
 يـــاءمــــــيـــكمــادة: الـــــال
  الجــذع المشتــرك العــلــمــي و التكـنـولـوجـيالـشـعـبـة: 

 ــيــة مــحــمــد الــســادس )س.م(لــيــأهــتــة الــويــانــثــال مرضي يوب: أ ذاألستا

 ةـــــــــــــــــــــيــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــمــــــــــــــــيــــــــــــــكــــــــــــــــــــال        رـــــــــــــاصــــــــــــــنــــــــــــــعــــــــــــــــلـــــــــــــل         دوريـــــــــــــــــــــال         بــــــــــــــيــــــــــــرتــــــــــــــــــــــتــــــــــال سلسلة التمارين

Classification périodique des éléments chimiques 

 

 :1تمريه  
 : التبليت اإللكتروويت الصيغ ذاث العىبصر وعتبر
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 .عُصس نكم انًٕافقٍٍ ٔانًدًٕعت اندٔزة زقًً حدد (1

 .عُصس كم ٔاسى زيص حدد (2

 ؟انًدًٕعت َفس إنى تُتًً انتً انعُبصس يب (3

 :2تمريه  

     المغىيزيوم ذرة وعتبر
  . 

 .انًغٍُصٌٕو عُصس إنًٍٓب ٌُتًً انهتٍٍ ٔانًدًٕعت اندٔزة زقى يٍ كال حدد (1

 .انًغٍُصٌٕو يدًٕعت َفس إنى تُتًً انتً انرزاث ٔزيٕش أسًبء اعط (2

 ؟تسبًٍْت زٔابط تكٌٕ أٌ انعُبصس نٓرِ ًٌكٍ ْم (3

 .تكَٕٓب أٌ انعُبصس نٓرِ ًٌكٍ انتً األٌَٕبث زيٕش اعط (4

 :3 تمريه 

 .2الدورة و Vالمجموعت  إلى X كيميبئي عىصر يىتمي

 .انعُصس نٓرا اإلنكتسٍَٔت انبٍُت اكتب (1

 .انعُصس نٓرا Z انرزي انعدد حدد (2

 .بسٔتَٕبتّ عدد ٌسبٔي َٕتسَٔبتّ عدد أٌ عهًب انعُصس نٓرا انسيصي انتًثٍم اعط (3

 .تكٌُٕٓب انعُصس نٓرا ًٌكٍ انتً انسابطت غٍس األشٔاج ٔعدد انتسبًٍْت انسٔابط عدد حدد (4

 :4تمريه  

 .F(Z=9) الفلور ذرة و Si(Z=14) السيليسيوم ذرة مه تتكون جزيئت سودر

 .انًبسط اندٔزي انتستٍب خدٔل فً انعُصسٌٍ ْرٌٍ يٕضع حدد (1

 س.عُص كم ٌكَٕٓب أٌ ًٌكٍ انتً انتسبًٍْت انسٔابط عدد حدد (2

 .انعُصسٌٍ يٍ يكٌٕ يسكب ألبسط اإلخًبنٍت انصٍغت حدد (3

 ْرِ فً انسابطت غٍس األشٔاج عدد n2 ٔ انسابطت األشٔاج عدد n1 يحددا نٌٕس ًَٕذج حسب اندصٌئت ْرِ يثم (4

 .اندصٌئت

 .اندصٌئت نٓرِ كساو تًثٍم اعط (5

 :5ريه تم 

   ذرته وواة رمز كيميبئيب عىصرا وعتبر
 .2الدورة و VIالمجموعت   إلى ىتميي   

 .انعُصس ْرا ٔاسى زيص استُتح . انعُصس نٓرا انرزي انعدد حدد (1

 .ٌكَّٕ أٌ انعُصس نٓرا ًٌكٍ انري األٌٌٕ زيص اعط (2

 .نٓرا انعُصس n2 انسابطت غٍس األشٔاج ٔعدد n1 انسابطت األشٔاج عدد حدد (3

 .H2X نتعطً ٍْدزٔخٍٍ ذزتً يع X انرزة تتحد (4

 .االتحبد ْرا ٌتى كٍف بٍٍ .أ 

 .نٌٕس ًَٕذج حسب نٓرِ اندصٌئت تًثٍال أعط .ة 
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