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  1ورقة عمل                                                     مبىن الذرة والقائمة الدوريّة
  أكمل الناقص: ) 1

  _____ . ___ َو __________ __ فيها _الذرة تتكّون من         ___

  ____ . _______ حول _ ______ تدور بــ ______                  

  _____ حيّدد ________ الذرّة. _عدد الــ ___  

  ____ حيّدد ________ الذرّة. _عدد الــ ____   

  _____ حيّدد ________ الذرّة. _عدد الــ ___  

  ______________. _عدد الذري هو __ 

  _____________. ____عدد الكتلة هي  

ت هو ___ و عدد الني    _____________. _ترو
  

  ) أكمل اجلدول التايل: 2

ت   عدد الكتلة   عدد الذري  اسم العنصر  الرمز الكيميائي للذرة ت و عدد الني  عدد الربوتو   ترو

    16  32      

𝐂𝟔
𝟏𝟐            

    12      13  

𝐀𝐥𝟏𝟑
            

        2  3  

𝐂𝐥 
            

𝐍𝐚 
𝟐𝟑            

      128  53    

      200    120  
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  2ورقة عمل                                             واأليون مبىن الذرة، القائمة الدوريّة
  مبعطيات اجلدول:  استعن  أكمل اجلدول التايل،

  الرمز الكيميائي   اجلسيم
𝐗𝐙

𝐀  
ت و عدد الني  عدد الذري   عدد الكتلة   ترو

ت   ترتيب اإللكرتو
  مبدارات

  قيمة الشحنة 

1  𝐂𝐥 
 

𝟑𝟕            

2      21    2/8/8  +1  

3  𝐍𝐚 𝟏
𝟏𝟏
𝟐𝟑            

4    8        +2  

5        30  2/8/4  0  

6      16  32      

7          2/8  -1  

8  𝐀𝐥 𝟑
𝟏𝟑
𝟐𝟕            

9    1  2        

10    3    7      

11          2  0  

12          2  +2  

13  𝐊 
 

𝟒𝟎            

14    15        -3  

15      8  15      

16        35  2/8/8  -1  

17    12          

18  𝐂𝐚 𝟐
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  3ورقة عمل                                                     مبىن الذرة والقائمة الدوريّة
  

لقائمة الدوريّة )1 موعتني التقسيم العام للعناصر    _________ و _________ .  :هو 

موعتني _______، على مييِنه _________ وعلى يسارِِه _________         يفصل بني ا

  ما عدا عنصر الــ _________ الذي هو ________ .     

  العناصر يف الطبيعة تظهر على شكل _________ ما عدا _________________________ )2

لطبيعة على شكل_________________       _________.   الذين يظهرون 

لصور التآصلّية للعنصر هو يف _________ و ________________________،  3   ) اإلختالف 

  هذا اإلختالف يف املبىن يؤّدي إىل إختالف يف الــ ___________________________ .    

صلّية 4   لعنصر الــ _________.  ) األملاس، اجلرافيت والفحم هم صور 

  التآصلّية للفوسفور هم ___________ و ___________.  ) الصور5

  ) احلاالت الطبيعّية للمواد النقّية هم _________، _________ و_________. 6

  _______ أساسّية، أمسائهم: _____________ ________  8) القائمة الدوريّة احلديثة مقّسمة إىل  7

   ___________ __ ._____________________________________________  

ت التكافؤ هم __________________.  )8   إلكرتو

لقائمة الدوريّة يدل على _______ _رقم الــ ______) 9        _____________ الذي يتواجد بِه العنصر 

  . لذرّة العنصر  ________________ يدل على __ورقم الــ _____ ،لذرّة العنصر     

  _____________. _______________ رسم/ ) التمثيل اإللكرتوين (بنية لويس) للذرّة هو ترتيب10
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 ) ارسم التمثيل اإللكرتوين (بنية لويس) للذرات التالية:11

        

   
∗     

     
∗   

  

  جوابني (*) أعاله: لل عّلل نسبةً 

1_________________________________________________________ .  

___________________________________________________________  

2_________________________________________________________ .  

___________________________________________________________  
  

تارسم التمثيل اإللكرتوين (بنية لويس)  12)                                                    التالية: لأليو
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ت تكافؤ و 4) أ. معطى ذرّة هلا 13   مدارات. ما هي هذه الذرّة؟ عّلل حتديدك.  3إلكرتو
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    

  

  مدارات مليئة. ما هي هذه الذرّة؟ عّلل حتديدك.  5ب. لذرّة معيّنة يوجد 
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    

  

حلرف    عّلل حتديدك.  ؟ Aهل نعلم أي عنصر متّثل الذرة  .    Aهو:      Aج. مبىن لويس لذرّة  رُمز هلا 
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    

  

حلرف د.  ملدار األخري.  3هو الفلز ولديه  X . Xمعطى ذرّة رُمز هلا  ت    عّلل حتديدك.  ؟Xمن هو الكرتو
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    

  

𝑨ه. معطى األيون   𝟑  )A  (ت األيون   7لأليون  . رمز لعنصر معّني ت تكافؤ، هل ميكن ترتيب إلكرتو إلكرتو
  عّلل حتديدك. املعطى؟ 
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𝑿و. معطى أن لأليون    𝟐  )𝑿 (الكرتون. ارسم مبىن لويس للذرة  30يوجد  رمز لعنصر معّنيX .  عّلل
  حتديدك. 

                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    

  

حلرف . ز ا وُيصبح  .    Dهو:     Dمبىن لويس لذرّة  رُمز هلا  عندما ختسر الذرّة إلكرتونني، يقل عدد مدارا

  عّلل حتديدك.  ؟ Dلديها مدارين. من هو 
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



24 
 

© VEB School املعّلمة ڤيڤيان بشويت حوراين     

  4ورقة عمل                                                          القائمة الدوريّة والنظائر
  أكمل الناقص: )1

  _______. _____ترتكّز كتلة الذرّة يف ________، لكن اجلسيمات اليت حتّددها هي ______ 

  ـ ____________________، عدد الالنظائر هم ذرات تتشابه بـ

  ____________________. ـ عدد اللكن ختتلف بـ       

لقائمة الدوريّة ليست عدد صحيح ألّن  __   __________________________عدد الكتلة للذرّة 

___________________________________________________________ .  

  

  (اثراء)                            على املعلومات يف اجلدول التايل، احسب معّدل عدد الكتلة لكل عنصر:عتماّدا ا *2*

لطبيعة   نظائر العنصر ونسبة انتشارها 
  للنظائر غري دقيقة وللتمرين فقط)  االنتشار(يف هذا السؤال، نسب  

  معّدل عدد الكتلة للعنصر 

𝐍𝐞 
𝟐𝟐           𝐍𝐞 

𝟐𝟏           𝐍𝐞 
𝟐𝟎  

8.82%              0.26%               90.92% 
  

𝐋𝐢 
𝟔           𝐋𝐢 

𝟕  
7.42%           92.58%  

  

𝐎 𝟏𝟔           𝐎 𝟏𝟕           𝐎 𝟏𝟖  
99.759%        0.037%         0.204%  

  

𝐅𝐞 
𝟓𝟒         𝐅𝐞 

𝟓𝟔         𝐅𝐞 
𝟓𝟕        𝐅𝐞 

𝟓𝟖  

5.82%          91.66%         2.19%          0.33% 
  

𝐁 𝟏𝟎           𝐁 𝟏𝟏  
19.78%           80.22% 

  

𝐍𝐢 
𝟓𝟖       𝐍𝐢 

𝟔𝟎       𝐍𝐢 
𝟔𝟏      𝐍𝐢 

𝟔𝟐      𝐍𝐢 
𝟔𝟒  

67.88%     26.23%      1.19%       3.66%      1.08% 
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ملعطيات والقائمة الدوريّة وأكمل الناقص 3   يف اجلدول التايل:   ) استعن 

ت و عدد الني Aعدد الكتلة    Z عدد الذري  الرمز الكيميائي   اجلسيم ت   ترو   عدد اإللكرتو

1     2  1  2  

2  𝐇𝐟 𝟐
𝟕𝟐

𝟏𝟕𝟗          

3   42      42  

4     56  30  24  

5  𝐗𝐞 
𝟓𝟒

𝟏𝟑𝟐          

6   38    52  36  

7   1    1  0  

8   92  237    92  

9  𝐅𝐞 𝟑
𝟐𝟔
𝟓𝟔          

10   15  31    18  

11   1      1  

12  𝐔 
𝟗𝟐

𝟐𝟑𝟗          

13   9    11  10  

14  𝐂𝐮 𝟐
𝟐𝟗
𝟔𝟑          

 

  أكرب شحنة نوويّة؟ ___________.  14-1أ. ألي جسيم من اجلسيمات التالية 

  عّلل: ________________________________________.    

  ________________________________. تُعترب نظائر؟  14-1ب. أي من اجلسيمات التالية 
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 . عّلل حتديدكادعاء، أي منهم صحيح وأي منهم غري صحيح.  25) معطى 4

ت لذرة  1 بت.   العنصر. عدد النيوترو   هو عدد 

  . كتلة الذرّة تتعّلق بشحنِتها.2

𝑵𝒂𝟐𝟑. رمز ذرّة الصوديوم هو 3
𝟏𝟏 . 

 متساوية.. الشحنة النوويّة لكل نظائر العنصر  4

𝑶. اجلسيمني: 5 𝟐
 

𝟏𝟔 ،𝑶 𝟐
 

  ليسوا نظائر.  𝟏𝟔

ت األيون 6 ت األيون  𝑪𝒍. ترتيب إلكرتو 𝑪𝒂تشابه ترتيب إلكرتو 𝟐  .  

ت:  .  7   .𝑨𝒍هو فقط للذرّة:   3/8/2ترتيب اإللكرتو

ت للجسيم. اإل. شحنة النواة تتعّلق بعدد  8   لكرتو

ا.. قيمة شحنة 9 ِ ا وعدد إلكرتو ِ   ذرّة/أيون هي الفرق بني عدد بروتو

  .   Tiهي:    Ti. بنية لويس لذرّة التيتانيوم  10

  . ذرات العناصر يف السطر اخلامس يف القائمة الدوريّة هلا مخس مدارات.11

ت يف املدار األخري.   8. لكل ذرات عناصر الغازات اخلاملة يوجد  12   إلكرتو

لطبيعة لعنصر الفلور، عدد كتلَتُه هو  .  13   .9النظري األكثر انتشارًا 

ت تكافؤ، لذا نستنتج أّن للذرّة يوجد على األقل مدارين  4. معطى ذرة هلا  14   .إلكرتو

  .28كل ذرّة سيليكون عددها الذري هو    .15

  الربوم، الباريوم والربيليوم يظهروا يف الطبيعة على شكل ذرات منفردة.   .16

لطبيعة (وحدة بناءها).سبب االختالف    .17   بني الصور التآصلّية للكربون هو كيفّية ظهورها 

  .   Mgرب من ذرة عنصر املاغنيزيوم،  ك، له فعالّية كيميائّية أ  Baيف العائلة الثانية، ذرة عنصر الباريوم،    .18

ا حول رمز  رسم  /التمثيل اإللكرتوين للذرّة هو ترتيب .19 ِ   الذرّة. إلكرتو

ت.  .20   ذرات عناصر عائلة اهلالوجينات متيل خلسارة إلكرتو

  عدد الكتلة لذرّة عنصر هو معّدل كل أعداد كتل نظائر العنصر.   .21

ت الذرّة ال حتّدد عددها الكتلة وال عددها الذّري.  .22  عدد إلكرتو

ئي بسبب    .23 ت حّرة.و الفلزات موصلة للتيار الكهر   جود إلكرتو
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  5ورقة عمل                                                                التفاعالت النوويّة
  أكمل الناقص:  )1

  عند إطالِقِه...  هو عبارة عن...   نوع اإلشعاع 
  عدد الكتلة   عدد الذري         

  النفاذيّة لألجسام 

𝟐    الفا
𝟒   

  
    

𝟏    بيتا
𝟎        

            جاما

  

  أكمل الفراغات: )2

10)    1)    

11)    2)    

12)    3)    

13)    4)    

14)    5)    

15)     6)    

16)     7)      

17)     8)    

18)     9)    
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  أجب عن السؤالني التاليني: )3

  ) א  1، سؤال 2018, موعد صيف  037381جبروت كيمياء، منوذج  (                                          )3.1

𝐑𝐛𝟑𝟕معطى اثنان من نظائر الروبيديوم: 
𝐑𝐛𝟑𝟕َو   𝟖𝟓

𝟖𝟕 .  
 𝐑𝐛فقط النظري  ،من بني هذين النظريين 

  يُطِلق أشّعة ذات نشاط اشعاعّي.   𝟖𝟕
  الصحيح؟ ما هو التحديد  

 . Srيَنُتج النظري   ،βأشعة   Rbأ. عندما يُطلق النظري 
ت يف النظري و ب. عدد الني ت يف النظري و يساوي عدد الني   Rbترو   .    Rbترو

ت يف ذرّة متعادلة لِـ  ت يف ذرّة متعادلة لِـ أكرب من    Rbج. عدد االلكرتو   .   Rbعدد االلكرتو
  

  تعليل: ________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 

 .___________________________________________________________  
  

   )א  1، سؤال 2015, موعد صيف  037381جبروت كيمياء، منوذج  (                                          )3.2

)Rn، رادون ال   ، هو عنصر من عائلة الغازات اخلاملة.   (
  شعاعّي.إطالق أشّعة ذات نشاط  إ يف عملّية    يتكّون،    Rnالنظري 

  ؟  Rnما هي املعادلة الصحيحة للعملّية اليت يتكّون فيها النظري 
1  . Po   →   Rn  + α    
2  . Ra   →   Rn  + α  
3  . Ra   →   Rn  + β  
4  . Rn   →   Rn + β  

  

  ________________________________________________________ تعليل: 
 ____________________________________________________________ 

 .___________________________________________________________  
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  6ورقة عمل                                                                 حالة ثبات الذرة
  الناقص:  لأكم 

دف الوصول اىل حالة ثبات أي حالة األوكتيت.     كل ذرّة تتفاعل 

  ___________________________. يف هذه احلالة 
                .___________________________  

  

  ) ____________________________. 1كي تصل ذرّة حلالة ثبات، ميكنها أن: 
               2 .____________________________ (  
               3 .____________________________ (  

  

  ، الذرّة الفلزيّة ___________________________  يتفاعل فلز مع ال فلزعندما 
  والذرّة الالفلزيّة ___________________________.                               

  ، الذرات الالفلزيّة _______________________. يتفاعل ال فلز مع ال فلزعندما 
  

  يف القائمة الدوريّة: 

He     

Ne  F  O  N  C    
  

Be  Li  

Ar  Cl  S  P  Si  Al  Mg  Na  

Kr  Br  Se  As    Ga    Ca  K  

Xe  I  Te      In  

  

Sr  Rb  

Rn          Tl  Ba  Cs  

            Ra  Fr  

      العائلة؟/رقم العامود            

ت التكافؤ                   ؟عدد إلكرتو

            
  ماذا حيدث لذرّة العنصر كي يصل لدرجة ثبات؟

  (عند تفاعل الفلز مع الفلز أو العكس)
    


