
 الفصل الدراسي األول منتصف 

  

1 

  

 األسئلة 

 انسؤال األول : أي انعثازات انتانية صحيحة وأيها خطأ يع تصىية انخطأ إٌ وجد: 

 ( )      يزدبَغخ ٔ يزًبثهخ كشٔٚب. Sانًغزٕٚبد انلشػٛخ   -1

 يغزٕٖ ؼبهخ أػهٗ ٚزُبعت يغ كى انؽبهخ انًًزصخ. إرا ايزص إنكزشٌٔ كًب يٍ انؽبهخ كإَّ ُٚزوم إنٗ  -2

            (  ) 

 (  )  ٚضداد انلشم كٗ انؽبهخ ثٍٛ انًغزٕٚبد األعبعٛخ نهؽبهخ كهًب ثؼذَب ػٍ انُٕاح.  -3

 (  )  ( أسثؼخ. 4s( ثالثخ ٔ انًغزٕٖ انلشػٗ )3dػذد أٔسثٛزبالد انًغزٕٖ انلشػٗ ) -4

 ( )    ٛغٛخ ْٕ ػذد انكى انثبَٕ٘.انشئيغزٕٚبد انؽبهخ انؼذد انز٘ ٚحذد   -5

يب ٚثجذ أٌ أشؼخ انًٓجػ رذخم كٗ رشكٛت خًٛغ انًٕاد أَٓب ال رخزهق كٗ عهٕكٓب ٔ ؼجٛؼزٓب ثبخزالف يبدح   -6

 (  )         انًٓجػ أٔ َٕع انـبص.

 ( )    انؽٛق انخؽٗ ألٖ ػُصش ْٕ خبصٛخ أعبعٛخ ٔ يًٛضح نّ.  -7

 (  )    زشٌٔ كٗ َلظ انٕهذ.ًٚكٍ رحذٚذ كم يٍ يكبٌ ٔ عشػخ اإلنك  -8

 ( )    سكٕسد ككشح انكى كٗ رحذٚذ ؼبهخ اإلنكزشَٔبد.رأدخهذ رسح س  -9

 ( )   انُظشح نألنكزشَٔبد كدغٛى يبدٖ عبنت كوػ رؼزجش َظشح ؿٛش دهٛوخ.  -11

 ( )  إرا كبَذ انزسح كٗ انحبنخ انًغزوشح كإٌ اإلنكزشَٔبد ال رلوذ أٔ ركزغت ؼبهخ.  -11

 ( )  .21X [[ 1s2   2s2    2p6   3s2  3p6   3d3انزشكٛت اإلنكزشَٔٗ نزسح  -12

 ( )  إنكزشَٔبد. 11أٔسثٛزبالد ٔٚزشجغ ثـــ  5ٚحزٕٖ ػهٗ  5fانًغزٕٖ انلشػٗ   -13

 ( ) يٍ انزؼذٚالد انزٗ أدخهزٓب انُظشٚخ انزسٚخ انحذٚثخ ػهٗ ًَٕرج ثٕس يجذأ ػذو انزأكذ.  -14

 ( )  .Mزشَٔبد هجم أكزًبل ايزالء يغزٕٖ انؽبهخ ثبإلنك Nٚشـم يغزٕٖ انؽبهخ   -15
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 انسؤال انثاًَ: أعد كتاتة انعثازات انتانية تعد تصىية يا تحته خط :

 هبو ثذساعخ انؽٛق انزسٖ ٔ رلغٛشِ نحم نـض انزشكٛت انزسٖ. سكٕسدرساانؼبنى انذاًَبسكٗ  -1

 ألَٓب رحزٕٖ ػهٗ انُٕٛرشَٔبد ٔ انجشرَٕبد. انًٕخجخ انشحُبدَٕاح انزسح رزشكض كٛٓب   -2

 كٕنذ. 1111 كشم اندٓذ انًُبعت نهحصٕل ػهٗ أشؼخ انًٓجػ كٗ أَجٕثخ انزلشٚؾ ْٕ   -3

 ايكبَٛخ ردضئخ أٖ هؽؼخ يبدٚخ إنٗ أخضاء ثى إنٗ أصـش يُٓب ٔ ْٗ انزساد. أسعؽٕ  رخٛم   -4

 . 22nٚغبٖٔ  nػذد أٔسثٛزبالد يغزٕٖ انؽبهخ انشئٛغٗ  -5

 كزهزٓب ظئٛهخ خذا إرا يب هٕسَذ ثكزهخ انُٕاح. انُٕٛرشَٔبد   -6

 كجشٚزٛذ انصٕدٕٚو. سكٕسد انًؼًهٛخ انشٓٛشح يجؽٍ ثؽجوخ يٍ رانهٕذ انًؼذَٗ ثزدشثخ سا  -7

 (.3d)( هجم شـم انًغزٕٖ انلشػٙ 5sرلعم اإلنكزشَٔبد شـم انًغزٕٖ انلشػٗ )  -8

 ػذد اإلنكزشَٔبد كٗ األٔسثٛزبالد ٔ اردبْبرٓب. ( mٚجٍٛ ػذد انكى انًـُبؼٛغٗ ) -9

 .24ٚكٌٕ ػذدِ انزسٖ  3d)6 (ػُصش ُٚزٓٗ انزٕصٚغ اإلنكزشَٔٗ نزسرّ ثــــ  -11

  أسثؼخ. ( ٚغبٖٔ 4fػذد أٔسثٛزبالد انًغزٕٖ انلشػٗ ) -11

 كًب يٍ انؽبهخ. ٚكزغت  ػُذ ػٕدح إنكزشٌٔ يثبس إنٗ يغزٕٖ ؼبهزّ األصهٗ كإَّ  -12

 .  pxكٗ َوؽخ روبثم كًثشٚزٗ األٔسثٛزبل  رضداد  خ انكثبكخ اإلنكزشَٔٛ -13

 رزكٌٕ يٍ دهبئن يبدٚخ صـٛشح.يب ٚثجذ أٌ أشؼخ انًٓجػ رذخم كٗ رشكٛت خًٛغ انًٕاد أَٓب  -14

 انسؤال انثانث : اختس اإلجاتة انصحيحة يٍ تيٍ األقىاس:

 n  ( : ْٕn2   ,  2n   ,   2n2  )أهصٗ ػذد يٍ اإلنكزشَٔبد ًٚكٍ أٌ ٚشـم يغزٕٖ ؼبهخ سئٛغٗ  -1

 انلشم كٗ انؽبهخ ثٍٛ انًغزٕٚبد انشئٛغٛخ ) ٚضداد ، ٚوم ، ٚزغبٖٔ ( كهًب ثؼذَب ػٍ انُٕاح. -2

 (  9،  7،  5،  3)     ( ٚغبٖٔ: 3dػذد أٔسثٛزبالد انًغزٕٖ انلشػٗ ) -3

 (  5،  3،  2رزٕصع إنكزشَٔبرّ كٗ ػذد يٍ انًغزٕٚبد انلشػٛخ: )  11ػُصش ػذدِ انزسٖ  -4

        :ٌٔ كًب يٍ انؽبهخ كإَّ ُٚزوم إنٗكوذ اإلنكزش إرا -5

 أٖ يغزٕٖ ؼبهخ( ، يغزٕٖ ؼبهخ األهم ، ) يغزٕٖ ؼبهخ األػهٗ    

 انًُٕرج انًوجٕل نٕصق انًذاس اإلنكزشَٔٗ : ) أٔسثٛزبالد ، عحبثخ إنكزشَٔٛخ ، يغزٕٖ ؼبهخ ( -6

 (  15،  13،  11)  سثٛزبل.رزٕصع إنكزشَٔبرّ كٗ ػذد ....أٔ 26انؼُصش انزٖ ػذدِ انزسٖ   -7

 (  51،  32،  18،  8)   ٚزشجغ ثؼذد يٍ اإلنكزشَٔبد ٚغبٖٔ :  Nيغزٕٖ انؽبهخ انشاثغ   -8
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 15p  :  (1  ،3  ،5  ،7  )ػذد اإلنكزشَٔبد انًلشدح ) انـٛش يضدٔخخ ( كٗ رسح انلٕعلٕس  -9

   كإٌ ػذدِ انزسٖ: 3d2) ػُصش ُٚزٓٗ انزٕصٚغ اإلنكزشَٔٗ نزسرّ ثبنًغزٕٖ انلشػٗ )  -11

          (14  ،18  ،22  ،24  ) 

 ) ششٔدَدش ، خٛدش ، دٖ ثشأنٗ ، ْبٚضَجشج (  يجذأ ػذو انزأكذ رٕصم إنّٛ انؼبنى :  -11

 ) دانزٌٕ ، َْٕذ ، ثٕٚم ، ساصسكٕسد (  أٔل يٍ ٔظغ رؼشٚق انؼُصش ْٕ :   -12

بصاد انًٕخٕدح ثأَجٕثخ انزلشٚؾ ٔعًبْب انؼبنى انز٘ اعزُزح أٌ أشؼخ انًٓجػ رُزح يٍ إَحالل رساد انـ  -13

 ) ثٕس ، ؼٕيغٌٕ ، اُٚشزٍٛ ، َٕٛرٍ(    ثبإلنكزشَٔبد ْٕ : 

 انسؤال انساتع : أذكس اسى انعانى انري: 

 رجُٗ ككشح أٌ انًٕاد رزأنق يٍ يكَٕبد أسثؼخ ْٗ انًبء ٔ انٕٓاء ٔ انزشاة ٔ انُبس.  -1

 ًٚكٍ رحهٛهٓب ثبنؽشم انكًٛٛبئٛخ انًؼشٔكخ.أٔل يٍ ٔظغ رؼشٚق نهؼُصش كًبدح َوٛخ ثغٛؽخ ال   -2

 ٜخش. ـش يصًزخ ال رزدضأ رخزهق يٍ ػُصشاكزشض كٗ َظشٚزّ أٌ انًبدح رزكٌٕ يٍ رساد يزُبْٛخ انص  -3

اعزُزح يٍ اكزشبف أشؼخ انًٓجػ أٌ انزسح كشح يزدبَغخ يٍ انكٓشثبء انًٕخجخ يؽًٕس ثذاخهٓب ػذد يٍ   -4

 اإلنكزشَٔبد انغبنجخ.

زسح ػهٗ ردشثخ يؼًهٛخ أَٓب ثٓب كشاؽ ْبئم ٔ يزؼبدنخ كٓشثٛب ٔ رذٔس اإلنكزشَٔبد كٗ ٔظغ رصٕس نه  -5

 يذاساد خبصخ حٕل انُٕاح.

ٔظغ ًَٕرج انزسح ٔ أدخم ككشح انكى كٗ رحذٚذ ؼبهخ اإلنكزشَٔبد كٗ يغزٕٚبد انؽبهخ انًخزهلخ ثذساعخ  -6

 انؽٛق انزسٖ ٔ رأثٛشِ.

أ ػذو انزأكذ ٔ أٌ نـخ االحزًبالد ْٗ األصٕة كٗ رحذٚذ يكبٌ ٔ اعزخذو يٛكبَٛكب انكى كٗ انزٕصم إنٗ يجذ -7

 عشػخ اإلنكزشٌٔ.

خ نحشكخ اإلنكزشٌٔ ٔ ثٓب رحذد يُبؼن انلشاؽ حٕل انُٕاح ٔ رٕاخذ اإلنكزشٌٔ كًٛب ٛٔظغ انًؼبدنخ انًٕخ  -8

 ػشف ثبنغحبثخ اإلنكزشَٔٛخ.

أصدٔاج كٗ األٔسثٛزبالد إال ثؼذ أٌ  ٔظغ هبػذح رٕصٚغ اإلنكزشَٔبد كٗ انًغزٕٚبد انلشػٛخ ثأال ٚحذس  -9

 رشـم كشادٖ أٔال ثبإلنكزشَٔبد.

 اشزشكب كٗ اخشاء ردشثخ ساصسكٕسد.  -11
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 : )أ( أكتة انًفهىو أو انًصطهح انعهًي نكم يٍ :   خايسانسؤال ان

 انزسح انزٗ رزحشى اإلنكزشَٔبد كٛٓب كٗ يغزٕٚبد انؽبهخ انًُبعجخ نؽبهزٓب ٔ ثؽبهخ حشكخ ثبثزخ.  -1

 يوذاس انؽبهخ انًكزغجخ أٔ انًُؽهوخ ػُذيب ُٚزوم إنكزشٌٔ يٍ يغزٕٖ ؼبهخ أهم إنٗ آخش أػهٗ ٔ انؼكظ.  -2

خبصٛخ أعبعٛخ ٔ يًٛضح نهؼُصش ٔهذ رجٍٛ ثذساعزٓب يكَٕبد انشًظ ٔٔظغ ثٕس ػٍ ؼشٚوٓب ًَٕرخّ   -3

 انزسٖ.

 زٕٖ انلشػٗ األػهٗ كٗ انؽبهخ.الثذ نإلنكزشَٔبد أٌ رًأل انًغزٕٖ انلشػٗ األهم كٗ انؽبهخ أٔال ثى انًغ -4

 انؼذد انز٘ ٚحذد َٕع حشكخ اإلنكزشٌٔ حٕل يحٕسِ.  -5

 ػذد ٚحذد األٔسثٛزبالد ٔ أشكبنٓب ٔ اردبْبرٓب انلشاؿٛخ. -6

 انًُؽوخ يٍ انلشاؽ حٕل انُٕاح ٔ انزٗ ٚضٚذ كٛٓب احزًبل رٕاخذ اإلنكزشٌٔ.  -7

 نًٕخبد انعٕئٛخ.خغٛى يبدٖ عبنت يزحشى ٚصبحجّ حشكخ يٕخجخ نٓب ثؼط خصبئص ا  -8

 انزسح انزٗ اَزوم كٛٓب إنكزشٌٔ أٔ أكثش يٍ يغزٕاِ األصهٗ إنٗ يغزٕٖ ؼبهخ أػهٗ ثبكزغبة كى يٍ انؽبهخ.  -9

دهبئن يبدٚخ صـٛشح رغٛش كٗ خؽٕغ يغزوًٛخ عبنجخ انشحُخ ٔنٓب رأثٛش حشاسٖ ٚذخم كٗ رشكٛت خًٛغ   -11

 انًٕاد.

كثبكخ اإلنكزشَٔٛخ نكم أٔسثٛزبل كًثشٚٛزٍٛ يزوبثهزٍٛ ػُذ ثالثخ أٔسثٛزبالد كًثشٚخ انشكم ٔ يزؼبيذح ٔ ان  -11

 انشآط.

 خغًٛبد رحذس ٔيٛط ػُذ عوٕؼٓب ػهٗ نٕذ يؼذَٗ يجؽٍ ثكجشٚزٛذ انخبسصٍٛ.  -12

 ح ٔ ال ًٚكٍ ردضئزٓب أٔ يعبػلزٓبكًٛخ يٍ انؽبهخ يحذد  -13

  انًُٕرج انًوجٕل نٕصق األٔسثٛزبل.  -14
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 إجاتة انثاب األول

 انسؤال األول :  

1-   )√( 

2-  )√( 

 ٚوم .)×(   -3

 ( خًغخ ، ٔػذد أٔسٚزبالد )  ( ٔاحذ .3dػذد أٔسٚزبالد انًغزٕٖ انلشػٙ ))×(   -4

 انشئٛغٗ.)×(   -5

6-  )√( 

7-   )√( 

 ٚغزحٛم )×(   -8

 ثٕس)×(   -9

11-   )√( 

11-   )√( 

12- )×(  4s2 , 3d1 

13-  )×(7  ،14 

14-   )√( 

15-  )×(  M  ثىN 

 انسؤال انثاًَ: 

 ثٕس  -1

 انكزهخ   -2

 كٕنذ  11111 -3

 ؿشٚنكالعلخ اال  -4

5- n2   

 األنكزشَٔبد  -6
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 znsكجشٚزذ انخبسصٍٛ   -7

8-  (4d)  

 ػذد األٔسثٛزبالد ٔ ؼبهبرٓب ٔ اردبْبرٓب انلشاؿٛخ كٗ انًغزٕٖ انلشػٙ.  -9

11-  26   

 عجؼخ   -11

 ٚلوذ   -12

 رُؼذو   -13

 ال رخزهق كٗ ؼجٛؼزٓب أ عهٕكٓب ثبخزالف َٕع يبدح انًٓجػ أٔ َٕع انـبص  -14

 انسؤال انثانث : 

1- 2n2  

 ٚوم   -2

3-  5  

4-  3   

 يغزٕٖ ؼبهخ األهم   -5

  عحبثخ إنٛكزشَٔٛخ )أٔسثٛزبل (   -6

7-  15 

8-  32 

9-  3 

11-  22  

        ْبٚضَجشج  -11

         ثٕٚم   -12

 ؼٕيغٌٕ   -13
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 انسؤال انساتع : 

 أسعؽٕ   -1

 ثٕٚم   -2

 خٌٕ دانزٌٕ   -3

 ؼٕيغٌٕ   -4

 سكٕسد رس  -5

 ثٕس  -6

 ج شْبٚضَج -7

 ششٔدَدش   -8

 َْٕذ   -9

 ٌ ذخٛدش ٔيبسٚغ  -11
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 انسؤال انخايس: 

 انزسح انًغزوشح ) انحبنخ انًغزوشح نهزسح(   -1

 انكى ) انكٕاَزى(  -2

 انؽٛق انخؽٙ   -3

 انزصبػذٖ  جُبءيجذأ ان  -4

 (msضنٗ )ـػذد انكى انً -5

 انًـُبؼٛغٙد انكى ػذ  -6

 األٔسثٛزبل ) انغحبثخ اإلنكزشَٔٛخ(   -7

 األنكزشَٔبد   -8

 بسحثانزسح انً  -9

 االنكزشَٔبد ) اشؼخ انكبثٕد(   -11

 ( pانًغزٕٖ انلشػٙ )  -11

 خغًٛبد أنلب  -12

 انكى )انكٕاَزى (  -13

 انغحبثخ اإلنكزشَٔٛخ . -14

 


