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اسم الطالبة:

من ص  114إلى ص 211

فً الفقرات من ( )1إلى ( ) 16اختاري البدٌل الصحٌح :
1

2

3

4

5

6

7

8

تسمى مجموعة  17من العناصر الممثلة بمجموعة الهالوجٌنات وتعنً مكونات :
(أ) األحماض

(جـ) السكرٌات

(ب) األمالح

(د) القواعد

ٌتم تسرٌع التفاعالت الكٌمٌائٌة بإضافة:
(أ) المتفاعالت

(جـ) العوامل المساعدة

(ب) النواتج

(د) المثبطات

جمٌع عناصرها الفلزات هً المجموعة:
(أ) 1

(جـ) 12

(ب) 2

د) 18

نحصل على النٌتروجٌن الضروري لتركٌب المادة الحٌوٌة فً الجسم من:
(أ) الهواء الذي نتنفسه

(جـ) لحوم الحٌوانات

(ب) مٌاه البحار

(د) نبات ٌحوي العقد الجذرٌة

ثالثٌة الحدٌد هً:
(أ) النٌكل والحدٌد والكربون (ب) الكوبالت والنٌكل والنحاس

(جـ) الفوالذ والكوبالت والحدٌد

(د) الحدٌد والنٌكل والكوبالت

تعتمد الجسور وناطحات السحاب فً صناعتها على :
(أ) الحدٌد

(جـ) األلمنٌوم

(ب) الفوالذ

(د) النٌكل

ٌكتب رمز أٌون الصودٌوم الموجب الشحنة على صورة :
(أ) Na+

(ب) Na-

(جـ) Na2

(د) 2Na

الصٌغ الكٌمٌائٌة للجزٌئات تزودنا بمعلومات عن :
(أ) التوزٌع اإللكترونً

(ب) نوع الذرات وعددها

فلكت

11

(جـ) الجدول الدوري

(د) التمثٌل النقطً لاللكترونات

9

ٌمثل كل عنصرفً الجدول الدوري بصندوق ٌسمى :
(أ) رمز العنصر

11

12

13

14

15

16

(ب) حالة العنصر

رتب العناصر حسب تزاٌد أعدادها الذرٌة هو العالم :
(أ) باسكال

11

(جـ) اسم العنصر

(د) مفتاح العنصر

(جـ) موزلً

(ب) مندلٌف

(د) نٌوتن

عندما تكتسب الذرة أو تفقد إلكترونا واحدا أو أكثر تصبح :
(أ) أٌونا

(جـ) مركبا

(ب) جزٌئا

(د) رابطة

المعادلة الكٌمٌائٌة الموزونة ٌجب أن تحوي أعدادا متساوٌة فً كال الطرفٌن من :
(أ) الذرات

(جـ) المواد المتفاعلة

(ب) الجزٌئات

(د) المركبات

تختلف ثالثٌة الحدٌد عن غٌرها من العناصر االنتقالٌة ب:
(أ) تكوٌنها لألمالح

(جـ) عالجها لإلشعاع

(ب) صفاتها المغناطٌسٌة

(د) قابلٌتها لالنصهار

ٌستخدم فً صناعة مقاٌٌس الحرارة والضغط الجوي هوعنصر :
(أ) الخارصٌن

(جـ) الفضة

(ب) الزئبق

(د) الكروم

رمز عنصر الصودٌوم هو :
(أ) S

(جـ) Mg

(ب) Al

(د) Na

ذرة األكسجٌن تملك  8إلكترونات ٌحوي مستوى الطاقة الثانً على :
(أ) الكترونٌن

(جـ)  6إلكترونات

(ب)  4إلكترونات
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(د)  8إلكترونات

فً الفقرات من( )1إلى ( )21ضعً أمام كل فقرة الحرف (ص) اذا كانت العبارة صحٌحة والحرف (خ) إذا كانت العبارة خاطئة :
 -1الذرة التً تفقد أو تكتسب إالكترون تسمى مركب ( .
 -2جمٌع العناصر االنتقالٌة فلزات ( .

)

)
)

 -3تمتاز أشباه الفلزات بأنها موصلة جٌدة للحرارة والكهرباء ( .

)

 -4رتبت العناصر فً الجدول الدوري اعتمادا على أعدادها الذرٌة ( .

 -5العناصر فً المجموعات من  3إلى 12هً فلزات وتسمى العناصر الممثلة ( .
 -6عناصر المجموعة الواحدة تتشابه فً خصائصها الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة( .
 -7الغازات النبٌلة فلزات نشطة تتحد مع العناصر األخرى ( .
 -8العنصر الذي له خواص مغناطٌسٌة هو عنصرالحدٌد ( .

)
)

)
)

ٌ -9شٌر عدم كتابة رقم سفلً بجانب العنصر إلى وجود ذرة واحدة فقط من هذا العنصر ( .
ٌ -10مثل التغٌر فً حالة المادة تغٌرا كٌمٌائٌا ( .

)

 -11وضعت العناصر فً الجدول الدوري فً  7مجموعات ( .
ٌ -12زٌد التبرٌد من سرعة التفاعل الكٌمٌائً عادة.

(

)

)

ٌ -13عد كل من الحرارة والضوء والرائحة أدلة على التغٌرالفٌزٌائً ( .
 -14انخفاض تركٌز المواد الكٌمٌائٌة ٌقلل من سرعة التفاعل ( .
 -15المجموعة هً صف أفقً فً الجدول الدوري( .

)
)

)

ٌ -18ستخدم غاز الهٌدروجٌن فً ملء البالونات والمناطٌد ( .
ٌ -19ستخدم األلمنٌوم فً صناعة هٌاكل الطائرات ( .

)

)

 -16الصٌغة الكٌمٌائٌة تبٌن نوع الذرات وعددها فً الجزيء( .
 - 17تسمى المواد الداخلة فً التفاعل بالنواتج ( .

)

)

 -21معظم عناصر الالنثانٌدات عناصر مصنعة فً المختبرات والمفاعالت النووٌة ( .
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)

)

فً الفقرات من ( )1الى ( )16زاوجً بٌن (األسباب) فً العمود االول مع ماٌناسبها من (نتائجها) فً العمودالثانً :

النتٌجة

السبب
( )1تستخدم الغازات النبٌلة فً اللوحات اإلعالنٌة

( أ ) ألنه ٌشتعل بفعل الحرارة الناتجة عن االحتكاك

( )2تعتبر الفلزات القلوٌة نشطة

(ب) ألنها التتحد بسهوله مع عناصر أخرى

(ٌ )3ستخدم الرصاص فً الطب

(ج) لشدة تماسك مكونات النواة فً ذرته

( )4تصنع أعواد الثقاب من الفوسفور األحمر

(د) ألنه فً التفاعالت الكٌمٌائٌة الٌستحدث شًء أو ٌفنى

(ٌ )5ستخدم السلٌنٌوم فً الخالٌا الشمسٌة

(هـ) لمٌلها لالتحاد بعناصر أخرى .

(ٌ )6ستخدم التنجستون فً صناعة فتٌل المصباح الكهربً

(و) ألنه ٌتمتع بخصائص الفلزات

( )7مجموعة البالتٌن استخدمت كعوامل مساعدة

(ز) ألنها تؤدي إلى إبطاء فسادها

(ٌ )8حتاج الجسم األكسجٌن

(ح) ألنه تم التشارك فً اإللكترونات بشكل غٌرمتساو

(ٌ )9ستخدم الهٌلٌوم  Heفً المناطٌد

(ط) ألنه موصل للكهرباء عند تعرضه للضوء

( )11نفاٌات مصانع الزئبق تحفظ بعٌدا عن مجاري المٌاه

(ي) ألنه ٌستعمل فً وقاٌة الجسم من أشعة

(ّ ٌ )11كون الكلورملح الطعام عند إتحاده مع فلز الصودٌوم

(ك) ألن درجة انصهاره عالٌة جدا

( )12تستخدم المثبطات فً المواد الغذائٌة

(ل) ألنه آمن الٌشتعل

(ٌ )13ستخدم النحاس فً صناعة األسالك الكهربٌة

( م ) ألنه من مجموعة الهالوجٌنات

(ٌ )14عتبر الحدٌد أكثر العناصر ثباتا

( ن) ألنها تعطً ألوانا مختلفة .

(ٌ )15عتبر الماء مركبا تساهمٌا قطبٌا

(س) ألنه من أشباه الموصالت

(ٌ )16كون عدد الذرات ونوعها فً طرفً المعادلة متساوٌا (ع) إلنتاج الطاقة من الغذاء
(ف) ألنه من العناصر السامة
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أجٌبً عن األسئلة التالٌة :
س / 1اكتبً قائمة بما ٌحتوٌه صندوق مفتاح العنصر .

س / 2ما الذي تحدده الصٌغة الكٌمٌائٌة للمركب ؟ اذكري مثاال .
............................................................................................................................
...................................................................................................... ......................
س /3ما الفرق بٌن كل مما ٌلً :
الالفلزات

الفلزات

الدورة

المجموعة

المحفزات

المثبطات

الالنثانٌدات

األكتٌنٌدات

س /4استنتجً سبب دعك شرائح التفاح بعصٌر اللٌمون حتى الٌصبح لونه بنٌا .
............................................................................................................................
س /5فسري ٌمكن تخزٌن علب صلصة الطماطم ألسابٌع وهً مغلقة بٌنما ٌجب حفظها فً الثالجة بعد فتحها مباشرة .
........................................................................................................... .................
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س /6حددي خصائص النحاس التً تجعله مالئما لصناعة األسالك الكهربٌة .

............................................................................................................................
............................................................................................................................
سّ /7ذرة األكسجٌن تحوي  8إلكترونات وزعٌهم فً مستوٌات الطاقة .

س /8العدد الذري للٌثٌوم  3والعدد الذري للفلور  9كونً مركب من إتحادهما واكتبً الصٌغة الكٌمٌائٌة له .

س /9صفً الدالئل التً تدل على أن تفاعال كٌمٌائٌا قد حدث .
............................................................................................................................
............................................................................................................................
س /10حددي ما إذا كانت المعادلة الكٌمٌائٌة التالٌة موزونة أم ال ولماذا ؟

(

(

MgCl2

Mg + Cl2

أرجو لك غالٌتً كل التوفٌق
معلمات العلوم
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