
 دلٌل استرشادي كٌمٌاء عربً

 
 - :  أرتعح عُاصر فٗ يجًٕعح ٔاحذج قٛى أَصاف أقطارْا يقذرج تاالَستجرٔو كانتانٗ -1

 فأي مما َلً َعخبس صحُحاً ؟

A B C D 

1.96 2.27 1.52 2.48 

 

 Bنّ سانثٛح كٓرتٛح أقم يٍ انعُصر  Aانعُصر  -أ 

 Cنّ سانثٛح كٓرتٛح أكثر يٍ انعُصر  Dانعُصر  -ب 

 Aيٛم إنكترَٔٗ أقم يٍ انعُصر  Cانعُصر  -ج 

 Dنّ جٓذ تأٍٚ أكثر يٍ انعُصر  Bانعُصر  -د 

 

 : َخمُص ومىذج بىز عه ومىذج زذزفىزد فً ان اإللكخسوواث فً ومىذج بىز حدوز - 2

 فٙ يذاراخ خاصح -أ 

 فٙ يستٕٚاخ طاقح يحذدج ٔثاتتح -ب 

 تسرعح كثٛرج -ج 

 حٕل انُٕاج -د 

 

 ،   Lإنٗ انًستٕٖ  Kُٚتقم يٍ انًستٕٖ  ev 10.2إرا اكتسة اإلنكترٌٔ طاقح يقذارْا   -3

 فإنه :  L إلً المسخىي  Mولكٍ َىخقل االلكخسون مه المسخىي

  ev 1.89  طاقح يقذارْا ٚفقذ -أ 

  ev 1.89  طاقح يقذارْا ٚكتسة -ب 

  ev 10.2  طاقح يقذارْا ٚفقذ -ج 

  ev 10.2  طاقح يقذارْا ٚكتسة -د 



 

  َعبس عىه بالمعادلخُه :إذا كان جهد الخأَه الثاوٍ والثالث لعىصس  -4

X+   →  X2+ + e-             ∆H = +495 kj / mol 

X2+   →  X3+ + e-          ∆H = +4560 kj / mol 

 : فُكىن هرا العىصس بالىسبت للعىصس الرٌ َسبقه فٍ وفس الدوزة

 عُصر ال فهس٘ جٓذ تأُّٚ أصغر -أ 

 فهس٘ جٓذ تأُّٚ أكثرعُصر ال  -ب 

 عُصر فهس٘ جٓذ تأُّٚ أقم -ج 

 عُصر فهس٘ جٓذ تأُّٚ أكثر -د 

 

 نذٚك عُصراٌ فٙ دٔرج ٔاحذج َصف قطرًْا - 5

X =0,157 A
°

 

Y = 1,04 A
°

 

 :فإوه َحخمل عىد اححادهما كُمُائُا أن
 

 ٚحذث نّ اختسال Yٚحذث نّ أكسذج ٔ  X -أ 

 ٚحذث نًٓا أكسذج  Y , X -ب 

 ٚحذث نّ أكسذج Y ٚحذث نّ اختسال ٔ  X -ج 

 ال ٚحذث نًٓا اختسال  Y , X -د 

 

 : عالجج الىظسَت الرزَت الحدَثت قصىزاً فً ومىذج بىز هى -6

 أٌ نإلنكترٌٔ طثٛعح يٕجٛح فقظ -أ 

 أٌ اإلنكترٌٔ يجرد جسٛى سانة انشحُح فقظ -ب 

 أٌ اإلنكترٌٔ نّ طثٛعح يسدٔجح -ج 

 أٌ اإلنكترٌٔ ٚذٔر حٕل انُٕاج فٗ سحاتح انكترَٔٛح -د 

  



 : يستعُٛاً تانجذٔل انتانٗ -7

 الخسكُب اإللكخسووً الرزة أو االَىن

A-1 [10Ne] 

B -2 [10Ne] 

C [18Ar] 4s1 

D [10Ne] 3s1 

 

 : َكىن حسحُب العىاصس حسب السالبُت الكهسبُت
 

 A ˃ B ˃ D ˃ C -أ 

 B ˃ C ˃ A ˃ D -ب 

 D ˃ C ˃ B ˃ A -ج 

 A ˃ D ˃ C ˃ B -د 

 
 الهلٌوم على مستوى طاقة واحد.ٌحتوى كل من عنصر الهٌدروجٌن وعنصر  -8

 فى ضوء العبارة السابقة أى مما ٌلى صحٌحا :

 ٌختلفان فى طٌف االنبعاث -أ 

 ٌتساوٌان فى عدد اإللكترونات -ب 

 ٌختلفان فى عدد الكم الرئٌسى -ج 

 ٌتشابهان فى طٌف االنبعاث -د 

 يز بـ فإنه يتم 11Naبعد تطبيق المعادلة الموجبة على اإللكترون األخير فى ذرة الصوديوم  -9

 Mٌمكن تحدٌد مكانه بدقة فى المدار  -أ 

  Mٌتحرك مقتربا ومبتعدا عن النواة فى المستوى  -ب 

 Lنقل طاقتة عن طاقة الكترونات المستوى  -ج 

 بعد فقد كم من الطاقة Lٌنتقل إلى المستوى  -د 

 



 :ال بد  (M)للحصول على الطيف المرئي لذرة الهيدروجين إللكترون مثار في المستوى الثالث -11

 

 ٚفقذ اإلنكترٌٔ طاقح أقم يًا اكتسثٓا أٌ -أ 

 أٌ ٚفقذ طاقح انكى انتٙ اكتسثٓا -ب 

 أٌ ٚكتسة كى يٍ انطاقح -ج 

 أٌ ٚفقذ اإلنكترٌٔ طاقح أكثر يًا اكتسثٓا -د 

 

 : َكىن بالىسبت للعىاصس الخٍ حسبقه فٍ الدوزة 3p1 َىخهٍ حىشَعه االلكخسووٍ بـ X عىصس -11

 

 عُصر ال فهس ٔيٛهّ االنكترَٔٙ يرتفع -أ 

 عُصر ال فهس ٔيٛهّ االنكترَٔٙ يُخفض -ب 

 عُصر فهس ٔيٛهّ االنكترَٔٙ يرتفع -ج 

 فهس ٔيٛهّ االنكترَٔٙ يُخفض عُصر -د 

 

 5s2 4d10 5p5   تٕزٚع االنكترَٔاخ فّٛ ُٚتٓٙ تانًستٕٚاخ انفرعٛح (X) عُصر -12

 : بالىسبت للعىاصس الخٍ حسبقه فٍ الدوزة (X) فُكىن مه خىاص العىصس

 

 

 ٔجٓذ تأُّٚ صغٛرأكسٛذِ قاعذ٘  -أ 

 ٔجٓذ تأُّٚ كثٛر أكسٛذِ يتردد -ب 

 أكسٛذِ حايضٙ ٔجٓذ تأُّٚ كثٛر -ج 

 ٔجٓذ تأُّٚ صغٛر أكسٛذِ حايضٙ -د 

 

 

 

 


