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 مراجعة على الوحدة األوىل

 اكتب المصطلح العلمى :: 1س

  أول جدول دورى حقيقى لتصنيف العناصر. -1

 الذرية . أوزانهاجدول دورى رتبت فيه العناصر حسب  - 

مرتبة تبًعاا جزء من الجدول الدورى يحتوى عناصر لها نفس الخواص فى أعمدة رأسية  -2

 .لألعداد الذرية

 جدول رتبت فيه العناصر تصاعدياً حسب الزيادة فى أعدادها الذرية .  -3

جدول رتبت فيه العناصر حسب الزيادة فى أعدادها الذرية وطريقة ملا مستويات  -4

    باأللكترونات .الطاقة الفرعية 

 مجموعات عناصر توجد فى وسط الجدول الدورى . -5

       (d)عناصر الفبة  -أو 

 عناصر تبدأ من الدورة الرابعة بالجدول الدورى . - 

  عناصر توجد فى المجموعة الصفرية من الجدول الدورى . -6

 ( وتوجد أسفل الجدول الدورى .Fعناصر الفبة ) -7

  ات داخل نواة الذرة .أكتشف البروتون -8

  أكتشف مستويات الطاقة الربيسية . -9

 مقدرة الذرة فى الجزئ التساهمى على جذب ألكترونات الرابطة نحوها .  -11

  وحدة قياس الحجم الذرى ويعادل جزء من مليون مليون من المتر . -11

  . 7Aعناصر ال فلزية آحادية التكافؤ وتوجد فى المجموعة  -12

 عناصر تضم أعلى الالفلزات سالبية كهربية . -أو 
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  . السالبية بين عناصرها كبير نسبًيامركبات تساهمية فرق  -13

 عناصر تجمع بين خصابص الفلزات والالفلزات .  -14

 أكثر العناصر الفلزية نشاطاً وأكبر فى الحجم الذرى . -15

  أقوى العناصر الالفلزية وأكبر سالبية كهربية . -16

 غاز يتصاعد عند تفاعل الفلزات النشطة مع األحماض المخففة . -17

 مركب يتكون عند تفاعل الصوديوم مع الماء . -18

  فلز ال يتفاعل مع األحماض المخففة . -19

 أكاسيد بعض الفلزات تذوب فى الماء وتعطى قلويات . -21

 ترتيب العناصر الفلزية تنازلياً حسب نشاطها الكيميابى .  -21

  أكاسيد ال فلزات تذوب فى الماء وتعطى محاليل حمضية . -22

 مجموعة توجد فى أقصى يسار الجدول . -23

 أول مجموعة فى الجدول الدورى . -  

 فى الجدول الدورى الحديث . (1A)عناصر المجموعة  -24

  ( .Sعناصر فلزية آحادية التكافؤ ضمن الفبة ) -  

 ( . Sمن الفبة )عناصر فلزية ثنابية التكافؤ وض -25

 هالوجين يوجد فى الحالة السابلة .  -26

 هالوجين يوجد فى الحالة الصلبة .  -27

  فلز يستخدم فى الحالة السابلة فى نقل الحرارة من قلب المفاعل إلى خارجة . -28

 عنصر مشع يستخدم فى حفظ األغذية .  -29

 لكترونية . فلز يستخدم فى صناعة الشرابح اإل شبه -31

  ال فلز يستخدم فى حفظ قرنية العين . -31

 رابطة كيميابية تنشأ بين جزيبات الماء وبعضها البعض . -32

 التلوث الناشا عن إختالط فضالت اإلنسان والحيوان بالماء . -33
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 : أكمل العبارات اآلتية : 2س

بينماا ماوزلى تصاعدياً حساب الزياادة فاى أوزانهاا ................ العناصر رتب مندليف  -1

 رتب العناصر تصاعدياً حسب الزيادة فى .................

الجاااادول الاااادورى الحااااديث يتكااااون ماااان ................  دورات أفقيااااة و ..............  -2

 مجموعة رأسية .

فاااى الااادورة الواحااادة ................ الحجااام الاااذرى و ................ الساااالبية الكهربياااة  -3

 لعدد الذرى .بزيادة ا

 من أمثلة المركبات القطبية ................ و ................. -4

 عندما تذوب أكاسيد الفلزات تكون ................. -5

كاااال دورة فااااى الجاااادول الاااادورى الحااااديث تباااادأ بااااع ................ و تنتهااااى بعنصاااار  -6

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

 الدورة الواحدة يقع فى المجموعة .................أعلى العناصر سالبية كهربية فى  -7

 عندما يتفاعل الصوديوم مع الماء يتصاعد غاز ................. -8

 ................ يعتبر من الهالوجينات . -9

 ................ يحل محل ................ فى محاليل أمالحه . -11

 تويات الطاقة الربيسية .العالم ................ اكتشف مس -11

 أكسيد الصوديوم من األكاسيد ................. -12

 أقوى الفلزات تقع فى المجموعة ................. -13

14-  2Na + …………             2NaOH + H2↑  

15-  2NaBr + Cl2             2NaCl + ………… 

16-  Cl2 + 2KBr             2KCl + ………… 

17-  CO2 + H2O               ………… 

18-  MgO + H2O               ………… 

19-  2Mg + O2             …………   
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21- C + O2              ………… 

 م . °م ويتجمد عند .............. °يغلى الماء عند .............. -21

بإسااااتخدام  ................. ، .................يتحلاااال الماااااء ................. لعنصاااارى  -22

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

زيااادة تركيااز الزببااق فااى الميااا  يااؤدى إلااى ................. بينمااا الاازرني  يااؤدى إلااى  -23

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

 من أمثلة الملوثات الصناعية ................. ، ................. و ................. -24

 

 : علل لما يأتى : 3س

 عناصر المجموعة الواحدة لها نفس الخواص . -1

 ترك مندليف خانات فارغة فى جدوله الدورى . -2

 يقل الحجم الذرى فى الدورة الواحدة بزيادة العدد الذرى . -3

 الحجم الذرى يزداد فى المجموعة الواحدة بزيادة العدد الذرى . -4

 القطبية . الماء والنشادر من المركبات -5

 الماء أكثر قطبية من النشادر . -6

 من المركبات القطبية . االميثان وكبريتيد الهيدروجين ليس -7

 السيزيوم أكثر فلزات األقالء فلزية . -8

 الفلور أنشط الالفلزات . -9

 للتميز بين النحاس والماغنسيوم . HClيمكن استخدام حمض  -11

 ( باألقالء .1Aتسمية عناصر ) -11

 .عناصر األقالء آحادية التكافؤ  -12

 يحفظ الصوديوم والبوتاسيوم تحت سطح الكيروسين . -13

 . 1Aالبوتاسيوم أكثر نشاطاً من الصوديوم فى المجموعة  -14

 .19Kوأقل نشاطاً من البوتاسيوم  12Mgأكثر نشاطاً من الماغنسيوم  11Naالصوديوم  -15
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 . بالهالوجينات 7Aتسمية المجموعة  -16

 المشع يستخدم فى حفظ األغذية . 61الكوبلت  -17

 يستخدم السليكون فى األجهزة األلكترونية . -18

 يستخدم النيتروجين المسال فى حفظ قرنية العين . -19

 يطفو الثلج فوق سطح الماء . -21

 شذوذ خواص الماء . -21

 : حدد موقع العناصر اآلتية فى الجدول الدورى : 3س

 (1 )6C   (2 )11Na   (3 )10Ne  

 (4 )18A   (5 )17Cl   (6 )9F 

 (7 )1H   (8 )2He   (9 )13Al 

 (11 )7N 

 : وجد العدد الذرى للعناصر اآلتيةأ:  4س

  2A( عنصر يقع فى الدورة الرابعة والمجموعة 1

 . ( عنصر فى المجموعة الصفرية والدورة الثالثة2

 والدورة الرابعة . (3Aعشر ) ( عنصر يقع فى المجموعة الثالثة3

 عنصر يقع فى المجموعة الصفرية والدورة األولى . (4

 والدورة الثالثة . (7Aعشر) ( عنصر يقع فى المجموعة السابعة5
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 مراجعة على الوحدة األوىل

 اكتب المصطلح العلمى :: 1س

 مجموعات   -2     جدول مندليف -1

 الجدول الدورى الحديث   -4     )جدول موزلى ( -3

 غازات خاملة  -6     العناصر اإلنتقالية -5

 رذرفورد   -8    نيدات وأكتنيداتالنث  -7

 السالبية الكهربية  -11      بور  -9

 هالوجينات -12      بيكومتر  -11

 أشبا  فلزات -14   القطبى المركب التساهمى  -13

 الفلور -16      السيزيوم -15

 هيدروكسيد الصوديوم  -18     الهيدروجين  -17

 اكاسيد قاعدية   -21      النحاس  -19

 أكاسيد حمضية  -22   متسلسلة النشاط الكيميابى -21

23- (1A)      24-  األقالء 

 البروم -2A    26األقالء األرضية  -25

 الصوديوم السابل -28      اليود -27

    السليكون -31     61الكوبلت  -29

  رابطة هيدروجينية -32    النيتروجين المسال -31

 تلوث بيولوجى -33
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 : أكمل العبارات اآلتية : 2س

بينمااا مااوزلى رتااب العناصاار  الذريةةةحسااب الزيااادة فااى أوزانهااا  رتااب مناادليف تصاااعدًيا -1

 . أعدادها الذريةحسب الزيادة فى  تصاعدًيا

 مجموعة رأسية . 11دورات أفقية و  7الجدول الدورى الحديث يتكون من  -2

 السالبية الكهربية بزيادة العدد الذرى . تزدادالحجم الذرى و  يقلفى الدورة الواحدة  -3

 . ماءو  نشادرمن أمثلة المركبات القطبية  -4

 . قلوياتعندما تذوب أكاسيد الفلزات تكون  -5

ال و تنتهااى بعنصاار  قةةوى عنصةةر فلةةزىكاال دورة فااى الجاادول الاادورى الحااديث تباادأ بااع  -6

 . فلزى قوى

 . 7Aأعلى العناصر سالبية كهربية فى الدورة الواحدة يقع فى المجموعة  -7

 . هيدروجينعندما يتفاعل الصوديوم مع الماء يتصاعد غاز  -8

 يعتبر من الهالوجينات . كلور -9

 فى محاليل أمالحه . البروميحل محل  الكلور -11

 اكتشف مستويات الطاقة الربيسية . بورالعالم  -11

 .القاعديةأكسيد الصوديوم من األكاسيد  -12

 . 1Aأقوى الفلزات تقع فى المجموعة  -13

14-  2Na + [2H2O]            2NaOH + H2↑  

15-  2NaBr + Cl2              2NaCl + Br2 

16-  Cl2 + 2KBr             2KCl + Br2 

17-  CO2 + H2O            H2CO3 

18- MgO + H2O           Mg(OH)2  

19-  2Mg + O2           2MgO  

21- C + O2            CO2  

 م . °صفرم ويتجمد عند  °111يغلى الماء عند  -21
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 . فولتامتر هوفمانبإستخدام  2H  ،2Oلعنصرى  كهربًيايتحلل الماء  -22

سةرطان بينما الزرني  يؤدى إلى  فقدان البصرزيادة تركيز الزببق فى الميا  يؤدى إلى  -23

  الكبد

 . الزرنيخو  الزئبق،  مبيدات كيميائيةمن أمثلة الملوثات الصناعية  -24

 : علل لما يأتى : 3س

 كترونات فى المستوى األخير )نفس التكافؤ(ألنها تحتوى على نفس عدد اإلل -1

 لتنبأ  بأكتشاف عناصر جديدة . -2

 لكترونات التكافؤ .لزيادة قوة جذب النواة إل -3

 لكترونات .عدد مستويات الطاقة المشغولة باإللزيادة  -4

 . الكهربية بين عناصر  كبير نسبًيا ألن فرق السالبية -5

بااين  ألن فاارق السااالبية الكهربيااة بااين عناصاار الماااء أكباار ماان فاارق السااالبية الكهربيااة -6

 عناصر النشادر .

 ألن فرق السالبية بين عناصرها صغير . -7

 لكترون التكافؤ .إألن حجمه الذرى كبير ويسهل فقد  -8

 ألنه أكبر العناصر سالبية كهربية حيث أن حجمه الذرى صغير . -9

ويتصاعد غااز الهيادروجين الاذى يشاتعل  HClحمض الهيدروكلوريك ألنه يتفاعل مع  -11

 يحدث تفاعل مع النحاس . بفرقعة وال

 ألنها تتفاعل مع الماء مكونة محلول قلوى ) هيدروكسيد فلز ( -11

 .  ثناء التفاعلألكترون فى المستوى األخير تميل لفقد  إعناصر األقالء تحتوى على  -12

 لعزلهم عن بخار الماء بالهواء الجوى وأنهم أكبر كثافة من الكيروسين . -13

الكيميابى فاى المجموعاة الواحادة بزياادة العادد الاذرى حياث يزياد الحجام لزيادة النشاط  -14

 الذرى .
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بزيااادة  احاادة تقاال الخاصااية الفلزيااةالصااوديوم أنشااط ماان الماغنساايوم ألن فااى الاادورة الو -15

العدد الذرى / أقل نشاطاً من البوتاسيوم ألن فى المجموعاة الواحادة تازداد الصافة الفلزياة 

 والنشاط الكيميابى بزيادة العدد الذرى .

 .  الهالوجين ألنها تتفاعل مع الفلزات مكونة أمالح -16

 سان .ندون أن تؤثر على صحة اإل ألنه يصدر عنه أشعة تمنع تكاثر خاليا الجراثيم -17

 .ة الحرارةألنه من أشبا  الموصالت ودرجة توصيلة للكهرباء تتوقف على درج -18

 م ( 196 -نخفاض درجة غليانه ) ال -19

م تقال كثافتاه ويطفاو فاوق ساطح المااء علاى  °4ألن عند وصاول المااء لدرجاة حارارة  -21

 هيبة بلورات سداسية الشكل .

 .لوجود الروابط الهيدروجينية  -21

 : حدد موقع العناصر اآلتية فى الجدول الدورى : 3س

 (1 )6C    4المجموعةA  الدورة الثانية 

 (2 )11Na    1المجموعةA  الدورة الثالثة 

 (3 )10Ne   الدورة الثانية  المجموعة الصفرية 

 (4 )18Ar   الدورة الثالثة  المجموعة الصفرية 

 (5 )17Cl    7المجموعةA  الدورة الثالثة 

 (6 )9F    7المجموعةA   الثانيةالدورة 

2 4 

2 8 1 

2 8 

2 8 8 

2 8 7 

2 7 
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 (7 )1H    1المجموعةA  األولى الدورة 

 (1 )2He   األولى الدورة  المجموعة الصفرية 

 (9 )13Al    3المجموعةA  الثالثة الدورة 

 (11 )7N    5المجموعةA   الثانيةالدورة 

 

 : وجد العدد الذرى للعناصر اآلتيةأ:  4س

   2A( عنصر يقع فى الدورة الرابعة والمجموعة 1

 21عدد  الذرى =  

 ( عنصر فى المجموعة الصفرية والدورة الثالثة 2

 =18 

 14العدد الذرى =    (3

 2العدد الذرى =    (4

 17العدد الذرى =    (5

 

1 

2 

2 8 3 

2 5 

2 8 4 

2 

2 8 7 

2 8 8 2 

2 8 8 


