العلوم
2nd Preparatory

مراجعة على الوحدة األوىل والثانية
س :1اكتب المصطلح العلمى :
 -1أول جدول دورى حقيقى لتصنيف العناصر.
 جدول دورى رتبت فيه العناصر حسب أعدادها الذرية . -2جزء من الجدول الدورى يحتوى عناصر لها نفس الخواص فى أعمدة رأسية .
 -3جدول رتبت فيه العناصر تصاعديا ً حسب الزيادة فى أعدادها الذرية .
 -4جدول رتبت فيه العناصر حسب الزيادة فى أعدادها الذرية وطريقة ملئ مستويات الطاقة
الفرعية باأللكترونات .
 -5مجموعات عناصر توجد فى وسط الجدول الدورى .
أو  -عناصر الفئة )(d
 عناصر تبدأ من الدورة الرابعة بالجدول الدورى . -6عناصر توجد فى المجموعة الصفرية من الجدول الدورى .
 -7عناصر الفئة ( )Fوتوجد أسفل الجدول الدورى .
 -8أكتشف البروتونات داخل نواة الذرة .
 -9أكتشف مستويات الطاقة الرئيسية .
 -11مقدرة الذرة فى الجزئ التساهمى على جذب ألكترونات الرابطة نحوها .
 -11وحدة قياس الحجم الذرى ويعادل جزء من مليون مليون من المتر .
 -12عناصر ال فلزية آحادية التكافإ وتوجد فى المجموعة . 7A
أو  -عناصر تضم أعلى الالفلزات سالبية كهربية .
 -13مركبات تساهمية فرق السالبية بين عناصرها كبير نسبيا ً .
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 -14عناصر تجمع بين خصائص الفلزات والالفلزات .
 -15أكثر العناصر الفلزية نشاطا ً وأكبر فى الحجم الذرى .
 -16أقوى العناصر الالفلزية وأكبر سالبية كهربية .
 -17غاز يتصاعد عند تفاعل الفلزات النشطة مع األحماض المخففة .
 -18مركب يتكون عند تفاعل الصوديوم مع الماء .
 -19فلز ال يتفاعل مع األحماض المخففة .
 -21أكاسيد بعض الفلزات تذوب فى الماء وتعطى قلويات .
 -21ترتيب العناصر الفلزية تنازليا ً حسب نشاطها الكيميائى .
 -22أكاسيد ال فلزات تذوب فى الماء وتعطى محاليل حمضية .
 -23مجموعة توجد فى أقصى يسار الجدول .
 أول مجموعة فى الجدول الدورى . -24عناصر المجموعة ) (1Aفى الجدول الدورى الحديث .
 عناصر فلزية آحادية التكافإ ضمن الفئة (. )S -25عناصر فلزية ثنائية التكافإ وضمن الفئة (. )S
 -26هالوجين يوجد فى الحالة السائلة .
 -27هالوجين يوجد فى الحالة الصلبة .
 -28فلز يستخدم فى الحالة السائلة فى نقل الحرارة من قلب المفاعل إلى خارجة .
 -29عنصر مشع يستخدم فى حفظ األغذية .
 -31نوع من األشعة ينطلق من الكوبلت . 61
 -31شبه فلز يستخدم فى صناعة الشرائح االلكترونية .
 -32ال فلز يستخدم فى حفظ قرنية العين .
 -33مركبات يذوب معظمها فى الماء .
 -34جهاز يستخدم فى التحليل الكهربى للماء .
 -35تجاذب ألكتروستاتيكى ضعيف بين جزيئات الماء ومسئول عن شذوذ خواص الماء.
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 -36عملية تحول جزيئات بعض المركبات التساهمية إلى أيونات .
 -37تلوث للماء ينتج من استخدام مياه البحار فى تبريد المفاعالت .
 -38غالف غازى يدور مع األرض حول محورها .
 -39وزن عمود من الهواء مساحة مقطعة وحدة المساحات وطوله هو ارتفاع الغالف الجوى .
 -41إضافة أى مادة إلى الماء مما يسبب تغير تدريجى فى خواص الماء فيسبب الضرر
للكائنات الحية .
 -41حزامان مغناطيسيان يقومان بتشتيت األشعة الكونية الضارة .
 -42منطقة تفصل بين الستراتوسفير والميزوسفير حيث عندها تثبت درجة الحرارة .
 -43طبقة مشحونة تعكس أمواج الراديو .
 -44مكون من الغالف الجوى نسبته أزدادت فى السنين اآلخيرة إلى حوالى . : 1,138
 -45نوع من األشعة فوق بنفسجية تمتص بنسبة  :111فى طبقة األوزون .
 -46جزئ يتكون من اتحاد جزئ عنصر مع ذرة نفس العنصر .
 -47االرتفاع المستمر فى متوسط درجة الحرارة فى الهواء القريب من سطح األرض .
 -48أسخن طبقات الغالف الجوى .
 -49أبرد طبقات الغالف الجوى وتحترق فيها الشهب .
 -51نوع من األشعة فوق البنفسجية ينفذ بنسبة . :111
 -51مبيد حشرى يستخدم فى حفظ مخزون المحاصيل فى الصوامع .

س : 2أكمل العبارات اآلتية :
 -1رتب مندليف العناصر تصاعديًا حسبب الزيبادة فبى أوزانهبا  ................بينمبا مبوزلى
رتب العناصر تصاعديًا حسب الزيادة فى .................
 -2الجدول الدورى الحديث يتكون من  .........دورات أفقية و  ..........مجموعة رأسية .
 -3فبببى البببدورة الواحبببدة  ................الحجبببم البببذرى و  ................السبببالبية الكهربيبببة
بزيادة العدد الذرى .
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 -4من أمثلة المركبات القطبية  ................و .................
 -5عندما تذوب أكاسيد الفلزات تكون .................
 -6كببببل دورة فببببى الجببببدول الببببدورى الحببببديث تبببببدأ بببببع  ................و تنتهببببى بعنصببببر
................
 -7أعلى العناصر سالبية كهربية فى الدورة الواحدة يقع فى المجموعة .................
 -8عندما يتفاعل الصوديوم مع الماء يتصاعد غاز .................
 ................ -9يعتبر من الهالوجينات .
 ................ -11يحل محل  ................فى محاليل أمالحه .
 -11توجد رابطة  ................بين جزيئات الماء .
 -12العالم  ................اكتشف مستويات الطاقة الرئيسية وأكسيد الصوديوم من األكاسبيد
.................
 -13أقوى الفلزات تقع فى المجموعة .................
 -14الضغط الجوى المعتاد  ................مللى بار .
 ................ -15تقع بين التروبوسفير والستراتوسفير .
 ................ -16تتكون فى الميزوسفير واألقمار الصناعية توجد فى .................
 -17سمك طبقة األوزون يقدر بوحبدة  .................ومبن الغبازات الدفيئبة ................
– ................. – ................
 -18أعلببى طبقببات درجببة الحببرارة هببى  ................وأقببل طبقببات درجببة حببرارة هببى
.................
 -19كل الظواهر الجوية تحدث فى .................
 -21األشبببعة فبببوق بنفسبببجية لهبببا تبببؤثير  ................واألشبببعة تحبببت الحمبببراء لهبببا تبببؤثير
.................
2NaOH + H2↑ -21
2NaCl + ………… -22

………… 2Na +
2NaBr + Cl2
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2KCl + ………… -23
………… + O2↑ -24

Cl2 + 2KBr
تحليل كهربى

2H2O

………… -25

CO2 + H2O

………… -26

MgO + H2O

………… -27

2Mg + O2 

………… -28



C + O2

س : 3علل لما يؤتى :
 -1عناصر المجموعة الواحدة لها نفس الخواص .
 -2ترك مندليف خانات فارغة فى جدوله الدورى .
 -3يقل الحجم الذرى فى الدورة الواحدة بزيادة العدد الذرى .
 -4الحجم الذرى يزداد فى المجموعة الواحدة بزيادة العدد الذرى .
 -5الماء والنشادر من المركبات القطبية .
 -6الماء أكثر قطبية من النشادر .
 -7الميثان وكبريتيد الهيدروجين ليس من المركبات القطبية .
 -8السيزيوم أكثر فلزات األقالء فلزية .
 -9الفلور أنشط الالفلزات .
 -11يمكن استخدام حمض  HClللتمييز بين النحاس والماغنسيوم .
 -11تسمية عناصر ( )1Aباألقالء .
 -12عناصر األقالء آحادية التكافإ واألقالء األرضية ثنائية التكافإ .
 -13يحفظ الصوديوم والبوتاسيوم تحت سطح الكيروسين .
 -14البوتاسيوم أكثر نشاطا ً من الصوديوم فى المجموعة . 1A
 -15الصوديوم  11Naأكثر نشاطا ً من الماغنسيوم  12Mgوأقل نشاطا ً من البوتاسيوم .19K
 -16تسمية المجموعة  7Aبالهالوجينات .
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 -17الكوبلت  61المشع يستخدم فى حفظ األغذية .
 -18يستخدم السليكون فى األجهزة األلكترونية .
 -19يستخدم النيتروجين المسال فى حفظ قرنية العين .
 -21ارتفاع درجة غليان الماء .
 -21ذوبان السكر فى الماء رغم أنه مركب تساهمى .
 -22الماء النقى متعادل التؤثير على ورقتى عباد الشمس .
 -23إضافة حمض كبريتيك مخفف إلى الماء عند تحليله كهربيا ً .
 -24الماء يستخدم فى أطفاء حرائق .
 -25ثبات درجة حرارة جسم اإلنسان .
 -26يقل الضغط الجوى باإلرتفاع عن سطح األرض .
 -27الجزء السفلى من الستراتوسفير يفضل الطيران فيه .
 -28تعتبر الميزوسفير أبرد طبقات الغالف الجوى .
 -29احتراق الشهب فى الميزوسفير .
 -31أهمية األيونوسفير فى االتصاالت الالسلكية .

س : 3حدد موقع العناصر اآلتية فى الجدول الدورى :
()1

6C

()2

11Na

()3

10Ne

س : 4اوجد العدد الذرى للعناصر اآلتية :
 )1عنصر يقع فى الدورة الرابعة والمجموعة 2A
 )2عنصر فى المجموعة الصفرية والدورة الثالثة
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س : 5اوجد العدد الذرى للعناصر اآلتية :
 )1عنصر يقع فى الدورة الرابعة والمجموعة 2A
 )2عنصر فى المجموعة الصفرية والدورة الثالثة

س : 6احسب درجةة الحةرارع عنةد قمةة جبةل ارت اعة  2كة حيةأ أد درجةة الحةرارع
عند س ح 26
س : 7احسب ارت اع جبل درجة الحرارع عند س ح  52وعند قمت . 26
س : 8احسب نسبة تآكل األوزود فى منطقة درجة األوزود بها  75وحدع دوبسود .
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مراجعة على الوحدة الثالثة
س :1اكتب المصطلح العلمى :
 -1بقايا وأثار الكائنات الحية القديمة التى حفظت فى الصخور الرسوبية .
 -2آثار كائن حى قديم يدل على نشاطه أثناء حياته .
 -3أجزاء تدل على بقايا كائن حى قديم بعد موته .
 -4مادة صمغية متجمدة تفرز بواسطة أشجار صنوبر فى عصور جيولوجية قديمة .
 -5نسخة طبق األصل للتفاصيل الداخلية لهيكل لكائن حى قديم .
 -6نسخة طبق األصل للتفاصيل الخارجية لهيكل كائن حى قديم .
 -7حفريات تحل فيها المعادن محل المادة العضوية لكائن جزء بجزء دون التؤثير على شكل
خارجى .
 -8عملية إحالل الخشب بالسيليكا ليكون اخشاب متحجرة جزء بجزء .
 -9حفريات لكائنات عاشت فى مدى زمنى قصير ومدى جغرافى واسع ثم انقرضت .
 -11حفريات توجد فى صخور لمناطق مختلفة تدل على إنقراض وتطور الكائنات .
 -11التناقص المستمر فى أعداد نوع معين من الكائنات دون تعويض حتبى مبوت كبل أفبراد
هذا النوع .
 -12تاريخ موت آخر فرد من أحد أنواع الكائنات .
 -13حيوان ثديى له رأس الذئب وذيل الكلب وكيس الكانجارو وجلد النمر .
 -14حيوان ثديى يجمع بين الحصان والحمار الوحشى .
 -15مناطق آمنة خصصت لحماية األنواع المهددة باإلنقراض فى بيئاتها األصلية .
 -16نظام بيئى بها أعداد قليلة من الكائنات الحية ويتآثر بشدة عند غياب أحد أفراد النوع .
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س : 2علل لما يؤتى :
 -1تسمية منطقة الغابات المتحجرة فى القطامية بجبل الخشب .
 -2األخشاب المتحجرة تعتبر من الحفريات رغم أنها تشبه الصخور .
 -3جبل المقطم كان جزء من قاع بحر منذ  35مليون سنة .
 -4حفرية الفورامنيفرا لها دور هام فى الكشف عن البترول .
 -5النسر األصلع من األنواع المهددة باالنقراض .
 -6نظام الصحراء يتؤثر بغياب أحد األنواع .
 -7أنقراض قط تسمنيان .

س : 3رتب ظهور الكائنات اآلتية فى المياه ( رتب الح ريات )
طابع سمكة – حفية ماموت – حفرية تريلوبيت – أركيوبتركس
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مراجعة على الوحدة األوىل والثانية
س :1اكتب المصطلح العلمى :
 -1جدول مندليف

 ( -2مجموعات )

( -3جدول موزلى )

 ( -4الجدول الدورى الحديث )

 ( -5العناصر اإلنتقالية )

 ( -6غازات خاملة )

 ( -7النثانيدات وأكتنيدات )

 ( -8رذرفورد )

 ( -9بور )

 -11السالبية الكهربية

 ( -11بيكومتر )

 ( -12هالوجينات )

 ( -13المركب التساهمى )

( -14أشباه فلزات )

 ( -15السيزيوم )

 ( -16الفلور )

 ( -17الهيدروجين )

 ( -18هيدروكسيد الصوديوم )

 ( -19النحاس )

 ( -21اكاسيد قاعدية )

( -21متسلسلة النشاط الكيميائى )

 ( -22أكاسيد حمضية )

)1A( -23

 ( -24األقالء )

( -25األقالء األرضية ) 2A

 -26البروم

 -27اليود

 -28الصوديوم السائل

 -29الكوبلت 61

 -31جاما

 -31السليكون

 -32النيتروجين المسال

 -33المركبات اآليونية

 -34فولتامتر هوفمان

 -35الرابطة الهيدروجينية

 -36تؤين

 -37التلوث الحرارى

 -38غالف جوى
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 -39الضغط الجوى

 -41تلوث الماء

 -41حزامى فان آلن

 -42الستراتوبوز

 -43األيونوسفير

 -44ثانى أكسيد الكربون

 -45األشعة فوق بنفسجية البعيدة

 -46األوزون

 -47االضرار العالمى

 -48األستراتوسفير

 -49الميزوسفير

 -51القريبة

 -51بروميد الميثيل

س : 2أكمل العبارات اآلتية :
 -1رتببب منببدليف تصبباعديا ً حسببب الزيببادة فببى أوزانهببا الذريةةة بينمببا مببوزلى رتببب العناصببر
تصاعديا ً حسب الزيادة فى أعدادها الذرية .
 -2الجدول الدورى الحديث يتكون من  7دورات أفقية و  18مجموعة رأسية .
 -3فى الدورة الواحدة يقل الحجم الذرى و تزداد السالبية الكهربية بزيادة العدد الذرى .
 -4من أمثلة المركبات القطبية نشادر و ماء .
 -5عندما تذوب أكاسيد الفلزات تكون قلويات .
 -6كببل دورة فببى الجببدول الببدورى الحببديث تبببدأ بببع عنصةةر فلةةزى قةةوى و تنتهببى بعنصببر ال
فلزى قوى .
 -7أعلى العناصر سالبية كهربية فى الدورة الواحدة يقع فى المجموعة . 7A
 -8عندما يتفاعل الصوديوم مع الماء يتصاعد غاز هيدروجيد .
 -9كلور يعتبر من الهالوجينات .
 -11الكلور يحل محل البرو فى محاليل أمالحه .
 -11توجد رابطة هيدروجينية بين جزيئات الماء .
 -12العالم بور اكتشف مستويات الطاقة الرئيسية وأكسيد الصوديوم من األكاسيد القاعدية.
 -13أقوى الفلزات تقع فى المجموعة . 1A
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 -14الضغط الجوى المعتاد  1213125مللى بار .
 -15التروبوبوز تقع بين التروبوسفير واالستراتوسفير .
 -16الشهب تتكون فى الميزوسفير واألقمار الصناعية توجد فى اإلكسوس ير .
 -17سمك طبقة األوزون يقدر بوحدة دوبسود ومن الغازات الدفيئة ثانى أكسيد الكربود –
الميثاد – أكسيد النتروز .
 -18أعلببى طبقببات درجببة الحببرارة هببى الستراتوسةة ير وأقببل طبقببات درجببة حببرارة هببى
الميزوس ير .
 -19كل الظواهر الجوية تحدث فى التروبوس ير .
 -21األشعة فوق بنفسجية لها تؤثير كيميائى واألشعة تحت الحمراء لها تؤثير حرارى .
2NaOH + H2↑ -21

]2Na + [2H2O

2NaCl + Br2 -22
2KCl + Br2 -23
2H2 + O2↑ -24

Cl2 + 2KBr
تحليل كهربى

H2CO3 -25

2H2O

CO2 + H2O

Mg(OH)2 -26

MgO + H2O
2Mg + O2 

2MgO -27
CO2 -28

2NaBr + Cl2



C + O2

س : 3علل لما يؤتى :
 -1ألنها تحتوى على نفس عدد اإللكترونات فى المستوى األخير (نفس التكافإ)
 -2لتنبؤه بؤكتشاف عناصر جديدة .
 -3لزيادة قوة جذب النواة إللكترونات التكافإ .
 -4لزيادة عدد مستويات الطاقة المشغولة باإللكترونات .
 -5ألن فرق السالبية الكهربية بين عناصره كبير نسبيا ً .
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 -6ألن فببرق السببالبية الكهربيببة بببين عناصببر المبباء أكبببر مببن فببرق السببالبية الكهربيببة بببين
عناصر النشادر .
 -7ألن فرق السالبية بين عناصرها صغير .
 -8ألن حجمه الذرى كبير ويسهل فقد إلكترون التكافإ .
 -9ألنه أكبر العناصر سالبية كهربية حيث أن حجمه الذرى صغير .
 -11ألنه يتفاعل مع الماء ويتصاعد غاز الهيدروجين الذى يشتعل بفرقعة وال يحبدث تفاعبل
مع النحاس .
 -11ألنها تتفاعل مع الماء مكونة محلول قلوى ( هيدروكسيد فلز )
 -12عناصببر األقببالء تحتببوى علببى إلكتببرون فببى المسببتوى األخيببر تميببل لفقببده اثنبباء التفاعببل
بينما األقالء األرضية تميل لفقد إلكترونى المستوى األخير .
 -13لعزلهم عن بخار الماء بالهواء الجوى وأنهم أكبر كثافة من الكيروسين .
 -14لزيادة النشاط الكيميائى فبى المجموعبة الواحبدة بزيبادة العبدد البذرى حيبث يزيبد الحجبم
الذرى .
 -15الصببوديوم أنشببط مببن الماغنسببيوم ألن فببى الببدورة الواحببدة تقببل الخاصببية الفلزيببة بزيببادة
العدد الذرى  /أقل نشاطا ً من البوتاسيوم ألن فى المجموعبة الواحبدة تبزداد الصبفة الفلزيبة
والنشاط الكيميائى بزيادة العدد الذرى .
 -16ألنها تتفاعل مع الفلزات مكونة أمالح .
 -17ألنه يصدر عنه أشعة جاما التى تمنبع تكباثر خاليبا الجبراثيم دون أن تبإثر علبى صبحة
اإلنسان .
 -18ألنه من أشباه الموصالت ودرجة توصيلة للكهرباء تتوقف على درجة الحرارة.
 -19ألنخفاض درجة غليانه (  196 -م )
 -21لوجود روابط هيدروجينية بين جزيئاته .
 -21ألن له قدرة على تكوين روابط هيدروجينية مع جزيئات الماء .
 -22ألنه يحتوى على أعبداد متسباوية مبن أيونبات الهيبدروجين الموجببة (خبواص حمضبية)
وأيونات الهيدروكسيد السالبة ( خواص قاعدية )

A

العلوم

A

2nd Preparatory
 -23ألن الماء النقى ردئ التوصيل للكهرباء .
 -24ألرتفاع قيمة الحرارة الكامنة للتصبعيد فيمبتص كميبة كبيبرة مبن حبرارة وسبط الحريبق
فتنخفض درجة حرارته وينطفئ .
 -25ألرتفاع قيمة الحرارة النوعية للماء داخل جسم اإنسان .
 -26بسبب نقص وزن عمود الهواء .
 -27ألنه خالى من السحب واألضطرابات الجوية وحركة الهواء أفقية .
 -28ألنخفاض درجة الحرارة بمعدل كبير حتى تصل إلى ( 91 -م)
 -29بسبب أحتكاكها بجزيئات الهواء .
 -31ألنه يعكس أمواج الراديو التى تبثها محطات اإلذاعة ومراكز االتصاالت باألرض.

س : 3حدد موقع العناصر اآلتية فى الجدول الدورى :
()1

6C

المجموعة 4A

الدورة الثانية

()2

11Na

المجموعة 1A

الدورة الثالثة

()3

10Ne

المجموعة الصفرية

الدورة الثانية

س : 4اوجد العدد الذرى للعناصر اآلتية :
 )1عنصر يقع فى الدورع الرابعة والمجموعة 2A
عدده الذرى = 21
 )2عنصر فى المجموعة الص رية والدورع الثالثة = 18

س : 5اوجد العدد الذرى للعناصر اآلتية :
 )1عنصر يقع فى الدورع الرابعة والمجموعة 2A
عدده الذرى = 21
 )2عنصر فى المجموعة الص رية والدورع الثالثة = 18

العلوم

A

2nd Preparatory
س : 6احسب الحرارع عند قمة جبل ارت اع  2ك حيأ أد درجة الحةرارع عنةد
س ح 26
الحل :
فرق درجات الحرارة =  13 = 6,5 × 2م
درجة الحرارة عند قمة جبل =  13 = 13 – 26م

س : 7احسب ارت اع جبل درجة الحرارع عند س ح  52وعند قمت . 26
الحل :
االرتفاع =

26

52
6;5

=  4كم

س : 8احسب نسبة تآكل األوزود فى منطقة درجة األوزود بها  75وحدع دوبسود .
الحل :
النسبة المئوية لألوزون فى هذه المنطقة =

75
311

× :25 = 111

نسبة التآكل =  – 111النسبة المئوية = :75 = 25 – 111

مراجعة على الوحدع الثالثة
س :1اكتب المصطلح العلمى :
 -1الح ريات

 -2اآلثار

 -3البقايا

 -4كهرماد

 -5القالب

 -6الطابع

 -7ح ريات متحجرع

 -8التحجر

 -9ح ريات مرشدع

 -12السجل الح رى

 -11االتقراض

 -12لحظة األنقراض

 -13قط تسمنياد

 -14الكواجا

 -15المحميةةةةةة الطبيعيةةةةةة

 -16النظا البيئى البسيط

العلوم

A

2nd Preparatory
س : 2علل لما يؤتى :
 -1تسمية منطقة الغابات المتحجرع فى القطامية بجبل الخشب .
ألنها تحتوى أخشاب متحجرة تشبه الصخور .
 -2األخشاب المتحجرع تعتبر مد الح ريات رغ أنها تشب الصخور .
ألنها تعطينا تفاصيل عن حياة نبات قديم .
 -3جبل المقط كاد جزء مد قاع بحر منذ  35مليود سنة .
ألن العلماء عثروا على حفرية النيموليت فى الصخور الجيرية لجبل المقطم .
 -4ح رية ال ورامني را لها دور ها فى الكشف عد البترول .
ألن العثور عليهم يعنى أو يدل على عمر الصخور فى اآلبار االستكشافيه والظروف
المالئمة لتكوين البترول .
 -5النسر األصلع مد األنواع المهددع باالنقراض .
ألنه يتغذى على األسماك التى تحتوى على المواد السامة .
 -6نظا الصحراء يتؤثر بغياب أحد األنواع .
ألنه نظام بيئى بسيط يتكون من أعداد قليلة من الكائنات الحية فيتؤثر بشبدة عنبد غيباب
أحد األنواع .
 -7أنقراض قط تسمنياد .
ألصطياده ألنه يؤكل الخراف والدجاج .

س : 3رتب ظهور الكائنات اآلتية فى المياه ( رتب الح ريات )
اإلجابة
ماموأ → اركيوبتركس → سمكة → تريليوبيت

