح المخطط أدن-ب

  :     األسئلة التالیة

  

  

  

  
Lu 

  
Yb 

  
Tm 

  
Er  

  
Ho 

  
Dy 

  
Tb 

  
Gd  

  
Eu  

  
Sm  Pm 

  
Nd  

  
Pr  

  
Ce  

  
Lr  

  
No  

  
Md  

  
Fm  

  
Es  

  
Cf  

  
Bk  

  
Cm  

  
Am  

  
Pu  

  
Np  

  
U  

  
Pa  

  
Th  

   

  
 .في الفراغ بجوار كل سلسلة) ص ( ، ) س ( اكتب اسم كل من السلستین  -١

 ).س ( اكتب الرمز الكیمیائي للعنصر المصنع في السلسلة  -٢

..................................           ..)Pm ( . .......................................................  

 

  ؟ ) ص ( جمیع عناصر السلسلة ما الصفة التي تشترك فیھا  -٣

  ................................... ......جمیعھا عناصر مشعة أو فلزیة....           ...................

  

  :السؤال الخامس

  

  

  
      

    B    العناصر االنتقالیة  A   

E  D           

                    C  

                         F  

       G                

                           

  

  

   للجدول الدوري الحدیث للعناصر الذي یعكس بعض خصائصھا مستعینًا یمثل المخطط أعاله شكًال-أ

  بالمخطط أكمل الجدول أدناه كما في المثال المحلول فیھ وذلك بكتابة الرمز االفتراضي الممثل لعنصر   

  .واحد من المخطط وفقًا للعبارة التي تصف العنصر في الجدول   

   الممثل للعنصرالرمز االفتراضي  العبارة التي تصف العنصر

 A  فلز قلوي ترابي

 D  ھالوجین

 B  یقع في المجموعة الرابعة عشر

 C  ١٩عدده الذري 

 F  یقع في الدورة الخامسة

 G  سائل في درجة حرارة الغرفة

 E  غاز نبیل

 .الالنثانیدات: س

 ..األكتنیدات: ص

 العناصر المثالیة العناصر المثالیة
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٤٤         ٤٥ من ٤٤ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

   العنصر التي تجعلھ صالحًا لالستخدام في المجال الذي توضحھ كل من العبارتینخاصیة حدد -ب

  :ین     التالیت

  

     i -الھیلیوم في البالونات والمناطید .  

  ..........................................ألن كثافتھ أقل من الھواء         .........................

  

     ii -التنجستن في فتیلة المصباح الكھربائي .  

  . .قطع عند مرور التیار الكھربيألن لھ درجة انصھار عالیة أو مقاومتھ عالیة أو ال ین .        .

  

  :السؤال السادس

  

   یبین الرسم البیاني المجاور العالقة بین تركیز كل من المواد المتفاعلة والناتجة والزمن في تفاعل-أ

  :مستعینًا بالرسم، أجب عن السؤالین التالیین) ب(، )أ(   كیمیائي والممثلة بالمركبین 

  

 :ُیعَد) ب(أو ) أ(أي المركبین  -١

 

  ............. )أ (  ...........مادة متفاعلة ؟  -

 ............. )ب (  ............مادة ناتجة ؟  -

  

 عند أي دقیقة من زمن التفاعل تغیر تركیز المواد  -٢

 المتفاعلة سریعًا ؟      

   .......الدقیقة األولىبعد أو عند                   .....

 

 .ة التفاعل الكیمیائي یؤثران في سرععاملیناذكر  -٣

i -...   المثبطات- التركیز -درجة الحرارة ....   

  

ii - ..  العوامل المحفزة- العوامل المساعدة - مساحة السطح  .......  

  

  : أجب عن السؤالین اللذین یلیھما ثمموزونتین المعادلتین الكیمیائیتین التالیتین أكمل -ب

  

2  O .  +… 2H2  …            +                    O  2H2 -1 

 

..  +  O2H2 …  +   2 CO …                   2O2 …   +  4 CH-2  

  

  للحرارة ؟طاردًا للحرارة وأیھما تمثل تفاعًال ماصًاتمثل تفاعًال  ) ٢، ١( أي المعادلتین  -١

  

  .........................................  )١( المعادلة  .....................: التفاعل الماص للحرارة

  

  .........................................  )٢( المعادلة   ......................:التفاعل الطارد للحرارة

  

 ؟) ٢(ما مصدر الطاقة المتحررة في المعادلة رقم  -٢
   ....لكیمیائیةتكسر الروابط في المتفاعالت وإنتاج روابط جدیدة في النواتج أو الروابط ا     .... 
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٤٥         ٤٥ من ٤٥ ةصفحمجدي المغربي                                                                                                   : إعداد

  :السؤال السابع

  

  .  على الترتیب٩، ٣ إذا علمت أن العدد الذري لكل من عنصري اللیثیوم والفلور ھما -أ

  :   أجب عن األسئلة التالیة

 .ارسم التوزیع اإللكتروني لكل من العنصرین -١

 

  التوزیع اإللكتروني لعنصر الفلور  التوزیع اإللكتروني لعنصر اللیثیوم

  

 كافؤ عنصر اللیثیوم ؟ما ت -٢

  ..... ١-  أو ١ أو ١+: ...تكافؤ اللیثیوم

 

 ما رقم المجموعة التي ینتمي إلیھا عنصر الفلور في الجدول الدوري ؟ -٣

  .................................................. ١٧المجموعة .... ............................

 

 من الذرة ؟) إزالتھ ( بة النتزاعھ ما مستوى طاقة اإللكترون األكثر صعو -٤

   .....................مستوى الطاقة األقرب إلى النواة أو المستوى األول ................

  

   یوضح الجدول المجاور تكافؤ بعض العناصر والمجموعات الذریة مستعینًا بھ وبما درستھ -ب

  :     أجب عن األسئلة التالیة

 :اكتب الصیغة الكیمیائیة لكل من -١

 

              i-أكسید الكالسیوم ........... : CaO .....  

             ii -4 : ...... كبریتات األمونیومSO2)4NH( ....  

  

  األلومنیوم علمًا بأن أیون إللكترونات نقطيالتمثیل الارسم  -٢

  .١٣العدد الذري لأللومنیوم یساوي      

  

  

  

  

 

 : یكَونعنصرًاحدد من الجدول  -٣

i -جزیئًا غیر قطبي :  

  ............................ األكسیجین    ...........................

ii -ة رابطة فلزی:    

   ..................األلومنیوم أو الكالسیوم              .....................

  

  انتھت األسئلة

اسم العنصر أو 
  المجموعة الذریة

  التكافؤ

  ٢ -  األكسیجین

  ٣+   األلومنیوم

  ٢+   الكالسیوم

  ٢ -  الكبریتات

  ١+   األمونیوم
  التمثیل النقطي لأللومنیوم

3+     

Al  

  

  
  درجة١٤

الصفحة 
 األخیرة

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


