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 ـلةاألسئـ

 أوالً : أكمـل ما يأتى :

 وحدة قٌاس الحجوم هى ................ ووحدة قٌاس الكتلة هى ................ -1

 الكثافة هى ................ وحدة الحجوم من المادة ووحدة قٌاسها ................ -2

تستتتمدم ستت ٌكة ................ فتتى اتتلا ة الحلتتى فتتى حتتٌن تستتتمدم ستت ٌكة ................ فتتى  -3

 الا ة ملفات التسمٌن . 

 تطلى أ مدة اإللارة كل فترة لحماٌتها من ................ . -4

من المواد التى توال الحترارة والكهر تا. ................ و................  ٌلمتا متن المتواد التتى  -5

 ................ . ال توال الحرارة والكهر ا. ................ و

العلار السائل الذى ٌتركب من ذرة واحدة هو ................  ٌلما التذى ٌتركتب متن ذرتتٌن هتو  -6

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

تتركب المادة من وحدات اتيٌرة تستمى ................  ٌلمتا تتركتب هتذح الوحتدات متن وحتدات  -7

 أاير تسمى ................ .

 ٌأمذ ................ شكل اإللا. الحاوى  ٌلما تأمذ ................ شكل وحجم اإللا. . -8

متمتاثلتٌن    ٌلمتا ٌتركتب جتزئ اليتاز المامتل  -... ................ٌتركب جزئ الهٌدروجٌن متن  -9

 مثل األرجون من ................ .

 طاقة وضع الجسم تزداد ................ وزن الجسم . -11

 إذا زادت سر ة حركة الجسم إلى الضعف تزداد طاقة حركته إلى ................ . -11

 .  ................وتقاس  وحدة   ذل ................الطاقة هى المقدرة  لى  -12

 ............ .وٌرمز لعلار الك رٌت  الرمز  ٌرمز لعلار الاودٌوم  الرمز ............. -13

و  ..............و ...............و  ...............ٌمكتن التمٌٌتز  تتٌن المتواد الممتلفتتة  تن طرٌتت   -14

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

 ٌلمتا درجتة الحترارة التتى  ...............درجة الحرارة التى ٌتحول  لدها الثلج إلى ما. تستمى  -15

 . ...............ٌتحول  لدها الما. إلى  مار تسمى 



2 

و  ............... ٌلمتتتا  ...............متتتن المتتتواد الاتتتل ة اللٌلتتتة فتتتى درجتتتة الحتتترارة العادٌتتتة  -16

 المواد التى ال تلٌن  التسمٌن . من ...............

تتا  ٌلمتتا التتذهب و ...............ال وتاستتٌوم و  -17 ٌي ا كمٌائ متتن  ............... متتن المتتواد اللشتتطة جتتدي

 المواد ضعٌفة اللشاط الكٌمٌائى .

 .....................و  .......................و  .....................من مواص جزٌئات المادة  -18

 ٌلما المسافات ال ٌلٌة  تٌن جزٌئتات المتا.  ...................المسافات ال ٌلٌة  ٌن جزٌئات الحدٌد  -19

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

 من ذرات ممتلفة . ...............من ذرات متشا هه  ٌلما ٌتركب جزئ  ..............ٌتركب جزئ  -21

  ........ ٌلما الرمز الكٌمٌائى لعلار الفلور هو  ......... الرمز الكٌمٌائى لعلار الفسفور هو -21

 ...............الشحلة الكهر ٌة  ٌلما اإللكترولات جسٌمات  ...............ال روتولات جسٌمات  -22

 . الشحلة الكهر ٌة

 الشحلة . ...............الشحلة فى حالتها العادٌة  ٌلما اللواة  ...............الذرة  -23

 . ..............وا عدها هو المستوى  ..............أقرب مستوٌات الطاقة لللواة هو المستوى  -24

 إلكترون . ......... عدد  Nإلكترون  ٌلما ٌتش ع مستوى الطاقة  ......... عدد  Lٌتش ع مستوى الطاقة  -25

 . ...............   ...............للطاقة اور متعددة  -26

 . ...............×  ...............طاقة الوضع  -27

 . .............جول فإن طاقته المٌكالٌكٌة  75جول وطاقة حركته  111إذا كالت طاقة وضع جسم  -28

 مادة درجة الاهارها ملمفضة ...............مادة درجة الاهارها مرتفعة  ٌلما  .............. -29

ردئ  .....................ول لحمجٌد التواٌل للتٌار الكهر ً  ٌلما  .....................محلول  -31

 التواٌل للتٌار الكهر ً .

 . .................وتيطى  ط قة من  ...............أو  ...............تالع أسالك الكهر ا. من  -31

ا  ٌلما حركة جزٌئات المادة  ..................حركة جزٌئات المادة  -32  ..................محدودة جدي

 أك ر ما ٌمكن .

 . ...............وا الها طاقة هو المستوى  ..............أقل مستوٌات الذرة طاقة هو المستوى  -33

 . .....................هً المقدرة  لى  ذل شيل وتقاس  وحدة  ..................... -34

 .  .....................   .....................تزداد طاقة حركة الجسم  زٌادة كل من  -35
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 : اختر اإلجابة الصحيحة : اثانيً 

  ٌن كل من ............. التمٌٌز  ن طرٌ  التواٌل الكهر ً ٌمكن -1

 حدٌد ومشب( –مشب و الستٌك  –)حدٌد ولحاس 

 التى )ال تلضب( .............من ماادر الطاقة الدائمة  -2

 الفحم( –التفا الت اللووٌة  –الشمس  –)ال ترول      

  الطاقة المٌكالٌكٌة مجموع طاقتى ............. -3

 الضو. والحركة( –الضو. والحرارة  –الوضع والحركة  –)الوضع والحرارة 

 .......أمتار تكون طاقة وضعه ...... 5لٌوتن  لى ارتفاع  21جسم وزله  -4

 جول( 211 –جول  111 –جول  151 –جول  51)     

 م/ ث تكون طاقة حركته ............. 4كجم   وٌتحرك  سر ة  2جسم كتلته  -5

 جول( 128 –جول  32 –جول  64 –جول  16)     

  لد زٌادة المسافة التى ٌرتفعها الجسم  ن سطح األرض إلى الضعف تزداد ............. -6

 طاقة وضعه للضعف( –طاقة وضعه إلى ثالثة أمثالها  –)طاقة حركته للضعف   

 لٌست مورد طاقة( –ورد طاقة غٌر دائم م –)مورد طاقة دائم  الشمس ............. -7

  لد سقوط جسم من أ لى إلى أسفل ................ -8

ا  ٌي ا – )تزٌد طاقة الوضع تدرٌج ٌي ا – تزٌد طاقة الحركة تدرٌج ٌي  (تقل سر ة الجسم تدرٌج

ا -9 ٌي  أل لى ................  لد قذف جسم رأس

ا ٌي ا – )تقل سر ته تدرٌج ٌي ا – تزٌد سعته تدرٌج ٌي ضعه تقل طاقة و – تزٌد طاقة حركته تدرٌج

ٌيا  (تدرٌج

 ٌسمى  دد ال روتولات و دد اللٌوترولات الموجودة فى لواة ذرة العلار ................ -11

 التكافؤ( –العدد الذرى  –الكثافة  –)العدد الكتلى      

 (32 – 18 – 8 – 2) ٌتش ع المستوى الثالث للذرة  إلكترولات  ددها ................ -11

  طاقة الوضع لجسم تال للافر  لدما ٌكون الجسم ................ -12

  لدما تزٌد سر ة الجسم( – لدما تزٌد كتلة الجسم  – لد سطح األرض  –) لد أقاى ارتفاع 

  تحتوى لواة الذرة  لى ................ -13

 روتولتتتات  –لٌوترولتتتات وإلكترولتتتات  – روتولتتتات وإلكترولتتتات  –) رتولتتتات ولٌوترولتتتات 

 وإلكترولات( –ولٌوترولات 
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 (Ag – Cu – Au – Hg) الفضة  الرمز ................ ٌرمز لعلار -14

جم / سم 7,8الحدٌد إذا كالت كثافة  -15
3
سم 11فإن كتلة  

3
 جم . ................مله تساوى  

        (78 –  7,8  –  1,78 –  1,178 ) 

 فى مل.  الولات االحتفاالت .  ................ٌستمدم غاز  -16

 لٌون ( –هٌدروجٌن  –لٌتروجٌن  –)أكسجٌن 

  ................من العلاار التى تتفا ل  اعو ة مع أكسجٌن الهوا.  -17

 الذهب ( –األلوملٌوم  –اودٌوم  –)ال وتاسٌوم 

 ................ٌمكن التمٌٌز  ن طرٌ  اللون  ٌن كل من  -18

 األكسجٌن وثالً أكسٌد الكر ون ( –الحدٌد والذهب  –) الملح والدقٌ  

 الزلط ( –الفلٌن  –اللحاس  –) الحدٌد  ....من المواد التى تطفو فو  سطح الما.  -19

 أك ر من ( –تساوى  –) أقل من  كثافة الما. . ................كثافة زٌت ال ترول  -21

 أك ر ما ٌمكن . ................قوى الترا ط  ٌن جزٌئات  لار  -21

 جمٌع ما س   ( –ال روم  –األكسجٌن  –) األلوملٌوم      

 العلار السائل الوحٌد الذي ٌتكون جزٌئه من ذرتٌن هو ................... -22

 الاودٌوم ( –الكلور  –ال روم  –) الزئ        

 تمتزن طاقة كٌمٌائٌة فً  .................... -23

 ماا ٌح السٌارة( –الثقل  لد رفعه أل لى  –الزل رك المشدود  –)  طارٌة السٌارة   

 لل ٌئة ..................من ماادر الطاقة اللظٌفة غٌر الملوثة  -24

 ال ترول ( –الفحم  –الرٌاح  –) المشب 

 ثالثاً : اكتب المصطلح العلمى :

 (......................)  ( أ سط اورة لقٌة للمادة ال ٌمكن تحلٌلها إلى ما هو أ سط ملها .1

 المادة .( أاير جز. من المادة ٌمكن أن ٌوجد  لى حالة الفراد وتتضح فٌه مواص 2

          (......................) 

 (......................)    ( لاتج اتحاد ذرتٌن أو أكثر لعلاار ممتلفة .3

 (......................)     ( الفراغات الموجودة  ٌن جزٌئات المادة .4
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 (......................)   ( أاير وحدة  لائٌة للمادة تشترك فى التفا الت الكٌمٌائٌة .5

 (......................)     (  دد ال روتولات الموج ة فى لواة الذرة .6

 (......................)   ولات واللٌوترولات فى اللواة .تو( مجموع أ داد ال ر7

 ( الطاقة التى ٌكتس ها أو ٌفقدها االلكترون  لدما ٌلتقل من مستوى طاقة إلى مستوى طاقة آمر .8

          (......................) 

 (......................)  ( جسٌمات سال ة الشحلة وكتلتها ضئٌلة جداي تدور حول اللواة .9

  ( درجة الحرارة التى ٌ دأ  لدها تحول المادة من الحالة الال ة إلى الحالة السائلة .11

(......................) 

 (......................)  ماللها االلكترولات حسب طاقتها .( ملاط  وهمٌة تتحرك 11

 (......................)      ( كتلة وحدة الحجوم من المادة .12

 (......................)       ( المقدرة  لى  ذل شيل .13

ا14  (......................)     من الطاقة . ( الذرة التى تكتسب قدري

 (......................) الحرارة التى ت دأ  لدها المادة فى التحول من سائلة إلى غازٌة .( درجة 15

 (......................)   ( الطاقة الممتزلة  الجسم لتٌجة الشيل الم ذول  لٌه .16

 (......................)     ( الشيل الم ذول أثلا. حركة الجسم .17

  (......................)     والحركة للجسم .( مجموع طاقتً الوضع 18

 : علل لما يأتى  رابًعا

 ( تطفو قطعة من المشب  لى سطح الما. فى حٌن تيوص قطعة من الرااص .1

 ( تستمدم أسٌاخ من الحدٌد فى مرسالة الم الى وال تستمدم أسٌاخ من اللحاس .2

 الجو العادى فترة من الزمن .( تتحول قطعة من الثلج إلى ما. سائل إذا تركت فى 3

 ( ٌستمدم رجل الكهر ا. مفكاي مالو اي من الحدٌد الالب له ٌد من ال الستٌك .4

 ( امتفا. قلٌل من ملح الطعام  لد وضعه فى كوب  ه ما. فترة من الزمن .5

 ( حجم مملوط الكحول والما. أقل من مجموع حجمٌهما ق ل الملط . 6

 دٌد  أا ع الٌد .( ٌاعب تفتٌت قطعة من الح7

 ( تحتفظ المادة الال ة  شكلها مهما امتلف شكل اإللا. الحاوى لها .8
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 ( الذرة متعادلة الشحلة الكهر ٌة .9

 ( العدد الكتلى أك ر من العدد الذرى .11

 إلكترولاي . 18( فى الذرة ال ٌتحمل أكثر من M( مستوى الطاقة الثالث )11

ن2( ال تلط   العالقة 12
2
 مستوٌات األ لى من الرا ع . لى ال 

 فى تفا ل كٌمٌائى فى الظروف العادٌة . 10Ne( ال تدمل ذرة اللٌون 13

 . L االلكترولات ق ل المستوى  K( ٌمأل المستوى 14

 ( امتالف المواد  ن  عضها فى المواص الكٌمٌائٌة .15

 ( الكتل المتساوٌة من المواد الممتلفة حجومها ممتلفة .16

  الولات االحتفاالت  ياز الهٌلٌوم أو الهٌدروجٌن .( تمأل 17

 ( ال ٌستمدم الما. فى أطفا. حرائ  ال ترول .18

 ( تالع أسالك الكهر ا. من اللحاس وتيطى  ط قة من ال الستٌك .19

 ( تالع معظم أوالى الطهى من األلوملٌوم ومقا ضها من المشب .21

 . تحت سطح الكٌروسٌن( ٌحفظ ال وتاسٌوم والاودوم فى المعمل 21

 ( تستمدم الفضة وال التٌن والذهب فى الا ة الحلى .22

 جزئ األكسجٌن جزئ  لار  ٌلما جزئ كلورٌد الهٌدروجٌن جزئ مركب .( 23

 ٌفضل اال تماد  لى الطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح كماادر للطاقة .( 24

ا أثلا. سقوطه .25 ٌي  ( تقل طاقة الوضع تدرٌج

 قة حركة الجسم  زٌادة كل من كتلته وسر ته .( تزداد طا26

 (  الرغم من تلاقص طاقة وضع الجسم أثلا. سقوطه إال أن طاقته المٌكالٌكٌة تظل ثا تة .27

 : أسئلة متنوعة  خامًسا

 ( اكتب رموز العناصر التالية :1)

 –اللحاس  –الفسفور  –األلوملٌوم  –الكالسٌوم  –اللٌتروجٌن  -الكلور  –ال وتاسٌوم  –الاودٌوم 

 الماراٌن  –الذهب  –الزئ    -الفضة 
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 ( اكتب التوزيع اإللكترونى لذرات العناصر التالية :2)

   
   -    

  -      
   -     

   -     
   

  ٌن  دد إلكترولات المستوى المارجى فى كل ذرة . -1

 احسب  دد اللٌوترولات فى كل ذرة . -2

 تبين التوزيع اإللكترونى لذرات بعض العناصر :( األشكال التالية 3)

 

 

 

 )جـ(     )ب(       ) أ (          

 ادرس هذه األشكال جيداً ثم عين كالً من :

 )جـ(   )ب(     ) أ (               

     :)أ( العدد الذرى لكل ذرة 

   : )ب( العدد الكتلى لكل ذرة

  : )جـ( دد االلكترولات فى المستوى المارجى

 : ات الطاقة المشيولة  االلكترولات)د(  دد مستوٌ

سم 9جم وحجمه  7,02( مكعب من الحديد كتلته 4)
3
 . احسب كثافة مادته . 

جم / سم ,5علًما بأن كثافتها جم  ,,2( احسب حجم قطعة من معدن كتلتها 5)
3
 . 

 لسرين سجلت النتائج اآلتية :جفى تجربة لتعيين كثافة ال( 6)

  جم  24كتلة المم ار فارغاي =  -

 جم  36,6كتلة المم ار و ه الجلسرٌن  -

سم 11حجم الجلسرٌن  المم ار =  -
3
 . 

 احسب كثافة الجلسرٌن .

2 6 

 
+ 8 

 ± 8 

2 8 

 
+ 12 

 ± 12 

2 2 8 

 
+ 17 

 ± 18 

7 
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 اباتاإلجـ

 أوالً : أكمـل ما يأتى :

سموحدة قٌاس الحجوم هى  -1
3
  جمووحدة قٌاس الكتلة هى  

جم / سموحدة الحجوم من المادة ووحدة قٌاسها  كتلةالكثافة هى  -2
3
 

فى الا ة  النيكل كرومفى الا ة الحلى فى حٌن تستمدم س ٌكة  الذهب والنحاستستمدم س ٌكة  -3

 ملفات التسمٌن . 

 . الصدأتطلى أ مدة اإللارة كل فترة لحماٌتها من  -4

 ٌلما من المواد التى ال توال  األلومنيومو الحديدمن المواد التى توال الحرارة والكهر ا.  -5

 . البالستيك و الخشبالحرارة والكهر ا. 

 . البروم ٌلما الذى ٌتركب من ذرتٌن هو  الزئبقالعلار السائل الذى ٌتركب من ذرة واحدة هو  -6

 ٌلما تتركب هذح الوحدات من وحدات أاير  الجزيئاتتتركب المادة من وحدات ايٌرة تسمى  -7

 . الذراتتسمى 

 شكل وحجم اإللا. . الغازاتشكل اإللا. الحاوى  ٌلما تأمذ  السائلٌأمذ  -8

متماثلتٌن    ٌلما ٌتركب جزئ الياز المامل مثل األرجون  ذرتينٌتركب جزئ الهٌدروجٌن من  -9

 . ذرة واحدةمن 

 وزن الجسم . بزيادةطاقة وضع الجسم تزداد  -11

 . أربع أمثالإذا زادت سر ة حركة الجسم إلى الضعف تزداد طاقة حركته إلى  -11

 . الجولس  وحدة وتقا شغلالطاقة هى المقدرة  لى  ذل  -12

 . Sوٌرمز لعلار الك رٌت  الرمز  Naٌرمز لعلار الاودٌوم  الرمز  -13

 . الصالبةو درجة الغليانو درجة االنصهارو  الكثافةٌمكن التمٌٌز  ٌن المواد الممتلفة  ن طرٌ   -14

 ٌلمتا درجتة الحترارة  درجةة االنصةهاردرجة الحرارة التتى ٌتحتول  لتدها التثلج إلتى متا. تستمى  -15

 . درجة الغليانالتى ٌتحول  لدها الما. إلى  مار تسمى 
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متن المتواد  الكبريةتو  الفحةم ٌلمتا  المطةاطمن المتواد الاتل ة اللٌلتة فتى درجتة الحترارة العادٌتة  -16

 التى ال تلٌن  التسمٌن .

ا  ٌلمتا التذهب و الصوديومال وتاسٌوم و  -17 ٌي ا كمٌائ متن المتواد ضتعٌفة  الفضةةمن المواد اللشطة جدي

 اللشاط الكٌمٌائى .

يوجةد بينهةا و  يوجد بينها مسافات بينيةو  فى حالة حركة مستمرةمن مواص جزٌئات المادة  -18

 . قوى ترابط

 ٌلمتا المستتافات ال ٌلٌتة  تتٌن جزٌئتات المتتا.  أقةةل مةا يمكةةنالمستافات ال ٌلٌتتة  تٌن جزٌئتتات الحدٌتد  -19
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 : اختر اإلجابة الصحيحة : ثانًيا

 ٌمكن التمٌٌز  ن طرٌ  التواٌل الكهر ى  ٌن كل من ............. -1

 (حديد وخشب –مشب و الستٌك  –)حدٌد ولحاس 

 من ماادر الطاقة الدائمة التى )ال تلضب( ............. -2

 الفحم( –التفا الت اللووٌة  – الشمس –)ال ترول      

  الطاقة المٌكالٌكٌة مجموع طاقتى ............. -3
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  لد سقوط جسم من أ لى إلى أسفل ................ -8

ا)تزٌد طاق  ٌي ا – تزيد طاقة الحركة تدريجًيا – ة الوضع تدرٌج ٌي  (تقل سر ة الجسم تدرٌج

ا -9 ٌي  أل لى ................  لد قذف جسم رأس
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سم 11فإن كتلة  
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 الزلط ( – الفلين –اللحاس  –) الحدٌد  ....من المواد التى تطفو فو  سطح الما.  -19

 أك ر من ( –وى تسا – أقل من)  كثافة الما. . ................كثافة زٌت ال ترول  -21
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 ال ترول ( –الفحم  – الرياح –) المشب 



12 

 ثالثاً : اكتب المصطلح العلمى :

 (العنصر)  ( أ سط اورة لقٌة للمادة ال ٌمكن تحلٌلها إلى ما هو أ سط ملها .1

 المادة .( أاير جز. من المادة ٌمكن أن ٌوجد  لى حالة الفراد وتتضح فٌه مواص 2

 (الجزئ)          

 (المركب)    ( لاتج اتحاد ذرتٌن أو أكثر لعلاار ممتلفة .3

 (البينية المسافات)     ( الفراغات الموجودة  ٌن جزٌئات المادة .4

 (الذرة)   ( أاير وحدة  لائٌة للمادة تشترك فى التفا الت الكٌمٌائٌة .5

 (الذرى العدد)     . (  دد ال روتولات الموج ة فى لواة الذرة6

 (الكتلى العدد)   وتولات واللٌوترولات فى اللواة .( مجموع أ داد ال ر7

 ( الطاقة التى ٌكتس ها أو ٌفقدها االلكترون  لدما ٌلتقل من مستوى طاقة إلى مستوى طاقة آمر .8

 (الكم / الكوانتم)          

ا ( جسٌمات9  (االلكترونات)  ل اللواة .تدور حو سال ة الشحلة وكتلتها ضئٌلة جدي

  ( درجة الحرارة التى ٌ دأ  لدها تحول المادة من الحالة الال ة إلى الحالة السائلة .11

 (االنصهار درجة)

 (الطاقة مستويات)  ( ملاط  وهمٌة تتحرك ماللها االلكترولات حسب طاقتها .11

 (الكثافة)      ( كتلة وحدة الحجوم من المادة .12

 (الطاقة)       المقدرة  لى  ذل شيل .( 13

ا14  (المثارة الذرة)     من الطاقة . ( الذرة التى تكتسب قدري

 (الغليان درجة) ( درجة الحرارة التى ت دأ  لدها المادة فى التحول من سائلة إلى غازٌة .15

 (طاقة الوضع)   ( الطاقة الممتزلة  الجسم لتٌجة الشيل الم ذول  لٌه .16

 (طاقة الحركة)     لشيل الم ذول أثلا. حركة الجسم .( ا17

 ( الطاقة الميكانيكية)     ( مجموع طاقتً الوضع والحركة للجسم .18
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 : علل لما يأتى  رابًعا

 . ( تطفو قطعة من الخشب على سطح الماء فى حين تغوص قطعة من الرصاص1

 الرااص أك ر من كثافة الما. .ألن كثافة المشب أقل من كثافة الما.    ٌلما كثافة  

 ( تستخدم أسياخ من الحديد فى خرسانة المبانى وال تستخدم أسياخ من النحاس .2

 ألن الحدٌد أكثر اال ة وقوة من اللحاس . 

 ( تتحول قطعة من الثلج إلى ماء سائل إذا تركت فى الجو العادى فترة من الزمن .3

األ  س( )افر ن درجة الاهار الثلج ملمفضة جدي

 من الحديد الصلب له يد من البالستيك . ستخدم رجل الكهرباء مفكاً مصنوًعا( ي4

 ألن الحدٌد الالب جٌد التواٌل للكهر ا.    ٌلما ال الستٌك ردئ التواٌل للكهر ا. . 

 ( اختفاء قليل من ملح الطعام عند وضعه فى كوب به ماء فترة من الزمن .5

 فى المسافات ال ٌلٌة لجزٌئات الما. .ألن جزٌئات ملح الطعام دملت  

 ( حجم مخلوط الكحول والماء أقل من مجموع حجميهما قبل الخلط . 6

 ألن جزٌئات الكحول دملت فى المسافات ال ٌلٌة لجزٌئات الما. . 

 ( يصعب تفتيت قطعة من الحديد بأصبع اليد .7

ا جزٌئات الحدٌد   ٌن  س ب قوة تماسك   .ك ٌرة جدي

 المادة الصلبة بشكلها مهما اختلف شكل اإلناء الحاوى لها .( تحتفظ 8

 لاير المسافات ال ٌلٌة  ٌن جزٌئات المادة الال ة ولك ر قوة تماسك جزٌئاتها . 

 ( الذرة متعادلة الشحنة الكهربية .9

 (-ال روتولات الموج ة )+( ٌساوى  دد االلكترولات )  دد ألن 

 لذرى .( العدد الكتلى أكبر من العدد ا,1

ألن العدد الكتلى هو  دد ال روتولات و دد اللٌترولات دامل اللواة    ٌلما العدد الذرى هو 

  دد ال روتولات فقط .

 إلكتروناً . 18( فى الذرة ال يتحمل أكثر من M( مستوى الطاقة الثالث )11

ن 2ط قاي للقا دة ) 
2

M = )2 ( ×3)( فإن المستوى الثالث )
2
 إلكترولاي . 18=  9×  2=  
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ن2( ال تنطبق العالقة 12
2
 على المستويات األعلى من الرابع . 

 إلكترون. 32ألن الذرة تا ح غٌر مستقرة إذا زاد  دد االلكترولات فى أى مستوى طاقة  ن  

 فى تفاعل كيميائى فى الظروف العادية . 10Ne( ال تدخل ذرة النيون 13

  10Ne     ( إلكترولات.8مستوى الطاقة المارجى مكتمل  ـ )ألن  

 . Lبااللكترونات قبل المستوى  K( يمأل المستوى 14

 . Lأقل من طاقة المستوى  Kألن طاقة المستوى  

 ( اختالف المواد عن بعضها فى الخواص الكيميائية .15

 .الطاقة األمٌرة للذرة  مستوى س ب امتالف  دد االلكترولات فى  

 ( الكتل المتساوية من المواد المختلفة حجومها مختلفة .16

 المتالف كثافة كل ملها من اآلمر . 

 ( تمأل بالونات االحتفاالت بغاز الهيليوم أو الهيدروجين .17

 ألن كثافة الهٌلٌوم أو الهٌدروجٌن أقل من كثافة الهوا. فترتفع إلى أ لى . 

 البترول .( ال يستخدم الماء فى أطفاء حرائق 18

ألن كثافة ال ترول أقل من كثافتة المتا. فٌطفتو ال تترول فتو  ستطح المتا. و التتالى ٌظتل الحرٌت   

 مشتعال .

 ( تصنع أسالك الكهرباء من النحاس وتغطى بطبقة من البالستيك .19

ألن اللحتتاس متتن المتتواد جٌتتدة التواتتٌل للكهر تتا.  ٌلمتتا ال الستتتٌك متتن المتتواد ردٌئتتة التواتتٌل  

 للكهر ا. .

 ( تصنع معظم أوانى الطهى من األلومنيوم ومقابضها من الخشب .,2

ألن األلوملٌتتوم متتن المتتواد جٌتتدة التواتتٌل للحتترارة  ٌلمتتا المشتتب متتن المتتواد ردٌئتتة التواتتٌل  

 للحرارة .

 ( يحفظ البوتاسيوم والصودوم فى المعمل تحت سطح الكيروسين .21

 لرطب .لملع تفا لهما مع أكسجٌن الهوا. ا 

 ( تستخدم الفضة والبالتين والذهب فى صناعة الحلى .22

 لضعف لشاطها الكٌمٌائى فتحتفظ   رٌقها المعدلى فترة طوٌلة . 

2 8 

K L 
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 ( جزئ األكسجين جزئ عنصر بينما جزئ كلوريد الهيدروجين جزئ مركب .23

ون من هٌدروجٌن ٌتكلألن جزئ األكسجٌن ٌتكون من ذرتٌن متماثلتٌن  ٌلما جزئ كلورٌد ا 

 ذرتٌن ممتلفتٌن .

 ( يفضل االعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر للطاقة .24

 أللها ماادر رمٌاة وغٌر ملوثة لل ٌئة . 

 ( تقل طاقة الوضع تدريجًيا أثناء سقوطه .25

ا مع   ٌي ا وطاقة وضع الجسم تتلاسب طرد ٌي ألن ارتفاع الجسم  ن سطح األرض ٌقل تدرٌج

 .االرتفاع 

 ( تزداد طاقة حركة الجسم بزيادة كل من كتلته وسرعته .26

ا مع كل من كتلته ومر ع سر ته . ٌي  ألن طاقة حركة الجسم تتلاسب طرد

 ( بالرغم من تناقص طاقة وضع الجسم أثناء سقوطه إال أن طاقته الميكانيكية تظل ثابتة .27

 الزٌادة فى طاقة حركته . ألن اللقص الحادث فى طاقة وضع الجسم أثلا. سقوطه ٌساوى 

 خامساً : أسئلة متنوعة 

 ( اكتب رموز العناصر التالية :1)

 –اللحاس  –الفسفور  –األلوملٌوم  –الكالسٌوم  –اللٌتروجٌن  -الكلور  –ال وتاسٌوم  –الاودٌوم 

 الماراٌن  –الذهب  –الزئ    -الفضة 

 : اإلجابة

 الرموز العناصر الرموز العناصر

 K ال وتاسٌوم Na الاودٌوم

 N النيتروجين Cl الكلور

 Al األلومنيوم Ca الكالسيوم

 Cu النحاس P الفسفور

 Hg الزئبق Ag الفضة

 Zn الخارصين Au الذهب
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 ( اكتب التوزيع اإللكترونى لذرات العناصر التالية :2)

   Li  - He -  Mg - Cl - Na 

 ذرة . ٌن  دد إلكترولات المستوى المارجى فى كل  -1

 احسب  دد اللٌوترولات فى كل ذرة . -2
 

عدد االلكترونات فى  عدد النيوترونات
 المستوى الخارجى

 توزيعه

K       L       M 

 اسم العنصر

12 
 

18 
 

12 
 

2 
 

1 

1 
 

7 
 

2 
 

2 
 

1 

2   -    8    -   1 

 
2   -    8    -    7 

 
2   -    8    - 2 

 
2 
 

2 - 1 

    
   

 

    
   

 

    
   

 

   
  

 
   
  

 

 
 ( األشكال التالية تبين التوزيع اإللكترونى لذرات بعض العناصر :3)

 

 

 

 )جـ(     )ب(       ) أ (

 ثم عين كالً من : ادرس هذه األشكال جيًدا

 )جـ(  )ب(  )أ(       

 17 - 12 - 8    )أ( العدد الذرى لكل ذرة :

 35 - 24 - 16    )ب( العدد الكتلى لكل ذرة :

 7 - 2 - 6  لكترولات فى المستوى المارجى :)جـ( دد اإل

 3 - 3 - 2 لكترولات :ات الطاقة المشيولة  اإل دد مستوٌ)د( 

2 6 

 
+ 8 

 ± 8 

2 8 

 
+ 12 

 ± 12 

2 2 8 

 
+ 17 

 ± 18 

7 
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سم 9جم وحجمه  7,02( مكعب من الحديد كتلته 4)
3
 . احسب كثافة مادته . 

الكثافة = 
الكتلة

الحجم
  =

7,02

9
جم / سم 708=   

3
 

جم / سم ,5جم علًما بأن كثافتها  ,,2( احسب حجم قطعة من معدن كتلتها 5)
3

 

الحجم = 
الكتلة

الكثافة
  =

2,,

5,
سم 4=   

3
 

 فى تجربة لتعيين كثافة اللسرين سجلت النتائج اآلتية :( 6)

   جم  24كتلة المم ار فارغاي =  -

 جم  36,6كتلة المم ار و ه الجلسرٌن  -

سم 11حجم الجلسرٌن  المم ار =  -
3
 . 

 احسب كثافة الجلسرٌن .

 كتلة المخبار فارغ  –كتلة الجلسرين = كتلة المخبار وبه الجلسرين 

 جم . 1206=  24 – 3606=   

الكثافة = 
الكتلة

الحجم
  =

1206

1,
جم / سم 1026=   

3
 


