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 الدرس األوؿ : الجدوؿ الدوري الحديث

 :السؤاؿ األوؿ :اكتب المصطمح العممي المناسب لما يمي

 [ عدد البروتونات أو االلكترونات الموجودة في الذرة . العدد الذري]  -1
 البروتونات و النيترونات الموجودة في الذرة .[ مجموع عدد العدد الكتمي]  -2
 [ مجموع كتل البروتونات و النيترونات الموجودة في نواة ذرة العنصر . الكتمة الذرية] -3
 [ جدول تم ترتيب العناصر فيو حسب الزيادة في الكتمة الذرية . جدول مندليف]  -4
 يادة في العدد الذري .[ جدول تم ترتيب العناصر فيو حسب الز  الجدول الدوري الحديث]  -5
[ ترتيب العناصر في الجدول الدوري وفق تزايد أعدادىا الذرية  و وفق تكرار  القانون الدوري ] -6

 صفاتيا الدورية .
 [ سطر أفقي في الجدول الدوري ورقمو = عدد مستويات الطاقة الرئيسية .الدورة  ] -7
 اللكترونات في المدار األخير .[ عمود رأسي في الجدول الدوري و رقمو = عدد ا المجموعة]  -8
 [ عناصر تقع أقصى يمين الجدول و توجد عمى شكل ذرات منفردة.  العناصر النبيمة] -9

 [ عناصر تقع في وسط الجدول و ليا أكثر من رقم تأكسد .العناصر االنتقالية الرئيسيةالفمزيةــ ] 11

 [ عناصر فمزية تتكون من سمسمتين تقعان أسفل الجدول الدوري. العناصر االنتقالية الداخميةــ]11

 (58-71[ عناصر فمزية انتقالية تبدأ أعدادىا الذرية من )  الالنثيندات]  - 12

 (90-103[ عناصر فمزية انتقالية تبدأ أعدادىا الذرية من ) االكتينيدات]  -13

 زات و الالفمزات .[ عناصر ليا خصائص متوسطة بين الفم اشباه الفمزات]-14

[ العناصر الموجودة في وسط الجدول الدوري و التابعة لممجموعات  العناصر االنتقالية الرئيسية]-15
B . 

 السؤاؿ الثاني : اختر اإلجابة الصحيحة مف بيف األقواس 

 تم ترتيب العناصر في الجدول الدوري الحديث حسب الزيادة في : -1
 الوزن الذري -العدد الذري د -ج العدد الكتمي  -الكتمة الذرية  ب - أ
 تم ترتيب العناصر في جدول مندليف حسب الزيادة في : -2
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 عدد البروتونات  -الحجم  د -العدد الذري  ج -ب  الكتمة الذرية - أ
 من العناصر التي تنبأ مندليف بوجودىا : -3
 الماغنيسيوم  -د الجرمانيوم -جالصوديوم  -الكمور ب - أ
 الدوري : يبمغ عدد المجموعات في الجدول  -4
 11 -د  18 -ج   8 -ب   7 - أ
 يبمغ عدد الدورات في الجدول الدوري : -5
 7  -د 11-ج   8 -ب   18 - أ
 بالعناصر :  Aتسمى عناصر المجموعة  -6
 ال شئ مما سبق -د الممثمة -جاالنتقالية الداخمية   -االنتقالية  ب - أ
 بالعناصر :  Bتسمى عناصر المجموعة  -7
 ال شئ مما سبق -الممثمة  د -النبيمة  ج -ب االنتقالية -أ
 " في الجدول الدوري الحديث : Aعدد مجموعات "   -8
 14 -د 8 -ج   18 -ب  11 - أ
 " في الجدول الدوري الحديث : Bعدد مجموعات "  -9
 14 -د 8 -ج   18 -ب 11 - أ

 في المجوعة ...... و الدورة .... :Cl17يقع عنصر  -11
 األولى / السابعة  -السابعة / الثانية                                    ب - أ

 الثالثة / السابعة -د                                    السابعة / الثالثة -ج

 ىي :  Mg12ـ عدد الكترونات التكافؤ لمعنصر 9

 5 -د   4 -ج                2-ب 3 - أ
 ثة والدورة الثالثة يكون عدده الذري :ـ عنصر يقع في المجوعة الثال11

 13 -د12 -ج  3 -ب  2 - أ
 ـ عنصر يقع في المجوعة الثانية و الدورة الرابعة يكون عدد بروتوناتو :11

 14  -د21 -ج 2 -ب  4  - أ
 ـ عنصر يقع في المجوعة الثانية و الدورة الثانية يكون عدد الكتروناتو :12

 5 -د  4 -ج 2 -ب 6 - أ
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الطاقة األخير لعنصر في المجموعة الثامنة ىو المستوى الثالث فإن عدد ـ إذا كان مستوى 13
 الكترونات ىذا المستوى :

 12 -د  8-ج  7 -ب 18 - أ
 ( فإنو يقع في :  2 , 8 , 6إذا كان التوزيع االلكتروني لعنصر ما ىو )   -14

 الثانيةالمجموعة الثالثة / الدورة  -المجموعة السادسة / الدورة الثانية      ب - أ
 المجموعة الثالثة / الدورة السادسة -دالمجموعة السادسة / الدورة الثالثة      - ب

 في مركباتو :  K19الشحنة المتوقعة لمعنصر   -15
 1 -د   4 -ج  3 -ب  2 - أ

 أي من العناصر اآلتية ال يشترك في صفاتو الكيميائية مع بقية العناصر : -16
 Br35 -د       Cl 17-ج 12Mg -ب    F 9 - أ

 أي من أزواج العناصر التالية تقع في نفس المجموعة  : -17
 Cl 17  /Al13 -د       He2H / 1  -ج  Mg12Na / 11  -ب     O8  /S16 - أ

 أي من أزواج العناصر التالية تقع في نفس الدورة  : -18
 Ne 10  /Al13 -د      He2C / 6  -ج  O8  /S16 -ب    Mg12Na / 11 -أ 
 

 :: أكمؿ الفراغ بما يناسبه الثالسؤاؿ الث
 . عنصرا 67عدد العناصر التي قام مندليف بترتيبيا في جدولو  -1
 عنصرا118عدد العناصر في الجدول الدوري الحديث  -2
 .الكتمة الذرية لمعناصر في جدول مندليف في الدورة الواحدة . تشابو -3
 .النبيمةالعناصر ال يتضمن جدول مندليف  -4
 . الكترونات المستوى االخيرفي الجدول الدوري : رقم المجموعة يساوي عدد   -5
 . مستويات الطاقة عدد في الجدول الدوري : رقم الدورة  يساوي   -6
 الممثمةبالعناصر  Aتسمى العناصر التي تتكون منيا مجموعات  -7
 . االنتقالية الرئيسيةبالعناصر   Bتسمى العناصر التي تتكون منيا مجموعات  -8
 االنتقالية الداخميةو  االنتقالية الرئيسيةى نوعين من العناصر ىما إل Bتنقسم عناصر المجموعة  -9

 االنتقالية الرئيسيةالموجودة وسط الجدول بـ   Bتسمى عناصر المجموعات  -11
 االنتقالية الداخميةتسمى العناصر الموجودة أسفل الجدول الدوري بالعناصر  -11
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 الكترونات تكافؤ العنصرفي الجدول الدوري عمى   Aممجموعات يدل الرقم الالتيني المرافق ل  -12
 .الدوري الجدول  يمين واعمىتقع الالفمزات في -13
 .الدوري الجدول  يسار ووسط تقع الفمزات في   -14
 . الدوري الجدول يمين تقع الغازات النبيمة في   -15
 . عناصر  8عدد أشباه الفمزات الموجودة في الجدول الدوري   -16
  Ge , Siمن أمثمة أشباه الفمزات الموجودة في الجدول الدوري  -17
 % . 74تبمغ نسبة الفمزات في الجدول الدوري   -18
 الزئبق جميع الفمزات صمبة في درجة حرارة الغرفة ماعدا  -19
في  اليسارإلى  اليميننشاط العناصر الفمزية الواقعة في نفس المجموعة باالنتقال من  يزداد  -21

 الجدول الدوري .
الكترونات في المدار  8وجميعيا تحتوي عمى خاممة  الحالة الفيزيائية لمعناصر النبيمة ىي -21

 .  2فيحتوي عمى =     Heالييميوم األخير ماعدا  

 

 :: عمؿ لما يأتي رابعالسؤاؿ ال

 أىمية ترتيب العناصر في الجدول الدوري الحديث . -1
 لتسييل دراستيا      
 الصفات الكيمائية .في  K ,11Na 19يتشابو عنصري -2
 نيما يقعان في نفس المجموعة أل
 توجد العناصر االنتقالية الداخمية أسفل الجدول  الدوري الحديث . -3

 الن خواصيا تختمف عن جميع العناصر 
 أىمية أشباه الفمزات في التطبيقات التكنولوجية . -4

 نيا تستخدم في القطع االلكترونيةأل
 االسم .تسمية العناصر النبيمة بيذا  -5

نيا تتواجد في الطبيعة عمى شكل تتفاعل مع غيرىا من العناصر,أل نيا الالن تكافؤىا يساوي صفر, أل
 لكترونات الن مدارىا االخير ممتمئ باإلذرات منفردة ,
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 :: أجب عف األسئمة التالية لخامسالسؤاؿ ا

الرابعة  في الجدول الدوري و إذا عممت أن عنصر البوتاسيوم يقع في المجموعة األولى و الدورة  -1
 جد : 21عدد النيترونات في نواتو = 

 تصنيف العنصر      -العدد الكتمي    د -العدد الذري    ج -ب  لتوزيع االلكتروني   ا - أ
 فمز39=21+1919 2,8,8,1 - ب

 
 و الدورة الثالثة  في الجدول الدوري , جد  ما يمي: IIAيقع في المجموعة  Xإذا عممت أن عنصر  -2
 اسم العنصر                                                    -العدد الكتمي      د -العدد الذري    ج -التوزيع االلكتروني      ب - أ

 ِغ١ٕغ١َٛ               24                       12                       2,8,2

 

 :اٌغؤاي اٌغادط : أوًّ ظذٚي اٌّماسٔح اٌراٌٟ

 الالفمزات الفمزات وجو المقارنة
 ِٕٙب اٌصٍت ِٕٚٙب اٌغبئً ِٕٚٙب اٌغبص خ١ّؼب صٍجخ ػذا اٌضئجك عبئً الحالة الفيزيائية

 غ١ش لبثٍخ  لبثٍخ                                                       السحب و الطرق و الثني

 غ١ش ِٛصٍخ ِٛصٍخ التوصيل الحراري و الكيربي

 ١ٌظ ٌٙب ٌّؼبْ  ٌٙب ٌّؼبْ  الممعان

 ِٕخفضخ رخزٍف ِٓ ػٕصش ألخش  درجة االنصيار و الغميان

 

 اٌغؤاي اٌغاتغ :ضغ اٌشلُ إٌّاعة ت١ٓ اٌمٛع١ٓ ٌرصثػ اٌعًّ ا٢ذ١ح صؽ١ؽح .

 االعزخذاَ اٌشلُ إٌّبعت اٌؼٕصش

 ٠غزخذَ فٟ زفع لش١ٔخ اٌؼ١ٓ (  9)    اٌزٕدغزٓ -1

 ِٕغ رٛسَ اٌغذح اٌذسل١خ (  8)    ا١ٍ١ٌَٙٛ -2

 رغ١ٍف األطؼّخ (   4)   إٌسبط -3

 ِصبث١ر اإلضبءح (  1)    األ١ٌَّٕٛ -4

 رّذ٠ذاد اٌىٙشثبء (  3)    اٌسذ٠ذ -5

 رغزخذَ ِشوجبرٗ وغّبد (  7)    فٍٛس٠ذ اٌصٛد٠َٛ-6

 ٠غزخذَ فٟ إٌّبط١ذ (2)    ٔزشاد اٌجٛربع١َٛ-7

 األعٕبْ ٌّٕغ اٌزغٛط٠ضبف ٌّؼدْٛ  (  6)    أِالذ ا١ٌٛد-8

 صٕبػخ اٌضخبج (  11)    ا١ٌٕزشٚخ١ٓ-9

"  SiO2ثبٟٔ أوغ١ذ اٌغ١ٍ١ىْٛ -11

 اٌشًِ "

 فٟ اٌدغٛس ٚ إٌّشآد (  5)   

 ٌذ٠ه اٌؼٕاصش اٌرا١ٌح, وّا ذُ دساعرٗ عاتما ؼذد ِا ٠ٍٟ:اٌغؤاي اٌراعغ : 
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   13 العنصر 
27Al 19

9 F  8
16  O 14

28Si 
 (2,8,4) (2,6) (2,7) (2,8,3) التوزيع االلكتروني

 14 8 9 13 العدد الذري
 28 16 19 27 العدد الكتمي

 14 8 9 13 عدد االلكترونات
 14 8 9 13 عدد البروتونات
 14 8 11 14 عدد النيترونات

 4 6 7 3 عدد الكترونات التكافؤ
 4,+ - 2- 1- 3+ الشحنة المتوقعة
 4 6 7 3 رقم المجموعة

 3 2 2 3 رقم الدورة
 3 2 2 3 عدد مستويات الطاقة

 

 اٌذسط اٌصأٟ : اٌشٚاتظ اٌى١ّ١ائ١ح ٚ ذّص١ً ٠ٌٛظ

 :اي األٚي :اورة اٌّصطٍػ اٌؼٍّٟ إٌّاعة ٌّا ٠ٍٟ ؤاٌغ

 [ ٟ٘ لٜٛ ردبرة رمَٛ ثشثظ اٌزساد ثجؼضٙب اٌجؼض .اٌشاثطخ اٌى١ّ١بئ١خ ] -1

 ٠8صجر ِغزٜٛ طبلزٙب األخ١ش = [ ِؼظُ اٌؼٕبصش رصً رسارٙب ٌٍثجبد ػٕذِبزبٌخ االعزمشاس ] -2

 اٌىزشٚٔبد .

 [ ساثطخ رٕشؤ ث١ٓ األ٠ْٛ اٌّٛخت ٌؼٕصش فٍضٞ ٚاأل٠ْٛ اٌغبٌت ٌؼٕصش ال فٍضٞ .اٌشاثطخ اال١ٔٛ٠خ ] -3

[ ساثطخ رٕشؤ ػٕذ رفبػً ال فٍض ِغ ال فٍض ػٓ طش٠ك اٌزشبسن ثضٚج اٌشاثطخ اٌزغب١ّ٘خ | اٌزشبسو١خ ] -4

 ٝ زبٌخ اٌثجبد .أٚ أوثش ِٓ االٌىزشٚٔبد ٌٍٛصٛي إٌ

 [ سٚاثظ رٕشؤ ث١ٓ اٌزساد فٟ اٌدضئ ٚ ث١ٓ األ٠ٛٔبد فٟ اٌّشوت األ٠ٟٛٔ .اٌشاثطخ اال١ٌٚخ ]  -5

 :اٌغؤاي اٌصأٟ : أوًّ اٌفشاؽ

 .االٌىزشٚٔبد  فمذ ر١ًّ اٌفٍضاد إٌى -1

 االٌىزشٚٔبد.اوزغبة ر١ًّ اٌالفٍضاد إٌٝ  -2

 زبٌخ االعزمشاسر١ًّ اٌؼٕبصش ٌفمذ أٚ اوزغبة االٌىزشٚٔبد ثٙذف اٌٛصٛي ٌـ  -3

 ضؼ١فاسرجبط االٌىزشٚٔبد فٟ اٌّذاس األخ١ش ِغ إٌٛاح فٟ اٌفٍضار -4

 مٛٞفٍضار اٌالاسرجبط االٌىزشٚٔبد فٟ اٌّذاس األخ١ش ِغ إٌٛاح  -5

 د .ٌٍزسا اٌزٛص٠غ االٌىزشٟٚٔ ٠ؼزّذ ٔٛع اٌشٚاثظ اٌى١ّ١بئ١خ ٚلٛرٙب ػٍٝ  -6

 الفٍضث١ّٕب اٌشاثطخ اٌزغب١ّ٘خ " اٌزشبسو١خ " رٕشؤ ث١ٓ . اٌفٍض . ٚ اٌفٍضرٕشؤ اٌشاثطخ األ١ٔٛ٠خ ث١ٓ  -7

 الفٍض ٚ شجٗ فٍضأٚ ث١ٓ  الفٍض ٚ

 رغب١ّ٘خ HClفٟ اٌّشوت  H   ٚClٔٛع اٌشاثطخ اٌزٟ رٕشؤ ث١ٓ  -8

 ا١ٔٛ٠خNaClاٌّشوت ٔٛع اٌشاثطخ اٌزٟ رٕشؤ  -9
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 :اٌغؤاي اٌصاٌس : ػًٍ ٌّا ٠أذٟ

 ر١ًّ اٌؼٕبصش ٌفمذ أٚ اوزغبة االٌىزشٚٔبد . -1

 ٌٍٛصٛي ٌسبٌخ االعزمشاس 

وٍّب اردٕٙب ِٓ أػٍٝ ألعفً فٟ  ٠IA,IIAضداد ا١ًٌّ ٌفمذ االٌىزشٚٔبد ٌجؼض ػٕبصش اٌّدّٛػز١ٓ   -2

 اٌّدّٛػخ اٌٛازذح .

 ثغجت ص٠بدح ػذد ِغز٠ٛبد اٌطبلخ ف١ىْٛ اسرجبطٙب ثبٌٕٛاح ضؼ١ف , ف١غًٙ فمذ٘ب 

وٍّب اردٕٙب ِٓ  ١ّVA ,VIA  ,VIIAً ٌىغت االٌىزشٚٔبد ٌجؼض ػٕبصش اٌّدّٛػبد ٠ضداد اٌ -3

 أعفً ألػٍٝ فٟ اٌّدّٛػخ اٌٛازذح .

 ثغجت ص٠بدح ػذد االٌىزشٚٔبد فز١ًّ ٌالوزغبة 

 ٌفمذ االٌىزشٚٔبد . Kٌفمذ االٌىزشٚٔبد ألً ِٓ ١ًِ رسح   Na ١ًِ رسح -4

فزىْٛ لٛح اسرجبط اٌىزشٚٔبد ِغزٜٛ اٌطبلخ األخ١ش ثبٌٕٛاح ألْ ػذد ِغز٠ٛبد اٌطبلخ فٟ اٌصٛد٠َٛ ألً 

 أوثش لٛح.

 ٌىغت االٌىزشٚٔبد . Clٌىغت االٌىزشٚٔبد أوجش ِٓ ١ًِ رسح   F ١ًِ رسح -5

 ألْ ػذد ِغز٠ٛبد اٌطبلخ فٟ اٌفٍٛس ألً فزىْٛ لٛح خزة إٌٛاح إلٌىزشٚٔبد اٌّذاس األخ١ش ألٜٛ.

 أ١ٔٛ٠خ .  ١KClّٕب فٟ رغب١ّ٘خ ثH2O   ٚ F2اٌشاثطخ فٟ خض٠ئٟ  -6

 ألْ اٌىٍٛس ال فٍض ٚاٌجٛربع١َٛ فٍض, ث١ّٕب اٌّبء ٚخضء اٌفٍٛس فبٌؼٕبصش اٌّىٛٔخ ٌّٙب خ١ّؼٙب الفٍضاد.

 ٕاصش اٌرا١ٌح شُ ؼذد ٔٛع اٌشاتطح ف١ّا ٠ٍٟ:اورة ص١غح اٌّشوة إٌاذط ِٓ ذفاػً اٌؼ اٌغؤاي اٌشاتغ :

1- O 8K  ,  19. ساثطخ ا١ٔٛ٠خ..K2o..... 

2- F 9H  ,  1 ساثطخ رغب١ّ٘خ أزبد٠خHF 

 

اختمط األمر عمى باسل بعد إعداده لمشاي بين عمبة السكر و عمبة الممح , اقترح السؤاؿ الخامس : 
 طرق لمتمييز بينيما ؟! 3عميو 

دسخخ أصٙبس اٌٍّر ػب١ٌخ ٚاٌغىش -3ػٓ طش٠ك إ٠صبٌٗ ثبٌز١بس اٌىٙشثبئٟ        -2اٌززٚق     -1

 ِٕخفضخ 

 اٌرّص١ً إٌمطٟ "ذّص١ً ٠ٌٛظ " 

 :اٌغؤاي األٚي : اورة اٌّصطٍػ اٌؼٍّٟ إٌّاعة ٌّا ٠ٍٟ

[ طريقة من طرق تمثيل الكترونات التكافؤ لمعناصر بوضع عدد من النقط حول رمز تمثيل لويس  ] -1
 العنصر أو األيون .

 [ االلكترونات التي تمثل المستوى االلكتروني الخارجي لمذرة .إلكترونات التكافؤ ] -2
 [ رابطة تساىمية تنتج من تشارك ذرتين في زوج واحد من االلكترونات .رابطة تساىمية أحادية] -3
 [ رابطة تساىمية تنتج من تشارك ذرتين في زوجين من االلكترونات .رابطة تساىمية ثنائية] -4
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 أزاوج من االلكترونات . 3[ رابطة تساىمية تنتج من تشارك ذرتين في رابطة تساىمية ثالثية] -5

 

 : ,ِصً ِا ٠ٍٟؼغة دساعره ٌذسط ذّص١ً ٠ٌٛظاٌغؤاي اٌصأٟ : 

 ذّص١ً ٠ٌٛظ اٌؼٕصش أٚ األ٠ْٛ أٚ اٌّشوة

17Cl  

 
 

Cl 
-1

 

 
 

12Mg   

 
Mg

+2
  

Mg
+2 

MgCl2  

 

11Na 

 
 

Na
+1

 Na
+1

 

8O  

 
O

-2
 

 
 

Na2O  
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NH3 7ؼ١سN ,1H 
 

 

Cl2 

 
 

N2  7ؼ١سN 

 
 

CaF2  20ؼ١سCa  ,9F  

 
 

 

 

اذكر نوع الرابطة التساىمية في كل جزئ من الجزيئات التالية , ثم حدد أي منيم في ٌغؤاي اٌصاٌس : ا
 الحالة الصمبة أو السائمةعممًا بأن العدد الذري لكل من :

(7N    ,9F   ,6C   ,17Cl   ,8O    ) 

 ساثطخ رغب١ّ٘خ أزبد٠خ )عبئً(HCl - أ

 ساثطخ رغب١ّ٘خ أزبد٠خ )       (.F2O  - ة

 ساطخ أ١ٔٛ٠خ .KF  -ج

 ساثطخ رغب١ّ٘خ أزبد٠خ )عبئً(   H2O  -د

 

 :اكتب الصيغة الكيميائية الناتجة مف تفاعؿ مايمي ، ثـ حدد نوع الرابطة :رابعالالسؤاؿ 
 ..li2Oساثطخ أ١ٔٛ٠خ.  ...O8ِغ     Li3 - أ

 4CFساثطخ رغب١ّ٘خ F   9ِغ   C 6 - ة
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 السؤاؿ الخامس : ارسـ تمثيؿ لويس لممركبات التالية ثـ حدد نوع الرابطة التساهمية 

 "  9F ،6C   ،8Oعممًا بأف األعداد الذرية لمعناصر المستخدمة هي " 

F2 
 

CO 
 

CO2 
 

CN
-1 

 
 

 اٌغؤاي اٌغادط : ػًٍ ٌّا ٠ٍٟ

 اٌشسٕخ ػ١ٍٗ دْٚ ٔمظ .ثٛضغ سِض اٌؼٕصش ٚ ِمذاس اٌّٛخت  ٠زُ رّث١ً ٠ٌٛظ ٌأل٠ْٛ  -1

 ٔٙب فمذد إٌىزشٚٔبد اٌّذاس األخ١شأل  

 ثبٌشغُ ِٓ ٚخٛد اٌغ١ب١ٔذاد اٌغبِخ فٟ ثزٚس اٌزفبذ ٚ اٌّبٔدٛ إال أٔٙب غ١ش ِؤثشح . -2

 ثغجت لٍخ و١ّزٙب   

 رٛصً ِصب١٘ش اٌّشوجبد األ١ٔٛ٠خ ٚ ِسب١ٌٍٙب اٌّبئ١خ اٌز١بس اٌىٙشثٟ ثؼىظ اٌّشوجبد اٌزغب١ّ٘خ . -3

 الززٛائٙب ػٍٝ أ٠ٛٔبد ِٛخجخ ٚعبٌجخ .

 

 

 

 السؤاؿ السابع : أكمؿ جدوؿ المقارنة التالي

 المركبات التساىمية المركبات األيونية الخاصية
 منخفضة  عالية درجة االنصيار
 ال تذوب  تذوب  القابمية لمذوبان

 ال توصل  توصل  قدرة محالييا عمى التوصيل الكيربي
 صمب وسائل وغاز صمبة في درجة حرارة الغرفةالحالة الفيزيائية 

 الفمز +الفمز فمز + فمز  تصنيف العناصر المكونة ليا
 الفمز+شبو فمز
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 اٌذسط اٌصاٌس : أٔٛاع اٌرفاػالخ اٌى١ّ١ائ١ح

 الداؿ عمي ما يمي: السؤاؿ األوؿ : اكتب المصطمح العممي

الروابط بين المتفاعالت و تكوين روابط [ تغير في ترتيب الذرات حيث يتم كسر التفاعل الكيميائي] -1
 جديدة إلنتاج مواد مختمفة في الصفات الكيميائية و الفيزيائية عن المتفاعالت .

 تفاعالت تنشأ من اتحاد مادتين إلنتاج مادة واحدة فقط . [تفاعل االتحاد] -2
 ة.[ تفاعالت تنشأ من تحمل " تفكك " مادة واحدة إلى أكثر من مادتفاعالت االنحالل] -3
لفمزات من األكثر نشاطًا إلى األقل نشاطًا حسب شدة تفاعميا مع ب ا[ ترتيالسمسمة الكيروكيميائية] -4

 .  HClاألكسجين , الماء البارد أو الساخن , حمض 
 نشاطًا محل عنصر آخر أقل نشاطًا [ تفاعل يتم فيو إحالل عنصر أكثر تفاعل اإلحالل البسيط] -5
 [ تفاعل األلمونيوم مع أكسيد الحديديك ويستخدم في لحام السكك الحديدية .تفاعل الثرمايت] -6
 ختمف عناصرىما الفمزية في النشاط[ تفاعل يتم عند خمط محمولي مركبين تتفاعل اإلحالل المزدوج] -7

 حيث يحل كل فمز محل اآلخر في محمولو .
 قاعدة إلنتاج ممح و ماء.حد تفاعالت اإلحالل المزدوج يتم بين حمض و أ [رفبػً اٌزؼبدي]  -8
ػ١ٍّخ اإلضبفخ اٌزذس٠د١خ ٌّسٍٛي لبػذٞ إٌٝ ِسٍٛي زّضٟ أٚ اٌؼىظ ززٝ اٌٛصٛي [ اٌّؼب٠شح ] -9

 إٌٝ ٔمطخ اٌزؼبدي .
النقطة التي نكون عندىا قد استخدمنا من المحمول القاعدي ما يمزم لمعادلة [ٔمطخ اٌزؼبدي]. -11

 المحمول الحمضي .
 التفاعل دون أن تتفاعل .مادة تزيد من سرعة  [اٌسفبص] -11

 السؤاؿ الثاني : أكمؿ الفراغ بما يناسبه

 عنصرمع عنصر تنتج تفاعالت االتحاد المباشر من تفاعل   -1
 وسط قموي عند اتحاد أكسيد الماغنيسيوم مع الماء ينتج -2
 لون ورقة عباد الشمس الحمراء إلى المون األزرق القاعديةالفمزات  اكاسيد تغير -3
 لون ورقة عباد الشمس الزرقاء إلى المون األحمرالحمضية فمزاتالال اكاسيد تغير -4
 قاعدية  ينتج من تفاعل الفمزات مع األكسجين أكاسيد -5
 حمضية ينتج من تفاعل الالفمزات مع األكسجين أكاسيد  -6

 قاعديمع الماء ينتج وسطًا  Na2Oعند تفاعل  -7
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 .حمضي  مع الماء ينتج وسطاً  SO2عند تفاعل  -8

 لاللكترونات  فقد يزداد نشاط الفمزات وفق سيولة  -9
 االلكترونات . اكتساب  يزداد نشاط الالفمزات وفق زيادة قدرتيا عمى -11
 . اإلحالل األحادييتبع  تفاعل الثيرمايث تفاعالت -11
 إطالق غاز ـــ يصاحب تفاعالت اإلحالل المزدوج11
 .F<cl <.Br...<....Iىو  7A". ترتيب نشاط اليالوجينات " عناصر المجموعة 13
 ترسيب . ُتصنف تفاعالت اإلحالل المزدوج وفق المواد الناتجة منيا إلى تفاعالت 12
 ىيدروكسيد الفضةعند إضافة ماء الصنبور إلى نترات الفضة يتعكر المحمول و ينتج  -14

 السؤاؿ الثالث : عمؿ لما يأتي 
 د الييدروجين .يستخدم يوديد البوتاسيوم في تفاعل تفكك فوق أكسي -1

 لزيادة سرعة التفاعل    
 أىمية تفاعل الثيرمايت . -2

 لحام سكك الحديد     

تدخل مركبات ىيدروكسيد الماغنيسيوم وكربونات الماغنيسيوم في األدوية المستخدمة لعالج  -3
 .حموضة المعدة 

 ألنيا مركبات قاعدية تعادل حموضة المعدة 

 في إناء من الحديد و لكن يمكن حفظو في إناء من النحاس  HClال يمكن حفظ حمض ــــ 4
 ألنو يتفاعل مع الحديد ألن الحديد أنشط من الييدروجين وال يتفاعل مع النحاس 

 ال يتأثر خاتم مصنوع من الفضة عند سقوطو في حمض الييدروكموريك  -5

 الييروجين ألنو ال يحدث تفاعل بين الفضة والييدروكمويك ألن الفضة أنشط من 
 يستخدم الفينول فثالين في تجارب المعايرة . -6

 ألنو يستخدم ككاشف 

أكمل المعادالت التالية مبينًا نوع التفاعل عممًا بأن سمسمة النشاط الكيميائي لمفمزات السؤاؿ الرابع : 
  Ag< Cu< Pb< Fe< Znىي 
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 2MgO              O2Mg + -1.تفاعل أكسدة

 NaCl...            Na+ CL-2.اتحاد    تفاعل 

Cu(OH)2O          2CuO + H -3  

   Znso4 +Fe          4Zn+ FeSO  -4 تفاعل إحالل بسيط 

5-2NaOH + CuCl2                 Nacl + Cu(OH)2تفاعل إحالل مزدوج 

.                                 NaCl +H2O…                  NaOH + HCl -6 

.H2+ … Zncl2  …              Zn + 2HCl -7 

OH2+  CO2 + CH3COONa3              COOH + NaHCO3CH-8 

E +  2Fe + AL2O3            3 O22Al + Fe-9 

 Ag + CuSO4-10........   ال يحدث تفاعل.

 

 

 عممت أف :فإذا A ،  B ،   C فمزات مجهولة ُرِمز لها بالرموز  3السؤاؿ الخامس : لديؾ 

1- C   يحل محلB . من أكسيده عند تسخينو 
 Aمع أكسيد  Cال يحدث تفاعل عند تسخين   -2

 رتب الفمزات الثالثة وفق زيادة نشاطيا ؟!
A>C>B                                                                                    . 
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 االختزاؿالدرس الرابع : تفاعالت التأكسد و 

 المناسبالسؤاؿ األوؿ : اكتب المصطمح العممي 

 [ المادة الناتجة من تفاعل العنصر مع األكسجين .األكسيد] -1
 [ زيادة محتوى المادة من األكسجين أو نقصانيا من الييدروجين التأكسد ] -2
 [زيادة محتوى المادة من الييدروجين أو نقصانيا من األوكسجيناالختزال[ -3
 [ فقدان العنصر لاللكترونات أثناء التفاعل الكيميائيالتأكسد ] -4
 [ اكتساب العنصرلاللكترونات أثناء التفاعل الكيميائي .االختزال] -5
 أو صفرًا . –مقدار الشحنة التي تبدو ذرة العنصر أو األيوف حاممة لها وقد تكوف + أو .[ عدد التأـكسد ]. -6

 [ الزيادة في رقم تأكسد العنصر .أكسدة ] -7
 [ النقصان في رقم تأكسد العنصر .االختزال ] -8

 المادة التي حدث ليا اختزال و تسببت في أكسدة مادة أخرى . [العامل المؤكسد]-9

 المادة التي حدث ليا أكسدة و تسببت في اختزال مادة أخرى . [العامل المختزل] -01

اسطة تفاعالت التأكسد و كيربية بو [ خمية تحول الطاقة الكيميائية إلى الجمفانية , الكيروكيميائية]-11
 االختزال

 [ األمطار الناتجة من تفاعل أكاسيد بعض الالفمزات مع ماء المطرالمطر الحمضي]-12

 اٌغؤاي اٌصأٟ : أوًّ اٌفشاؽ تّا ٠ٕاعثٗ 

 الحي بالشيد أو الجير  CaOى يسم -1

 المطفأبالجير  Ca(OH)2يسمى  -2

 1+رقم تأكسد الييدروجين في معظم مركباتو = -3
 2-رقم تأكسد األكسجين غالبا=  -4

 صفر  = Fe, K , N2 , H2, O2, O3 ,Cl , S8رقم التأكسد لجميع ما يمي   -5

 1Na  =+1+رقم تأكسد  -6

 Mg+2  =+2رقم تأكسد  -7

 Cl-1  =-1رقم تأكسد  -8
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 O-2  =-2رقم تأكسد  -9

 1+في مركباتيا = IAرقم تأكسد عناصر المجموعة  -11
 صفر=  NaClمجموع أرقام تأكسد المركب  -11
 1-رقم تأكسد مجموعة الييدروكسيد =   -12
 2-رقم تأكسد مجموعة الكبريتات =  -13
 الخمية الجمفانية وخمية الطالء الكيربي.من التطبيقات اليامة عمى تفاعالت األكسدة واالختزال  -14
أكسدة تفاعل و  احتراق الغذاءمن أمثمة تفاعالت األكسدة واالختزال الميمة لإلنسان تفاعل  -15

 "احتراق" الوقود.
 عند المادة المراد الطالء بها . تأكسدعند المادة المراد طالؤها و عممية  اختزاؿفي عممية الطالء الكهربي تحدث عممية  -06

 السؤاؿ  الثالث : احسب رقـ التأكسد لمعناصر التي تحتها خط

1- 2-
3OC (3X -2  + )C  =-2  ,C+ =4 

2- 2OC 2X -2  +C   ,صفش =C  + =4 
3- 6O12H6C (6X -2 ( + )12X 1( + )6XC , صفش = )C صفش = 
4- 4OMnK (4X-2+ )Mn+( +1 ,صفش = )Mn =+7 
5- 2OMn (2x-2 + )Mn  ,صفش =Mn + =4 
6- 3O2Mn +3 
7- OMn +2 
8- 4OP3H +5 
9- 3OClH +5 

11- 3O2Fe +3 
11- 2O2Na -2 
12- O2K +1 
13- 3ONH +5 
14- 4OS2H +4 
15- 2-

4OS +6 

 

 السؤاؿ الرابع : أجب عف األسئمة التالية :

Zn+ O2             2ZnO                                                               

 اكتب أرقام التأكسد لجميع ذرات العناصر في المعادلة قبل وبعد التفاعل - أ
 Zn+ =2 ,O =-2= صفر, بعد التفاعل 2O= صفر ,  Znقبل التفاعل 



 17اٌصفسخ  خبْ ٠ٛٔظ -ٌدٕخ ِجسث اٌؼٍَٛ
 

 حدد المادة التي حدث ليا أكسدة و المادة التي حدث ليا اختزال  - ب
 الخارصين تأكسد واألكسجين حدث لو اختزال

 حدد العامل المؤكسد و العامل المختزل - ت
 العامل المؤكسد األكسجين, والعامل المختزل الخارصين.

 ما عدد الكترونات التأكسد و ما عدد الكترونات االختزال   - ث
 2, وعدد الكترونات االختزال =  2التأكسد = الكترونات 

 اكتب معادلة نصف التأكسد و معادلة نصف االختزال - ج
Zn            2ZnO            ِؼبدٌخ اٌزؤوغذ 

 O2             2ZnO               ِؼبدٌخ االخزضاي

 

 :اٌغؤاي اٌخاِظ : ػًٍ ٌّا ٠أذٟ 

 صدأ الحديد عند تعرضو لميواء والرطوبة .ي -1
 ألنو يتأكسد بالتفاعل مع األكسجين في وجود الرطوبة  مكونا ىيدروكسيد  الحديد.

 تكون طبقة بيضاء عمى الصوديوم عند تعرضو لميواء . -2

 بسب تأكسده وتكون أكسيد الصوديوم.

 عمميتا التأكسد و االختزال متالزمتان  -3
 المفقودة. ألنو طالما ىناك فقد الكترونات فيناك أيون آخر يكتسب االلكترونات

 لتفاعالت األكسدة واالختزال أثر اقتصادي و بيئي ضار جدًا . -4
 أ بعض المعادن, ونقص الثروة البحرية السمكية.ألنيا تسبب تمف التماثيل وتموث اليواء  و صد

 خمية الكيروكيميائية بمرور الوقتتقل زرقة محمول  النحاس في ال -5
بسبب اختزال أيونات الناس وتحوليا لذرات تترسب عمى صفيحة النحاس , قيتم تعويض النقص في 

 األيونات بأيونات الصوديوم التي تتفاعل مع الكبريتات مكونة كبريتات الصوديوم.
 أىمية وجود القنطرة الممحية في الخمية الكيروكيميائية  -6

 في المحمولين.او الزيادة في األيونات الموجبة النقص لتعويض 
 Cuقطب النحاس في الخمية الكيروكيميائية بينما تزداد كتمة Znتقل كتمة قطب الخارصين  -7

 ألن الخارصين يتأكسد فيتآكل بينما النحاس تترسب عميو المزيد من ذرات النحاس .
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 أىمية الطالء الكيربي -8
 يكون عمى المعادن طبقة عازلة تحمييا من التآكل والصدأ.

 األلمنيوم أنشط كيميائيُا من الحديد إال أنو يستخدم دون طالء .بالرغم من أن  -9
 ألن األلمنيوم تتأكسد منو الطبقة الخارجية مكونة طبقة تمنع استمرار تآكمو.

 خطورة األمطار الحمضية عمى البيئة . -11
 ألنيا تسبب تمف اآلثار والتماثيل وتدمير الثروة السمكية.

 دائمًا بالقطب السالب في الخمية الكيروكيميائية  المادة المراد طالؤىا كيربيًا توصل -11
 حتى تتجو إلييا االلكترونات وتتم عندىا عممية االختزال.

 تقل كتمة قطب النحاس المستخدم في تجربة الطالء الكيربي لممعقة من الحديد . -12
تترسب عمى ألن النحاس يتآكل حيث أنو يتأكسد ويفقد الكترونات تكتسبيا أيونات النحاس في المحمول ل

 الممعقة.
اٌغؤاي اٌغادط : أشٕاء ذمش٠ة ِوٕاْ ِغٕاط١غاً ِٓ عٍغٍح ٚعٛاس ألخرٗ ظٛد ذظٙشاْ تاٌٍْٛ اٌز٘ثٟ 

 الؼع أعزاب  اٌغٍغٍح إٌٝ اٌّغٕاط١ظ ت١ّٕا ٌُ ٠ٕعزب اٌغٛاس .

 

 ماذا تتوقع أف يكوف السبب في ذلؾ ؟ - أ
لم ينجذب السوار ألنو مصنوع من الذىب الخالص والذىب ال ينجذب لممغناطيس, بينما السمسة 

 انجذبت النيا ليست من الذىب.
 ساعد محمدًا في تحديد أي السمسمتيف مف الذهب ؟ - ب

 السوار
 ماذا تتوقع أف تكوف القطعة الثانية ، فسر إجابتؾ ؟  - ت

وذلك ألنيا انجذبت لممغناطيس والمجال المغناطيسي ينفذ الحديد أو الكوبمت أو النيكل ومطمية بالذىب 
 من المواد الغير مغناطيسية.

 ؟برأيؾ لماذا نمجأ لمطالء الكهربي لبعض الفمزات  - ث
 لمنع تأكسدىا وتآكميا.
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 :ةوؿ التاليا: أكمؿ الجد بعالسؤاؿ السا

 الخمية الجمفانية خمية الطالء " التحميل " وجو المقارنة
 كيميائية إلى كيربائية كيربية إلى كيميائية تحوالت الطاقة

 تأكسد لصفيحة النحاس نوع التفاعل في الخمية
Cu  …….> Cu+ 2e- 

واختزال أليون النحاس في 
 المحمول

Cu+2+2e- …….>  Cu 

 تأكسد لصفيحة الخارصين
Zn…….> Zn+2+2e- 

اختزال أليونات النحاس في 
 المحمول

Cu+2+2e- …….>  Cu 

 

 اليواء الجوي عمى بعض الفمزاتأثر  العنصر
 يتأكسد مشكال طبقة عازلة تمنع استمرار التاكسد األلمونيوم
 يتأكسد حتى يتآكل تماما الحديد

 ل طبقة تمنع استمرار التآكليتأكسد ويشك الخارصين
 يكون مادة كربونات النحاس القاعدية ويستمر تآكمو النحاس
 ال يتأثر اليواء الجوي الذىب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


