
8 لمع ةقرو ةرذلا تابث ةلاح
تيتكوالا ةلاح/تابث ةلاح ىلا لوصولا فدهب لعافتت ةرذ لك
ةلاحلا هذه يف

)1 نأ اهنكمي ،تابث ةلاحل ةرذلا لصت يك
(2
(3

:ةيرودلا ةمئاقلا يف

ةلئاعلا/دوماعلا مقر

Li      Be                                   C       N       O       F       Ne

Na    Mg                         Al      Si       P        S       Cl       Ar

K       Ca                         Ga               As      Se      Br      Kr

Rb      Sr                         In                          Te       I        Xe

Cs     Ba                         Tl                                             Rn

Fr      Ra                                                                         

H                                                                                    He

                              تازلفلا لعافتت امدنع
تازلفاللا لعافتت امدنع

ؤفاكتلا تانورتكلا ددع

 رصنعلل ثدحي اذام
؟تابث ةلاحل لصي يك
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8 لمع ةقرو ةرذلا تابث ةلاح
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9 لمع ةقرو ةينويألا داوملا
1 لاؤس
MX ةداملا لوح ماع لكشب يلاتلا لودجلا لمكأ

ةداملا عون

تاميسجلا عون
)ةداملا ءانب ةدحو(

تاميسجلا نيب طبارتلا عون

ةداملل ةغيصلا عون

ةفرغلا ةرارح ةجرد يف ةلاحلا

 ةلاحلا يف يئابرهك ليصوت
؟اذامل )solid( ؟ةبلصلا

راهصنالا ةيلمع صن

 ةلاحلا يف يئابرهك ليصوت
؟اذامل )liquid( ؟ةلئاسلا

ءاملاب ةباذالا ةيلمع صن

 ةلاحلا يف يئابرهك ليصوت
؟اذامل )aqua( ؟ءاملاب ةباذملا

)M يزلف رصنع X يزلف ال رصنع(

Ett



3 لاؤس
:يلاتلا لودجلا لمكأ 
    

2 لاؤس
:نم ّنوكتت يتلا ةينويالا تابكرملل ةيريبمالا ةغيصلا يه ام
             مويلاچو نيجسكوا .5       

   
مويثيلو نوتبيرك .6   

موينمولاو روفسوف .7   

مويساتوبو دوي .8   

             مويسلاكو نيجورديه .1   
   
مويسينغامو نوكيليس .2   

مويرابو مورب .3   

مويدوصو نيجورتين .4   

يتلا تاميسجلا عون              ةغيص    يتلا تاميسجلا عون              ةغيص
ةداملا اهنم ّنوكتت      ينويألا بكرملا       ةداملا اهنم ّنوكتت    ينويألا بكرملا

ةعيبطلاب ةدجاوتم اهلك تسيلو نيرمتلل طقف ةلئسألاب ةينويألا تابكرملا :ةظحالم
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9 لمع ةقرو ةينويألا داوملا
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10 لمع ةقرو  ةينويألا داوملا
1 لاؤس
 نم نّوكتت يتلا ةينويالا تابكرملل ةيريبمالا غيصلا يلاتلا لودجلاب لمكأ
 :ىطعملا تانويالا

ةعيبطلاب ةدجاوتم اهلك تسيلو نيرمتلل طقف لودجلاب ةجتانلا ةينويألا تابكرملا :ةظحالم
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2 لاؤس
: لودجلا نم ةينويألا داوملل راهصنالا ةيلمع صن بتكا .أ

:ءاملاب ةيلاتلا ةينويألا داوملا ةباذإ ةيلمع صن بتكا .ب

... مقر ةينويا ةدام
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10 لمع ةقرو  ةينويألا داوملا
1 لاؤس
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2 لاؤس
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ةيئيزجلا داوملا 11 لمع ةقرو
1 لاؤس
-E:ةيلاتلا تابكرملل ينورتكلالا ليثمتلا مسرأ
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ةيئيزجلا داوملا 11 لمع ةقرو
1 لاؤس
:ةيلاتلا تابكرملل ينورتكلالا ليثمتلا مسرأ
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 12 لمع ةقرو

ةيئيزج ةغيص
يئيزج نوناق =
ةداملا نوناق =

ةيئانب ةغيص

 ليثمتلا ةغيص
ّةينورتكلالا
مات يئانب نوناق =
سيول ةينب =

ةيئيزجلا داوملا
ةلثمأ                      ىنعملا        حلطصملا

:ةينويأ تابكرمل

:ةنحشلا ةلداعتم ةيئيزج تابكرمل

:ةيئانب ةغيص

HE:ةرصتخم ةيئانب ةغيص



:يئيزجلا نوناقلا                    :يئيزجلا نوناقلا                      :يئيزجلا نوناقلا
                       __________                         __________                          __________

نيرمت
 نوناقلا لّجس ،نوبركلا تابّكرم ضعبل ةرصتخملا ةيئانبلا نيناوقلا ىطعم
.بّكرم لكل يئيزجلا نوناقلا لّجس ّمثو مهنم دحاو لكل ماتلا يئانبلا

:يئيزجلا نوناقلا                    :يئيزجلا نوناقلا                      :يئيزجلا نوناقلا
                       __________                         __________                          __________

:يئيزجلا نوناقلا                    :يئيزجلا نوناقلا                      :يئيزجلا نوناقلا
                       __________                         __________                          __________

:يئيزجلا نوناقلا                    :يئيزجلا نوناقلا                      :يئيزجلا نوناقلا
                       __________                         __________                          __________
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ةيئيزجلا داوملا 12 لمع ةقرو
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