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بور

  الهيدروجينلذرات  الخطي  االنبعاث طيفنموذجه من خالل دراسة  بوروضع 

 بور

رون  يدور  -1 لكت   حول النواة في مدار ثابت . الإ 

رة   -2 منها نصف قطر ثابت وطاقة محددة ويمثل كل مدار مستوى طاقة معين ويحدده عدد عدد من المدارات لكل  للذ 

 . ∞الى  1( له قيما صحيحة من nالكم الرئيسي )

 ال يشع اإللكترون طاقة وال يمتصها ما دام يدور في المسار نفسه حول النواة . -3

 ينتقل اإللكترون من مستوى طاقة إلى مستوى آخر إذا غيًر طاقته بما يتناسب مع طاقة المستوى الجديد . -4

رتوصل العالم النمساوي  غ  رودن   إلى معادلة رياضية معقدة توضح : ش 

 مستويات الطاقة المختلفة التي يحتلها اإللكترون في ذرة الهيدروجين . -1

طاقة حول النواة معتمدا على طبيعة حركة اإللكترون في كل مستوى  -2

 طبيعته الموجية .

: ما المقصود بكل من  

 السحابة اإللكترونية : -1

 منطقة في الفضاء المحيط بالنواة ، يحتمل وجود اإللكترون فيها في كل اإلتجاهات واألبعاد .

 الفلك الذري : -2

 المنطقة الفراغية حول النواة التي يكون فيها أكبر إحتمال لوجود اإللكترون .

 كم ) كوانتم الطاقة ( : -3

 لتالي له .كمية الطاقة الالزمة لنقل اإللكترون من مستوى الطاقة الساكن فيه إلى مستوى الطاقة األعلى ا

يصعب تعيين موقع اإللكترون بالنسبة إلى النواة في أية لحظة وبأية وسيلة علمية ممكنة ؟ علل 

 نظرا لطبيعة الحركة الموجية لإللكترون حول النواة في ابعادها الثالثة .
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 الطاقة(: )كوانتمكم           -1

 كمية الطاقة الالزمة لنقل اإللكترون من مستوى الطاقة الساكن فيه إلى مستوى الطاقة األعلى التالي له.

 

 األفالك الذرية

وأشكاهلا كما حتدد طاقة األفالك  أكرب،تواجد اإللكرتون فيه  احتمالأحجام احليز من الفراغ والذي يكون  أعداد الكمحتدد 
 .واجتاهاتها بالنسبة إىل حماور الذرة يف الفراغ

 خمطط ألعداد الكم

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

الثانويعدد الكم  2 1 رئيسيعدد الكم ال   

المغناطيسيعدد الكم  3 المغزليعدد الكم    4 
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 . ∞إىل  1حيدد مستويات الطاقة يف الذرة ، ويأخذ قيم صحيحة من                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 l ≤ (n-1) ≥0 حيدد عدد حتت مستويات الطاقة يف كل مستوى طاقة، ويأخذ القيم                      

 رقم مستوى الطاقة الرمز nعدد الكم الرئيسي  2n2عدد اإللكترونات 

2 1 K األول 

8 2 L الثاني 

18 3 M الثالث 

32 4 N الرابع 

32 5 O الخامس 

32 6 P السادس 

- 7 Q السابع 

 n 1رئيسي عدد الكم ال

مستويات الطاقة الرئيسية تختلف اختالفا كبيرا في الطاقة واالختالف بينها في 

 كلما بعدنا عن النواة يقلالطاقة ليس متساويا حيث 

اإللكترونات التي يحدد عدد الكم الرئيسي بعد مستوى الطاقة عن النواة وطاقة 

تدور فيه فكلما زادت قيمة عدد الكم الرئيسي زادت طاقة المستوى وطاقة 

 اإللكترونات التي تدور فيه

في حساب عدد اإللكترونات في كل مستوى طاقة حتى  22nتستخدم القاعدة 

 المستوى  الرابع وال تستخدم بعد المستوى الرابع

 

 

 

 

 

 2 (l)الثانوي عدد الكم 
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      -l ≤+ l m≤ l    ويأخذ القيم الفراغ، حيدد عدد األفالك يف حتت مستويات الطاقة واجتاهاتها يف        -

 رمز تحت المستوى n L رمز المستوى
ml 

 عدد األفالك

K 1 0 S 0 1 

L 2 0 

1 

s 

p 

0 

+1,0,-1 

1 

3 

M 3 0 

1 

2 

s 

p 

d 

0 

+1,0,-1 

+2,+1,0,-1,-2 

1 

3 

5 

N 4 0 

1 

2 

3 

s 

P 

d 

f 

0 

+1,0,-1 

+2,+1,0,-1,-2 

+3,+2,+1,0,-1,-2,-3 

1 

3 

5 

7 

  

 

 

L تحت المستويات  المستوى الرئيسي n  قيم

s 0 1    Kاألول 

s,p 0,1 2     Lالثاني 

s,p,d 0,1,2 3    Mالثالث 

S,p,d,f 0,1,2,3 4    Nالرابع 

 على فلك واحد كروي  sحيتوي حتت املستوى  -

من النواة  اجتاهاجتاه وجود اإللكرتون يف أي  -

 متساويا.

 s, p, d, fرمز لتحت المستويات بالرموز: ي

قيمة عدد الكم  طاقة يساويعدد تحت مستويات الطاقة في كل مستوى 

 وال تزيد عن أربعة بعد مستوى الطاقة الرابع (n)الرئيسي 

تحت المستويات في مستوى الطاقة الواحد تختلف اختالفا بسيطا في 

 الطاقة

 

 

 

 

 

 (ml)المغناطيسي عدد الكم  3
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 (. 1/2-،  1/2+القيم ) ويأخذ  حموره،املغزلية حول  حيدد نوع حركة اإللكرتون         -

 

 يقل التنافر بني اإللكرتونيني يف الفلك نفسه ؟   -علل :                

فيتجاذبان  االجتاهالن غزل احدهما يكون عكس األخر وبالتالي ينشأ جماالن مغناطيسان متعاكسان يف  
 مغناطيسيا ويقل التنافر بينهما .

 إلكرتونني؟أكثر من  الكرتونات( 3ال ميكن للفلك الواحد أن يستوعب ) -علل:                     

 من لواحد نفسه الدوران دائًما سيكون املغزلي دورانه فإن ، الفلك دخول ثالث إلكرتون حاول إذا  
 الفلك هذا منطقة من يطرد سوف فإنه ولذلك ، املوجودة اإللكرتونات

 

 

 

  

 

 

لكثافة اإللكرتونية حول كل فلك منها تأخذ شكل ا -

فصني متقابلتني عند الرأس حيث تنعدم الكثافة 

 اإللكرتونية.

هلا نفس  افالك 3من  pيتكون حتت املستوى  -

وختتلف يف اجتاهاتها  الطاقةومتساوية  الشكل

 .اليت ترتكز فيها السحابة اإللكرتونية 

( xp ،yp ،  zp)متعامدةp أفالك  

 4 (sm) المغزليعدد الكم 

 تختلف مستويات الطاقة اختالفا كبيرا في الطاقة،

 تحت المستويات في نفس مستوى الطاقة تختلف اختالفا بسيطا في الطاقة

وتختلف في  متساوية في الطاقة ولها نفس الشكل الواحد افالك تحت المستوى

 اإلتجاه
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 2013/2014من امتحانات الفترة األولى 

 2013/2014مبارك الكبير

 مصطلح علمي :

 ....(   اإلجابة : عدد الكم المغناطيسي.....) ...... عدد الكم الذي حيدد عدد األفالك يف حتت مستويات الطاقة واجتاهاتها يف الفراغ.

 ( في المربع المقابل لإلجابة الصحيحة :ضع عالمة )

 خيتلفان يف قيمة أحد أعداد الكم : sاإللكرتونان يف الفلك 

       الرئيسي    الثانوي     املغناطيسي                       اإلجابة : المغزلياملغزلي 

 علل:

 إلكرتونات فقط؟ 6 ل pيتسع حتت املستوى 

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

 افالك وكل فلك يتسع إللكتونين 3يحتوي على  اإلجابة: النه                                                                                                    

 ما المقصود بكل من :

 ........................................................................................................................................كوانتم( الطاقة : كم )

 كمية الطاقة الالزمة لنقل اإللكترون من مستوى الطاقة الساكن فيه إلى مستوى الطاقة األعلى التالي له. اإلجابة :                                      

 

 

 

 

 

 

 

1-1مراجعة الدرس   
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 2013/2014حولي 

 مصطلح علمي :       

 اإلجابة : عدد الكم الرئيسي       )..............(عدد الكم الذي حيدد مستويات الطاقة يف الذرة.         

 امأل الفراغات:

  18اإلجابة: إلكرتون................ يساوي  Mالعدد األقصى من اإللكرتونات اليت ميكن أن تتواجد يف مستوى الطاقة 

 ( في المربع المقابل لإلجابة الصحيحةضع عالمة  )

 واجتاهاتها يف الفراغ حيث تتميز هذه األفالك بأنها: pالرسم التالي ميثل أفالك 
 
 
 

         مختلفة الطاقة وفي اتجاهاتها مختلفة    متساوية الطاقة وفي اتجاهاتها مختلفة 
              مختلفة الطاقة وفي نفس االتجاه متساوية الطاقة وفي نفس االتجاه 

 -علل:

وال ينتهي بتحت املستويات  5,3d14sينتهي الرتتيب اإللكرتوني الفعلي الصحيح لذرة الكروم بتحت املستويات 
4,3d24s  

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

 نصف ممتلىء 3dاإلجابة : الن الذرة تكون أكثر إستقرارا عندما يكون تحت المستوى                                             

 

 -:ما المقصود ب

 .........................................................................................................................................-:الفلك الذري 

 االلكترونالمنطقة الفراغية حول النواة والتي يكون فيها أكبر احتمال لوجود اإلجابة :                                              
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 2013/2014 الفروانية

       

 

 امأل الفراغات:    

 اإلجابة:الطاقة      ..................الثالثة ختتلف عن بعضها يف اجتاهاتها الفراغية ولكنها متساوية يف  pافالك حتت املستوى 

 -علل :

 الميكن للفلك الواحد أن يستوعب أكثر من إلكرتونني.

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

 سوف فإنه ولذلك ، الموجودة اإللكتروناتمن  لواحد نفسه الدوران دائًما سيكون المغزلي دورانه فإن ، الفلك ثالث دخول إلكترون حاول إذا اإلجابة :   

 الفلك هذا منطقة من يطرد

 :ما المقصود ب

 عنهسبق اإلجابة             : .................................................................................................الفلك الذري 

 2013/2014 الجهراء  

 -امأل الفراغات:

 3اإلجابة :    ............................. يساوي (s,p,d)رقم مستوى الطاقة الذي حيتوي على حتت املستويات 

 s؛اإلجابة:له شكل كروي ويكون فيه احتمال وجود اإللكرتون يف أي اجتاه من النواة متساوي ......................  الفلك
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 2013/2014 العاصمة                                 -امأل الفراغات:

 اإلجابة: المغزلي                     ..................... خيتلفان يف عدد الكم  22sاإللكرتونات يف فلك حتت املستوى 

 -علل:

 ألربعة عشر إلكرتون؟ fيتسع حتت مستوى الطاقة 

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

 

 أفالك وكل فلك يتسع إللكتونين 7ه يحتوي على اإلجابة : الن                                                                                            

 -ما المقصود:

 سبق اإلجابة عليه............................................................................................... -:الذري  الفلك

 

 .......................................................................................................................... -:عدد الكم املغزلي

 (. 1/2-،  1/2+ويأخذ القيم )  محوره،المغزلية حول  يحدد نوع حركة اإللكتروناإلجابة:عدد                                             

 

 2012/2013فروانية ال

 -علمي:مصطلح 

 )..................(كمية الطاقة الالزمة لنقل اإللكرتون من مستوى الطاقة الساكن فيه اىل مستوى الطاقة اآلعلى التالي له.  

 سبق اإلجابة عنه                                                                                   امأل الفراغات:

 6اإلجابة :   هو ......... إلكرتون. 4pأقصى عدد من اإللكرتونات ميكن أن يشغل يف حتت مستوى الطاقة 

 له يساوي ........ nفإن عدد الكم الرئيسي  1,2,3,4اذا كانت قيم عدد الكم الثانوي يف مستوى طاقة هي 

 6 أو 5 أو  4اإلجابات الصحيحة :                                        
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 2014/2015من اختبارات فترة أولى 

 -الفروانية :

             األعلى التالي له.كمية الطاقة الالزمة لنقل اإللكرتون من مستوى الطاقة الساكن فيه إىل مستوى الطاقة مصطلح :      

 ).........................( مجاب عنه سابقا                                                                                                                        

 االجتاهات ولكنها متساوية يف ...........   اإلجابة:الطاقةضها بالثالثة ختتلف عن بع pافالك حتت املستوى   -: امأل الفراغات

 ...................                                       اإلجابة  : المغزلي يف عدد الكم 23sخيتلف إلكرتوني الفلك 

 -األحمدي:

 ...............(      اإلجابة  عدد الكم الثانوي)عدد الكم الذي حيدد عدد حتت مستويات الطاقة يف مستوى الطاقة    مصطلح:

 ( في المربع المقابل لإلجابة الصحيحةضع عالمة  )          

 عدد األفالك يف املستوى الرئيسي الثاني 
      8          4             2             6 

 يرمز له بالرمز  l=2حتت املستوى املوجود يف املستوى الرئيسي الرابع وقيمة 
   `.  3p       3s          4d               4p 

 

 -مبارك الكبير:

 .   ) ..............(       اإلجابة : عدد الكم المغناطيسيعدد الكم الذي حيدد عدد األفالك يف حتت مستويات الطاقة واجتاهاتها يف الفراغ -مصطلح علمي:

 -امأل الفراغات : 

 9اإلجاببة : دد األفالك يف املستوى  الرئيسي الثالث يساوي .......... فلك                                                 ع

 إلكرتونات فقط.8ل Lيتسع مستوى الطاقة الرئيسي الثاني  -علل :

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

 إلكترونات 8إلكترونات فيكون المجموع  6 يتسع ل  pيتسع إللكترونين وتحت المستوى  sالنه يحتوي على تحت المستوى  اإلجابة :

  n=2قيمة و  22nأو حسب القاعدة    

 مجاب عنه سابقا ...................................................عدد الكم الثانوي -المقصود :ما 

 التعليم الخاص :

 ......( جماب عنه سابقاالطاقة األعلى التالي له.    ).. كمية الطاقة الالزمة لنقل اإللكرتون من مستوى الطاقة الساكن فيه إلي مستوى -مصطلح:
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 -امأل الفراغات: 

 ................                              اإلجابة : المغزلي يف عدد الكم 22sخيتلف إلكرتوني الفلك                

                                                

 
 

 

 -قارن بين :   

 4s 3d وجه المقارنة

   قيمة عدد الكم الرئيسي

   قيمة عدد الكم الثانوي

   عدد األفالك

   عدد اإللكترونات التي تيسع لها

   أقل أم أعلى طاقة

 اإلجابة :

 4s 3d وجه المقارنة

 3 4 قيمة عدد الكم الرئيسي

 2 0 قيمة عدد الكم الثانوي

 5 1 عدد األفالك

 10 2 لها يتسععدد اإللكترونات التي 

 أعلى أقل أقل أم أعلى طاقة

 -:الجهراء

 .  )..........(       مجاب عنه سابقاعدد الكم الذي حيدد عدد األفالك يف حتت مستويات الطاقة واجتاهاتها يف الفراغ -مصطلح:

 -امأل الفراغات:

 إلكترون 18اإلجابة:                 إلكرتون..........  M املستوى  الرئيسي الثالثأكرب عدد من اإللكرتونات الذي ميكن أن يستوعبه 

 ( يختلفان في عدد الكم المغزلي s ،px  ،py  ،pzفي الفلك الواحد ) مثل  اإللكترونان            

 فيختلفان في عدد الكم المغناطيسي(p) مثل بينما إذا كانا اإللكترونان في فلكين لنفس تحت المستوى              
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 ( في المربع المقابل لإلجابة الصحيحة :ضع عالمة )

  يوجد يف حتت املستوى Lويقع يف املستوى الرئيسي الثاني  l=1اإللكرتون الذي يوصف بعدد كم 

       2s              2p             3d         3p                                                 :2اإلجابةp 

 علل:

   أن هلما نفس الشحنة .ال يتنافر اإللكرتونان يف نفس الفلك بالرغم 

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

 فيتجاذبان مغناطيسيا ويقل التنافر بينهما االتجاهالن غزل احدهما يكون عكس األخر وبالتالي ينشأ مجاالن مغناطيسان متعاكسان في اإلجابة:           

 ابقاكم الطاقة .......................................................................................................  مجاب عنه س -ما المقصود :  

 -العاصمة:

 -:( في المربع المقابل لإلجابة الصحيحةضع عالمة )

 وأن للذرة عدة مدارات لكل منها نصف قطر ثابت وطاقة حمددة يسمى منوذج النموذج الذري الذي افرتض أن اإللكرتون يدور حول النواة يف مدار ثابت

                  دالتون                      رذرفورد                      طومسون  بور 

 الطاقة األعلى التالي له.    )........( جماب عنه سابقا كمية الطاقة الالزمة لنقل اإللكرتون من مستوى الطاقة الساكن فيه إلي مستوى -مصطلح:

 له شكل .........                اإلجابة : كروي sالفلك الوحيد يف حتت املستوى  -امأل الفراغات :

 إلكرتونات فقط. 6لعدد  pيتسع حتت املستوى  -علل:

...................................................................................................................................... 
 أفالك وكل فلك يتسع إللكترونان 3اإلجابة: ألنه يحتوي على                                                                                          
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 ترتيب اإللكترونات في الذرة  2-1الدرس  
 

 الذرات.بها اإللكترونات حول أنوية  تترتبالطرق التي  -الترتيبات اإللكترونية:           

 مخطط لقواعد الترتيبات اإللكترونية للذرات

 

****---*----**----**** 

 األعلى.البد لإللكرتونات أن متأل حتت مستويات الطاقة ذات الطاقة املنخفضة أوال ثم حتت مستويات الطاقة            

1s→2s→ 2p → 3s →3p → 4s → 3d →4p →5s →4d →5p →6s →4f →5d →6p → 7s → 5f → 6d → 5f 

 ( متساوية دائما يف الطاقة .  p ,d ,fأفالك حتت املستوى متعدد االفالك )           

 من:لكل  الكامل )حسب حتت املستويات( أكتب الرتتيب اإللكرتوني       

    

  

     

 

 

  

 

 

1 

1 

2 

3

3 
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 ينص المبدأ على :    

 

 

 -تطبيق على مبدأ  باولي لإلستبعاد :

  2فيما يختلف ويتشابه اإللكترونان في تحت المستوىs  وفقا لقيم أعداد الكم األربعة ( ؟ ( 

  

 

2اإللكترونان في تحت المستوى  فيما يختلف ويتشابهp لقيم أعداد الكم األربعة ( ؟ ) وفقا  

 

 

 فيما يختلف ويتشابه اإللكترونان في تحت المستوىxp2  وفقا لقيم أعداد الكم األربعة ( ؟ ( 

 n l ml ms 

 1/2+ 0 1 2 اإللكترون األول

 1/2- 0 1 2 اإللكترون الثاني

   

على : تنص القاعدة   

 

 

 n l ml ms 

 1/2+ 0 0 2 اإللكترون األول

 1/2- 0 0 2 اإللكترون الثاني

 n l ml ms 

 1/2+ 1+ 1 2 اإللكترون األول

 1/2+ 0 1 2 اإللكترون الثاني

 يف ذرة ما ال يوجد إلكرتونان هلما أعداد الكم األربعة .

اإللكرتونات متأل افالك حتت مستوى الطاقة الواحد، كل واحدة مبفردها 

 باجتاه الغزل نفسه ثم تبدأ باالزدواج يف األفالك تباعا باجتاه غزل معاكس .

 2 

 3 

 استخدام قاعدة هوند ملعرفة عدد اإللكرتونات املفردة يف الذرةمبكن 
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   أكتب الترتيب اإللكتروني الكامل واحسب عدد اإللكترونات المفردة  لكل من     

الكامل الترتيب اإللكتروني العنصر  هوند (=قاعدة)غير المزدوجةعدد اإللكترونات المفردة 

6C             1s2,2s2,2p2 2  

18Ar 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6 0 

5B 1s2,2s2,2p1 1 

14Si 1s2,2s2,2p6,3s2,3p2 2 

3Li 1s2,2s1 1 

9F 1s2,2s2,2p5 1 

36Kr 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6 0 

 استثناءات في الترتيب اإللكتروني -:

 أكثر ثباتا من حتت مستويات الطاقة املمتلئة جزئيا . املمتلئة كليا أو النصف ممتلئةتكون حتت مستويات الطاقة 

 -لكل من : الكامل أكتب الترتيب اإللكتروني تطبيق :

5,3d14s, 6, 3p2,3s 6, 2p2, 2s21s    :Cr 24 

  -علل لما يلي :              

ألن ذلك سيكون خمالف ملبدأ االستبعاد   ال يمكن للفلك الواحد أن يستوعب أكثر من إلكترونيين؟

 يني نفس الغزل وحيدث تنافر بينهما.وسيكون إللكرتون

 ألنه يتكون من فلك واحد.          إللكترونيين؟ sيتسع تحت المستوى 

 أفالك. 3ألنه يتكون من   إلكترونات ؟  6لــ  p يتسع تحت المستوى 

 أفالك. 5ألنه يتكون من   إلكترونات ؟ 10لـ  d يتسع تحت المستوى 

 أفالك . 7ألنه يتكون من      إلكترون ؟ 14لـ  f يتسع تحت المستوى 
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 وهي حالة أكثر ثباتا  ممتلئنصف  d3  وS4 يف حالة الكروم يكون كل من حتت املستويني             

10,3d14s, 6, 3p2,3s 6, 2p2, 2s21s    :Cu29 

 ثباتا.متاما وهي حالة أكثر  ممتلئ  d3و  ممتلئ نصفS4 يف حالة النحاس يكون حتت املستوى     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جميع المناطقالسابقة  لألعواماألولي اختبارات الفترة من 

 -مصطلح علمي:        

 االستبعاد لباولي اإلجابة: مبدأ                                           )...........(       إلكرتونان هلما أعداد الكم األربعة نفسها.  ذرة ما ال يوجد  يف -1

  اإلجابة: مبدأ أوفباو  األعلى.  )..............(  البد لإللكرتونات أن متأل حتت مستويات الطاقة ذات املنخفضة أوال ، ثم حتت مستويات الطاقة ذات الطاقة  -2
 )............(   . معاكس غزل باجتاه تباعا األفالك يف باالزدواج تبدأ ثم نفسه الغزل باجتاه مبفردها واحدة كل الواحد، الطاقة مستوى حتت افالك متأل اإللكرتونات -3

 اإلجابة : قاعدة هوند -امأل الفراغ:         

 3اإلجابة:                     إلكرتونيساوي ............. N7حسب قاعدة هوند فان عدد االلكرتونات املفردة يف ذرة النيرتوجني  -1

 اإلجابة: املغزلي                                                  خيتلفان يف قيمة عدد الكم ............. 23Sاإللكرتونان يف حتت املستوى  -2

 10اإلجابة:                                    يساوي .................   إلكرتون Na11عدد اإللكرتونات املزدوجة يف ذرة الصوديوم  -3

  5p,32s,36p,22s,22s1اإلجابة:                             هو ............................. Cl17ل للكلور الرتتيب اإللكرتوني الكام -4

: ينتقللل إلكتللرون واحللد فللي ذرة البوتاسلليوم  -عللللK19  إلللى مسللتوى الطاقللة الرابللع بللدال مللن دخوللله

 في مستوى الطاقة الثالث مع اإللكترونات الثمانية الموجودة أصال في هذا المستوى ؟         

 3dيمأل قبل  4sوذلك الن تحت المستوى 

: تختللللف الترتيبلللات اإللكترونيلللة الفعليلللة للكلللروم -عللللل Cr24    والنحلللا Cu29  علللن الترتيبلللات

 اإللكترونية المستنتجة باستخدام مبدأ أوفباو ؟

 بالنسبة للكروم :

5,3d14s, 6, 3p2,3s 6, 2p2, 2s2Cr     1s24 

 كالهما نصف ممتليء .   3dو   4sحالة أكثر ثباتا الن تحت المستويين 

 بالنسبة للنحا  :

10,3d14s, 6, 3p2,3s 6, 2p2, 2s21s     uC29 

 تام اإلمتالء . 3dنصف ممتليء  وتحت المستوى  4sحالة أكثر ثباتا الن تحت المستوى 

2-1مراجعة الدرس   
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 3اإلجابة:                                     تساوي .............. 14fقيمة عدد الكم الثانوي لإللكرتون يف حتت املستوى  -5

 3dاإلجابة:                                        يرمز له بالرمز ................... n=3  ،l=2حتت املستوى الذي له قيمة -6

 -( في المربع المقابل لإلجابة الصحيحة:ضع عالمة )     

 ) األقرب من النواة فتكون إلكرتوناته أكثر ارتباطا بالنواة(   Kاإلجابة:                      يف ذرة ما اإللكرتونات األكثر ارتباطا بالنواة تقع يف مستوي الطاقة -1

                 N                    M                   L                    K 

 Al13    1p,32s,36p,22s,22s1اإلجابة:                                 هو 1npأحد العناصر التالية تقع إلكرتوناته اخلارجية يف حتت املستوى  -2

                 Mg12                   S16                  Al13                  Ca20 

 3جابة : اإل                           N7عدد اإللكرتونات املفردة ) غري املزدوجة( يف ذرة عنصر النيرتوجني  -3

                 1                  3                   2                   4 

 بيانات اجلدول التالي تشري إىل : -4

 

                             النموذج الميكانيكي   مبدأ أوفباو                 لالستبعاد مبدأ باولي                   اإلجابة: هوند             قاعدة هوند     

  5d,31s4, 6p3, 2s3, 6p2, 2s2, 2s1    اإلجابة:                                            هو Cr24الرتتيب اإللكرتوني الفعلي لذرة الكروم  -5

       1s2, 2s2, 2p6 ,3s2, 3p5, 4s2,3d5          1s2, 2s2, 2p6 ,3s2, 3p6, 4s2,3d5                                 1s2, 2s2, 2p6 ,3s2, 3p6, 4s1,3d5                 1s2, 2s2, 2p6 ,3s2, 3p6, 4s2,3d4 

 4dاإلجابة :                   يرمز له بالرمز   l=2حتت  املستوى املوجود يف املستوى الرئيسي الرابع وقيمة   -6

                 3p                   3s                  4d                    4p 

 6اإلجابة:              يساوي 3,3p2,3s6,2p2,2s21s عدد األفالك تامة االمتالء يف الذرة اليت هلا الرتتيب اإللكرتوني -7

                3                    4                    5                       6 

 2اإلجابة:                                                                     O8عدد اإللكرتونات املفردة يف ذرة االكسجني  -8

                1                    2                   3                       4 

 5,3d14s, 6, 3p2,3s 6, 2p2, 2s21sاإلجابة: ستة إلكرتونات                     يساوي Cr24غري املزدوجة )املفردة( يف ذرة عنصر الكرومعدد اإللكرتونات  -9

                   إلكترون فقط           إلكترونان       خمس إلكترونات  ستة إلكترونات 

 ذرة العنصر اليت حتتوي علي إلكرتونني يف مستوى الطاقة األول وست إلكرتونات يف مستوى الطاقة الثاني هلا الرتتيب اإللكرتوني التالي: -10

                                                                                        1s2, 2s2, 2p2         1s2, 2s2, 2p5          1s2, 2s2, 2p3          1s2, 2s2, 2p4     

 يعتمد الرتتيب اإللكرتوني املقابل على واحدة مما يلي:   -11

 Siالسيليكون Naالصوديوم Liالليثيوم اسم العنصر

 2 1 1 عدد اإللكرتونات غري املزدوجة

 4p2, 2s2, 2s1     اإلجابة:

         مبدأ أوفباو           قاعدة هوند    مبدأ باولي لالستبعاد  قاعدة الثمانية 
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 :  ةالتالي األسئلةأجب عن                        

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 -علل ما يلي: 

 =3nبدال من دخوله يف مستوى الطاقة الرئيسي الثالث  n=4ينتقل إلكرتون واحد إىل مستوى الطاقة الرئيسي الرابع  K19يف ذرة البوتاسيوم 

 3dقبل  4sولذلك ميأل  3dأقل طاقة من أفالك حتت املستوى  4sالن فلك حتت املستوى     

 10,3d14s, 6, 3p2,3s 6, 2p2, 2s2s1هو الرتتيب اإللكرتوني الفعلي للنحاس   

 تام االمتالء. 3dنصف ممتلئ وحتت املستوى  4sحالة أكثر ثباتا الن حتت املستوى          

 3d القبل باإللكرتونات  4sميال حتت املستوى    

 3dأقل طاقة من  4sالن     

 5d,31s4, 6p3, 2s3, 6p2, 2s2, 2s1الرتتيب اإللكرتوني الفعلي للكروم هو           

 .نصف ممتلئ 3dنصف ممتلئ وحتت املستوى  4sحالة أكثر ثباتا الن حتت املستوى         

 M7Z  , 17Y  , 18X  ,11عناصر رموزها االفرتاضية  

بدأ ) حسب مأكتب الرتتيب اإللكرتوني الكامل  -1لوب: املط
 X , Zأوفباو( للعنصرين 

حسب األفالك ) قاعدة  Yأكتب الرتتيب اإللكرتوني للعنصر -2
 هوند(

إحسب عدد اإللكرتونات املفردة ) غري املزدوجة( يف ذرة -3
 Mالعنصر 

 X,Y,Z,Mعناصر رموزها االفرتاضية هي 

 2p3ينتهي ترتيبه اإللكرتوني بتحت املستوى  Mالعنصر 

حيتوي املستوى األول لذرته على إلكرتونني واملستوى الثاني  Zالعنصر 
 إلكرتونات 5على 

 2p2, 2s21s ,4     له الرتتيب اإللكرتوني الكامل Yالعنصر 

 10عدده الذري  Xالعنصر 
 املطلوب :

 Mالرتتيب اإللكرتوني الكامل للعنصر  -1

 حسب األفالك Zالرتتيب اإللكرتوني للعنصر  -2

 Yالعدد الذري للعنصر  -3

 Xعدد اإللكرتونات املفردة يف ذرة العنصر  -4

 

 اإلجابة اإلجابة
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 لثانيالفصل ا                                                        

 الدورية الكيميائية                             

 تطور الجدول الدوري 1-2الدرس                 

 تبعا للترتيب اإللكتروني تقسيم العناصر  2-2الدرس                 

 الميول الدورية) التدرج في الخواص( 1-3الدرس                
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 تطور الجدول الدوري 1-2الدرس 

 

 الذرية.  كتلها  العناصر فيه حسبرتبت         

 موزلي.اول من رتب العناصر حسب أعدادها الذرية هو        
 الذرية.ترتتب العناصر حسب اعدادها  يف اجلدول الدوري احلديث   

ودورات. جمموعاتمن يتكون   

      .7هي الصفوف االفقية يف اجلدول الدوري وعددها  :

 

 

 

 . ( Bأو  Aِ)هي األعمدة الرأسية يف اجلدول الدوري وعناصرها متشابهة يف اخلواص الكيميائية والفيزيائية وتتميز برقم وحرف  :

 هي العناصر اليت ٌتظهر مدى واسع لكل من اخلواص الفيزيائية والكيميائية 

. 

 تقسيم العناصر 
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 -الفلزات:  

 فقاعات.ومن خواصها انها تتفاعل مع املاء وتنتج الفلزات القلوية تسمى  اهليدروجني عداA1 عناصر اجملموعة  -

 الزيت؟تحفظ الفلزات القلوية تحت سطح  علل: -

 ملنع تفاعالها مع اهلواء نظرا لنشاطها الكيميائي     

 تسمى الفلزات القلوية األرضية. 2Aعناصر اجملموعة  -

 -وتشمل :   Bعناصر مجموعات   -

 مثل النحاس  العناصر اإلنتقاليةCuوالذهبAu  والفضةAg واحلديدFe. 

 السائلة.وهو الفلز الوحيد الذي يوجد على احلالة  االنتقاليةمن العناصر  Hgالزئبق

  النادرة(العناصر األرضية  )وتسمى الداخلية االنتقاليةالعناصر 

 -الالفلزات: 

  7يطلق على اجملموعةA  اهلالوجينات اسم 

 موعة يطلق على اجمل A8الغازات النبيلة اسم 

 

8على عناصر المجموعة  علل يطلقA  النبيلة؟اسم الغازات 

الن قدرتها حمدودة على التفاعل الكيميائي.                 
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 تقسيم العناصر تبعا للترتيب اإللكتروني 2-2الدرس 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 -مثالي-غاز نبيل)العنصر إن أمكن( مع حتديد نوع )اجملموعة التالية يف اجلدول الدوري مع حتديد اسم حدد موقع كل عنصر من العناصر 
انتقالي داخلي( -انتقالي

17Cl – 6C – 10Ne – 11Na – 32Ge 

 ( وحتديد نوع العنصر جيب كتابة الرتتيب اإللكرتوني الكامل للعنصر Aلتحديد نوع العنصر )عناصر اجملموعات :مالحظة 

 العنصر الرتتيب اإللكرتوني الكامل موقع العنصر يف اجلدول الدوري نوع العنصر
 7A 5,3p23s,6,2p2,2s21s Cl17موعة:اجمل    3الدورة: هالوجني(-مثالي)الفلز

 4A 2,2p22s,21s C6:اجملموعة    2الدورة: مثالي) الفلز(
 8A 6,2p22s,21s Ne10اجملموعة:   2الدورة: غاز نبيل)الفلز(

 1A 13s,6,2p2,2s21s Na11اجملموعة:   3الدورة: مثالي)فلز(
 4A 24p,10,3d2,4s6,3p2,3s6,2p2,2s21s Ge32اجملموعة:   4الدورة: مثالي)شبه فلز(

 

 Pو  Sعناصر متتلئ فيها حتت املستويات اخلارجية 
باإللكرتونات

 .8Aيف اجملموعة تقع 

ال تشرتك يف الكثري من التفاعالت الكيميائية لذلك يطلق 
 عليها غازات نبيلة.

 لكل من :الكامل وضح الرتتيب اإللكرتوني 

He2 -Ne10 – Ar18 –Kr36 

ممتلئة جزئيا  pأو  s عناصر تكون فيها حتت املستويات
 باإللكرتونات 

 Aعناصر اجملموعات  شملت

1Aتسمى عناصر اجملموعة

2Aتسمى عناصر اجملموعة

7Aتسمى عناصر اجملموعة

وحتت املستوى  sفلزية حيث حيتوي كل من حتت املستوى  عناصر

d .اجملاور له على إلكرتونات 

 

و حتت   sيث حيتوي كل من حتت املستوى عناصر فلزية ح

 اجملاور له على إلكرتونات . fاملستوى 
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الخواص(في  )التدرجالميول الدورية  3-2الدرس 

 احلجم الذري(التدرج يف نصف القطر الذري( :- 
  الذري؟ما المقصود بنصف القطر 

 الذرة.نصف املسافة بني نواتي ذرتني متماثلتني يف جزيء ثنائي  :الذرينصف القطر               

 البيكومترpm بوحدة  نصف القطر الذرييقا                  

 ال يمكن قيا  قطر الذرة بطريقة مباشرة؟          

 اإلجابة: الن ليس للذرة حدود واضحة حتدد حجمها.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  المجموعة:التدرج في نصف القطر الذري تجاه 

يزداد احلجم الذري )نصف القطر الذري( كلما  - علل:
انتقلنا إىل أسفل اجملموعة يف اجلدول الدوري )بزيادة العدد 

 الذري(؟

 لألسباب التالية: اإلجابة:

 الطاقة.زيادة عدد مستويات  -1

 النواة.زيادة درجة حجب  -2

 اخلارجية.زيادة املسافة بني النواة واإللكرتونات  -3

   الذري تجاه الدورة:التدرج في نصف القطر 

يقل احلجم الذري )نصف القطر الذري( كلما انتقلنا  علل:
من يسار إىل ميني الدورة يف اجلدول الدوري )بزيادة العدد 

 الذري(؟

لزيادة شحنة النواة بينما يظل مستوى الطاقة  اإلجابة:
لي تزداد قوة االرئيسي نفسه ودرجة احلجب تظل نفسها وبالت

حب اإللكرتونات اخلارجية إىل مسافة جذب النواة ويتم س
 أقرب من النواة ويتناقص احلجم الذري )تنكمش الذرة(.

 زيادة في العدد الذري )من اليسار إلى اليمين(

نصف القطر()نقص في الحجم الذري   

عدد مستويات الطاقة –حجب النواة ثابت 

 ثابت

ي 
ي العدد الذر

)زيادة ف
سفل(

أل
ى 

عل
ن أ

م
 

ي 
جم الذر

ح
ي ال

زيادة ف

(
طر(

ف الق
ص

ن
 

ب النواة يزداد
ج
ح

- 
طاقة يزدادعدد 

ت 
ستويا

م  
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   التدرج يف طاقة التأين :
 ؟التأينبطاقة ما المقصود                

                الغازية.الطاقة الالزمة للتغلب على جذب شحنة النواة ونزع إلكرتون من ذرة يف احلالة  : هيالتأينطاقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: التدرج يف امليل اإللكرتوني  
 ؟ بامليل اإللكرتونيما المقصود 

 الطاقة املنطلقة عند إضافة إلكرتون إىل ذرة غازية متعادلة لتكوين ايون سالب يف احلالة الغازية . -: امليل اإللكرتوني                     

 

 

 

 

 
 
 

 

 :التدرج في طاقة التأين تجاه المجموعة 

تقل طاقة التأين األول كلما انتقلنا إلى -:علل

أسفل المجموعة في الجدول الدوري ) بزيادة 

 العدد الذري ( ؟

لزيادة حجم الذرات وزيادة درجة حجب النواة  :اإلجابة
 فيقل جذبها لإللكرتون ويسهل نزعه فتقل طاقة التأين.

 

 :التدرج في طاقة التأين تجاه الدورة 

تزداد طاقة التأين األول للعناصر  -:علل

المثالية  كلما انتقلنا من يسار إلى يمين 

الدورة في الجدول الدوري ) بزيادة العدد 

 الذري ( ؟

الن شحنة النواة تزداد بينما يظل تأثري احلجب : اإلجابة
زعه وتزداد ثابت فيزداد جذب النواة لإللكرتون فيصعب ن

 . طاقة التأين

 : التدرج في الميل اإللكتروني تجاه المجموعة 

يتناقص الميل اإللكتروني كلما انتقلنا -:علل

إلى أسفل المجموعة في الجدول الدوري        

 ) بزيادة العدد الذري ( ؟

 : التالية لألسباب: اإلجابة

 زيادة عدد مستويات الطاقة وزيادة احلجب.-1
زيادة عدد املستويات املستقرة وعدد اإللكرتونات -2

 املتنافرة.  
وبالتالي يقل جذب شحنة النواة فيصعب جذب 

 امليل. اإللكرتون املضاف ويقل

 

 : التدرج في الميل اإللكتروني تجاه الدورة 

يزداد الميل اإللكتروني كلما انتقلنا -: علل

اليسار إلى اليمين في الدورة  في الجدول  من

 الدوري ) بزيادة العدد الذري ( ؟

لنقص احلجم الذري وثبات احلجب فيسهل : اإلجابة
 .على النواة جذب اإللكرتون املضاف

 متيل بعض الذرات الكتساب إلكرتونات؟: علل 

 . اإلجابة: للوصول إىل حالة االستقرار )طاقة اقل (
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  األيوني : احلجم التدرج يف  

 بسهولة. )كاتيونات(ذرات العناصر الفلزية هلا طاقات تأين منخفضة ولذلك فهي تكون أيونات موجبة                  

 )أنيونات(.بينما ذرات عناصر الالفلزات هلا طاقات تأين عالية وبالتالي متيل أن تكتسب إلكرتونات وتكون أيونات سالبة                 

 

 

 

 

 

 

 

 الكهربائيةالسالبية  التدرج يف:  

 ؟الكهربائيةبالسالبية ما المقصود      

 أخر.عندما تكون مرتبطة كيميائيا بذرات عنصر  اإللكرتونات،ميل ذرات العنصر جلذب  :الكهربائيةالسالبية             

 .اولنج يعبر عن السالبية بوحدات مطلقة بمقيا  ب

 

 امليل اإللكرتوني للفلور أقل من الكلور بالرغم من أن للفلور نصف قطر اقل؟ :علل 

 الفلور. الن اإللكرتون املضاف سيتأثر بقوة تنافر مع اإللكرتونات التسعة املوجودة أصال حول نواة ذرة :اإلجابة

 :التدرج في الحجم األيوني تجاه المجموعة 

( األيونات كلما )أحجام بصفة عامة تزداد أنصاف أقطار

 المجموعة.من أعلى ألسفل  انتقلنا

 :التدرج في الحجم األيوني تجاه الدورة 

بصفة عامة تقل أنصاف أقطار )أحجام( األيونات كلما 

 إلى يمين المجموعة . انتقلنا من يسار

 األيونات الموجبة ) الكاتيونات ( تكون أصغر حجما من الذرات المتعادلة التي تكونت منها  علل : 

 الن قوة جذب شحنة النواة الفعالة تصبح اكرب لفقد عدد من اإللكرتونات)لزيادة شحنة النواة املوجبة(:  اإلجابة

 ( تكون أكبر حجما من الذرات المتعادلة التي تكونت منها  : األيونات السالبة ) األنيونات علل 

 الن قوة جذب شحنة النواة الفعالة تصبح اقل لزيادة عدد اإللكرتونات ) لزيادة الشحنة السالبة(:  اإلجابة

 

 5للمجموعة اخلامسة عشر :  عللA ميل إلكرتوني ضعيف كما أن للنيرتوجني ميل إلكرتوني موجب؟ 

 الن حتت مستوياتها اخلارجية نصف ممتلئة مما حيدث ثباتا نسبيا يف تركيبها اإللكرتوني. : اإلجابة
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 ( F( واعلى العناصر يف السالبية اعلى يسار اجلدول ) الفلور  Csتقع أقل العناصر يف السالبية اسفل ميني اجلدول ) السيزيوم                  

 -ملخص امليول الدورية :

 

 الحجب ثابت
 شحنة النواة تتزايد
 نصف القطر يتناقص

 طاقة التأين والميل اإللكتروني والسالبية الكهربائية تتزايد

                     

 الحجب يزداد     

 شحنة النواة تزداد    

 نصف القطر يزداد   

 طاقة التأين والميل  

 والسالبية تتناقص                                                                                       

 

 

 

 : التدرج في السالبية الكهربائية تجاه المجموعة 

تتناقص السالبية الكهربائية كلما اجتهنا من أعلى ألسفل 
 اجملموعة وذلك لكرب نصف القطر.

 : التدرج في السالبية الكهربائية تجاه الدورة 

تتزايد السالبية الكهربائية كلما اجتهنا من يسار إىل ميني 
 الدورة وذلك لصغر نصف القطر.
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 استخدم الجدول الدوري كلما لزم األمر لحل األسئلة التالية

           

 لألعوام السابقة جميع المناطق من اختبارات الفترة األولي

 مصطلح علمي:     

 ترتيب العناصر حبسب ازدياد العدد الذري، حبيث حيدث تكرار دوري للصفات الفيزيائية والكيميائية.   )...........(      -1

 اإلجابة: القانون الدوري                                             

دروس الفصل الثانيمراجعة   
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 يف اجلدول الدوري.        )...............(          اإلجابة: اهلالوجينات 7Aاسم يطلق على عناصر الفلزات اجملموعة  -2

 ميل ذرات العنصر جلذب اإللكرتونات عندما تكون مرتبطة كيميائيا بذرات عنصر آخر. -3

 اإلجابة: السالبية الكهربائية                                                                        
 حيدث تكرار دوري للصفات الفيزيائية والكيميائية. )..............( الذري،عند ترتيب العناصر حبسب ازدياد العدد  -4

 اإلجابة: القانون الدوري                                                                       
 حسب الزيادة يف العدد الذري. ) .............(             اإلجابة: اجلدول الدوري احلديث جدول رتبت فيه العناصر -5

 الكتل الذرية.    ).............(                      اإلجابة: جدول مندليفجدول رتبت العناصر فيه حسب  -6

 ...........()الغازية. احلالة  الطاقة الالزمة للتغلب على جذب شحنة النواة، ونزع إلكرتون من الذرة يف -7

 اإلجابة: طاقة التأين                                                                                               
 كل عمود رأسي من العناصر يف اجلدول الدوري.    ).................(               اإلجابة: اجملموعة -8

 اإلجابة: نصف القطر الذري   ...........(      )الذرة. بني نواتي ذرتني متماثلتني يف جزئ ثنائي نصف املسافة  -9

 ..............( اإلجابة: الغازات النبيلة)باإللكرتونات.  pو sعناصر متتلئ فيها حتت املستويات اخلارجية  -10

 تكوين أيون سالب يف احلالة الغازية.كمية الطاقة املنطلقة عند إضافة إلكرتون إىل ذرة غازية متعادلة ل -11

 اإلجابة: امليل اإللكرتوني                                                                                                
 .........()إلكرتونات. اجملاور له على  dوحتت املستوى  sعناصر فلزية حيث حيتوي كل من حتت مستوى الطاقة  -12

 اإلجابة: العناصر االنتقالية                                                                                                
 )............(    باإللكرتونات.ممتلئة جزئيا  pأو  s عناصر تكون فيها حتت املستويات -13

 اإلجابة: العناصر املثالية                                                                                                
 اجملاور له على إلكرتونات .)............( fو حتت املستوى   sعناصر فلزية حيث حيتوي كل من حتت املستوى  -14

 اإلجابة: العناصر االنتقالية الداخلية                                                                                             

 اإلجابة: الدورة                اسم يطلق على كل صف أفقي يف اجلدول الدوري. ).........(           -15

 -الفراغ: امأل 

 ............       اإلجابة: اشباه الفلزاتالفلزي والالفلزي......تسمى العناصر اجملاورة للخط الفاصل بني السلوك  -1

 تسمى بالعناصر .............. fالطاقة  مستويحتت العناصر اليت تتميز بإضافة إلكرتونات إىل أفالك  -2

 اإلجابة: االنتقالية الداخلية                                                                                                       
 اجملموعة يف اجلدول الدوري بزيادة العدد الذري أسفلنصف القطر الذري ........... كلما انتقلنا من أعلى إىل  -3

 اإلجابة: يزداد                                                                                                          
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 يف اجلدول الدوري احلديث تسمى ....................         اإلجابة: الغازات النبيلة 8Aعناصر اجملموعة  -4

 كلما انتقلنا إىل أسفل اجملموعة الواحدة يف اجلدول الدوري فإن نصف القطر الذري ............. -5

 اإلجابة: يزداد                                                                                             
 امليل اإللكرتوني لذرة الفلور ............. من امليل اإللكرتوني لذرة الكلور.         اإلجابة: أقل -6

 باإللكرتونات مبجموعة .............. pو sاليت متتلئ حتت مستوياتها اخلارجية  8Aتسمى عناصر اجملموعة  -7

 اإلجابة: الغازات النبيلة                                                                                             
 Csاإلجابة: السيزيوم                     أقل العناصر سالبية كهربائية هو ..............                  -8

 طاقة التأين األول للعناصر املثالية .............  كلما حتركنا عرب الدورة من اليسار إىل اليمني. -9

 اإلجابة: تزداد                                                                                            
 Fيف السالبية الكهربائية يف اجلدول الدوري هو عنصر ........        االجابة: الفلور أكرب العناصر  -10

 )2A(يف اجملموعة ............    اإلجابة: الفلزات القلوية األرضية  )23s(يقع العنصر الذي ينتهي توزيعه اإللكرتوني ب  -11

 Cl............    اإلجابة: الكلورالعنصر الذي له أعلى ميل إلكرتوني يف اجلدول الدوري هو عنصر   -12

 32حتتوي الدورة السادسة من اجلدول الدوري على ........... عنصرا.              اإلجابة:  -13

علما بإن كل من العنصرين ينتمي  ........،عدد اإللكرتونات يف أعلي مستوى طاقة لذرات كل من الكربون والسيليكون يساوي  -14
 إلكرتونات 4يف اجلدول الدوري احلديث.                                اإلجابة:  4Aإىل اجملموعة الرابعة 

 امليل اإللكرتوني لذرة الكلور ......... من امليل اإللكرتوني لذرة الفلور.          اإلجابة: أعلى -15

 مثالي حسب ترتيبه اإللكرتوني هو .............         اإلجابة: فلز K19نوع عنصر البوتاسيوم  -16

 يف الدورة الثانية ............. حجم الذرة كلما حتركنا من اليسار إىل اليمني.    اإلجابة: يقل -17

 Al13له الرمز الكيميائي ..........       اإلجابة:  13pالعنصر الذي ينتهي ترتيبه اإللكرتوني بتحت املستوي   -18

    3P-اإلجابة:                   هو ..........    )Cl,-3P-(األيون الذي حجمه أكرب من بني األيونات التالية   -19

مستعينا بالرسم التالي والذي يوضح العالقة بني السالبية الكهربائية وطاقة التأين لعناصر الدورة الثالثة فإن ذرة العنصر اليت    -20
 Clة: الكلور اإلجاب                                 هلا أصغر نصف قطر ذري هي ............... 
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 ) الثانية( 2Aيف اجلدول الدوري يف اجملموعة .............                    اإلجابة:  تقع عناصر الفلزات القلوية األرضية -21

 Csأقل عناصر اجلدول الدوري سالبية هو عنصر .............                                           اإلجابة: السيزيوم -22

 من عناصر ...............                                           اإلجابة: اشباه الفلزات Geواجلرمانيوم  Siالسيليكون  -23

 -تعلم: 
 الترتيب اإللكتروني ألقرب غاز نبيل

 األعداد الذرية شكل الترتيب مثال

5,2p2F:[2He],2s9 ,…..2He],2s2[ 
 10 -   3من  

5,3p2Ne],3s10Cl: [17 ,….2Ne],3s10[ 
 18 -  11من  

1Ar],4s18K: [19 ,….2Ar],4s18[ 
 36-  19من 

 اإلجابة: االنتقالية      يصنف على أنه من العناصر ........  ]53d,  1Ar],4s18العنصر الذي ترتيبه اإللكرتوني -24

 يصنف على أنه من العناصر .........            اإلجابة: االنتقالية الداخلية ]1,4f2Xe]6s54العنصر الذي ترتيبه اإللكرتوني  -25

 -علل ما يلي:

 امليل اإللكرتوني لذرة الفلور أقل من امليل اإللكرتوني لذرة الكلور 

 الفلور. الن اإللكرتون املضاف سيتأثر بقوة تنافر مع اإللكرتونات التسعة املوجودة أصال حول نواة ذرة اإلجابة:

  تزداد طاقة التأين للعناصر املثالية بزيادة العدد الذري يف الدورة

 . الن شحنة النواة تزداد بينما يظل تأثري احلجب ثابت فيزداد جذب النواة لإللكرتون فيصعب نزعه وتزداد طاقة التأين:  اإلجابة:
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اجملموعة )يزداد احلجم الذري أثناء التدرج من أعلى إىل أسفل يف  يزداد احلجم الذري )نصف القطر الذري( كلما انتقلنا اىل أسفل يف
 اجملموعة يف اجلدول الدوري(

 لألسباب التالية:        

 الطاقة.زيادة عدد مستويات  -1

 النواة.زيادة درجة حجب  -2

 اخلارجية.زيادة املسافة بني النواة واإللكرتونات  -3

 من اليسار إىل اليمني يف اجلدول الدوري.يقل نصف القطر الذري عرب الدورة كلما حتركنا 

لي تزداد قوة جذب النواة ويتم سحب الزيادة شحنة النواة بينما يظل مستوى الطاقة الرئيسي نفسه ودرجة احلجب تظل نفسها وبالت
 اإللكرتونات اخلارجية إىل مسافة أقرب من النواة ويتناقص احلجم الذري )تنكمش الذرة(.

 وني من أعلى إلي أسفل يف اجملموعة يف اجلدول الدورييتناقص امليل اإللكرت

 : التالية لألسباب      

 زيادة عدد مستويات الطاقة وزيادة احلجب. -1
 زيادة عدد املستويات املستقرة وعدد اإللكرتونات املتنافرة.   -2

 امليل. وبالتالي يقل جذب شحنة النواة فيصعب جذب اإللكرتون املضاف ويقل

 أحيانا بالغازات النبيلة 8Aتسمي عناصر اجملموعة 

 ال تشرتك يف الكثري من التفاعالت الكيميائية  أو     لقدرتها احملدودة على تكوين روابط كيميائية

 يتزايد امليل اإللكرتوني من اليسار إىل اليمني يف الدورة الواحدة بصفة عامة

 .النواة جذب اإللكرتون املضافلنقص احلجم الذري وثبات احلجب فيسهل على 
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51633121األستاذ ناصر     

الذرات والدوریة الكیمیائیةفيااللكترونات وحدة االولى :ال
السؤال األول  اكتب بین القوسین االسم أو المصطلح العلمي الذي تدل علیھ كل من العبارات التالیة

االلكترونیة)(السحابة واألبعادكل االتجاھات فيالفضاء المحیط بالنواة ویحتمل وجود اإللكترون فیھا فيمنطقة )1
الذرى)(الفلك المنطقة الفراغیة حول النواة التي یكون فیھا أكبر احتمال لوجود اإللكترون.)2
الطاقة الالزمة لنقل اإللكترون من مستوى الطاقة الساكن فیھ إلى مستوى الطاقة األعلى )3

التالي لھ.
)الطاقةكم (

الطاقة في الذرة ویأخذ أي قیمة عدد صحیح في المدىمستویاتیحدد الذي كّم العدد )4
∞ ≤n ≤1

الرئیسي)(

تحت مستویات الطاقة في مستوى الطاقة ویأخذ أي قیمة عدد صحیح الذى یحددكم العدد )5
n-1 ≤ℓ ≤0في المدى

الثانوي)(

)المغزلي(-½أو+ ½عدد كم یحدد نوع حركة االلكترون المغزلیة حول محوره ویأخذ القیم )6

ویأخذ أي قیمة الفراغفي ھاعدد كّم یحدّد عدد األفالك في تحت مستویات الطاقة واتجاھات)7
-ℓ ≤ +m ≤ℓعدد صحیح في المدى 

المغناطیسي)(

تحت مستوى لھ شكل كروي واتجاه محتمل واحد ویكون احتمال وجود اإللكترون في أي )8

اتجاه من النواة متساویاً.

)s(

االلكترونیة)(الترتیبات تترتب بھا االلكترونات حول أنویھ الذرات.التيالطرق )9
ان تمال تحت مستویات الطاقة ذات الطاقة المنخفضة اوال , ثم تحت لإللكتروناتالبد )10

مستویات الطاقة ذات الطاقة االعلى .
)مبدأ اوفباو(

لالستبعاد)بأولىمبدأ (نفسھا.الكترونان لھما اعداد الكم االربعة دال یوجذرة ما في)11
االلكترونات تمال تحت مستوى الطاقة الواحد كل الكترون بمفرده باتجاه الغزل نفسھ ثم تبدأ )12

باالزدواج باألفالك تباعا باتجاه غزل معاكس.

ھوند)(قاعدة 

تكرار دورى للصفات الفیزیائیھ عند ترتیب العناصر بحسب ازدیاد العدد الذرى یحدث)13
والكیمیائیھ.

الدوري)(القانون 

المجموعة)(.عمود رأسي من العناصر في الجدول الدوري)14
)اتالدور(الصفوف االفقیة في الجدول الدوري.)15
االقالء)(1Aفلزات المجموعة )16
االرضیة)(االقالء 2Aفلزات المجموعة )17
الھالوجینات)(7Aالفلزات المجموعة )18
النبیلة)(الغازات 8Aالفلزات المجموعة )19
الالفلزات)(.وتتمیز بضعف توصیلھا للكھرباءالدوريمن الجدول العلويعناصر تشغل الجزء االیمن )20
الفلزات)(.كھرباءوالللحرارةالجید وتتمیز بتوصیلھاالدوريمن الجدول سرعناصر تشغل الجزء االی)21
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الفلزات)(اشباه متوسطة بین الفلزات والالفلزات وتستخدم كأشباه موصالت.عناصر لھا صفات )22
النبیلة)(الغازات باإللكترونات.pوsفیھا تحت المستویات الخارجیة لءتتمعناصر )23
وتسمى عادة بعناصر باإللكتروناتجزئیا Pوأsالخارجیة المستویاتتحت ئعناصر تمتل)24

Aالمجموعة 
المثالیة)(العناصر 

كھربائیة سالبیھبین أشباه الفلزات والفلزات االنتقالیة لھا وتقعpفلزات تحت المستوى )25
االنتقالیة.أكبر من الفلزات 

الضعیفة)(الفلزات 

dوتحت مستوى الطاقة sعناصر فلزیة حیث یحتوي كل من تحت مستوى الطاقة )26
المجاور لھ على إلكترونات. 

االنتقالیة)(العناصر 

المجاور لھ fوتحت مستوى sعناصر فلزیة حیث یحتوي كل من تحت مستوى الطاقة )27
على إلكترونات.

االنتقالیة الداخلیة)(العناصر 

الذرى)نصف القطر(الذرة. ثنائيجزيء فيذرتین متماثلتین (نوع واحد) نواتينصف المسافة بین )28
التأین)طاقة (الطاقة الالزمة للتغلب على جذب شحنة النواة، ونزع إلكترون من ذرة في الحالة الغازیة )29
االول)طاقة التأین (غازیة.من ذرة خارجيالطاقة الالزمة لنزع الكترون )30
الثاني) (طاقة التأین )1من ایون بسیط غازي (+خارجيالطاقة الالزمة لنزع الكترون )31
الثالث) (طاقة التأین )2من ایون بسیط غازي (+خارجيالطاقة الالزمة لنزع الكترون )32
كمیة الطاقة المنطلقة عند إضافة إلكترون إلى ذرة غازیة متعادلة لتكوین أیون سالب في )33

الحالة الغازیة.
اإللكتروني)میل (ال

الكھربائیة)السالبیھ(كیمیائیاً بذرات عنصر آخرمیل ذرات العنصر لجذب االلكترونات عندما تكون مرتبطة )34
لجملة الخطأ في كل مما یليامام اعالمةلجملة  الصحیحة وامام اعالمة ضعالسؤال الثاني : 

نفس الفلك بالرغم ان لھما نفس الشحنة فيیتنافر االلكترونان ال)1

.فقطعشرة الكتروناتلعدد pیتسع تحت المستوى )2

فقط.عشرة الكتروناربعةلعدد dیتسع تحت المستوى )3

نظرا لطبیعة الحركة الموجیة لإللكترون حول النواة یسھل تعیین موقعھ بالنسبة للنواة.)4

).4(یساوى(N)الرئیسيالمستوى فيعدد تحت مستویات الطاقة )5

.اربعة الكترونات مفردة فانھ یكون لدیھ )4P(بــــ لعنصر اإللكترونيعندما ینتھى الترتیب )6

مستوى الطاقة الثالث دخولھ فيالى مستوى الطاقة الرابع بدال من K19ذرة البوتاسیومفيینتقل الكترون واحد )7

.(3p)قبل تحت المستوى باإللكترونات(4s)یمال تحت المستوى )8

.المغزليقیمة عدد الكم في)xP(المستوى فلك تحتفيیختلف االلكترونان )9

الترتیب المستنتج باستخدام مبدأ اوفباونع)Cr24(لذرة الكروم الفعلياإللكترونيیختلف الترتیب )10

K19والبوتاسیومNa11تتشابھ الخواص الكیمیائیة والفیزیائیة لكل من الصودیوم )11

1Ar]4s18[ھو لذرة البوتاسیوم اإللكترونيالترتیب )12

النبیلة.بالغازات الدوريمن الجدول 8Aتسمى الفلزات المجموعة الثامنة )13
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تحت على العناصر التي تقع الكتروناتھا الخارجیة في)8A(الثامنةعناصر المجموعةكل تحتوي)14
)6p(المستوى 



الثالثة.المجموعة فيیقع )3p2(بــــــــــاإللكترونيترتیبھ ینتھيالذيالعنصر )15

خواص العناصر في المجموعة كلما انتقلنا من عنصر الي اخر.رال تتغی)16

الدوري.الجدول فيیزداد الحجم الذرى كلما تحركنا من الیسار الى الیمین عبر الدورة الواحدة )17

الدوريمجموعة بالجدول فيأسفلتزداد طاقة التأین كلما اتجھنا الى )18

القلویة. من طاقة التأین االولى للفلزات أكبرطاقة التأین الثانیة )19

الدوري.الجدول فيالمثالیة كلما اتجھنا من الیسار الى الیمین االولى للعناصرتزداد طاقة التأین )20

طاقة التأین االول لعنصر البوتاسیوم أكبر من طاقة التأین االول لعنصر اللیثیوم.)21

لذرة الكلور اإللكترونيمن المیل أكبرلذرة الفلور اإللكترونيالمیل )22

أي بتزاید العدد الذريأسفلالجدول الدوري الحدیث من اعلى الى في مجموعھیقل المیل اإللكتروني )23

منھا.تتكون التيمن حجم الذرات المتعادلة أصغردائما الكاتیونات)حجم االیونات الموجبة ()24

المتعادلة. حجما من ذراتھا أصغراالیونات السالبة (االنیونات) تكون دائما )25

علمیاالفراغات في الجمل التالیة بما یناسبھا الثالث: امألالسؤال 
----p4---على ثالثة افالكویحتويالمستوى الرابع فيیرمز لتحت المستوى )1
نالكترو----)2(---تساوى 8الذرى)ھ (العدد تعدد االلكترونات المفردة لعنصر عدد بروتونا)2

-----)3(----ھوN7عنصر النتروجین فيعدد االلكترونات غیر المزدوجة )3

------2---ھو C6عنصر الكربون المتزاوجة) فيغیر (عدد االلكترونات المفردة )4

--Al---1عدد االلكترونات المفردة (غیر المزدوجة) في ذرة األلومنیوم )5

افالك-----)7(----علىیحتويfتحت المستوى )6

الذرةفي---رئیسيمستوى طاقة ---الى  رئیسيیشیر كل عدد كم )7

أفالك---) 9(---الثالث یساوى الرئیسيعدد افالك المستوى )8

-------) 4(---یساوى لھ )n(الرئیسيعدد الكم فان)1,2,3,0(ھيمستوى الطاقة فيالثانويكانت قیم اعداد الكم إذا)9

-----)1(----یساوى 3pلتحت المستوى ℓقیمة  )10

--3----التكافؤ نإللكترو)n(قیمة فان13s62p22s2s1اإللكتروني ذرة عنصر لھا الترتیب )11

الكترون---)6(---ھو)p4(مستوى الطاقة یشغل تحتاقصى عدد من االلكترونات یمكن ان )12

---)1(---یساوىالمتزاوجةغیر المفردة فان عدد االلكترونات 12P22s2S1ىونالكتر ترتیب B5ون للبور)13

---)18(---یتسع لعدد من االلكترونات یساوىMلھ الرمز الذيمستوى الطاقة )14

---32---یتسع لعدد من االلكترونات یساوي Nمستوى الطاقة الذي لھ الرمز )15
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الطاقة في---االقل---یكونمستوى الطاقة االقرب الى النواة )16

---ةالطاق---الثالثة تختلف عن بعضھا في اتجاھاتھا الفراغیة ولكنھا متساویة في pافالك تحت المستوى )17

---d---) ھو5عدد افالكھ (الذيتحت المستوى )18

19(103d14s63p23s62p22s21s النحاس---لذرةالفعلياإللكترونيھو الترتیب---
----4s-----فان ھذا یدل علي تحت المستوى)ℓ=0n=4,(ت ان اذا علم)20

في تحت مستویات الطاقة واتجاھاھا في الفراغ -----االفالك---یحدد عدد الكم المغناطیسي عدد )21

واتجاه محتمل واحد ویكون احتمال وجود االلكترون في أي اتجاه من النواة متساویا --كروي---لھ شكلsالفلك)22

شكل جدولعلىثم رتب االعمدة في صفوف -الكتل الذریة-العناصر في اعمدة حسب الزیادة ة في رتب مندلیف )23

---العدد الذري ---رتبت العناصر في الجدول الدوري الحدیث تبعا للزیادة في )24

-----2---عناصر الدورة االولى من الجدول الدوري یساوي دعد)25

---)32(---یساوى الدوريعدد عناصر الدورة السادسة من الجدول )26

---(الھالوجینات)---ومن بینھا الكلور والبروم باسم 7Aالمجموعة فيتقع التيتسمى مجموعة العناصر الالفلزیة )27

---االقالءفلزات ---الدوريالجدول في1Aعناصر المجموعة تسمى )28

---االرضیة)االقالء (فلزات---)2A(المجموعة تسمى عناصر )29

---)(الرابعة---المجموعة فيیقع )23p23s(بـــــ اإللكترونيترتیبھ ینتھيالذيالعنصر )30

---المثالیة)(---بالعناصرالدوريالجدول في8Aوكذلك المجموعة 7Aالى 1Aلمجموعات مناتوصف كافة )31

-------(الرابعة )---الدورةفيیقع )34p103d24sبــــــ (اإللكترونيوالذى ینتھى ترتبیھ As33الزرنیخ عنصر )32

.  للعناصر الدوريالجدول في5Aوالمجموعة 

في---السادسة---المجموعة فيیقع )44p103d24sبــــــ (اإللكترونيوالذى ینتھى ترتبیھ Se34عنصر السیلینیوم )33

والدورة الرابعة للعناصرالدوريالجدول 

وبذلك یحتوى مستوى الطاقة االخیر لذرتھ على عدد الدوري،الجدول في4Aالى المجموعة C6ینتمى عنصر الكربون )34

---)4(---من االلكترونات یساوى 

-----الثامنة---في المجموعة إللكترونات باs,pقع العناصر التي تمتلئ فیھا تحت المستویات ت)35

---f---افالك تحت مستوى الطاقةتتمیز العناصر االنتقالیة الداخلیة بإضافة الكترونات الى )36

---1A---المجموعة االولىمن عناصر 1nsاإللكترونيترتیبھ ینتھيالذيالعنصر ریعتب)37

--الھالوجینات)(--تسمى7Aمجموعةفيیقع الدوريالجدول في)5p32s3(بـــ اإللكترونيترتیبھ ینتھيالذيالعنصر )38

---والھالوجینات---النبیلة جمیع عناصرھا الفلزات تسمیان الغازات الدوريالجدول فيیوجد مجموعتان )39
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---الرابعة ---للمجموعةینتميفانھ 2pترتیبھ بتحت المستوىینتھيالذيالعنصر الدوريالجدول في)40

---واشباه فلزات---فلزات والفلزاتھيالى ثالثة اقسام كبیرة الدوريالجدول فيتقسم العناصر المثالیة )41

---الفلزاتهاشبا---يوالالفلزتسمي العناصر المجاورة للخط الفاصل بین السلوك الفلزي )42

----الفلزات الضعیفة –الفلزات التي تقع بین الفلزات االنتقالیة واشباه الفلزات تسمي )43

-----االنتقالیة–بالعناصر Bتسمي العناصر المجموعة )44

------الكالسیوم---والمجوعة الثانیة ھو العنصر الذي یقع في الدورة الرابعة )45

------لفلزاتا----العناصر الموصلة للكھرباء والقابلة للطرق والسحب في الجدول الدوري تسمي)46

-----البروم---العنصر الالفلزي السائل في الجدول الدوري ھو )47

-----الغازات النبیلة ------في الجدول الدوري 8Aتسمي مجموعة الالفلزات التي تقع في المجموعة )48

النواة.حجب االلكترونات عن تأثیریزید)(عناصر المجموعة فيبزیادة العدد الذرى )49

O8من نصف القطر الذرى لعنصر االكسجین أكبرN7نصف القطر الذرى لعنصر النتروجین )50

بالجدول الدوريكلما اتجھنا من الیمین الي الیسار عبر الدورة الواحدة----یزید----نصف القطر الذري)51

الدورة.كلما تحركنا من الیسار الى الیمین عبر ----یقل)(----الذرى)الحجم الذرى (نصف القطر )52

القطر الذرى كلما ھبطنا من االعلى الى االسفل مع زیادة العدد الذرىنصف----یزید ----المجموعة في)53

فان الحجم الذرى بدایتھا،فيNa11بینما الصودیوم الدورينھایة الدورة الثالثة من الجدول فيAr18یقع االرجون )54

----الصودیوم)(----االكبر فیھما ھو عنصر

----كاتیون)ایون موجب او (----الى فإنھا تتحول أكثراو فقدت الذرة الكترونا إذا)55

----أنیون)سالب اوایون (----الى تتحول فإنھاأكثراو الذرة الكترونااكتسبت إذا)56

الذرى)(بزیادة العدد أسفلالمجموعة الواحدة من اعلى الى في----تقل)(---طاقة التأین)57

التأین الثاني للعنصر نفسھ طاقةمن ----اقل----المغنسیومالتأین االول لعنصر طاقة)58

الذرى)بزیادة العدد الیمین (الدورة الواحدة من الیسار الى في----تزداد ----طاقة التأین )59

ذرتھ.من نصف قطر ----)أكبر(----للكلوراألیونينصف القطر )60

یوضح العالقة بین الذيالتاليالبیانيمستعینا بالرسم )61

الكھربائیة وطاقة التأین لعناصر الدورة الثالثة فانالسالبیھ

نصف قطر ذرى من عناصر الدورة أكبرلھ الذيالعنصر 

----كلورال----نصف قطر ذرى أصغرلھا التيالعنصروذرة----)الصودیوم(----ھوالثالثة 

mol+ 348 kJ/(g)تسمى الطاقة التالیة )62
-Cl→-+ e(g)Clاإللكترونيالمیل ----بطاقة----
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e(g)+-تسمى الطاقة التالیة )63
+Na→+496 kJ/mol(g)Naالتأین----بطاقة----

2Mg+التأین الثانیة ألیون بسط غازي طاقةنم---لقأ----الغازیةفي الحالة Mgالتأین االول لذره المغنسیوم طاقة)64

في الشكل المقابل احدى الذرتین یلزم لھا أكبر طاقة تأین اولى لنزع االلكترون منھا والتي یرمز الیھا بالحرف)65

)....                           (أ)                         (ب)(ب.... 

------منخفضة---الفلزیة لھا طاقات تأین ذرات العناصر )66

من طاقة التأین الثانیة –أصغر---فان طاقة التأین االولي تكون 2Aفي فلزات المجموعة )67

(g)-----طاقة +)68
-F-----→-+e(g)F

....الكلور......العنصر الذي لھ أعلى میل إلكتروني في الجدول الدوري ھو عنصر )69

------3P----ھو)Cl,-3P-(االیون الذى حجمھ اكبر من بین االیونات التالیة )70

تكونت منھا التيمن الذرات المتعادلة ----اقل---حجماالموجبة (الكاتیونات) لألیوناتدائما ما یكون )71

تكونت منھاالتيمن الذرات المتعادلة ----أكبر----االنیونات) حجماالسالبة (لألیوناتدائما ما یكون )72

Sةمن حجم الذر----اكبر---2S-االنیونحجم )73

------السالبیة الكھربائیة—یستخدم مقیاس باولنج للتعبیر عن)74
سالبیة كھربائیة ---اقل–اقل)العناصر التي تقع في الجزء االیسر السفلي من الجدول الدوري لھا (اعلي /)75

------الفلور----كھربائیة ھوسالبیھالدوريعناصر الجدول أكثر)76

-----السیزیوم---اقل العناصر سالبیھ كھربائیة في الجدول الدوري ھو عنصر )77

في المربع المقابل لإلجابة الصحیحة التي تكمل كال من الجمل التالیةالسؤال الرابع : ضع عالمة
-ھو:الذرة فيیمكن تطبیقھا على حركة االلكترون التيالمعادلة الموجیة وضع الذيالعالم )1
طومسوندالتونرذرفوردرشرود نغ

-ھو:عدد من االلكترونات أكبریشغل الذيتحت المستوى )2
2s3d4p5s

-تحت المستوى  :فيیمكن ان یوجد )ℓn  =  3   ,       m=-2الكم (االلكترون الذى یوصف بأعداد )3
3s2p3d4f

-الثالث: الرئیسيالمستوى في)ℓ(الثانوي احدى قیم عدد الكم لال یمثواحد من القیم التالیة )4
0123

-ھو:4Pبتحت المستوى ینتھيعنصر فيمستعینا بقاعدة ھوند فان عدد االلكترونات المفردة )5
1234

-ھو:8dبتحت المستوى ینتھيعنصر فيمستعینا بقاعدة ھوند فان عدد االلكترونات المفردة )6
2358

-ھو: ینقسم الى اقل عدد من تحت المستویات والذيللطاقة الرئیسيالمستوى )7
n  =  1n  =  2n  =  3n  =  4

++
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-ھي:الثالث فان جمیع العبارات التالیة صحیحة ماعدا عبارة واحدة الرئیسيبالنسبة الى مستوى الطاقة )8
ینقسم الى ثالث تحت مستویات) الكترون18یمال بــــــ (
 9(ینقسم الى(افالك یرمز لھ بالرمز)Q(

-الى: الجدول التالي تشیر بیانات)9
Siالسیلیكون NaالصودیومLiاللیثیوماسم العنصر 

112عدد االلكترونات غیر المزدوجة 
  النموذج المیكانیكي الموجي  مبدأ اوفباو   مبدأ باولى لالستبعاد    قاعده ھوند
-یساوى: Nالرابعالرئیسيمستوى الطاقة فيمجموع االفالك )10
9181632
-الكم: عدد في قیمةنفس الفلك یختلفان فيااللكترونان الموجودان )11
الرئیسيالثانويالمغناطیسيالمغزلي
-نصف الممتلئة في ھذه الحالة تساوي: dفان عدد افالك dفي تحت المستوىت) الكترونا8ذره بھا ()12

)1()2()3()4(
-:قیمة عدد الكم في) 22s( تحت المستوى فيیختلف االلكترونان )13
الرئیسيالثانويالمغناطیسيالمغزلي

-:قیمة عدد الكم في) 23p( تحت المستوى فيیختلف االلكترونان )14
الرئیسيالثانويالمغناطیسيالمغزلي

-:تساوى Cr24ذرة عنصر الكروم فيالمزدوجة والمتواجدةعدد االلكترونات غیر )15
الكترون واحدالكترونانخمسة الكترونات ستة الكترونات
-على: یحتويألنھ) الكترون 18على (یحتويn = 3للطاقةالثالثالرئیسيالمستوى )16
تحت المستوىpتحت المستوىs,pتحت المستوىs,p,dتحت المستوىs,p,d,f

-یلي: المقابل على واحد مما اإللكترونيیعتمد الترتیب )17
قاعدة الثمانیة لالستبعادولىابمبدأ قاعدة ھوندمبدأ اوفباو 

-وھو:pتحت المستوى فياالشكال التالیة یمثل اربعة الكترونات أحد)18


O8ذرة االكسجین فيعدد ازواج االلكترونات المزدوجة )19
4,2p2He]2s2[:یساوى-

1234
), sm,ℓmℓ,nالمقابل فان قیم اعداد الكم (اإللكترونيالترتیب في)20

-: المظللعلى الترتیب لإللكترون السادس 
(2,0,0,+½)(2,0,1,+½),+½)2,1,0((2,0,0,-½)

, n =4)عندما تكون )21 ℓ = 2): فان ذلك یعنى تحت المستوى-
2s4p4d4f

-تحت المستوى الذي لھ اقل طاقة من بین جمیع تحت المستویات داخل أي مستوى رئیسي یكون: )22
spdf

-أي االشكال التالیة تمثل الترتیب االلكتروني الصحیح لذرة النتروجین: )23


2p2s1s2p2s1s2p2s1s2p2s1s

Z2py2px2p2s1s
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-اوفباو (مبدأ البناء التصاعدي) ولملء االفالك الذریة التالیة فانھ نتبع النموذج: سب مبدأ ح)24
1s, 2s ,2p,3s, 3p, 3d1s, 2s ,2p,3s, 3p, 3d,4s
1s, 2s ,2p,3s, 3p, 4s,3d1s, 2s ,2p,3s, 3p, 4s,4p,3d

-متماثلة في جمیع ما یلي عدا: pافالك تحت المستوي )25
 الشكل االتجاه الفراغي السعة من االلكترونات الطاقة

-:Cr24واحد مما یلي فقط یعتبر عن الترتیب االلكتروني الصحیح لعنصر الكروم  )26
43d24s63p23s62p22s21s43d14s63p23s62p22s21s
53d14s63p23s62p22s21s53d24s63p23s62p22s21s

-:Cu29ینتھي الترتیب االلكتروني لعنصر النحاس )27
03d2[Ar]4s103d1[Ar]4s103d0[Ar]4s03d2[Ar]4s

-یكون عدده الذرى: 24sالعنصر الذي ینتھي ترتیبھ االلكتروني )28
(8)(18))20((21)

-:4s[Ar]2عدد البروتونات في الذرة التي لھا الترتیب االلكتروني )29
16182021

-: S16عدد االلكترونات المفردة غیر المتزاوجة في ذرة الكبریت )30
2356

-: وھو یختلفان في قیم أحد اعداد الكمpالمستوى اإللكترونان الموجودان في تحت )31
 الرئیسي الثانويلمغناطیسي ا المغزلي

-ھو:ماعدا واحدا pبتحت المستوىاإللكترونيترتیبھا ینتھيالعناصر التالیة )32
Al13Si14S16Ca20

لھا الثانيمستوى الطاقة فيمستوى الطاقة االول وست الكترونات فيعلى الكترونین تحتويالتيذرة العنصر )33
-التالي:اإللكترونيالترتیب 

22p22s21s32p22s21s42p22s21s52p22s21s
-:Cr24لعنصر الكروم اإللكترونيینتھى الترتیب )34
2[Ar] 4s23d2[Ar] 4s33d2[Ar] 4s53d1[Ar] 4s

-یساوى: الذرة فيالخامس الرئیسيیتسع لھ مستوى الطاقة لإللكتروناتاقصى عدد )35
8183236

بالرمز:یرمز لھ ℓ=2تحت المستوى الموجود في المستوى الرئیسي الرابع وقیمة )36
3s3p4p4d

-تساوى: P15الفوسفور ذرة فيp3تشغل افالك تحت المستوى التيعدد االلكترونات )37
35615

-التالیة: طاقة بین جمیع تحت المستویات لھ اقلالذيتحت المستوى )38
3sp23d4f

-ھو: ) 19الرمز الكیمیائي والترتیب اإللكتروني لعنصر عدده الذرى ()39
33p23s62p22s2P:1s33p23s62p22s2B:1s53p23s62p22s2P:1s14s63p23s62p22s2K:1s

-یقع بالجدول الدوري في :32p22s21sالعنصر الذى لھ الترتیب اإللكتروني )40
2والمجموعة 1الدورةA5والمجموعة 2الدورةA3والمجموعة 3الدورةA3والمجموعة 2الدورةA
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:13s62p22s21sالعنصر الذى لھ الترتیب اإللكتروني )41
 یسمى الصودیوم  یعتبر عنصر انتقالي  من الھالوجینات 13عدد الذرى

-حسب: ترتیبا تصاعدیا الدوريجدولھ فيلیف العناصر رتب مند)42
 نصف القطر الذرىالكتلة الذریةاالعداد الذریة الحجم الذري

-حسب: الحدیث ترتیبا تصاعدیا الدوريالجدول فيرتبت العناصر)43
 نصف القطر الذرىالكتل الذریةاالعداد الذریة الحجم الذري

-ھو:ویكون الترتیب الصحیح لھم من الیسار الى الیمین الى الدوريجمیع العناصر التالیة تنتمى الى الدورة الرابعة من الجدول )44
Ca20→Ga32→V23→Fe26Ga32→Fe26→V23→Ca20

Ca20→Ga32→Fe26→V23Ca20→V23→Ga32→Fe26

-:انتقالیاالعناصر التالیة یعتبر عنصرا أحد)45
O8Cl17Ca20Fe26

-ھو: الدورة الثانیة فيیقع الذيللغاز النبیل الكیمیائيالرمز )46
C6N7Ne10Si14

:-یستخدم عنصري السیلكون والجرمانیوم في صناعة الشرائح الرقیقة ألجھزة الكمبیوتر والخالیا الشمسیة وھما من عناصر )47
فلزاتالفلزات                   أشباه فلزات جمیع  ماسبق

العنصر الذي لھ الترتیب االلكتروني   :)48

یقع في الدورة الرابعة المجموعة السادسةیقع في الدورة الثالثة المجموعة السادسة
  یقع في الدورة الرابعة المجموعة الثانیة     یقع في الدورة الرابعة المجموعة الرابعة

-باسم:7Aالى المجموعةتنتميالتيالدوريالجدول فيتعرف العناصر )49
 الفلزات القلویة الفلزات القلویة االرضیة الغازات النبیلة الھالوجینات

-الھالوجینات: العناصر التالیة من أحد)50
O8Na11S16Cl17

-ھي: الفلزات جمیع عناصرھاالتيالمجموعات )51
1A اوIA3A اوIIIA7A اوVIIA2B اوIIB

-ھو:واحدا شائعة ماعداكل العناصر التالیة عناصر انتقالیة )52
النیونالحدیدالنحاس الفضة

-نستنتج انھ یصنف كعنصر :13d24s63p23s62p22s21sالتاليللعنصر اإللكترونيبالنظر الى اخر تحت مستویین للترتیب )53
مثالي غاز نبیلانتقاليداخليانتقالي

-ذراتھا: ان فيتشترك الغازات النبیلة )54
لھا نفس العدد من االلكترونات  مستویاتھا الخارجیة بھا ثمانیة الكترونات دائما
نشطة كیمیائیا ومستقرة  باإللكتروناتمستویاتھا الخارجیة مألت

-الدورة: یبدأ ظھور العناصر االنتقالیة في )55
الثالثةالرابعةالخامسةالسادسة

-الدوري: الجدول التالي یمثل احدى المجموعات في الجدول )56

-العناصر: فان المجموعة التي تقع فیھا ھذه 
Li3Na11K19العنصر 
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1A2A1B2B
-من: K19یعتبر عنصر البوتاسیوم )57
الفلزات القلویة االرضیة الفلزات القلویة الغازات النبیلةالعناصر االنتقالیة

-تسمى: لھا صفات متوسطة بین الفلزات والالفلزات وتستخدم كأشباه موصالت التيالعناصر المثالیة )58
اشباه الفلزاتالعناصر االرضیة النادرةالفلزات القلویةالھالوجینات

الذرى:خواصھ الكیمیائیة العنصر ذو العدد فيیشابھ )3العنصر ذو العدد الذرى ()59
)2 ()15( )18()19 (

-الضعیفة: احدى العبارات التالیة غیر صحیحھ فیما یخص الفلزات )60
 ھي فلزات تحت المستوىd    لھا سالبیھ كھربائیة أكبر من الفلزات القلویة
اقل صالبة من الفلزات االنتقالیةأحد ھذه الفلزاتااللومنیوم

-انھ: في الجدول الدوري الحدیث على 114f2[Xe]6sترتیبھ اإللكترونيالذيیصنف العنصر )61
 عنصر مثالي عنصر انتقالي داخلي عنصر انتقالي  غاز نبیل

-:)Fe26واحد مما یلي یعتبر من خواص عنصر الحدید()62
  غاز نبیل الفلز  من العناصر النادرة االنتقالیةمن العناصر

العنصر فإذا كان الحدیث،تقع في دورة واحدة وفي ثالث مجموعات متتالیة بالجدول الدوري A,B,Cثالث عناصر )63
C فإن رمز أیون العنصر نبیل،عنصرB :ھو-

+B-B-2B-3B
:-العناصر التالیة من اشباه الفلزات ویستخدم بتصنیع الشرائح الرقیقة ألجھزة الكمبیوتر والخالیا الشمسیة ھو أحد)64
 الماغنسیومالكلورالجرمانیومالرصاص

-ھو: العنصر االكبر نصف قطر ذرى من بین العناصر التالیة )65
Mg12Si14Cℓ17Ar18

-ھو: من بین العناصر التالیة ذرىحجمالعنصر االصغر )66
Na11Al13S16Cℓ17

-ھو: كل زوج مما یلى فيمن ایوناتھا أكبرذرى قطرلھا نصفالتيالذرة )67
-2O  ,O8+K  ,K19-2S  ,S16-I  ,I53

-الذرة التي لھا أصغر نصف قطر ذري في الدورة الواحدة ھي ذرة: )68
 الھالوجین الغاز النبیل شبھ الفلز الفلز القلوي

-الجسیم الذي لھ أكبر نصف قطر مما یلي ھو: )69
BeMgCaSr

-العنصر الذي لھ أكبر نصف قطر ذري في دورتھ ھو: )70

 الفلز القلوي الفلز القلوي األرضي الھالوجین الغاز النبیل

-تسمي: الكترون خارجي لنزع)2+(كمیة الطاقة التي یحتاجھا ایون بسیط غازي )71
طاقة التأین االوليطاقة التأین الثانیةطاقة التأین الثالثةطاقة التأین الكلیة

-ذرة: ھيالدورة الواحدة فييلكترونإاقل میل التيالذرة )72
الھالوجینشبھ الفلز الغاز النبیل القلويالفلز

-ھي: ورى دالجدول الفيمن بین عناصر الدورة الثانیة يلكترونإلھا اعلى میل التيذرة العنصر )73
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Li3C6N7O8

-المجموعة الواحدة لجمیع االسباب التالیة عدا واحدا :فيمن اعلى الى اسفل اإللكترونيیتناقص المیل )74
  یتناقص الحجم الذرى تدریجیا   زیادة عدد مستویات الطاقة المستقرة
   زیادة عدد االلكترونات المتنافرة   زیادة عدد مستویات الطاقة االصلیة

-المستوى:ترتیبھ اإللكتروني بتحت ینتھيالذيأعلى میل الكتر ونى اول یمثلھ العنصر )75
23s13p33p53p

من الذرات التالیة:الذرة التي لھا اقل میل الكتروني )76
Li3B5N7F9

-ایون: الدورة الواحدة ھو فيأیونىحجم أكبرلھ الذيالیون ا)77
 القلويالفلز شبھ الفلزالھالوجین الغاز النبیل

اإللكتروني المتشابھ: أي االشكال التالیة تبین تدرج نصف القطر االیوني من الیسار الي الیمین لألیونات ذات الترتیب )78
-

-ھو :Mg+Na,2+عدد االلكترونات التي تحیط بنواة كل من )78
(1)(2)(8))10(

-بصفة عامة واحد مما یلي فقط یحدث لخواص االیونات بالجدل الدوري: )79
 یحدث نقص تدریجي لحجم االیونات الموجبة كلما اتجھنا من الیسار الي الیمین في الدورة  الواحدة
 لحجم االیونات الموجبة كلما اتجھنا من الیسار الي الیمین في الدورة الواحدة  زیاده تدریجیھ تحدث
  تحدث زیادة تدریجیة لحجم االیونات السالبة كلما اتجھنا من الیسار الي الیمین في الدورة الواحدة
  یحدث نقص تدریجي لحجم االیونات السالبة كلما اتجھنا من اعلي الي أسفل في المجموعة الواحدة

-ھو: كھربائیة من العناصر التالیة سالبیھلھ اعلى الذيالعنصر )80
 النتروجین االكسجینالفلور البوتاسیوم

ذرة عنصر اخر یرتبط معھا برابطة كیمیائیة , مما یدل على انھ أيلجذب االلكترونات من قوىنصر الفلور میللع)81
-من أكبر العناصر  :

  حجم ذرى تأینطاقة الكرتونيمیلكھربائیة سالبیھ
-سالبیھ كھربائیة ینتھي ترتیبھ االلكتروني بتحت المستوي: اعلي عناصر الجدول الدوري )82

52p53p54p55p
-ھو:كھربائیة من بین العناصر التالیة سالبیھالعنصر األقل )83
 الفلورF9 الصودیومNa11 الكلورCl17 السیزیومCs55
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ما المقصود بكل منالخامس:السؤال 
.واألبعادفي الفضاء المحیط بالنواة ویحتمل وجود اإللكترون فیھا في كل االتجاھات منطقة-االلكترونیة:حابةالس)1

.الفراغیة حول النواة التي یكون فیھا أكبر احتمال لوجود اإللكترونالمنطقة-الفلك الذرى: )2

الطاقة الالزمة لنقل اإللكترون من مستوى الطاقة الساكن فیھ إلى مستوى الطاقة األعلى كمیة-كم الطاقة:)3
.التالي لھ

.الذرةفيیحدد مستویات الطاقة الذيالكم عدد-: الرئیسيعدد الكم )4

.رئیسيكل مستوى طاقة فيالكم الذى یحدد عدد تحت مستویات الطاقة عدد-الثانوي:عدد الكم )5
تحت مستوى لھ شكل كروي واتجاه محتمل واحد ویكون احتمال وجود اإللكترون في أي اتجاه -:sتحت المستوى )6

من النواة متساویاً.
.الفراغفيالطاقة واتجاھاتھا مستویاتتحت فيالكم الذى یحدد عدد االفالك عدد-:المغناطیسيعدد الكم )7
.كم یحدد نوع حركة االلكترون المغزلیة حول محوره عدد-المغزلي:عدد الكم )8
الذرات.تترتب بھا االلكترونات حول أنویھ التيالطرق-:االلكترونیةالترتیبات )9

ثم تحت مستویات الطاقة أوالان تمال تحت مستویات الطاقة ذات الطاقة المنخفضة لإللكتروناتالبد-: اوفباومبدا )10

ذات الطاقة االعلى.
ذرة ما ال یوجد الكترونان لھما اعداد الكم االربعة نفسھافي-لالستبعاد:مبدأ باولى -)11

االلكترونات تمال افالك تحت مستوى الطاقة الواحد كل الكترون بمفرده باتجاه الغزل نفسھ ثم تبدأ -: ھوندقاعدة )12
باالزدواج في االفالك تباعا باتجاه غزل معاكس.

13(34p:- تحت المستوىpبالمستوى الرابع ویحتوى على ثالثة الكترونات
ترتیب العناصر بحسب ازدیاد العدد الذرى، یحدث تكرار دوري للخواص الفیزیائیة عند-الدوري:القانون )14

والكیمیائیة
.باإللكتروناتs, pتمتأل فیھا تحت المستویات عناصر-: النبیلةغازات ال)15
.باإللكتروناتجزئیا pاوsفیھا تحت المستویات تمألعناصر-:المثالیةالعناصر )16
المجاور لھ على dالمستوى وتحتsكل من تحت المستوى یحتويفلزیة حیث عناصر-: االنتقالیةعناصر ال)17

الكترونات
المجاور لھ على fوتحت المستوى sكل من تحت المستوى یحتويفلزیة حیث عناصر-الداخلیة:لیة قاعناصر االنتال)18

الكترونات

وتستخدم كأشباه موصالت.عناصر لھا صفات متوسطة بین الفلزات والالفلزات-: اشباه الفلزات)19

تقع بین أشباه الفلزات والفلزات االنتقالیة.pتحت المستوى فلزات-الضعیفة: الفلزات )20
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ثنائي الذرة.يءذرتین متماثلتین (نوع واحد) في جزنواتيالمسافة بین نصف-نصف القطر الذرى (الحجم الذرى): )21
ونزع إلكترون من ذرة في الحالة الغازیة.النواة،الالزمة للتغلب على جذب شحنة الطاقة-طاقة التأین:)22
الطاقة المنطلقة عند إضافة إلكترون إلى ذرة غازیة متعادلة لتكوین ایون سالب بالحالة كمیة-اإللكتروني: المیل )23

الغازیة
ذرات العنصر لجذب االلكترونات عندما تكون مرتبطة كیمیائیا بذرات عنصر آخر  میل-السالبیة الكھربائیة:)24

علل لما یلي تعلیال علمیا صحیحا.السادس:السؤال 

علمیة؟یصعب تحدید موقع االلكترون بالنسبة للنواة في أي لحظة وبأي وسیلة )1
سبب الحركة الموجیة لإللكترون وسرعتھ العالیة

الشحنةنفس الفلك بالرغم ان لھما نفس فيااللكترونان رال یتناف)2
شحنتیھما)نفس الفلك الواحد رغم تشابھ فيیوجد االلكترونان (أو

ااالتجاه فیتجاذبا مغناطیسیفيمتعاكسان نمجاالن مغناطیسیاأیدور حول محوره باتجاه معاكس لآلخر فینشن كل الكترون ال

االلكترونان في الفلك الواحد یتحرك أحدھما عكس االخر )3
ھ  لتولید مجاالن مغناطیسیان متعاكسان في االتجاه فیتجاذبا مغناطیسیا فیقل التنافر بینھما مما یساعد على وجود الكترونان في الفلك نفس

ألي فلك ان یتسع ألكثر من الكترونین نال یمك)4
مع مبدأ باولى لالستبعاد ویتنافر االلكترون الثالث قألنھ بھذه الحالة سوف یتشابھ الكترونان بأعداد الكم االربع وھذا ال یتف

الفلك ویطرد خارج الفلك ىالجدید مع أحد الكتر ون

.لعدد ستة الكترونات فقطpیتسع تحت المستوى )5
) الكترون2على ثالثة افالك وكل فلك یسع (یحتويألنھ 

الكترونات.لعشرة dیتسع تحت المستوى أفالك)6
ن) الكترو2على خمسة افالك وكل فلك یسع (یحتويألنھ

تثالثة الكترونایساوي N7عدد االلكترونات المفردة في ذرة النیتروجین )7
ألن اخر تحت مستوى یحتوي على ثالث أفالك وحسب قاعدة ھوند االلكترونات تمأل أفالك تحت المستوى الواحد كل واحدة 

بمفردھا ثم تبدأ باالزدواج في األفالك 

(3d)باإللكترونات قبل تحت المستوى (4s)یملئ تحت المستوى )8
وحسب مبدا اوفباو تمال تحت المستویات االقل طاقھ اوال(3d)اقل طاقة من تحت المستوي (4s)الن تحت المستوى 

فقط.إلكترونات 8لـــــــــالثاني یتسع مستوى الطاقة الرئیسي)9
وعلیھ فان عدد االلكترونات 22nالن السعة القصوى لإللكترونات بالمستوى الرئیسي (حتى الرابع) تحسب من العالقة 

.واربعھ افالك )s2()p2(,تحت المستویات على یحتوي و)822x2=(بالمستوى الرئیسي الثاني تساوى 

فانھ یكون لدیھ الكترونیین مفردین .)4P(لعنصر بــــ  اإللكترونيعندما ینتھى الترتیب )10
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باتجاه غزل معاكس وبذلك جفرادى اوال باتجاه الغزل نفسھ ثم تبدأ باالزدواPحسب قاعدة ھوند تمال افالك تحت المستوى 
یوجد بھ الكترونیین مفردین 

الثالث.مستوى الطاقة دخولھ فيالى مستوى الطاقة الرابع بدال من K19ذرة البوتاسیومفيلماذا ینتقل الكترون واحد )11
3dلھ طاقة اقل من افالك تحت المستوى  4sالن فلك تحت المستوى

.اوفباومبدأعن الترتیب المستنتج باستخدام )Cr24(لذرة الكروم الفعلياإللكترونيیختلف الترتیب )12
ولیس]53d14s]Ar18الفعليكان نصف ممتلئ ولذلك یكون ترتیبھ إذااستقرار أكثریكون dتحت المستوى 

43d24sAr]18[  باستخدام مبدأ اوفباو

103d14s63p23s62p22s21sاإللكتروني الفعلي لذرة النحاس الترتیب)13
كان ممتلئ جزئیا إذاعما ثباتا أكثرممتلئ كلیا فیكون نیكوdالن تحت المستوى 

طبقا لمخطط اوفباوsالمستوى جدید دائما نبدأ بتحت رئیسيتشغل االلكترونات مستوى طاقة عندما )14
رئیسيمستوى أيھو االقل طاقة دائما داخل sالن تحت المستوى 

) الكترون 18(عن(M)المستوى الرئیسي الثالثااللكترونات فيال یزید عدد )15
s,p,dویحتوي علي االفالك 22nن عدد الكترونات یتحدد من العالقة ال

K19والبوتاسیومNa11تتشابھ الخواص الكیمیائیة والفیزیائیة لكل من الصودیوم )16
النھما یقعان في نفس المجموعة االولي حیث یحتوي كل عنصر على الكترون واحد في مستوى الطاقة األخیر

النبیلة.بالغازات الدوريمن الجدول 8Aتسمى الفلزات المجموعة الثامنة )17
في كثیر من التفاعالت الكیمیائیة كألنھا تكون عدد محدد من المركبات وال تشتر

لذري من الیسار الي الیمین تدریجیا في الدورة الواحدة بزیادة العدد الذري ایقل نصف القطر )18
الخارجیة لإللكترونات,درجة حجب النواة ثابتة ,یزید جذب النواة دون زیادة مستویات الطاقة الموجبةلزیادة شحنة النواة 

أسفل.لعناصر المجموعة الواحدة بزیادة العدد الذرى من اعلى الى الذرى)الحجم (الذرى یزداد نصف القطر )19
الخارجیةلإللكتروناتاكبر ,تزداد درجة حجب النواة, یقل جذب النواة الخارجيیصبح المدار یزداد،الن عدد مستویات الطاقة 

تقل طاقة التأین االولي للعناصر المثالیة كلما اتجھنا الي أسفل في مجموعة بالجدول الدوري )20
لزیادة الحجم الذرى، ویقع االلكترون على مسافة ابعد من النواة، ویسھل نزع االلكترون  

الدوريالجدول فيبالدورة المثالیة كلما اتجھنا من الیسار الى الیمین االولى للعناصرتزداد طاقة التأین )21
صعب نزع االلكترون  یوأكبرالخارجیة لإللكتروناتالحجب ثابت ویصبح جذب النواة الموجبة، تأثیرشحنة النواة تزیدالحجم الذرى یقل و

القلویة.من طاقة التأین االولى للفلزات أكبرطاقة التأین الثانیة )22
غاز نبیل ألقرباإللكتروني مماثلكاتیون لھ التركیب بسھولة ویتكونالكترون واحد القلويتفقد ذرة الفلز طاقة التأین االول في

بكثیر أكبریتطلب طاقة غاز نبیل لاإللكتروني مماثلكاتیون لھ التركیب ین الثانیة فان نزع الكترون من أالتوفي طاقةثابت،
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للفلزات القلویة قیم طاقة تأین منخفضھ؟)23
بسبب وجود الكترون واحد ضعیف االرتباط بنواه الذرة 

لذرة الكلور على الرغم من صغر نصف قطر ذرة الفلور اإللكترونيلذرة الفلور أقل من المیل اإللكترونيالمیل )24
ذرة الفلور  فيتسعة االلكترونات الموجودة اصال الااللكترون العاشر الجدید المضاف بقوة تنافر مع تأثربسبب 

عامة.الدورة الواحدة بصفة فيمن الیسار الى الیمین اإللكترونيیتزاید المیل )25
الن الحجم الذرى یقل ویسھل على النواة جذب االلكترون الجدید المضاف 

منھا.تتكون التيمن حجم الذرات المتعادلة أصغرحجم االیونات الموجبة (الكاتیونات ) دائما )26
بسبب فقدان الكترونات من الغالف الخارجي للذرة مما ینتج عنھ زیادة الجذب بواسطة النواة لإللكترونات المتبقیة 

.حجما من ذراتھا المتعادلةأكبرتكون دائما (االنیونات)االیونات السالبة)27
ن الذرة عندما تكتسب الكترون او أكثر یزداد عدد االلكترونات في المستوي االخیر وتقل قوة الجذب بین النواة الموجبة ال

وااللكترونات الخارجیة

مطلوب بالجدولوما ھالسؤال السابع : قارن بین كل زوج  مما یلي حسب 
3s4pوجھ المقارنة)1

34(n)قیمة 
13عدد االفالك

فصین متقابلینكرويشكل الفلك
26اقصى عدد من االلكترونات 

pتحت المستوى sتحت المستوى وجھ المقارنة)2
ℓm()0((-1(قیم  ,0 ,+1)

السعة القصوى لإللكتروناتقیمة عدد الكم الرئیسيالمقارنةھوج)3
4d410تحت المستوى 

3fp2وجھ المقارنة)5
صحیحغیر صحیحغیر صحیح)–تسمیة تحت المستوى (صحیح 

مستوى الطاقة الثالثمستوى الطاقة االول وجھ المقارنة)6
KMالرمز
العناصر االنتقالیة الداخلیةالعناصر االنتقالیةوجھ المقارنة)7

dfاخر تحت مستوى
الكبریتالمغنسیوموجھ المقارنة )8

أصغرأكبر)ثابت–أكبر -نصف القطر (أصغر 
ثابتثابتثابت) –أكبر -حجب تأثیر النواة (أصغر 
أكبرأصغرثابت) –أكبر -المیل اإللكتروني (أصغر 

التدرج تجاه المجموعة التدرج تجاه الدورة وجھ المقارنة )9
كلما اتجھنا الى أسفلیزید حتى الغارات النبیلة یقل كلما اتجھنا یمینا)نصف القطر الذري(الحجم الذرى

واالنیوناتیزید الحجم االیوني لكل من الكاتیوناتیقل الحجم االیوني لكل من الكاتیونات واالنیوناتنصف القطر االیوني

یقل كلما اتجھنا الى أسفلحتى الغازات النبیلة یزید كلما اتجھنا یمیناطاقة التأین

WWW.KweduFiles.Com



51633121األستاذ ناصر     

یقل كلما اتجھنا الى أسفلحتى الھالوجیناتیمینایزید كلما اتجھنا الكھربائیةالسالبیھ
كلما اتجھنا الى أسفلیزداد ثابتتأثیر الحجب 
كلما اتجھنا الى أسفلتزدادةحتى الغازات النبیلكلما اتجھنا یمیناتزدادشحنة النواة 

عنصر ینتھي تركیبھ اإللكتروني وجھ المقارنة  )10
]42p2He]2s2بـــــ 

عنصر ینتھي تركیبھ اإللكتروني 
]1He]2s2بـــــ 

اقلأكبراقل)–أكبر الكھربائیة (السالبیھ
اقلأكبراقل)–أكبرطاقة التأین (

Liاللیثیوم Kالبوتاسیوموجھ المقارنة            )11
اقلاكبراقل)–نصف القطر الذرى (أكبر 

Mg+ایون المغنسیوم2Mg+ایون المغنسیوموجھ المقارنة            )12
اقلأكبراقل)–(أكبر طاقة التأین 

BeالبریلیومOاالكسجین وجھ المقارنة      )13
اقلأكبرأصغر)–المیل اإللكتروني (أكبر 

المیل اإللكتروني طاقة التأین وجھ المقارنة            )14
اكتسابفقداكتساب) الكترونات -تصحب (فقد 

سالبموجبشحنة االیون الناتج عن الذرة 
---ومنطلقة سالبھ------وممتصھموجبھ--موجبھ وممتصھ) –سالبھ ومنطلقة (غالبا 

Be4Ca20الخاصیة )15
الدورة الرابعة الدورة الثانیة موضع في جدول العناصر (الدورة)ال

اقلاعلى االقل) طاقة تأین–(االعلى 
أكبرأصغراالصغر) الحجم األیوني  –(االكبر 

اعلى اقلاعلي)–اقل (النواة تأثیر حجب االلكترونات عن 
المیل اإللكتروني نصف القطر الذرى  وجھ المقارنة)16

یقلیزیدأسفل (یقل /یزداد)التدرج في المجموعة من أعلى الى 
Cl17Mg12وجھ المقارنة)17

أكبراقلنصف القطر الذرى
اقلأكبرطاقة التأین

اقلأكبرالمیل اإللكتروني
الفلوركلور  الوجھ المقارنة)18

أكبراقل الكھربائیة  السالبیھ
اقلأكبر المیل اإللكتروني 

الكبریت اكسجین  وجھ المقارنة)19
أكبرأصغرأكبر)–(أصغر الذرىالحجم

أصغرأكبرأكبر) -المیل االلكتروني (أصغر 
كالسیوم ماغنسیوموجھ المقارنة)20

أكبرأصغر أصغر)–الحجم الذرى (أكبر 
أصغر أكبر أصغر) –الكھربائیة (أكبر السالبیھ

الالفلزاتالفلزاتوجھ المقارنة)21
أصغر أكبر أصغر)-نصف القطر الذرى (أكبر
أكبر أصغرطاقة التأین (أكبر، أصغر)

أكبر أصغرالكھربائیة (اكبر ,اصغر )السالبیھ

4
4

4
4
4

4
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البریلیوم (Be)االكسجین (O)وجھ المقارنة) 24
-----أصغر ------أكبر ---أصغر)–المیل االلكتروني (أكبر 

Li3اللیثیوم O8االكسجین وجھ المقارنة)22
----أصغر --------أكبر ---أصغر) من نصف القطر الذري –نصف القطر االیوني (أكبر 

Li3اللیثیوم F9الفلور وجھ المقارنة)23
----أكبر --------أصغر ---أصغر) –الذري (أكبر مأو الحجنصف القطر 

-----52p22s21s-------12s21s---الترتیب االلكتروني في تحت المستویات 
--------1----------1-----عدد االلكترونات المفردة 

-----صغیر -------كبیر ---صغیر)–طاقة التأین (كبیر 
-----صغیر -------كبیر ---صغیر) –المیل االلكتروني (كبیر 

الكبریتالمغنسیوموجھ المقارنة )24

أصغرأكبر)ثابت–أكبر-أصغر (القطر نصف 

ثابتثابتثابت) –أكبر-أصغر (النواة حجب تأثیر 

أكبرأصغرثابت) –أكبر-أصغر (اإللكترونيالمیل 

Be4N7لخاصیة ا)25

(5A)(2A)موضع في جدول العناصر (المجموعة)ال

(الفلز)(فلز)الفلز)–نوع العنصر (فلز 

(أكثر)(أقل)االقل) سالبیھ كھربائیة–(االكثر 

الالفلزاتالفلزاتالمقارنةوجھ )26
أصغرأكبرأصغر)-أكبرنصف القطر الذرى (

أكبرأصغرأكبر، أصغر)طاقة التأین (
أكبرأصغر(اكبر ,اصغر )الكھربائیة السالبیھ

Cl17F9وجھ المقارنة)27
----أصغر   --------أكبر   ---أصغر)–نصف القطر الذري (أكبر 
-----أصغر  -------أكبر   ---أصغر) –المیل االلكتروني (أكبر 

-----أكبر  -------أصغر   ---أصغر)–الكھربائیة (أكبر السالبیھ
الكلور الصودیوم  وجھ المقارنة)28

----صغیر --------كبیر ---نصف القطر الذري  
-----كبیر -------صغیر ---طاقة التأین 

-----كبیر -------صغیر ---الكھربائیة السالبیھ
قلز او الفلز المجموعة وجھ المقارنة)29

الفلزالھالوجینات البروم 
فلز األرضیةاالقالء البریلیوم 
فلزاالقالء البوتاسیوم 

رقم المجموعة اسم المجموعة المقارنةوجھ )30
8Aالغازات النبیلةالنیون

1Aاالقالءالصودیوم
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7Aالھالوجیناتالفلور

)العمود (أبما یناستخیر من العمود(ب) التاليمن الجدول السؤال الثامن
العمود ( ب )العمود (أ)

الحالة الغازیة فيالطاقة الالزمة لنزع الكترون من ذرة )1االلكترون-4

نصف قطر من الذرة االصلیة لھ أكبر)s2الفلك -5

)1(+غازيلنزع الكترون من ایون بسیط ةالطاقة الالزم)3طاقة التأین االولى -1

لھ طبیعة مزدوجة )Na4+كاتیون -6

الشكل كروي)Cl5-انیون-2

قل نصف قطر من الذرة االصلیة لھأ)6الفلور -8

كھربائیة ھاقل العناصر سالبی)7

كھربائیة ھاعلى العناصر سالبی)8

ذرات والمطلوب اكمال الفراغات في الجدول التالي أربعامامك رسم تخطیطي یمثل 

الرسم التخطیطي 

في اخرعدد الكترونات 
25تحت مستوى

78مجموع عدد االلكترونات
69العدد الذرى
اكسجیننتروجیناسم العنصر

(أ) من عبارات المجموعةمن المجموعة (ب) واكتب رقمھا امام ما یناسبھا اختر العبارةفي الجدول التالي 

المجموعة (ب)الرقمالمجموعة (أ)الرقم

smعدد الكم 2مستوى طاقةفي كل مستویات الطاقةعدد الكم الثانوي یحدد عدد تحت 4

37عدد الكم المغزلي یحدد نوع حركھ االلكترون المغزلیة حول محوره 2
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ℓعدد الكم 4d4عدد االلكترونات التي یمكن ان یستوعبھ تحت المستوى 5

510عدد تحت المستویات في المستوى الرئیسي الرابع 6

f64عدد االفالك في تحت المستوى 3

الھالوجینات )-بما ھو مناسب من داخل القوسین (الفلزات القلویة  التاليالسؤال التاسع :اكمل الجدول 

اسم المجموعة الخاصیة

الھالوجیناتىالكتر ونمیل أكبر

الفلزات القلویة  شحنة نواةاقل 

الھالوجیناتكھربائیة سالبیھأكبر

الفلزات القلویة  نصف قطر ذرى أكبر

السؤال العاشر
-) لھا الترتیبات اإللكترونیة التالیة:X , Z  ,   Y(لدیك ثالثة عناصر افتراضیة )1

53p23s62p22s21sترتیبھ اإللكتروني Xالعنصر
13p23s62p22s21sاإللكترونيترتیبھ Yالعنصر 
------13d24sینتھي ترتیبھ االلكتروني بــــــــ Zالعنصر

والمطلوب
--------------الكلور ----Xأسم العنصر.1

--------Y---------Alرمز العنصر .2

-------Z-----Scرمز العنصر .3

من مجموعات الجدول الدوري ------السابعة ----في المجموعةXیقع العنصر .4

من الجدول الدوري ------الثالثة ---في الدورة Yیقع العنصر .5

-------(B)-----(B)اتاو المجموع(A)اتمن عناصر المجموعZالعنصر .6

قارن .7

X-االیون Xالذرة وجھ المقارنة

أكبراقلاقل)-نصف القطر (أكبر 

Zالعنصر Xالعنصر وجھ المقارنة

انتقاليمثاليانتقالي)–نوع العنصر (مثالي 
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Yالذرة Xالذرة وجھ المقارنة

اقلأكبرالمیل االلكتروني (أكبر اقل)

اقلأكبراقل)–الكھربائیة (أكبر السالبیھ

والمطلوب )Y16W,24X,11Z ,18(لدیك العناصر التي رموزھا االفتراضیة التالیة)2
—Y---2المفردة في العنصرعدد االلكترونات .1

----]53d1Ar]4s18----ألقرب غاز نبیل Wالترتیب االلكتروني للعنصر .2

-----Z----الغاز النبیل من بین العناصر السابقة ھو .3

---السادسة -----في المجموعة Yبینما یقع العنصر --3--في الدورة Xیقع العنصر.4

---انتقالي–حسب ترتیبھ اإللكتروني Wنوع العنصر.5

یقع Xیقع في المجموعة الثانیة والعنصرYمرتبین في الجدول الدوري في دوره واحده العنصر)X,Y(نعنصری)3
-:في المجموعة السابعة فان 

---مثالیھ—انتقالیھ)–من العناصر (مثالیھ )X,Y(العنصرین .1
-)Y(---بینما العنصر األكبر في نصف القطر ھو --)X(--العنصر أین من العنصرین ھو تالعنصر األعلى طاقة .2
من نصف قطر ذرتھ ---أصغر---)Y(قطر ایون العنصرفنص.3
-----)Y(--العنصر األقل سالبیھ كھربائیة ھو العنصر .4

-) لھا الترتیبات اإللكترونیة التالیة:X , Z  ,   Y(لدیك ثالثة عناصر افتراضیة )4

13s62p22s21sلھ الترتیب اإللكتروني Z11العنصر
13p23s62p22s21sلھ الترتیب اإللكترونيY13العنصر 
33p23s62p22s21sلھ الترتیب اإللكترونيX15العنصر

والمطلوب
أسماء العناصر ورموزھا .1

Zرمزه -----الصودیوم -----:اسم العنصر–Na11---
Y رمزه -----األلومنیوم -----العنصر: اسم---Al13--
Xرمزه -----الفوسفور -----: اسم العنصر---P15–

موقعھا في الجدول الدوري .2

Z االولي --والمجموعة -----الثالثة -----: یقع في الدورة-----
Y الثالثة --والمجموعة -----الثالثة -----: یقع في الدورة-----
X الخامسة --والمجموعة -----الثالثة -----: یقع في الدورة-----
Zقارن بین القطر الذرى ونصف القطر االیوني للعنصر .3
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–أكبر ----Zنصف القطر الذرى للعنصر 

-----اقل ----Zنصف القطر االیوني للعنصر 

نوع العنصر .4
-----الفلز -----الفلز) –: (فلز Xنوع العنصر 

------فلز مثالي ----انتقالي) –: (مثالي Zع العنصر نو
—Z-العنصر االقل سالبیھ كھربة ھو .5
-------X-----العنصر األعلى طاقة تأین .6

-) ینتھي ترتیبھا االلكتروني كما یلي :X , Z  ,   Y(لدیك ثالثة عناصر افتراضیة )5

----23sینتھي ترتیبھ االلكتروني بتحت المستوى Xالعنصر
----43pینتھي ترتیبھ االلكتروني بتحت المستوىYالعنصر 
------63pینتھي ترتیبھ االلكتروني بتحت المستوىZالعنصر

والمطلوب
----المغنسیوم-----Xاسم العنصر.1

-----االرجون------Zبینما اسم العنصر ,---Y---Sرمز العنصر 

---8A--في المجموعة Zبینما یقع العنصر ,--6A--في المجموعة Yوالعنصر ,2A-في المجموعة Xیقع العنصر .2

2Y-انیون العنصر –Yاكتب تحت االشكال التالیة ایھما ذرة العنصر .3

-Y-ذرة العنصر ---2Y-انیون ---

—Z--او-Y--والالفلز ھو ----X--العنصر الفلزي من بین العناصر ھو .4

--X---والعنصر الذي لھ اقل میل الكتروني ھو --Y---العنصر الذي لھ اعلي سالبیھ كھربائیة من ھذه العناصر ھو .5

-) ترتیبھا االلكتروني كما یلي :X , Z  , Y(لدیك ثالثة عناصر افتراضیة )6

الرمز االفتراضي الترتیب اإللكتروني 
2Ne]3s10[Z12
13d2Ne]4s10[Y21
53p2Ne]3s10[X17

والمطلوب
---المغنسیوم ----Z12العنصر--اسكاندیوم ---Y21العنصر—الكلور--X17العنصر) X , Z  , Y(اسم كل .1

-------الثالثة ---والدورة ---الثانیة –في المجموعة Z12یقع العنصر .2
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-----انتقالي ---انتقالي) –حسب الترتیب االلكتروني في تحت المستویات (مثالي Y21نوع العنصر .3

---الفلز ---الفلز) –حسب الترتیب االلكتروني في تحت المستویات (فلز X17نوع العنصر .4

X17من نصف قطر ذرة ---أكبر ---Y21نصف القطر الذري لذرة .5

Z12من ذرة ---أكبر---X17الكھربائیة لذرة العنصر السالبیھبینما 

2Z12+من نصف القطر االیوني ----أصغر---Z12نصف القطر الذري لذرة عنصر.6

-) لھا الترتیبات االلكترونیة  التالیة  :X , Z  , Y(لدیك ثالثة عناصر افتراضیة )7

X13s62p22s21sالترتیب االلكتروني الكامل للعنصر 
------53d14sینتھي ترتیبھ االلكتروني بــــYالعنصر
]33p2Ne]3s10ترتیبھ االلكتروني ألقرب غاز نبیل Zالعنصر

والمطلوب
---الفوسفور –ھو Zواسم العنصر --Y--Crالرمز الكیمیائي للعنصر –الصودیوم ---Xاسم العنصر .1

من مجموعات الجدول الدوري -----االولي ---في المجموعة Xیقع العنصر .2

----Z-----العنصر الذي یقع في الدورة الثالثة والمجموعة الخامسة 

-------Y-----العنصر الذي یعتبر من العناصر االنتقالیة 

قارن بین كل من:.3

3Z-االیون Zالذرة وجھ المقارنة 

أكبرأصغرأصغر) –نصف القطر (أكبر 

Xالعنصر Zالعنصر وجھ المقارنة 

فلزالفلزالفلز) –نوع لعنصر (فلز 

Zالذرة Xالذرة وجھ المقارنة 

مرتفعمنخفضمنخفض)–المیل االلكتروني (مرتفع 

Xالذرة Zالذرة وجھ المقارنة 

اقلأكبراقل)–الكھربائیة (اكبر السالبیھ

االفتراضیة  ینتھي ترتیبھا الكتروني بــــــــــرموزھا )Z ,Y  ,X(ثالث عناصر )8
---14sینتھي ترتیبھ االلكتروني بتحت المستوى  Xالعنصر
----23sینتھي ترتیبھ االلكتروني بتحت المستوى  Yالعنصر 
-----43pینتھي ترتیبھ االلكتروني بتحت المستوى  Zالعنصر

والمطلوب
أسماء العناصر الثالثة ورموزھا .1

Xرمزه -----البوتاسیوم -----: اسم العنصر–K19---
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Yرمزه -----المغنسیوم -----: اسم العنصر---Mg12--

Zرمزه -----الكبریت   -----: اسم العنصر---S16–

موقع العناصر الثالثة في الجدول الدوري .2

X االولي --والمجموعة -----الرابعة   -----: یقع في الدورة-----

Y الثانیة --والمجموعة -----الثالثة -----: یقع في الدورة-----

Z السادسة --والمجموعة -----الثالثة -----: یقع في الدورة-----

المقارنة بین القطر الذرى ونصف القطر االیوني للعنصر التالي:.3

من نصف قطر االیون الموجب لھ –أكبر----Xذرى للعنصر نصف القطر ال

في المربع المناسب من خالل الجدول التالي وضح نوع العنصر بوضع عالمة.4

الفلزفلزالعنصر

X

Z

X , Z  ,   Yوضح تدرج الخواص التالیة في الجدول الدوري للعناصر السابقة .5 ) (

-----Z----كھربائیة ھو اعلي العناصر السابقة سالبیھ 

-----X-----اقل العناصر السابقة في طاقة التأین االولي 

-) لھا الترتیبات االلكترونیة  التالیة  :X , Z  , Y(لدیك ثالثة عناصر افتراضیة )9

X23s62p22s21sالترتیب االلكتروني الكامل للعنصر 
-----23pینتھي ترتیبھ االلكتروني بــــYالعنصر
]43p2Ne]3s10ترتیبھ االلكتروني ألقرب غاز نبیل Zالعنصر

والمطلوب
–----الماغنسیوم ---Xاسم العنصر .1

–السیلیكون ---Yاسم العنصر 

–الكبریت ---Zاسم العنصر 

-----الثانیة---والمجموعة --الثالثة –في الدورة Xموقع العنصر .2

---الرابعة-----والمجموعة -----لثالثةا---في الدورة Yموقع العنصر 

----السادسة----والمجموعة --الثالثة-----في الدورة Zموقع العنصر 

....من نصف القطر االیوني لھأقل) .....Zنصف القطر الذري للعنصر (.3

–مثالي ---انتقالي) –(مثالي Yنوع العنصر .4
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----فلز --الفلز) –(فلز Xنوع العنصر .5

---X---أكبر العناصر السابقة في نصف القطر الذري .6

------Z------------الكھربائیة السالبیھأكبر العناصر السابقة في .7

-:والمطلوب بجانیھالدیك ثالثة عناصر رموزھا  االفتراضیة وترتیبھا االلكتروني  موضحا )10
1He]2S2X       [3االفتراضيالعنصر.1

1Ne]3S10Y      [11
1Ar]4S18Z    [19

البوتاسیومالصودیوماللیثیوماسم العنصر
LiNaKرمز العنصر

1A)(المجموعة الجدول فيموقع العنصر 
لثانیةاالدورة    

1A)المجموعة (
لثةالثاالدورة   

1A)المجموعة (
رابعةالالدورة   

Z19+من نصف قطر ایون اكبر  ام اصغر )(أكبرZ19نصف قطر ذرة .2

مثالي)انتقاليام مثالي(Y11نوع العنصر وفلزالفلز)(فلز ام X3نوع العنصر.3
X3العناصر میال الكترونیا من العناصر الثالث السابقة ھو العنصرأكبر.4

Z19اقل العناصر طاقة تأین من العناصر الثالث السابقة ھو العنصر.5

لھا ترتیبھا االلكتروني كالتالي X  ,  Y  ,Zلدیك ثالثة عناصر افتراضیة)11
32p22s21sX7

23s62p22s21sZ12

33p23s62p22s21sY15

-والمطلوب:
YPالعنصر ورمزالمغنسیوم Zوالعنصر نالنتروجیXالعنصرسم ا.1
االرضیةالفلزات القلویةZالیھا العنصر ینتميالتياسم المجموعة .2
Xوالدورة الثانیة5Aینتمى الى المجموعة Yام  Xالعنصرین أي.3
واالیون الناتج عنھا Yالشكل المقابل یوضح حجم الذرة .4

منھما یمثل ذرة العنصر واألخرى تمثل االیون أيالشكل أسفلحدد 

)                                                                          الذرة()االیون(
Z؟)X-Y-Zبین العناصر (األرضي منالقلويالعنصر وما ھ.5
Y-(  ZZ(وYY)-X(تأینكل زوج من العناصر التالیة یكون لھ اقل طاقة فيعنصر أي.6

لدیك ثالثة عناصر افتراضیة)12
53p2[Ne]3sھو اإللكترونيوترتیبھ Zاالول

-------24sبـــــــاإللكترونيترتیبھ وینتھيYوالثاني

63p23s62p22s2s1ھواإللكترونيوترتیبھ Xوالثالث 

والمطلوب
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Clھو Zللعنصر الكیمیائياما الرمز الكالسیوم ھو Yوالعنصر االرجون ھو Xاسم العنصر .1
A2المجموعة ھيالمجموعة؟من حیث الدوريالجدول فيYموقع العنصر .2
لرابعةاوالدورة الثالثةھما الدورة الدوريالجدول فيعلى الترتیب XY ,رقم دورة العنصرین.3
لھ األیونيمن نصف القطر اكبرYنصف قطر العنصر .4

Y)  ھو Y ,Zمن بین العنصرین التالیین (الفلزيالعنصر .5
Yمن العناصر السابقة ھو األرضيالقلويالفلزيالعنصر .6
Zمن طاقة التأین للعنصر أكبرXطاقة التأین للعنصر .7

التالیة ةاإللكترونیلھا الترتیبات X  ,  Y  ,Zلدیك ثالثة عناصر افتراضیة)13
----13sبـــــــاإللكترونيترتیبھ ینتھيXالعنصر 
---13p23sبـــــــاإللكترونيترتیبھ ینتھيYالعنصر
-------53d14sبـــــــاإللكترونيترتیبھ ینتھيZالعنصر 

-والمطلوب: 
) Z)24العدد الذرى للعنصر-Y(Al )رمز العنصر-صودیومالXاسم العنصر.1

الدوريمن مجموعات الجدول االولى   المجموعة فيXیقع العنصر .2

الدوريمن مجموعات الجدول الثالثة المجموعةفيYیقع العنصر 

B(BاوAالمجموعات (من عناصر Zالعنصر -
قارن بین كل من . 3

X+االیون Xالذرة وجھ المقارنة

اقلأكبراقل)–أكبرنصف القطر (

Zالعنصر Xالعنصر وجھ المقارنة

انتقاليمثاليانتقالي)–مثالينوع العنصر (

Yالذرة Xالذرة وجھ المقارنة

أكبراقلاقل)-اإللكتروني (أكبر المیل 

أكبراقلاقل)-التأین (أكبر طاقة 

-:ھيلدیك ثالثة عناصر  رموزھا االفتراضیة)14
X 42ھو اإللكتروني:ترتیبھp22s2s1
Y 43بتحت المستوى اإللكتروني:ینتھى بالترتیبp-------
Z 1ھولھ اإللكتروني: الترتیب[Ne]3s

والمطلوب
Oھو ورمزهألكسجیناھو Xاسم العنصر .1
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Sرمزه ھووالكبریتھو Yاسم العنصر 
Naھو ورمزهالصودیومھوZاسم العنصر 

A6السادسةوالمجموعة الثانیة الدورةفيXموقع العنصر .2
A6السادسةوالمجموعةالثالثةالدورة فيYموقع العنصر 
1Aاالولى والمجموعة الثالثةالدورة فيZموقع العنصر 

لھاألیونيمن نصف القطر اقلXنصف قطر العنصر .3
الفلز) فلز(فلز /Zنوع العنصر -.4
مثاليانتقالي)/مثالي(Xنوع العنصر-.5
Yین للعنصر أطاقة التمناقلZطاقة التأین للعنصر.6
Yللعنصر اإللكترونيمن المیل أكبرXللعنصراإللكترونيالمیل .7

-االفتراضیة وترتیبھا االلكتروني  موضحا بجانبھا , والمطلوب االجابة عن االسئلة :لدیك ثالثة عناصر رموزھا  )15
1sX       ……..353p2Y  ……..3s63p2sZ ……..3االفتراضيالعنصرمسلسل 

االرجونالكلورالصودیوماسم العنصر.1
NaClArرمز العنصر.2
1Aاالولى-المجموعة: الجدول فيموقع العنصر .3

الثالثة-الدورة: 
7Aالسابعة-المجموعة: 

الثالثة-الدورة: 
8Aالثامنة-المجموعة: 

الثالثة-الدورة: 
Y-من نصف قطر ایون أصغرأصغر)(أكبر ام Yنصف قطر ذرة .1
فلزالفلز)فلز ام (Xنوع العنصر.2
مثالي) انتقاليام مثالي(Yنوع العنصر .3
Yالعناصر میال الكترونیا من العناصر الثالث السابقة ھو العنصر أكبر.4
Xالعنصر اقل العناصر طاقة تأین من العناصر الثالث السابقة ھو .5

X  ,  Y  ,  Zلدیك ثالثة عناصر افتراضیة)16
14s63p23s62p22s2s1اإللكترونيالترتیب لھZاالول

------53d14sبـــــــاإللكترونيترتیبھ ینتھيYوالثاني
54p24s10[Ar]3dاإللكترونيالترتیب لھXوالثالث 

والمطلوب
Kھو Zللعنصر الكیمیائياما الرمز الكروم ھو YوالعنصرلبروماXاسم العنصر .1
من الجدول الورىالسابعة المجموعة فيXیقع العنصر.2
الرابعةالدورةھيالدوريالجدول فيYیوجد فیھا العنصر الدورة التي.3
لھ األیونيمن نصف القطر اكبرZنصف قطر العنصر .4
Xالعنصر مثالي)؟وایھما یعتبر الفلز (Yالعنصر انتقالي؟العناصر السابقة یعتبر فلز أي.5
Zاقل ؟ العنصر ىالكتر ونلھ میل X ,  Zالعنصریین التالیین أي.6
Zالحجم الذرى فيالعناصر الثالث السابقة أكبر.7

ینتھى ترتیبھا االلكتروني كما یلى  X  ,  Y  ,Zلدیك ثالثة عناصر افتراضیة)17
22s-----X

62p-----Y
13d-------Z
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-والمطلوب:
YNeمز العنصر رسكاندیومZوالعنصر بریلیومXسم العنصر.1
منةالثاوالمجموعةالثانیةمن حیث الدورة الدوريالجدول فيYموقع العنصر .2
Xالذرة ام االیون الناتج عنھا ؟Xایھما اكبر بنصف القطر الذرة .3
Zاى العناصر السابقة لیس من العناصر المثالیة ؟.4
5.X                                                                                          Y

القطر)نصف –الحجب –النواة (شحنةیناسب كل من المربعین السابقین اختر من خواص التالیة ما

كالتاليوھى )Z ,Y , X(ثالث عناصر رموزھا االفتراضیة )18
-------13sبتحت المستوى اإللكترونيترتبیھ ینتھي)X(العنصر 

17عدده الذرى )Y(العنصر 

]22P2He] 2s2اإللكترونيترتبیھ)Z(العنصر 

X(:-13s62p22s21s(الكامل للعنصر اإللكترونيالترتیب .1
Y(:-53p2[Ne] 3s(ألقرب غاز نبیل للعنصر اإللكترونيالترتیب .2
3.

الفلزفلزتقسیم العنصرین

(Y , X)XY

(A ), (B), (C)عناصر رموزھا االفتراضیة )19
المقابل نجد ان الدوريالجدولوبالنظر الى قطاعات

بتحت اإللكترونيینتھى ترتیبھ Aالعنصر.1
22sالمستوى 

sالقطاع فيفیكون موقعھ 
االقالء االرضیةAینتمى الیھا العنصر التيما اسم المجموعة 

الثانیةما رقم دورتھ 
pالقطاعفيفیكون موقعھ 

pتحت المستوي فيBتقع االلكترونات الخارجیة للعنصر

dالقطاع    فيفیكون موقعھ 
1d32s4[Ar]ألقرب غاز نبیل)C(للعنصر اإللكترونيما الترتیب 

االسكاندیوم)C(ما اسم العنصر 
كالتالي وھى )X, Y,Z , M(اربعھ عناصر رموزھا االفتراضیة )20

)14عدد الذرى (Xالعنصر 

القطاعpالقطاع
s

dالقطاع 
fالقطاع

نصف القطرتناقصشحنة النواةتزاید

WWW.KweduFiles.Com



51633121األستاذ ناصر     

ھو الكالسیوم Yالعنصر 
----13pینتھى ترتیبھ اإللكتروني Mالعنصر 
من الغازات النبیلة Zالعنصر 

:ىما یلوالمطلوب 
..........X........23p23s62p22s21sترتیب اإللكتروني الكامل للعنصر ال.1
.......................فلزفلز ام الفلز  ..........Yھل یعتبر العنصر .2
...االلومنیوم.....Mاسم العنصر .3
...Ca,P, Ar,K(.....Ca(من بین العناصر التالیة Yحدد رمز العنصر .4

االشكال التي امامك تمثل انصاف االقطار الذریة لبعض العناصر                          )21
االشكال التي امامك تمثل أنصاف االقطار الذریة لبعض العناصر 

Na Mg                              P Cl                      Ar
.....Ar......اما العنصر الذى لھ اكبر جھد تأین .....Naالعنصر الذى لھ اقل جھد تأین ....1
........Arھو .....6npاإللكتروني بـ لعنصر الذى ینتھى ترتیبھا.2
.........Pھو ...........33p23s62p22s21sالعنصر الذى ترتیبھ اإللكتروني .3
............Clالعنصر الذى ینتمى لعائلھ الھالوجینات ھو .........4

)X,Y,Z ,M(اربعھ عناصر رموزھا االفتراضیة )20
) ھو الكبریت Yالعنصر (-13) عدده الذرى Xالعنصر (-
) من الغازات النبیلة Zالعنصر (----24s) ینتھى ترتیبھ اإللكتروني Mالعنصر (-

-والمطلوب :
......X....13p23s62p22s21sالترتیب اإللكتروني الكامل للعنصر.1
........الفلز(فلز ام الفلز )...Yھل یعتبر العنصر .2
.....................الكالسیوم.....Mاسم العنصر .3
.................Cu,K,PHe ,(..........He(من بین الرموز التالیة  Zحدد رمز العنصر .4

والمطلوب )Y21L,19X,9Z ,3(لدیك العناصر التي رموزھا االفتراضیة التالیة)21
-----انتقالي----Y,----مثالي---Zالعنصر (مثالي /انتقالي )نوع.1

----) الكترون X-----)7عدد االلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي لعنصر.2

----L----------13d24s63p23s62p22s21sالترتیب االلكتروني لتحت مستویات العنصر.3

---االولي-----في المجموعة Lیقع العنصربینما ---الثانیة----في الدورة Zیقع العنصر.4

--Z---تأینطاقھ لھ اعلى )Z ,   L(التالینأي العنصرین .5

Xمن الحجم الذرى لعنصر----اكبر-----(اكبر /اصغر ) X-النیون األیونيالحجم  .6

-----Z----لھ اقل سالبیھ كھربائیة )Z ,   X(أي العنصرین التالیین .7
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الوحدة الثانیة :الروابط الكیمیائیة 
السؤال األول  اكتب بین القوسین االسم أو المصطلح العلمي الذي تدل علیھ كل من العبارات التالیة

(الكترونات التكافؤ)االلكترونات الموجودة في اعلى مستوى طاقة مشغول باإللكترونات في ذرات العنصر.)1

(الترتیبات االلكترونیة النقطیة)توضح الكترونات التكافؤ في صورة نقاط.االشكال التي )2

(قاعدة الثمانیة).الذرات تمیل الى بلوغ التركیب اإللكتروني الخاص بالغاز النبیل خالل عملیة تكوین المركبات)3
(الكاتیون)ذرة او مجموعة من الذرات تحمل شحنة موجبة.)4
(االنیون )تحمل شحنة سالبة.ذرة او مجموعة من الذرات )5
(الھالیدات)االیونات التي تتكون عندما تكتسب الھالوجینات الكترونات.)6
(الرابطة االیونیة)قوة التجاذب التي تربط االیونات المختلفة في الشحنة.)7
المركبات المكونة من مجموعات متعادلة كھربائیا من االیونات المرتبطة مع بعضھا )8

.الكتروستاتیكیةبقوة 

المركبات االیونیة)(

(وحدة الصیغة)اقل نسبة عددیة صحیحة من الكاتیونات الى االنیونات ألي عینة من مركب أیونى.)9
تحدث المساھمة باإللكترونات إذا اكتسبت الذرات في تكوین الرابطة التساھمیة الترتیبات )10

االلكترونیة للغازات النبیلة.

لخاصة بالمركبات التساھمیة)(قاعدة الثمانیة ا

(رابطة تساھمیة احادیة).رابطة حیث تتقاسم فیھا الذرتان زوجا واحدا من االلكترونات)11

(الصیغة البنائیة).صیغ كیمیائیة توضح ترتیب الذرات في الجزئیات واالیونات)12
(الكترونات غیر مرتبطة)ازواج االلكترونات غیر المشاركة بالروابط في المركبات التساھمیة.)13

(رابطة تساھمیة ثنائیة)رابطة حیث تتقاسم فیھا زوج من الذرات زوجین من االلكترونات.)14

(رابطة تساھمیة ثالثیة)رابطة حیث تتقاسم فیھا زوج من الذرات ثالث ازواج من االلكترونات.)15

WWW.KweduFiles.Com



51633121األستاذ ناصر     

(رابطة تساھمیة تناسقیة)رابطة تساھمیة تساھم فیھا ذرة واحدة بكل من الكترونات الرابطة.)16

امام الجملة الخطأ في كل مما یليامام الجملة  الصحیحة وعالمةالسؤال الثاني : اكتب عالمة 
یحتوي كل من الكربون والسیلیكون على اربعة الكترونات تكافؤ بحسب الموقع في الجدول الدوري)1

) الكترونات ویتحول ال كاتیون.3اثناء التفاعل (لتطبیق قاعدة الثمانیة على الفوسفور فانھ یفقد )2

یتحد النتروجین مع المغنسیوم برابطة ایونیة)3

نوع الرابطة الكیمیائیة بین ذرات الصودیوم وذرات الیود ایونیھ.)4

(NaCl)یتفاعل الصودیوم والكلور لیعطي مركب صیغتھ الكیمیائیة)5

التي تتمیز بدرجات انصھار وغلیان منخفضھ.من المركبات KIیودید البوتاسیوم )6

الرابطة الكیمیائیة بین ذرات عناصر االقالء وذرات عناصر الھالوجینات رابطھ ایونیھ  )7

2LiOیتفاعل اللیثیوم مع االكسجین لیعطي مركب صیغتھ الكیمیائیة )8

تتمیز المركبات االیونیة بدرجات انصھار عالیة)9

الغرفة تكون بعض المركبات االیونیة مواد صلبة بلوریة.عند درجة حرارة)10

مصھور كلورید الصودیوم یوصل التیار الكھربائي.)11

Na-2,+(الصیغة الكیمیائیة الصحیحة للمركب الذى یتكون من الزوج األیوني)12
4SO(2ھي)4Na(SO

Ne10تساھم كل ذرة بثالثة الكترونات للوصول الي الترتیب االلكتروني للغاز النبیل 2Nفي جزيء النتروجین)13

كوین جزيء االمونیا ترتبط ذرتان ھیدروجین مع ذرة نتروجین واحدة  لت)14

+یحتوي كاتیون االمونیوم )15
4NH على رابطة تساھمیة تناسقیة مصدرھا زوج من االلكترونات غیر

النتروجین في جزيء االمونیا.المرتبطة من ذرة 



على رابطھ تساھمیھ تناسقیھ مصدرھا زوج اإللكترونات غیر المرتبطة O3H+یحتوي كاتیون الھیدرونیوم)16

من ذره الھیدروجین في جزئ الماء.



17(

السؤال الثالث: أمال الفراغات في الجمل التالیة بما یناسبھا 
الكترونات للوصول الى الترتیب الثماني. ---)3(---ذرة عنصر الفوسفور تمیل الى اكتساب)1
---الھالیدات---االیونات التي تتكون عندما تكتسب ذرات الھالوجینات االلكترونات تسمى بأیونات)2
بسھولة.---موجبة---ذرات العناصر الفلزیة التي لھا طاقات تأین منخفضة تكون ایونات ذات شحنات)3
بسھولة---سالبة---ذرات العناصر الالفلزیة التي لھا میل الكترونى مرتفع تكون ایونات ذات شحنات)4
-----) الكترون 2(---Baفان عدد االلكترونات التي تفقدھا كل ذره من ذرات BaOفي المركب االیوني )5
لتصل الى الترتیب اإللكتروني الثابت ---1---عدد االلكترونات التي یجب ان یكتسبھا ذره الكلور یساوى )6
---مرتفعة---انصھار درجھ انصھار المركبات األیونیة تتمیز بصفھ عامھ ,بدرجات )7
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قوي التجاذب بینھما الي الحد األقصى ---تزداد---تترتب االیونات المختلفة الشحنة في البلورة بحیث )8
---6---تساوى 3Y2Xیة التالیة في الصیغة االفتراضYعدد الكترونات التكافؤ للعنصر )9

----األیونیة–یوسل التیار الكھربائي فان ھذا المركب من المركبات 2XZالمحلول المائي للمركب )10

رباعي الذریة یحتوي على زوج واحد من الكترونات التكافؤ غیر التساھمیة وفیھ3NHجزيء االمونیا)11
احادیھروابط تساھمیھ---3---

ازواج ----ثالثة---3NHااللكترونات المشتركة بین الذرات في جزيء االمونیاعدد ازواج )12
---تناسقیة---برابطة تساھمیة H+یرتبط جزيء االمونیا مع كاتیون الھیدروجین )13

في المربع المقابل لإلجابة الصحیحة التي تكمل كال من الجمل التالیةالسؤال الرابع : ضع عالمة
-في ترتیبھ اإللكتروني قاعدة الثمانیة وھو: ال یتبعاحد العناصر التالیة )1

الكالسیوم  الكلور االكسجین  الھیلیوم  

-عدد االلكترونات التي تفقدھا ذرة االلومنیوم لتصل الى الترتیب اإللكتروني ألقرب غاز نبیل یساوى: )2
ثالثة الكترونات  زوجان من االلكترونات ثالثة ازواج من االلكترونات الكترونان  

-عدد االلكترونات التي تكتسبھا ذرة النتروجین المفردة لتصل الى الترتیب اإللكتروني ألقرب غاز نبیل یساوى :)3
ثالثة الكترونات  زوجان من االلكترونات ثالثة ازواج من االلكترونات الكترونان  

-یشبھ الترتیب االلكتروني لذرة غاز: )2O-(الترتیب االلكتروني ألیون االكسید)4
Ne10Na11S16Ar18

-مشابھ للترتیب االلكتروني لعنصر: 2Ca+الترتیب االلكتروني لكاتیون الكالسیوم )5
He2Be4Ar18K19

الترتیب االلكتروني لألیون البوتاسیوم یشئھ الترتیب االلكتروني لذره غاز )6
F9Ne10Ar18K19

-احدى العناصر التالیة عندما تفقد إلكترونات تكافؤھا تكون أیون یحمل ثالث شحنات موجبة ھو: )7
البوتاسیوم الصودیوم االلومنیومالكالسیوم 

-:حد المركبات التالیة یعتبر مركب أیونى ا)8
HCl3NH2F2N3Mg

-, بحیث یحاط كل كاتیون صودیوم بعدد من انیونات الكلورید یساوى :NaClترتب االیونات نفسھا في بلورة )9
46812

-اي من ازواج من العناصر التالیة تكون مركبا تساھمیا: )10
الكالسیوم والنتروجین الھیدروجین والكلور الصودیوم والكلور البوتاسیوم والكبریت  

-أحد الجزئیات التالیة یحتوي على رابطتین تساھمیتین ثنائیتین وھو: )11
2COO2H2NCO
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-الماء جزيء ثالثي الذرات وفیھ: )12
 رابطھ تساھمیھ ثنائیھ ورابطتان تساھمیتان احادیتان رابطھ تساھمیھ ثنائیھ
رابطتان تساھمیتان احادیتانثالث روابط تساھمیھ احادیھ

-ترتبط ذرتي االكسجین في جزيء االكسجین برابطة: )13
تساھمیة تناسقیة  تساھمیة ثالثیة تساھمیة ثنائیة تساھمیة احادیة  

-احد الصیغ الكیمیائیة یحتوى علي نوعین من الروابط الكیمیائیة )14
HClO2H+O3H3NH

یحتوي اول اكسید الكربون على روابط:)15
تساھمیة فقط ایونیة فقط ایونیة وتساھمیة تساھمیة وتساھمیة تناسقیة

السؤال الخامس : ما المقصود بكل من
االلكترونات الموجودة في أعلى مستوى طاقة مشغول باإللكترونات في ذرات العنصر-الكترونات التكافؤ: )1
االشكال التي توضح الكترونات التكافؤ في صورة نقاط.-الترتیبات االلكترونیة النقطیة: )2
.باتالذرات تمیل الى بلوغ التركیب اإللكتروني الخاص بالغاز النبیل خالل عملیة تكوین المرك-قاعدة الثمانیة: )3
او مجموعة من الذرات تحمل شحنة موجبة.ذرة-الكاتیون (االیون الموجب): )4
او مجموعة من الذرات تحمل شحنة سالبة.ذرة-االنیون (االیون السالب): )5
التي تتكون عندما تكتسب الھالوجینات الكترونات.االیونات-أنیون الھالیدات: )6
التجاذب التي تربط االیونات المختلفة في الشحنة.قوة-الرابطة االیونیة: )7
مركبات مكونة من مجموعات متعادلة كھربائیا مرتبطة ببعضھا بقوى الكتروستاتیكیة-المركبات االیونیة: )8
.نسبة عددیة صحیحة من الكاتیونات الى االنیونات ألي عینة من مركب أیونىاقل-وحدة الصیغة: )9

المساھمة باإللكترونات إذا اكتسبت الذرات في تكوین الرابطة تحدث-ابطة التساھمیة: قاعدة الثمانیة الخاصة بالر)10

التساھمیة الترتیبات االلكترونیة للغازات النبیلة.
حیث تتقاسم فیھا الذرتان زوجا واحدا من االلكتروناترابطة-الرابطة التساھمیة االحادیة: )11
سم فیھا زوج من الذرات زوجین من االلكترونات.حیث تتقاروابط-الرابطة التساھمیة الثنائیة: )12
حیث تتقاسم فیھا زوج من الذرات ثالث ازواج من االلكترونات.رابطة-الرابطة التساھمیة الثالثیة: )13
غیر مشتركة في الروابط التساھمیة.الكترونات-االلكترونات غیر المرتبطة: )14
.ي الجزئیات واالیوناتكیمیائیة توضح ترتیب الذرات فصیغ-الصیغة البنائیة: )15
تساھمیة تساھم فیھا ذرة واحدة بكل من الكترونات الرابطة.رابطة-الرابطة التساھمیة التناسقیة: )16

السؤال السادس : علل لما یلي تعلیال علمیا صحیحا.
الماء جزئ ثالثي الذریة وفیھ رابطتان تساھمیتان احادیتان.)1

WWW.KweduFiles.Com



51633121األستاذ ناصر     

الن یحتوي علي ذره اكسجین وذرتي ھیدروجین وتساھم كل ذره ھیدروجین بإلكترون واحد وتساھم ذرة االكسجین بإلكترونین 
لیصل الجمیع الي الترتیب االلكتروني ألقرب غاز نبیل لھ 

السؤال السابع : قارن بین كل مما یلى 

ایون االكسیدایون الھالیدوجھ المقارنة)1

الكترونانالكترونااللكترونات المكتسبةعدد 

2N2Oوجھ المقارنة)2

زوجینثالثة ازواجعدد ازواج االلكترونات المشتركة بین الذرات

باستخدام الترتیبات االلكترونیة النقطیة وضح: السؤال الثامن  
لتكوین كلورید الصودیومCl17مع الكلورNa11اتحاد الصودیوم )1

: →           NaCl-+       :Cl+Na.+   :Cl: →     Na
نوع الرابطة: ایونیة

لتكوین برومید االلومنیوم  Br35مع البرومAl13اتحاد االلومنیوم )2
3AlBr→:-+       3  :Br3+Al→Al:  + 3 :Br:.

نوع الرابطة: ایونیة

لتكوین برومید االلومنیوم  F9فلورمع الAl13اتحاد االلومنیوم )3
3AlF→:-+       3  :F3+Al→Al:  + 3 :F:.

ایونیة نوع الرابطة :

لتكوین أكسید البوتاسیوم O8مع األكسجینK19اتحاد البوتاسیوم  )4

O2K→:-2+   :O+K2→:+   :O.K
نوع الرابطة: ایونیة

صودیوم لتكوین أكسید الO8مع األكسجینNa11لصودیوماتحاد ا)5

O2Na→:-2+   :O+Na2→:+   :O.2Na
ایونیة نوع الرابطة :

لتكوین نترید المغنسیومN7مع النتروجینMg12اتحاد المغنسیوم)6
2N3Mg: →-3+      2   :N2+3Mg:+ 2   :N: →     3Mg
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..

..
..

..

.

..
..

..
..

.
..

..
..
..

.. ..

.

..

..

..

WWW.KweduFiles.Com



51633121األستاذ ناصر     

نوع الرابطة: ایونیة
)Ca20Cl ,17(مستخدما الترتیبات االلكترونیة النقطیة وضح طریقة االرتباط بین العنصرین )7

2→CaCl-+2:Cl:2+Ca.+2:Cl: →Ca.

----ایونیة ---نوع الرابطة بینھما 

)H1O,8(طریقة االرتباط بین العنصرینمستخدما الترتیبات االلكترونیة النقطیة وضح )8

O22H.  + :O: →H:O:H→H

------تساھمیة أحادیة ----نوع الرابطة 

اتحاد ذرتي ھیدروجین لتكوین جزيء الھیدروجین )9
2H .  +  .H→ H:H→H

احادیة  نوع الرابطة: تساھمیة

جزيء الفلوراتحاد ذرتي فلور لتكوین )10
2F:    + : F: →   :F: F:      → F:

تساھمیة احادیةنوع الرابطة : 
ازواج)6(عدد االلكترونات غیر المرتبطة: 

اتحاد الھیدروجین مع الكلور لتكوین غاز كلورید الھیدروجین  )11
H .  +  :Cl: →   H:Cl: →HCl

تساھمیة احادیةنوع الرابطة : 
ازواج)3(عدد االلكترونات غیر المرتبطة: 

Hاتحاد الھیدروجین مع النیتروجین لتكوین غاز االمونیا  )12
33H.+:N: → H:N: H→NH

تساھمیة احادیةنوع الرابطة: 
(زوج)عدد االلكترونات غیر المرتبطة: 

2O→:O::O:→⋮O⋮+⋮O⋮اتحاد ذرتي اكسجین   لتكوین جزيء اكسجین)13
تساھمیة ثنائیة نوع الرابطة: 

(اربعة ازواج)عدد االلكترونات غیر المرتبطة: 

اتحاد ذرة كربون وذرتي اكسجین لتكوین جزئ ثاني اكسید الكربون )14
2O::C:: O: →  CO→   :⋮O⋮C:   +  2:

تساھمیة ثنائیةنوع الرابطة: 
(اربعة ازواج)عدد االلكترونات غیر المرتبطة: 

اتحاد ذرتي نتروجین لتكوین جزيء النتروجین )15
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2NN: →⋮⋮N: →   :N⋮+⋮N:
تساھمیة ثالثیةنوع الرابطة: 

(زوجان )عدد االلكترونات غیر المرتبطة: 

اتحاد ذرة كربون وذرة اكسجین لتكوین غاز اول اكسید الكربون)16
O: → CO⁞C:   +  :O: →   :C::

تساھمیة ثنائیة وتساھمیة تناسقیةنوع الروابط في الجزيء: 
اتحاد جزيء االمونیا مع كاتیون الھیدروجین لتكوین كاتیون االمونیوم )17

H                    H
+4→ NHH:N:H→H:N:+          H+H

H
تساھمیة تناسقیة ما نوع الرابطة المتكونة: 

(صفر الشیئ)كم عدد االلكترونات غیر المرتبطة في الكاتیون الناتج 

Hاتحاد جزيء الماء مع كاتیون الھیدروجین لتكوین كاتیون الھیدرونیوم .+)18
+O3H:O:H → H→+    H:O:H+H

تناسقیةما نوع الرابطة المتكونة:  تساھمیة 

(زوج )كم عدد االلكترونات غیر المرتبطة في الكاتیون الناتج 
والمطلوب )K19H,1O,8N ,7(العناصر التالیةكلدی)19

)K19O ,8(مستخدما الترتیبات االلكترونیة النقطیة وضح طریقة االرتباط بین العنصرین .1

O2K→-2+:O:+K→2K+2:O:.2

----أیونیة---نوع الرابطة بینھما 

)H1N,7(بین العنصرینمستخدما الترتیبات االلكترونیة النقطیة وضح طریقة االرتباط .2
H

33H.  + :N: →H:N:H→NH
------تساھمیة أحادیة ----نوع الرابطة 

السؤال التاسع :اكمل الجدول التالي بما ھو مناسب 

عدد الكترونات التكافؤ االسمالكاملالترتیب اإللكتروني الرمز

Ca24s63p23s62p22s21s2الكالسیوم

Ne62p22s21s8النیون

P33p23s62p22s21s5الفوسفور

+
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الوحدة الثالثة  : كیمیاء العناصر 
التالیةالسؤال األول  اكتب بین القوسین االسم أو المصطلح العلمي الذي تدل علیھ كل من العبارات 

)s(عناصر القطاع .sالعناصر التي تقع الكتروناتھا الخارجیة في تحت مستوي الطاقة )1
)p(عناصر القطاع .pالعناصر التي تقع الكتروناتھا الخارجیة في تحت مستوي الطاقة )2
)1A(المجموعة )1nsوینتھي ترتیبھا اإللكتروني (مجموعھ العناصر في الجدول الدوري تسمى الفلزات القلویة)3
)الصودیوم(النوویة.بعض السبائك لتنقیة المعادن المصھورة وتبرید المفاعالت فيفلز یستخدم )4
ھیدروكسید الصودیوم)(تسلیك البالوعات من العوائق.فيمركبات الصودیوم یستخدم أحد)5

ھیبوكلوریت الصودیوم)(االكسجین.تبیض المالبس وھو بدیل لماء فيمركبات الصودیوم یستخدم أحد)6

)2A(المجموعة وتسمي االقالء األرضیة. )2ns(مجموعھ العناصر التي ینتھي ترتیبھا اإللكتروني )7

الكالسیوم)(المرجانیة.تكوین الشعاب فيكاتیون تستخدمھ الحیوانات المرجانیة )8
االرضیات)(MgOوأكسید المغنسیوم CaOتركیبھا بالنار مثل اكسید الكالسیوم رال یتغیمواد )9

تصنیع فيمنخفضة الكثافة ذات قوة الشد العالیة وتستخدمللسبائكرئیسيفلز مكون )10

.والمركبات الفضائیةطائرات ال

المغنسیوم)(

اطفاء الجیر الحي)(تفاعل الجیر الحي مع الماء.)11
)3A(المجموعة )1np(مجموعھ عناصر بالجھة الیمني بالجدول الدوري وینتھي ترتیبھا اإللكتروني )12

البورون)(.سویستخلص من البو راك3Aالمجموعة فياول عنصر )13
االلومنیوم)(القشرة االرضیة بصورة البوكسیتفيالفلزات وفرة أكثر)14
االحجار الكریمة)(اخرى.قطع الكورندوم الممزوجة بكمیات ضئیلة من عناصر )15
)5A(المجموعة )3np(مجموعھ العناصر التي ینتھي ترتیبھا اإللكتروني )16

)6A(المجموعة )4np(ترتیبھا اإللكتروني (مجموعھ عناصر بالجھة الیمني بالجدول الدوري وینتھي )17

االكسجین)(االنسان.% من كتلة جسم 60% من كتلة القشرة االرضیة ,50عنصر یمثل )18
)االوزون(.غاز االكسجین عند حدوث العواصف الرعدیةفيغاز نحصل علیھ بإمرار شرارة كھربائیة )19
االكسدة)(.باألكسجینعملیة اتحاد المواد كیمیائیا )20
)7A(المجموعة )5npترتیبھا اإللكتروني (مجموعھ عناصر بالجھة الیمني بالجدول الدوري وینتھي )21

)7A(المجموعة ھالوجیناتالجدول الدوري تسمى الالفلزیة فيمجموعھ عناصر)22
)الكلور(الصحي.السباحة ومیاه الصرف وأحواضعنصر یستخدم لتنقیة امدادات میاه المدن )23
)كلورید بولیفینیل(.وفى ورق الجدرانلألرضمادة بالستیكیة تستخدم كعازل )24
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مة صناعة مادة التفلون المقاوفيمع الكربون یدخل(7A)احد عناصر المجموعة )25

الطعام.الطھى المانعة اللتصاق أوانيتبطین فيتستخدم التيللحرارة 

( الفلور)

لجملة الخطأ في كل مما یليامام اعالمةلجملة  الصحیحة وامام اعالمة السؤال الثاني : اكتب 
الكھربائیةوالسالبیھوجود الكترون ضعیف االرتباط بنواة ذرة الفلزات القلویة یسبب ارتفاع قیم التأین )1

یستخدم الصودیوم في تبرید المفاعالت النوویة ألنھ یمتص الحرارة بسرعة ویتمیز بانخفاض درجة )2

وارتفاع درجة غلیانھ.انصھاره 



ھي من اقل الفلزات المعروفة نشاطا وفاعلیھ1Aعناصر المجموعة )3

تتفاعل الفلزات القلویة ببطء مع الماء البارد منتجة محلوال من ھیدروكسید الفلز وغاز الھیدروجین)4

Mg OH.یتفاعل المغنسیوم مع الماء ویتكون مركب صیغتھ الكیمیائیة )5

عند تفاعل الجیر الحي (اكسید الكالسیوم) مع الماء یسمى الناتج كربونات كالسیوم )6

یستخدم الكلور والكربون في تكوین مادة التفلون التي تمنع التصاق الطعام بأواني الطھي)7

الھیدروجینتتفاعل الفلزات القلویة بشده مع الماء البارد منتجھ محلوال قاعدیا او قلویة باإلضافة لغاز )8

امالح الفلزات القلویة األرضیة أكثر ذویانا في الماء من امالح الفلزات القلویة األرضیة)9

علمیاالتالیة بما یناسبھا والمعادالت الفراغات في الجمل الثالث: امألالسؤال 
للحرارةطاردا فاعل الصودیوم مع الماء تفاعلتبر تیع)1

عند درجة حرارة مرتفعة .كربونات الكالسیوم یمكن الحصول على اكسید الكالسیوم من تسخین )2

في صناعة مادة التفلون التي تمنع التصاق الطعام في اواني الطھي---الفلور---یستخدم عنصر )3

4(KOH+ H2→O2K + H

5(2+ HNaOH→O2Na+ H

6(Na2O→2Na + O

7(K2O→2K + O

8(NaCl→2ClNa +

9(KCl→2K + Cl

10(CaO+ CO2→3CaCO

11(Ca(OH)2→O2CaO + H

12(CaCO3+ H2O→2+ CO2Ca(OH)

13(Ca(OH)2 + H2→O2Ca + H

14(Mg(OH)2+ H2→O2Mg + H

C0900
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15(MgO∆→2Mg + O

16(CaO∆→2Ca + O

17(CaCl2→2Ca + Cl

18(MgCl2→2Mg + Cl

19(Al2O3→2Al + O

20(2+ H3AlCl→Al + HCl

21(NaAlO2+ H2→O2Al + NaOH + H

22(3NH→2H+2N

23(NO⎯⎯⎯2+ O2N

24(Na2Oقلیلة 2Na + O⎯⎯⎯⎯⎯∆/كمیة

25(Na2O2وفیرة O)Na +2⎯⎯⎯⎯⎯∆/كمیة

26(HCl+ [O]→O2+ H2Cl

27(HBr+ O2→O2+ H2Br

في المربع المقابل لإلجابة الصحیحة التي تكمل كال من الجمل التالیةالسؤال الرابع : ضع عالمة
-احد مركبات الصودیوم یستخدم في تبیض المالبس وھو :)1
  اكسید الصودیوم فوق اكسید الصودیوم ھیبوكلوریت الصودیوم  كلورید الصودیوم

عند تفاعل البوتاسیوم مع اكسجین الھواء الجوي یتكون  :)2
2K(OH)2KOH+HO2KOH +HO2K

تفاعل الصودیوم مع الماء یتكون :)3
2Na(OH)2NaOH+HO2NaOH+H2O+H2Na

-عند تفاعل الصودیوم مع اكسجین الھواء الجوي ینتج مركب صلب ھو :)4
O2Na2O2Na2NaONaO

-الفلزات القلویة األرضیة: )5
 امالحھا أكثر ذوبان في الماء من امالح الفلزات القلویة اقل صالبة من الفلزات القلویة
 1ھي عناصر المجموعةA تتفاعل مع الماء لتكون محالیل قلویھ او قاعدیھ

عند امرار غاز ثاني اكسید الكربون على ماء الجیر لفترة قصیرة فانھ یتعكر لتكون )6
3CaCO2Ca(OH)CaO2CaCl
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-االسم الذي یطلق علي المجموعة التي تلى عناصر المجموعة االولى في الجدول الدوري الحدیث: )7
االقالءاالقالء األرضیة الھالوجیناتاالنتقالیھ

وھو اكثرھا انتشارا في القشرة األرضیة ویوجد في صورة خام البوكسیت او الكورندم شدید 3Aفلز في المجموعة )8
-الصالبة ھو: 

 البورون األلومنیوم الجالیوم االندیوم

-احد الفلزات التالیة یتفاعل مع االحماض ومع القواعد وینتج ملحا :)9
NaMgAlK

-یتكون: NaOHمععند تفاعل االلمنیوم )10
2NaAlO+H+NaO3Al(OH)O2NaAlO+H2+H2NaAlO

احد عناصر المجموعة الثالثة (من اشباه الموصالت) ویوجد في الطبیعة على ھیئة خامات البوركس :)11
 الجالیوم  االندیوم   االلومنیوملبورونا

السؤال الخامس : ما المقصود بكل من
-:عناصر القطاع )1 s ھي مجموعتي عناصر الفلزات القلویة وعناصر الفلزات القلویة األرضیة
1nsالمجموعة االولى وتحتوي على العناصر التي تقع الكتروناتھا الخارجیة في تحت المستوى عناصر-: الفلزات القلویة)2

2nsالمجموعة الثانیة وتحتوي على العناصر التي تقع الكتروناتھا الخارجیة في تحت المستوى عناصر-الفلزات القلویة االرضیة: ) 3

MgOوأكسید المغنسیوم CaOتركیبھا بالنار مثل اكسید الكالسیوم رال یتغیمواد-: االرضیات)4
الماء.مع الحيالجیر تفاعل-طفاء الجیر الحي: ا)5
1npالتي تقع الكتروناتھا الخارجیة في تحت المستوى العناصر-المجموعة الثالثة:)6
اخرى.الممزوجة بكمیات ضئیلة من عناصر مالكور ندوقطع-االحجار الكریمة: )7
3npالتي تقع الكتروناتھا الخارجیة في تحت المستوى العناصر-المجموعة الخامسة:)8
4npالتي تقع الكتروناتھا الخارجیة في تحت المستوى العناصر-المجوعة السادسة: )9

.باألكسجیناتحاد المواد كیمیائیا عملیة-االكسدة:)10
5npتحت المستوى فيتقع الكتروناتھا الخارجیة التيالعناصر-المجموعة السابعة: )11

السؤال السادس علل لما یلى تعلیال علمیا صحیحا 
عدا الھیدروجین بصوره منفردة في الطبیعة (1A)فلزات المجموعة االولىدال توج)1

نشطھ فتتحد بسھولھ مع غیرھا من العناصر واالیونات عدیده الذرات مكونھ مركبات عناصر ألنھا 

یقاوم األلومنیوم التآكل بقوة )2
نتیجة تكوین طبقة واقیة داخلیة غیر مسامیة من أكسید األلومنیوم عند تعرض سطحھ ألكسجین الھواء  

3O2Al→2Al+O
السؤال السابع :قارن بین كل مما یلى 

K19Ca20المقارنةھوج)1
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O2KCaOصیغة أكسید الفلز

الھالوجینات  القلویات  الخاصیة )2
......... الفلزیة................. فلزیھ...........فلزیھ ام الفلزیة   

....... مرتفعة.........منخفضھ................... طاقة التأین االول (مرتفعة /منخفضھ) 
.........یمین الجدول ..............یسار الجدول ...........تقع على یمین الجدول الدوري ام یساره 

وضح بكتابة المعادالت الكیمیائیة الرمزیة فقط كال مما یلى –لثامنالسؤال ا

KOH+ H2→O2K+ Hالماءفيذوبان فلز البوتاسیوم )1
2NaOH+ H→O2Na + Hالماءفيذوبان فلز الصودیوم )2
Na2O→2Na + Oالجويتفاعل الصودیوم مع اكسجین الھواء )3
K2O→2K + Oالجويتفاعل البوتاسیوم مع اكسجین الھواء )4
NaCl→2Na + Clتفاعل الصودیوم مع الكلور)5
KCl→2K + Clتفاعل البوتاسیوم مع الكلور)6
كربونات الكالسیوم) (الجیري تسخین الحجر )7

)C0)900عند
CaO+ CO2⎯⎯3CaCO

مع اكسید الكالسیوم)(الحي تفاعل الجیر )8
الماء 

Ca(OH)2→O2CaO + H

الجیر فياكسید الكربون ثانيامرار )9
ھیدروكسید الكالسیوم)(المطفأ 

CaCO3+ H2O→2+ CO2Ca(OH)

Ca(OH)2+ H2→O2Ca+ Hتفاعل الكالسیوم مع الماء  )10
Mg(OH)2+ H2→O2Mg + Hتفاعل المغنسیوم مع الماء)11
MgO∆→2Mg + Oاالكسجین)الھواء (فيحرق المغنسیوم )12

CaO∆→2Ca + Oاالكسجین)الھواء (فيحرق الكالسیوم )13

CaCl2→2Ca + Clتفاعل الكالسیوم مع الكلور)14
MgCl2→2Mg + Clالكلورالماغنسیوم معتفاعل )15
Al2O3→2Al + Oيالجوتعرض سطح االلمنیوم ألكسجین الھواء)16
2H+3AlCl→Al + HClتفاعل االلمنیوم مع حمض الھیدروكلوریك)17
تفاعل االلمنیوم مع ھیدروكسید )18

الصودیوم
NaAlO2+ H2→O2Al+ NaOH + H

3NH→2+ N2Hتفاعل النتروجین مع الھیدروجین)19
NO⎯⎯⎯2+ O2Nتفاعل االكسجین والنتروجین)20

قلیلةNa2Oكمیة قلیلھ من االكسجینفياحتراق الصودیوم )21 2Na + O⎯⎯⎯⎯⎯∆/كمیة

وفیرةNa2O2كمیة وفیرة من االكسجینفياحتراق الصودیوم )22 2Na+ O⎯⎯⎯⎯⎯⎯∆/كمیة

HCl+ [O]→O2+ H2Clالماءفيذوبان الكلور )23
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HBr+  O2→O2+ H2Brالماءفيذوبان البروم )24
H2O+S→S2+H2SOینمعالجة ثاني أكسید الكبریت بكمیة زائدة من غاز كبریتید الھیدروج)25
4SO2H→O2+H3SOذوبان ثالث أكسید الكبریت في الماء )26

2MgCl→2Mg+Clتفاعل المغنسیوم مع الكلور )27

السؤال التاسع:اجب عن االسئلة التالیة 
والترتیب اإللكتروني الكامل لكل منھم ھو )Z ,Y , X(ثالث عناصر رموزھا االفتراضیة )1

1X :1s1,32P22s2Y :1s7,42P22s2Z :1s8 والمطلوب

]32p2He]2s2ألقرب غاز نبیل)Y(الترتیب اإللكتروني لذرة العنصرالنتروجین )Y(اسم العنصر  .1
)Z()2(عدد االلكترونات غیر المتزواجة لذرة العنصر االكسجین)Z(اسم العنصر .2
تحدید عنصران من العناصر الثالثة السابقة تستخدم صناعیا لتحضیر مركبات ھامة في انتاج االسمدة الزراعیة.3

3NHوما الصیغة الكیمیائیة لألمونیا )Y , X(مثل االمونیا
اسم المركب الناتج وما)c03000(درجة حرارة )Z(مع)Y(كتابة معادلة رمزیة توضح اتحاد العنصرین .4

2NO⎯⎯⎯2+O2Nالمعادلة الرمزیة 
اكسید النتریكاسم المركب الناتج 

في الطبیعة في الحالة الحرة , ویمكندیقع عنصر الكلور في الدورة الثالثة و ونظرا لنشاطھ الكیمیائي ال یوج)2

استخالصھ من مركباتھ المذابة في ماء البحر على ھیئة غاز لونھ أخضر مصفر , یستخدم في تنقیة إمدادات میاه 

لوبالمدن وأحواض السباحة وفى مساحیق تبیض المالبس. والمط

الھالوجیناتاسم المجموعة في الجدول الدوري التي ینتمي الیھا الكلور .1

⁞الترتیب اإللكتروني النقطي لذرة الكلور.2 Cl:

فسر مستعینا بالمعادلة الرمزیة استخدام الكلور في ازالة االلوان .3

یذوب الكلور في الماء لیعطي ماء الكلور الذي یتحلل بواسطة اشعة الشمس وینتج اكسجین ذرى نشط یعمل على ازالة االلوان 

O → HCl +[O]2+H2Cl
اقرا كل مما یلى جیدا ثم اكمل العمود االخیر )3

ما اسم العنصر، اكتب معادلة رمزیة استخداماتھبعضاھم خصائصھالموقع بالجدولم
لتفاعل العنصر مع االكسجین

المجموعة .1
3A

فلز متردد , لھ قوة ومرونة في 
صورتھ النقیة , موصل جید 

صناعة ھیاكل 
الطائرات 

لومنیوماالاسم العنصر:

.
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للكھرباء , ومقاوم للتآكل في الجو 
نتیجة تكوین طبقة داخلیة من 

اكسیده 

3O2Al→2O+Alالمعادلة : 

من المجموعة (ب) ثم ضع الرقم في المربع المقابل ا:اختر من المجموعة (أ) ما یناسبھ)4
الرقمالمجموعة (ب)المجموعة (أ)الرقم

)2(أكثر الفلزات وفرة في القشرة االرضیة وخاصة في صورة البوكسیت ھیبوكلوریت الصودیوم.1

)1(منتج مھم لتبیض المالبس ویعتبر بدیل عن ماء االكسجین االلومنیوم.2

المجموعة (ب)الرقم المجموعة (أ)الرقم 

األلومنیوم 1اقل العناصر سالبیھ كھربائیة 4

ھیبوكلوریت الصودیوم 2ایونات تتكون عندما تكتسب ذرات الھالوجینات الكترون 3

الھالیدات 1p33المجموعة الثالثة ینتھي ترتیبھ اإللكتروني لھ بتحت المستوى رأحد عناص1

السیزیوم 4أحد مركبات الصودیوم یستخدم في عملیھ تبیض المالبس2

عناصر اسمائھم,نتروجین ,الومنیوم ,صودیوم  ثالثة)5
من خالل دراستك لخواص العناصر السابقة ضع خطا تحت اإلجابة الصحیحة من بین القوسین فیما یلى 

]2H-CO]} وانطالق غاز صیغتھ الكیمیائیة قلویا–یتفاعل الصودیوم مع الماء البارد منتجا محلوال {حمضیا .1

]3O2Al-3Al(OH)[عنصر االلومنیوم فلز نشط عندما یتعرض سطحھ ألكسجین الھواء الجوي تتكون طبقھ من .2

ال تقاوم التآكل )–تقاوم التآكلومن صفاتھا أنھا (

–لیتكون غاز یسمى (ثاني اكسید النتریك C03000یتحد غاز النتروجین باألكسجین عند درجات الحرارة العالیة جدا .3

]2NO-NO[) وصیغتھ الكیمیائیة كاكسید النتری

السؤال العاشر  :اكتب االسم او الصیغة الكیمیائیة كما ھو مطلوب بالجدول التالى 

ةالكیمیائیصیغةالاسم المركبةالكیمیائیصیغةالاسم المركب

3NHاالمونیاHClالھیدروكلوریكحمض 

3AlClكلورید االلومنیوم2SOاكسید الكبریتثاني

NaOHھیدروكسید الصودیوم3CaCOكربونات كالسیوم

S2Kكبریتید البوتاسیوم2COاكسید الكربونثاني

MgOاكسید المغنسیومNaHھیدرید الصودیوم

3CO2Naكربونات الصودیوم  4SO2Hكبریتیكحمض ال

WWW.KweduFiles.Com



51633121األستاذ ناصر     

KClكلورید البوتاسیوم NaClكلورید الصودیوم 

MgOاكسید المغنسیوم 2Mg(OH)ھیدروكسید المغنسیوم 

O2Hالماء 4CHالمیثان 

----HF----فلورید الھیدروجین----4MgSO--------كبریتات المغنسیوم --

2CaClكلورید الكالسیوم---OH4HN---ھیدروكسید االمونیوم

---3Al(OH)---ھیدروكسید االلومنیوم
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