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 ما هو مبىن الذرة؟. 1
 ماذا حيّدد عدد الربوتوانت ابلذرة؟ . 2
 بروتوانت ذرات العنصر هو عدد اثبت؟ . هل عدد 3
 تروانت ابلذرة؟و . ماذا حيّدد عدد الني4
 . هل عدد نيوتروانت ذرات العنصر هو عدد اثبت؟ 5
 . هل عدد النيرتوانت دائًما مساٍو لعدد الربوتوانت للذرة؟ 6
 . ماذا حيّدد عدد اإللكرتوانت ابلذرة؟7
 . هل عدد إلكرتوانت ذرات العنصر هو عدد اثبت؟ 8
 . هل عدد اإللكرتوانت دائًما مساوًًي لعدد الربوتوانت؟9

 تواجد لكل عنصر يف القائمة الدورية؟ي. ما هو العدد الذري وأين 10
 . ما هي الكتلة الذرية وأين تتواجد لكل عنصر يف القائمة الدورية؟11
 . كيف حنسب عدد النيرتوانت للذرة؟12
 ورة صحيحة؟ . كيف نكتب الرمز الكيميائي للعنصر بص13
 ما هي الذرّة املتعادلة؟. 14
 كم إلكرتون يسع املدار األول، الثاين والثالث والرابع )حىت عنصر الكالسيوم(؟.  15
 كيف ترتّتب اإللكرتوانت مبدارات/مستوًيت طاقة؟.  16
 . ما هو األيون؟ 17
 كيف نعلم عدد اإللكرتوانت إذا معلوم العنصر وشحنتُه؟.  18
 كيف نعلم شحنة الذرّة إذا معلوم العنصر وعدد اإللكرتوانت؟ .  19
 . ما هو الفرق بني شحنة الذرّة وشحنة النواة؟20

  القائمة الدوريّة تقسيم 
  العناصر على شكل جزيئات 
  تقسيم العناصر لعائالت 
  بنية لويس للذرات 

 
 
 
 
 

 الدورية؟ . أين يتواجدوا الفلزات والال فلزات يف القائمة 1
 . يف الطبيعة، ما هي العناصر اليت تظهر على شكل جزيئات؟ 2
 . ما هي احلاالت الطبيعية للمواد النقّية؟3
 عامود تتواجد ابلقائمة الدوريّة؟/. كم عائلة4
 اسم العائلة يف العامود األول، الثاين، السابع والثامن يف القائمة الدورية؟ هو . ما 5
 اهليدروجني اىل احدى هذه العائالت؟. هل ينتمي عنصر 6
 . عّرف "إلكرتوانت التكافؤ" للذرة؟7
 . كيف نعلم عدد الكرتوانت التكافؤ للذرة املتعادلة؟ 8
 . ماذا يدل رقم العامود الذي يتواجد به العنصر ابلقائمة الدورية؟ 9

 . ماذا يدل رقم السطر الذي يتواجد به العنصر ابلقائمة الدورية؟ 10
 )بنية لويس( للذرة؟ على ماذا نعتمد لرمَسُه؟  اإللكرتوينالتمثيل  . ما هو11



  النظائر 
  االشعاعات 
 حالة الثبات للذرّة 

 
 
 
 
 
 
 

 "النظائر"؟ ما هي. 1
 . ملاذا الكتل الذريّة للعناصر ابلقائمة الدورية ليست أعداد صحيحة؟2
 ابلطبيعة لكل عنصر؟. كيف نعلم من هو النظري األكثر انتشارًا 3
 . للكتلة الذرية تعريفان. ما مها؟4
 . هل كتلة الذرة تتعّلق بعدد االلكرتوانت؟ 5
 مباذا تتشابه ومباذا ختتلف نظائر لنفس العنصر؟. 6
 عندما ُتطلق أشعة الفا، ماذا حيدث للكتلة الذريّة وعدد الذري للذرة؟. 7
 للكتلة الذريّة وعدد الذري للذرة؟عندما ُتطلق أشعة بيتا، ماذا حيدث . 8
  عندما ُتطلق أشعة جاما، ماذا حيدث للكتلة الذريّة وعدد الذري للذرة؟. 9

 . أي ذرات تتواجد ابلطبيعة حبالة ثبات؟ 10
 حلالة ثبات؟ 1،2،3. كيف تصل ذرات العناصر الفلزيّة ابلعامود 11
 الة ثبات؟ حل 5،6،7. كيف تصل ذرات العناصر الالفلزيّة ابلعامود 12
 . كيف تصل ذرّة عنصر اهليدروجني حلالة ثبات؟13
 . كيف تصل ذرات العناصر الالفلزيّة ابلعامود الرابع حلالة ثبات؟ 14
 

 حجم الذرة(   صف القطر الذريالن( 
  طاقة التأيّن 

 
 
 
 
 
 
 
 

 النصف القطر الذري يتعّلق بقّوة التجاذب بني ...؟. 1
 أنصاف أقطار ذرتني متعادلتني يتواجدوا يف نفس السطر ابلقائمة الدوريّة؟ كيف نقارن بني .  2
 كيف نقارن بني أنصاف أقطار ذرتني متعادلتني يتواجدوا يف نفس العامود ابلقائمة الدوريّة؟ .  3
 هل لنظائر العنصر الواحد نفس نصف القطر الذري؟. 4
 إلكرتوانت؟  الذرة ماذا حيدث لنصف قطر الذرة عندما ختسر .5
 إلكرتوانت؟ الذرة . ماذا حيدث لنصف قطر الذرة عندما تربح6
 كيف نقارن بني أنصاف أقطار جسيمات هلم عدد مدارات خمتلف؟ .  7
 . كيف نقارن بني أنصاف أقطار جسيمات هلم عدد مدارات والكرتوانت متساٍو؟ 8
 وبروتوانت متساٍو؟. كيف نقارن بني أنصاف أقطار جسيمات هلم عدد مدارات 9

 . ملاذا يوجد أتثري أكرب لعدد مدارات اجلسيم على نصف قطَرُه الذّري؟10
 ما هي العالقة بني طاقة التأيّن ونصف القطر الذري؟. 11
 كيف نرسم طاقات أتيّن أوىل لعناصر متتالية؟ .  12
 كيف نرسم طاقات أتيّن متتالية جلسيم معنّي؟ .  13
 عند رسم طاقات متتالية جلسيم معنّي؟ ملاذا؟ مىت حيدث "قفزة" . 14
 . معطى طاقات أتيّن متتالية جلسيم معنّي. كيف نعلم عدد إلكرتوانت التكافؤ للجسيم؟15

 


