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  ! افحص نفسك

 والقائمة الدوريّة بىن الذرةم -الفصل األّول
� منوذج بوهر ملبىن الذرة  
�  عدد الذري  
�  كتلة عدد ال 

 

لذرة؟ )1 ت    ماذا حيّدد عدد الربوتو
لذرة؟ )2 ت    ماذا حيّدد عدد النيوترو
لذرة؟ )3 ت    ماذا حيّدد عدد اإللكرتو
  ما هو العدد الذري وأين يتواجد لكل عنصر يف القائمة الدورية؟  )4
  ما هي عدد الكتلة وأين يتواجد لكل عنصر يف القائمة الدورية؟  )5
ت للذرة؟   )6   كيف حنسب عدد النيوترو
  كيف نكتب الرمز الكيميائي للعنصر بصورة صحيحة؟ )  7
بت؟   )8 ت هو عدد    هل عدد النيوترو
ا؟  )9 ِ ت للذرة دائًما مساٍو لعدد بروتو  هل عدد النيوترو

� ترتيب مبدارات  
� األيون  

  كم الكرتون يسع املدار األول، الثاين والثالث والرابع (حىت عنصر الكالسيوم)؟   )1
  ما هو األيون؟  )2
تِِه؟  )3   اذا معلوم ذرة عنصر وشحنتُه كيف نعلم عدد الكرتو
تِِه؟  )4 ت ذرة دائًما مساوً لعدد بروتو  هل عدد الكرتو

� فلزات والفلزات 
� العناصر على شكل جزيئات  
�الصور التآصلّية للكربون   

 والفوسفور
� تقسيم العناصر لعائالت  
� بنية لويس للذرات  

  أين يتواجد الفلزات والال فلزات يف القائمة الدورية؟  )1
  يف الطبيعة، ما هي العناصر اليت تظهر على شكل جزيئات؟  )2
لصور التآصلية لعنصر الكربون أو الفوسفور؟  )3   ما هو االختالف 
  ما هي احلاالت الطبيعية للمواد النقّية؟  )4
لقائمة /كم عائلة  )5   الدوريّة؟ عامود تتواجد 
  ما هو اسم العائلة يف العامود األول، الثاين، السابع والثامن يف القائمة الدورية؟  )6
  ما هي الصفات األساسية للعناصر يف العامود األول، الثاين، السابع والثامن؟  )7
  هل ينتمي عنصر اهليدروجني اىل احدى هذه العائالت؟  )8
ت التكافؤ" للذرة؟ )9   ما هو "الكرتو

ت التكافؤ للذرة املتعادلة؟   )10   كيف نعلم عدد الكرتو
لقائمة الدورية؟  )11   ماذا يدل رقم العامود الذي يتواجد به ذرّة العنصر 
لقائمة الدورية؟  )12   ماذا يدل رقم السطر الذي يتواجد به ذرّة العنصر 
  ُه؟ ما هو التمثيل اإللكرتوين (بنية لويس) للذرة؟ على ماذا نعتمد لرمسَ  )13
ت املوجبة/السالبة؟    )14   كيف نرسم التمثيل االلكرتوين لأليو

�  النظائر  
 ) عدد الكتلة: حساب معّدل اثراء (

  ما هي "النظائر"؟  )1
لقائمة الدورية ليست أعداد صحيحة؟  )2   ملاذا عدد الكتلة للعناصر 
لطبيعة لكل عنصر؟   )3   كيف نعلم من هو النظري األكثر انتشارًا 
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  لعدد الكتلة تعريفان. ما مها؟  )4
ت؟  )5   هل كتلة الذرة تتعّلق بعدد االلكرتو
  ما هي "الشحنة النووية" للذرّة؟  )6
 مباذا تتشابه ومباذا ختتلف النظائر لنفس العنصر؟  )7

�  عندما ُتطلق أشعة الفا، ماذا حيدث للكتلة الذريّة وعدد الذري للذرة؟ )1 االشعاعات  
  عندما ُتطلق أشعة بيتا، ماذا حيدث للكتلة الذريّة وعدد الذري للذرة؟ )2
  عندما ُتطلق أشعة جاما، ماذا حيدث للكتلة الذريّة وعدد الذري للذرة؟ )3
  ألي أشّعة يوجد نفاذيّة أكرب؟  )4
 ما هو "زمن نصف العمر" للذرّة؟ )5

�  للذرّة؟ حالة الثبات"  ما هي ") 1 حالة الثبات للعنصر  
  ) عندما تتفاعل ذرّة فلزيّة مع ذرّة ال فلزيّة، كيف تصل كل ذرة حلالة ثبات؟ 2
  ) عندما تتفاعل ذرات الفلزية مع بعضها البعض، كيف تصل كل ذرة حلالة ثبات؟ 3
ت ميكنها الذرة أن ختسر؟ 4   ) ما هو أكرب عدد الكرتو
ت ميكنها الذرة أن 4   تربح؟ ) ما هو أكرب عدد الكرتو
  ) كيف تصل ذرة اهليدروجني حلالة ثبات؟ 5
  حلالة ثبات؟  1،2،3) كيف تصل الذرات من عناصر العائالت 6
  ) كيف تصل الذرات من عناصر العائلة الرابعة حلالة ثبات؟ 7
  حلالة ثبات؟  5،6،7) كيف تصل الذرات من عناصر العائالت 8
لطبيعة؟ 9   ) أي عائلة متواجدة حبالة ثبات 

 مبىن وترابط -الفصل الثاين
�  ) ما هي وحدة بناء املواد األيونّية؟1 املواد األيونية  

  ) ما هو الرتابط بني جسيمات املواد األيونية؟ 2
  ) ما هي حالة املواد األيونية بدرجة حرارة الغرفة؟ 3
ئي للمواد األيونية يف احلالة الصلبة؟ ملاذا؟ 4   ) هل يوجد توصيل كهر
  نصيغ نص تفاعل عملّية االنصهار للمواد األيونّية؟ ) كيف 5
ئي للمواد األيونية يف احلالة السائلة؟ ملاذا؟ 6   ) هل يوجد توصيل كهر
ملاء للمواد األيونّية؟ 7   ) كيف نصيغ نص عملّية االذابة 
ملاء؟ ملاذا؟ 8 ئي للمواد األيونية يف احلالة املذابة    ) هل يوجد توصيل كهر
  صيغة األمبريية" للمواد األيونّية؟ ) ما هي "ال 9

  جند الصيغة األمبريية للمادة الناجتة؟   ف) تفاعل فلز مع الفلز. كي10
لصيغة األمبريية ليست دائما 11   . ملاذا؟ 1:1) النسبة بني األيون املوجب واأليون السالب 
  ) هل الالفلزات من العائلة الرابعة تكّون مواد أيونية؟ 12
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بتة بعد تفاعلهم مع   1،2،3ذين ليسوا من العائلة ) هل للفلزات ال13 حيصلوا على شحنة 
  الفلز؟ 

ملادة؟ 14 ت السالبة  ت املوجبة واأليو   ) املعطاة الرمز ملادة أيونية ،كيف نعلم شحنة األيو
  ) معطى رمز ملادة أيونّية، كيف نرسم التمثيل االلكرتوين للمادة؟ 15

�  تتكّون املواد اجلزيئّية؟ ) كيف 1 املواد اجلزيئية  
  ) ما هي وحدة بناء املواد اجلزيئّية؟2
 ) ما هو الرتابط بني جسيمات املواد اجلزيئّية؟ 3

�بنائي التام  ،قانون البنائي  
 (بنية لويس) واجلزيئي 

  ) كيف نرسم التمثيل االلكرتوين للمواد اجلزيئية؟ 1
  جلزيء الواحد؟ ) ما هي األربطة اليت تتكّون بني الذرات  2
  ) ما هو الفرق بني التمثيل االلكرتوين للجزيء والتمثيل االلكرتوين للذرات؟ 3
ط الكو 4   النيت؟ ڤ) ما هو الر
ط كو 5 لعامود الڤ) كم ر   ؟ 4،5،6،7النيت تكّون كل ذرة من العناصر املتواجدة 
ط كو 6   النيت تكّون ذرة اهليدروجني؟ڤ) كم ر
  النتية ؟ ڤاألربطة الكو ) ما هي أنواع 7
ت الغري رابط؟ 8   ) ما هم اإللكرتو
) ما هو الفرق بني التمثيل االلكرتوين للجزي (مواد اجلزيئية) والتمثيل االلكرتوين للمواد  9

 األيونية؟ 

�  ) ما هو الفرق بني الصيغة البنائية، البنائية التام واجلزيئية؟ 1 قانون بنائي خمتصر 
 القانون البنائي املختصر جلزيء. ما هي اخلطوات لتسجيل القانون اجلزيئي للمادة؟ ) معطاه 2

�  ) ما هي صفات املواد األيونية؟ 1 صفات املواد  
  ) ما هي صفات املواد اجلزيئية؟ 2
  ) ما هي صفات املواد الفلزية؟ 3
  ) ما هي صفات العناصر من الغازات اخلاملة؟ 4
حلالة الصلبة؟ ) هل ميكّننا أن نفّرق بني 5 ئي    املواد حسب التوصيل الكهر
حلالة السائلة؟ 6 ئي    ) هل ميكّننا أن نفّرق بني املواد حسب التوصيل الكهر
ئي 7 م  ل /) هل تعلم السبب للتوصيل الكهر ئي لكل من املواد يف حاال عدم التوصيل الكهر

  املختلفة؟ 
  االنصهار للمادة األيونية ومادة اجلزيئية؟ ) هل تعلم الفرق بني صياغ تفاعل عملّية 8
ملاء للمادة األيونية ومادة اجلزيئية؟ 9   ) هل تعلم الفرق بني صياغ تفاعل عملّية االذابة 

ئية؟ ڤ) ما هو الفرق بني أربطة كو 10   النتية وأربطة فيز
  ) ماذا حتّدد األربطة بني جسيمات املواد؟ 11
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ت الفهم  -الفصل الثالث  لكيمياءمستو
� للمواد النقية  
�ئية    للتفاعالت الفيز

  ؟ (الظاهر)) ما هو املستوى املاكروسكويب 1
حلالة الصلبة؟ 2 ملستوى املاكروسكويب مادة نقية    ) كيف نِصف 
حلالة سائلة؟ 3 ملستوى املاكروسكويب مادة نقية    ) كيف نِصف 
ملستوى املاكروسكويب4 حلالة غازية؟   ) كيف نِصف    مادة نقية 
ملستوى امليكروسكويب؟ 5   ) ماذا جيب أن نتطّرق اليه، يف شرحنا، عند وصف مادة نقية 
  ) ماذا حتّدد حالة املادة يف املستوى امليكروسكويب (اجلسيمي)؟ 6
  )  ما هو مستوى الرمز؟ 7
  ) عند تغيري حالة املادة، ما هي التغيريات امليكروسكوبّية؟ 8
  يري حالة املادة، ما هي التغيريات املاكروسكوبّية؟ ) عند تغ 9

  ) عند اذابة مادتني ببعضهما، من هو املذاب ومن هو املذيب؟ 10
  ) عند اذابة مادتني ببعضهما، ما هي التغيريات امليكروسكوبّية؟ 11
  ) كيف نصف تغيري حالة املادة مبستوى الرمز؟ 12
 مز؟ ) كيف نصف اذابة مادتني ببعضهما مبستوى الر 13

 تفاعالت -الفصل الرابع

�ئي والكيميائي     معطى تفاعل، ما هي املواد املتفاعلة وما هي املواد الناجتة؟ ) 1 التغيري الفيز
ئي وتغيري كيميائي؟   ما هو الفرق بني تغيري) 2   فيز
ئي؟ 3 ا تغيري فيز   ) أي تفاعالت حتدث 
ا تغيري كيميائي؟ 4  ) أي تفاعالت حتدث 

�  ) ملاذا نوازن معادالت كيميائية؟ 1 موازنة معادالت  
 ) ما هي معادلة كيميائية موازنة؟  2

�  ) كيف نكتب نص تفاعل احرتاق ملركب كربوين؟ 1 تفاعل االحرتاق 
 ) ما هو نواتج تفاعل احرتاق ملركبات تتكّون من كربون وهيدروجني؟2

ت كيميائيّ  -الفصل اخلامس   ة حسا

�  املول  
�  نسب املوالت  
�  قانون حفظ الكتلة  
�  نسب الكتلة  

  

  ) ما هو قانون حفظ الكتلة؟ 1
  ) مىت ُحيفظ قانون حفظ الكتلة؟ 2
  ) ما هو املول؟ 3
  ) ما هي النسب اليت حنصل عليها من بعد موازنة معادلة كيميائية؟ 4
  قانون حلفظ املوالت؟) هل يوجد 5
اية تفاعل؟ 6   ) كيف منّثل بشكل ختطيطي: بداية/خالل/
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�متثيل التفاعل بشكل  
  ختطيطي 
�متثيل التفاعل بشكل رسم  
  بياين

  ) كيف منّثل التفاعل بشكل رسم بياين (كمّية املادة بداللة الزمن)؟ 7
  ) عندما معطى متثيل بياين لتفاعل، كيف نعلم مىت ينتهي التفاعل؟ 8
  تفاعلة؟ ) عندما معطى متثيل بياين لتفاعل، كيف نعلم ما هي املواد امل9

  ) عندما معطى متثيل بياين لتفاعل، كيف نعلم ما هي املواد الناجتة؟10
  ) ما هو "شروط التفاعل" وأين ُتكتب؟ 11
جتة؟ 12   ) هل "شروط التفاعل" تُعترب مواد متفاعلة أو 
  ) ما هو هدف اضافة "عامل مساعد" لتفاعل؟ 13
  التمثيل البياين للتفاعل؟ ) عند اضافة عامل مساعد للتفاعل، كيف يتغّري 14
قي  15 ) معطى عدد موالت احدى املواد يف تفاعل كيميائي. على ماذا نعتمد لنعلم موالت 

لتفاعل؟     املواد 
ت بتفاعل، ماذا جيب أن يكون معلوم؟ 16   ) الستخدام قانون حفظ الكتلة للحسا

  التفاعالت والطاقة  -الفصل السادس

�  النظام والبيئة  
�  تفاعل ماص/مشع للحرارة 
�  خمزون الطاقة للتفاعل 

  ) يف كل تفاعل: ما هو النظام وما هي البيئة؟ 1
  ) ما هو الفرق بني تفاعل اكزوترمي وتفاعل اندوترمي؟ 2
  ) يف التفاعل االكزوترمي، ماذا حيدث لدرجة حرارة البيئة؟ 3
  اشارة خمزون الطاقة للتفاعل؟ ) يف التفاعل االكزوترمي، ماذا ما هي 4
    تتحّول الطاقة؟/) يف التفاعل االكزوترمي، من أين ألين تتنّقل 5
  ) يف التفاعل االكزوترمي، ملن خمزون الطاقة أكرب؟ املواد األولية أم املواد النهائية؟ 6
  ) يف التفاعل االندوترمي، ماذا حيدث لدرجة حرارة البيئة؟ 7
  ) يف التفاعل االندوترمي، ماذا ما هي اشارة خمزون الطاقة للتفاعل؟ 8
    تتحّول الطاقة؟/ ) يف التفاعل االندوترمي، من أين ألين تتنّقل9

  ) يف التفاعل االندوترمي، ملن خمزون الطاقة أكرب؟ املواد األولية أم املواد النهائية؟ 10
لسؤال لكي يدل أنّ 11    التفاعل اكزوترمّية؟ ) ماذا ميكن أن يكون معطى 
لسؤال لكي يدل أّن التفاعل اندوترمّية؟ 12   ) ماذا ميكن أن يكون معطى 
لتأكيد ماص للحرارة؟ 13   ) أي تفاعالت هم 
لتأكيد مشع للحرارة؟  14   ) أي تفاعالت هم 
  ) تفكيك أربطة هي عملية ماص أم مشع للطاقة؟ 15
  للطاقة؟ ) تكوين أربطة هي عملية ماص أم مشع  16
  ) ماذا حيدث لدرجة حرارة البيئة من بعد انتهاء تفاعل ماص للحرارة؟17
  ) ماذا حيدث لدرجة حرارة البيئة من بعد انتهاء تفاعل مشع للحرارة؟18

  

  


