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انىحذح انثبٍَخ  :انًبدح و انطبقخ
انفظم األول  :انشيىص وانظٍغ انكًٍٍبئٍخ وقىاٍٍَ االرحبد انكًٍٍبئً
* انسؤال  :اخزش اإلخبثخ انظحٍحخ عهًٍب ً نكم يٍ انعجبساد انزبنٍخ و ضع عاليخ ( √) فً انًشثع انًقبثم نهب :
 -1اٌشِض اٌى١ّ١بئٌ ٟعٕصش اٌىٍٛس:
Ca
 -2عذد اٌزأوسذ أل ْٛ٠فٍض األٌَّٛ١ٔٛ
+2 ,+3

C
(

Cr
13Aℓ

Cℓ

):

+3

+1

3-

٠ -3شِض أل ْٛ٠األوسج ٓ١ثبٌشِض :
O+1

O+2

O-1

O-2

 -4اٌشِض اٌز٠ ٞذي عٍ ٝجضا ٚادذ ِٓ اٌ١ٙذسٚج: ٓ١
2H

H2

3H

2H2

 -5رىبفؤ اٌىجش٠زبد فِ ٟشوت وجش٠زبد األٌّٕ: َٛ١
أدبدٟ٠

صٕبئٟ

صالصٟ

سثبعٟ

 -6اٌشِض اٌى١ّ١بئٌ ٟعٕصش اٌز٘ت :
Ag

Au

Hg

Fe

 -7سِض ٠ذي عٍ ٝصالس جض٠ئبد ِٓ غبص األوسج: ٓ١
3O

3O2

O3

2O3

 -8عذد رأوسذ اٌصٛد َٛ٠فِ ٟشوت وٍٛس٠ذ اٌصٛد: َٛ٠
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* السؤال  :أكتب بين القوسين كلمة ( صحيحة ) للعبارة الصحيحة و كلمة ( خطأ ) للعبارة غير الصحيحة
علميا في كل مما يأتي:
( ) ----------------------
 .1عٍّ١خ األوسذح ٠زُ فٙ١ب اوزسبة اٌّبدح ٌإلٌىزشٔٚبد .
 .2اٌعبًِ اٌّؤوسذ ِبدح رسزمجً اإلٌىزشٔٚبد ِٓ ِبدح أخش. ٜ

( ) ----------------------

٠ .3ذز ٜٛوً ِشوت و١ّ١بئ ٟعٍ ٝشك أٚ ٝٔٛ٠ادذ .

( ) ----------------------

٠ .4ذي اٌشِض (  ) 2N2عٍ ٝرسر١ٔ ٓ١زشٚج. ٓ١

( ) ----------------------

* السؤال  :أكتب بين القوسين االسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية :
( ) ----------------------
 -1اٌعٍّ١خ اٌز٠ ٟزُ فٙ١ب فمذ اٌّبدح ٌإلٌىزشٔٚبد .
 -2اٌّبدح اٌز ٟرّٕخ اإلٌىزشٔٚبد ٌّبدح أخش.ٜ

( ) ----------------------

 -3اٌعٍّ١خ اٌز٠ ٟزُ فٙ١ب اوزسبة اٌّبدح ٌإلٌىزشٔٚبد.

( ) ----------------------

 -4اٌّبدح اٌز ٟرسزمجً اإلٌىزشٔٚبد ِٓ ِبدح أخش.ٜ

( ) ----------------------

 -5رّض ً١سِض٠ ٞذٌٕب عٍٛٔ ٝع اٌزساد اٌّىٔٛخ ٌٍجضٞء  ٚعذد٘ب .

( ) ----------------------

 -6شمٛق أ١ٔٛ٠خ رذز ٞٛعٍ ٝرسح ٚادذح أ ٚأوضش ِٓ اٌعٕصش ٔفسٗ .

( ) ----------------------

 -7شمٛق أ١ٔٛ٠خ رذز ٞٛعٍ ٝرسر ٓ١أ ٚأوضش ِٓ عٕبصش ِخزٍفخ .

( ) ----------------------

 -8عذد اإلٌىزشٔٚبد اٌز ٟرفمذ٘ب اٌزسح أ ٚرىزسجٙب أ ٚرشبسن ثٙب عٕذ رفبعٍٙب ِع رسح عٕصش آخش ( ) ----------------------

 -9اٌّشوت اٌى١ّ١بئ ٟإٌمِّٙ ٟب اخزٍفذ طشق رذض١شٖ ٠زشوت ِٓ عٕبصش ٔفسٙب ِزذذح ِع ثعضٙب ثٕست وزٍ١خ صبثزخ .
( ) ----------------------
ِ -11جّٛع وزً اٌّٛاد اٌذاخٍخ ف ٟاٌزفبعً ٠سبِ ٞٚجّٛع وزً اٌّٛاد إٌبرجخ ِٓ اٌزفبعً) ---------------------- ( .
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* انسؤال  :أكًم كال يٍ انعجبساد انزبنٍخ ثًب ٌُبسجهب عهًٍب ً :
 3O2 -1سِض و١ّ١بئ٠ ٟذي عٍ --------------- ٝجض٠ئبد ِٓ غبص األوسج. ٓ١
 -2اٌشك األ ٟٔٛ٠اٌجس١ظ ٌعٕصش اٌىبٌس َٛ١سِضٖ ---------------
 AgBr -3ص١غخ و١ّ١بئ١خ ٌّشوت ---------------
٠ -4خزٍف عذد اٌزأوسذ ٌٍزسح ٔفسٙب رجعب ً الخزالف  ---------------اٌز ٞرٛجذ ف.ٗ١
* انسؤال  :قبسٌ ثٍٍ كال يًب ٌهً حست كًب هى يىضح ثبندذول انزبنً :
ٚجٗ اٌّمبسٔخ

اٌزىبفؤ

عذد اٌزأوسذ

-------------------------------------------- ------------------------------------------اٌزعش٠ف

-------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ --

--------------------------------------------

اٌمّ١خ

-----------------------------

-----------------------------

اإلشبسح

-----------------------------

-----------------------------
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*ربثع انسؤال  :قبسٌ ثٍٍ كال يًب ٌهً حست كًب هى يىضح ثبندذول انزبنً :
وجش٠زبد األٌَّٛ١ٔٛ

دّط اٌ١ٙذسٚوٍٛس٠ه

-----------------------------

-----------------------------

اٌىبٌسَٛ١

اٌجشَٚ

ٚجٗ اٌّمبسٔخ
اٌص١غخ اٌى١ّ١بئ١خ

ٚجٗ اٌّمبسٔخ
ص١غخ األْٛ٠

-----------------------------

-----------------------------

عذد اٌزأوسذ

-----------------------------

-----------------------------

اٌصٛدَٛ٠

ٚجٗ اٌّمبسٔخ

11Na

-----------------------------

اٌفٍٛس

9F

-----------------------------

سِض األْٛ٠
قىاٍٍَ ويسبئم
كتلة العنصر × 200
 -1إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ ٌٍعٕصش =

كتلة المركب

 -2وزٍخ ِشوت ٠زى ِٓ ْٛصالس عٕبصش(  =)A+B+Cوزٍخ اٌعٕصش األٚي  + Aوزٍخ اٌعٕصش اٌضبٔ + B ٟوزٍخ اٌعٕصش اٌضبٌش C
 -3وزٍخ عٕصش داخً ِشوت = وزٍخ اٌّشوت -
 -4إٌسجخ إٌٙبئ١خ ث ٓ١عٕصش= ٓ٠
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وزٍخ ثبل ٟاٌعٕبصش

النسبة المئوية للعنصر 2

النسبة المئوية للعنصر 1
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* انسؤال  :حم انًسبئم :
ص 124
 -1ادست ٔسجخ وال ِٓ األوسجٚ ٓ١اٌ١ٙذسٚج ٓ١ف ٟعٕ١خ ِٓ اٌّبء إٌم ٟاٌز ٞوزٍزٗ (  )11جُ ٚوزٍخ اٌ١ٙذسٚج )1.1 ( = ٓ١جُ ؟
 وزٍخ األوسج----------------------------- : ٓ١------------------

 -إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ ٌألوسج: ٓ١

------------------

----------------------------

 -إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ ٌٍ١ٙذسٚج: ٓ١

---------------------------------------------

--------------------------- إٌسجخ إٌٙبئ١خ ث ٓ١األوسجٚ ٓ١اٌ١ٙذسٚج---------------------------- : ٓ١ -2إرا أدشلٕب (  ) 12جُ ِٓ اٌّغٕس َٛ١ف ٟاألوسجٕ٠ ٓ١زج (  ) 21جُ ِٓ أوس١ذ اٌّغٕس ، َٛ١فّب إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ ٌٍّغٕسٚ َٛ١األوسجٓ١
 وزٍخ األوسج--------------------------- : ٓ١ إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ ٌألوسج---------------------------------- : ٓ١ إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ ٌٍّغٕس---------------------------------- : َٛ١ إٌسجخ إٌٙبئ١خ ث ٓ١األوسجٚ ٓ١اٌّغٕس--------------------------- : َٛ١-------------------------- ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
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* انسؤال  :عهم نًب ٌهً رعهٍال عهًٍب سهًٍب ( أركش انسجت ) :
 -1األوسذح ٚاالخزضاي عٍّ١زبْ ِزالصِزبْ .
 -------------------------- ------------------ -------------------------------------- ---------------------------- -2عذد اٌزأوسذ أل Cℓ - ْٛ٠دائّب -1
 -------------------------- ------------------ -------------------------------------- ----------------------------٠ -3زغ١ش ٌ ْٛاٌزفبح ثعذ رمش١ش٘ب  ،صُ رشوّٙب ٌّذح ف ٟاٌٛٙاء اٌشطت .
 -------------------------- ------------------ -------------------------------------- ---------------------------- -4عذد رأوسذ اٌشك اٌالفٍض٠ ٞىِ ْٛسجٛق ثئشبسح ابٌجخ .
 -------------------------- ------------------ -------------------------------------- ---------------------------- -5رىبفؤ إٌزشٚج ٓ١ف ٟغبص األِ١ٔٛب ( 3 = ) NH3
 -------------------------- ------------------ -------------------------------------- ---------------------------- -6رىبفؤ األوسج ٓ١داخً جضا اٌّبء ( 2 = ) H2O
 -------------------------- ------------------ -------------------------------------- ---------------------------- -7اٌشمٛق األ١ٔٛ٠خ ٌٍفٍضاد رى ْٛدائّب ِٛججخ .
 -------------------------- ------------------ -------------------------------------- ---------------------------- -8عٕذ ارذبد األوسجِ ٓ١ع اٌىشثٚ ْٛدسبة وزٍزّٙ١ب ٠زىٔ ْٛفس اٌىزٍخ ِٓ صبٔ ٟأوس١ذ اٌىشث. ْٛ
-------------------------- ------------------ -------------------------------------- ---------------------------- -
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*انسؤال  :يبرا ٌحذس فً كم يٍ انحبالد انزبنٍخ :
 -1عٕذ رمش١ش اٌزفبح  ٚرشوٗ ِذح طٍ٠ٛخ ف ٟاٌٛٙاء .
 -------------------------- ------------------ -------------------------------------- ---------------------------- -2رعشض اٌذذ٠ذ ٌج ٛسطت ِذح طٍ٠ٛخ .
 -------------------------- ------------------ -------------------------------------- ----------------------------* انسؤال  :أي يًب ٌهً ال ٌُزًً نهًدًىعخ ضع خطب يع ركش انسجت :
 -1هيدروجين  -اكسجين  -كربون  -بولونيوم
 االجابة ---------------------------------- - : السبب --------------- ------------------ -------------------------------------- ---------------------------- - - :Aℓ3+

-2

O2-

Ag +

Mg 2+

 االجابة ---------------------------------- - : -السبب --------------------------------------------------------------------------------------------------- - - :

-3

SO42-

SiO32-

CO32-

OH -

 االجابة ---------------------------------- - : السبب --------------------------------------------------------------------------------------------------- - - :-4

H2

O2

N

CO2

 االجابة ---------------------------------- - : -السبب --------------------------------------------------------------------------------------------------- - - :
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* انسؤال  :اكزت انظٍغ انكًٍٍبئٍخ انُهبئٍخ نهًشكجبد يعزًذا عهى أعذاد انزأكسذ فً انًسبئم انزبنٍخ :
 -1وٍٛس٠ذ اٌصٛدَٛ٠
 -اٌشِٛص

-------------------------------

 -عذد اٌزأوسذ ثذ ْٚشذٕخ

-------------------------------

 -رجذ ً٠عذد اٌزأوسذ

-------------------------------

 -اٌص١غخ إٌٙبئ١خ ٌٍّشوت

-------------------------------

 -2وجش٠زبد اٌصٛدَٛ٠
 -اٌشِٛص

-------------------------------

 -عذد اٌزأوسذ ثذ ْٚشذٕخ

-------------------------------

 -رجذ ً٠عذد اٌزأوسذ

-------------------------------

 -اٌص١غخ إٌٙبئ١خ ٌٍّشوت

-------------------------------

١٘ -3ذسٚوس١ذ اٌىبٌسَٛ١
 -اٌشِٛص

-------------------------------

 -عذد اٌزأوسذ ثذ ْٚشذٕخ

-------------------------------

 -رجذ ً٠عذد اٌزأوسذ

-------------------------------

 -اٌص١غخ إٌٙبئ١خ ٌٍّشوت

-------------------------------

ط :أكًم اندذول انزبنً ثًب ٌُبسجه يٍ طٍغ كًٍٍبئٍخ أو اسى ندضٌئبد انعُبطش انزبنٍخ :
األوسجٓ١
------------

-

اٌىبٌسَٛ١
-------------
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----------------H
-------------------He

األٚصْٚ
-------------------اٌىشثْٛ
------------------

----------------S
----------------Si

اٌفٛافٛس
-------------اٌىٍٛس
--------------
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* انسؤال  :أكًم انًخططبد انزبنٍخ نشثط انًفبهٍى األسبسٍخ :
-1

اٌص١غ اٌى١ّ١بئ١خ

رسزخذَ فٟ

رذي عٍٟ

اٌّعبدالد اٌى١ّ١بئ١خ

عذد اٌزساد

-------------------

رزجع لبّٔ٘ ٓ١١ٔٛب

-----------------2

لبٔ ْٛإٌست
اٌضبثزخ

اٌشِٛص اٌى١ّ١بئ١خ
اجت اٌزسّ١خ

أاُ اٌعٕصش

أاُ ِىبْ
اوزشبفٙب

-------------………….

-3
العمليات
الكيميائية
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األكسدة

----------

 ------المادةللإللكترونات

إكتساب المادة
للإللكترونات

---------------
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* انسؤال  :ادسط انشسىيبد انزبنٍخ خٍذا  ،ثى أخت عٍ انًطهىة :
 -1رى قٍبط كزهخ انًبدرٍٍ (  ) CaCl2و (  ) Na2SO4ثىاسطخ يٍضاٌ كًب ٌظهش فً انشسى سقى ( ) 1
 سكت انًبدح (  ) CaCl2فً انىعبء فُزح عٍ رنك ركىٌ يبدرٍٍ خذٌذرٍٍ  ،كًب ٌظهش فً انشسى سقى(  ) 3وعُذ إعبدح وضع انىعبء عهى انًٍضاٌ :

()2

(  ) 3بعد التفاعل

(  ) 1قبل التفاعل

 رشٍش كفخ انًٍضاٌ فً انشسى سقى (  ) 1إنى كزهخ قذسهب )  ، ) 300.23 gوكفخ انًٍضاٌ فً انشسى سقى ( ) 3رشٍش انى قًٍخ :
 أكثـش يٍ 300.23 g رســـبوي 300.23 g أقـــم يٍ 300.23 g ضــــعف 300.23 g ٌحذس فً انزفبعم انكًٍٍبئً انسبثق : صٌبدح فً كزهخ َىارح انزفبعم َقض فً كزهخ َىارح انزفبعم ظهىس رساد خذٌذح فً انزفبعم إعبدح رشرٍت رساد انًىاد انًزفبعم -2رى يضج 55خشاو يٍ يحهىل ٍَزشاد انفضخ 65 +خشاو يٍ ٌىدٌذ انجىربسٍىو ،ركىٌ ساست ثعذ يضج انًبدرٍٍ .
 ركىٌ انشاست ثسجت ------------------------------------------ : كزهخ انًبدرٍٍ ثعذ يضخهًب = =  113خشاو يب رقًٍٍك نُزٍدخ ؟ ويب انسجت ؟ انزقٍٍى ---------------------------------------------------------------- : انسجت ---------------------------------------------------------------- :---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------
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* ربثع انسؤال  :ادسط انشسىيبد انزبنٍخ خٍذا  ،ثى أخت عٍ انًطهىة :
 -2انشكم انًقبثم ٌىضح ثعض انزساد :
O

O

 -اسزخذو انزساد فً ركىٌٍ خضئ كال يٍ :

O

 خضئ االكسدٍٍ :O

O

C

 -خضئ ثبًَ أكسٍذ انكشثىٌ :

H

 -خضئ انًبء :

اَزهذ األسئهخ
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H

