إجابات أسئلة البنود والوحدات للصف العاشر
للفصل الدراسي األول

الوحدة األولى ( )Iالبنية الذرية
اجابات أسئلة البنود
صفحة -0 : 01الكلور
 -2ال
 -3فً المواد المتفاعلة ترتبط ذرة الهٌدروجٌن مع ذرة الهٌدروجٌن و ذرة
الكلور مع ذرة الكلور أما فً المواد الناتجة فترتبط كل ذرة هٌدروجٌن مع ذرة
كلور.
صفحة  : 05ش =  8 01×07,6كولوم/غ
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صفحة 08
الخصائص/األشعة
الشحنة
الكتلة
طبٌعة األشعة

األشعة المهبطٌة
سالبة
صؽٌرة نسبٌا
جسٌمات مادٌة

أشعة المناة
موجبة
كبٌرة نسبٌا
جسٌمات مادٌة

صفحة  :08جسٌم صلب متجانس موجب الشحنة تتوزع فٌه اإللكترونات السالبة
بانتظام ( .أي إجابة صحٌحة ولرٌبة تُمبل من الطالب).

صفحة:20

ep++n

إجابات أسئلة الوحدة األولى
السؤال األول
أ -اشعة المناة  :أٌونات موجبة الشحنة لها كتلة أكبر من كتلة اإللكترون نتجت عن
ذرات أو جزٌئات الؽاز الموجود فً انبوب التفرٌػ بعد أن فمدت الكترونا أو
أكثر نتٌجة اصطدام األشعة المهبطٌة بها.
ب -جهاز مطٌاؾ الكتلة :هو جهاز خاص استخدم لحساب نسبة شحنة البروتون
الى كتلته.
ج-ظاهرة النشاط االشعاعً :انطالق اشعة من انوٌة بعض ذرات العناصر
المشعة للوصول إلى حالة أكثر استمرارا ،وهً اشعة الفا وبٌتا وؼاما.
السؤال الثانً :
أ_ كتلة المواد المتفاعلة ال تساوي كتل المواد الناتجة.
ب_ ظهور مواد جدٌدة فً النواتج لم تكن موجوده أصال فً المتفاعالت.
ج_ المعادلة ؼٌر موزونه  ،تخالؾ لانون حفظ الكتلة .
السؤال الثالث :
ال تتعارض
ألن صدأ الحدٌد ٌعد تفاعل اتحاد االكسجٌن مع الحدٌد ،لذلن تزداد كتلة لطعة
الحدٌد ،اما فً حرق عود الثماب فتخرج بعض الؽازات وبخار الماء كنواتج
احتراق مما ٌؤدي الى نمصان كتلة عود الثماب .

السؤال الرابع :
أ -لانون حفظ المادة
ب -لانون النسب الثابته.
السؤال الخامس :
أ -النسب الثابته.
ب -دالتون.
جـ -مطٌاؾ الكتلة
د -اكبر.
هـ -البٌرٌلٌوم  ،النٌوترونات .
السؤال السادس :
أٌ -دل على انها جسٌمات مادٌة لها طالة حركٌة.
ب -بسبب تجارب رذرفورد التً جاءت بعده ووضعت تصور جدٌد عن الذرة
على أنها تتكون من نواة تتركز فٌها البروتونات والكترونات تدور فً مدارات
حول النواة.
ج_ لعدم وجود أجهزة دلٌمة جدا لحساب الكتل للذرات  ،والن النٌوترونات ال
تحمل شحنة لذا فهً ال تتأثر بالمجال المؽناطٌسً والكهربائً ،مما جعل من
الصعب مالحظة اثرها.
السؤال السابع :
 -0ألن معظم حجم الذرة فراغ .
 -2بسبب اصطدامها بالنواة.
 -3بسسب التراب االشعة من النواة  ،وتنافرها معها.
 -4كلما كانت االشعة الرب إلى النواة زاد انحرافها
السؤال الثامن
أ( -العبارة خاطئة) الخطأ الكترونات والصواب أٌونات موجبة .
ب( -العبارة خاطئة) الخطأ مبتعدة والصواب ممتربة من.
ج( -العبارة خاطئة) الخطأ اشعة بٌتا  ،والصواب اشعة ألفا.

د -صحٌحة .
السؤال التاسع
س :ؼاما  /ص :بٌتا  /ع:ألفا

الوحدة الثانٌة ( )IIالدورٌة فً صفات العناصر
إجابات أسئلة البنود
صفحة 21
أوالً :
D:2,1 -0
 , -2المجموعة السابعة
6 -3
،0 -4الدورة األولى
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صفحة 33
4K + O2
2K2O -0
 -2باستخدام ورلة تباع الشمس الحمراء حٌث تتحول إلى اللون األزرق.
صفحة 35
 2CaO لاعدي Ca(OH)2صفحة 3,
2LiBr

+ O2

2Ca

CaO + H2O
+ Br2

2Li

صفحة 31
F -0
Mg -2
صفحة 40
Cl -0
F -2
-3

MgCl2

Mg + Cl2

إجابات اسئلة الوحدة الثانٌة
السؤال األول :
الحجم الذري :معدل المسافة التً تفصل بٌن الكترونات الؽالؾ األخٌر للذرة ونواتها.
إلكترونات التكافؤ:اإللكترونات فً الؽالؾ األخٌر لذرة العنصر.
الملوٌات الترابٌة :عناصر المجموعة الثانٌة فً الجدول الدوري وتضم عناصر البرٌلٌوم
والمؽنٌسٌوم والكالسٌوم والسترنشٌوم والبارٌوم والرابٌدٌوم ،وٌطلك علٌها اسم الملوٌات الترابٌة،
نظرا ً النتشار مركباتها بكثرة فً المشرة األرضٌة.
الدورة :هً السطر األفمً فً الجدول الدوري.
الؽازات النبٌلة :عناصر المجموعة الثامنة فً الجدول الدوري وتضم الهٌلٌوم والنٌون
واألرؼون والكربتون والزٌنون،وهً موجودة فً الطبٌعة على شكل ذرات ؼازٌة منفردة،
وتتمٌز باستمرارها النسبً وخمولها الكٌمٌائً
المجموعة :السطر العمودي فً الجدول الدوري.
الملوٌات :عناصر المجموعة األولى فً الجدول الدوري ِّ والتً تضم اللٌثٌوم والصودٌوم
والبوتاسٌوم والربٌدٌوم والسٌزٌوم والفرانسٌوم.
الهالوجٌنات :عناصر المجموعة السابعة فً الجدول الدوري والتً تضم الفلور والكلور والبروم
والٌود واالستاتٌن
السؤال الثانً :
أAr .0 -
C .2
Cl .3
S .4
Mg .5
بLi , Na -
جB -
السؤال الثالث :
أB:2,8,7 -
بE -
جW -
دX -
هـZD -

وY -
زM -
حZ -
السؤال الرابع :
أ) I
ب) F
جـ) Br
د) ( Fأعلى المجموعة) ( I ، Br ، Cl ،أسفل المجموعة)
السؤال الخامس:
أ) ألن حجم الذرات ٌزداد فٌزداد بعد الكترونات التكافؤ (الكترونات الؽالؾ األخٌر ) عن النواه
فٌمل التجاذب وٌسهل فمد اإللكترونات وتكوٌن المركبات .
ب) نظرا ً الكتمال الؽالؾ األخٌر لها باإللكترونات .
جـ) ألن الملوٌات الترابٌة تمتلن الكترونٌن فً الؽالؾ األخٌر وحتى تصل إلى تركٌب ٌشبه
تركٌب الؽاز النبٌل فإنها تمٌل لفمد هذٌن اإللكترونات وتكوٌن أٌونات ثنائٌة موجبة .
السؤال السادس :
أ) V ، D ، W ، M
ب) Y
ج) V
د) V
هـ) X
و) 3
ز) 5
السؤال السابع :
أ) نظرا ً لآلثار السلبٌة الستخدام الطالة النووٌة والولود األحفوري على البٌئة واستنزاؾ
الولود االحفوري مع الولت .
ب) ولود لوسائط النمل من سٌارات وطائرات وصوارٌخ وتولٌد الطالة الحرارٌة الالزمة
لمحطات تولٌد الطالة الكهربائٌة .
جـ) من عملٌة التحلٌل الكهربائً التً تستخدم لفصل الهٌدروجٌن من الماء باستخدام الطالة
الشمسٌة أو الرٌاح .
د) التكلفة العالٌة حٌث ٌحتاج توفٌر الهٌدروجٌن إلى مصدر طالة آخر النتاجه وهذا ٌتطلب
بنٌة تحتٌة باهضة التكالٌؾٌ ( .ترن المجال للطالب للتفكٌر النالد)
عدم توفر المٌاه الكافٌة فً الكثٌر من األماكن فً العالم .

الوحدة الثالثة ) )IIIالروابط الكيميائية
اجابات البنود
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صفحة )0 : 50

Na ،

ٌ )2فمد الصودٌوم إلكترون وتكسبه ذرة الكلور
 )3أٌون الكلورٌشبه تركٌب األرؼون ،واٌون الصودٌوم ٌشبه تركٌب النٌون.
 )4الصودٌوم= 0والكلور=0
صفحة52
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صفحة53
الصٌؽة
NaCl
LiH
MgO
صفحة54

االسم
كلورٌد الصودٌوم
هٌدرٌد اللٌثٌوم
اكسٌد المؽتٌسٌوم

الصٌؽة
CaCl2
Na2O
Al2O3

االسم
كلورٌد الكالسٌوم
اكسٌد الصودٌوم
اكسٌد االلومنٌوم

3 = Fe2O3 ،2 = FeO)0
: HgOاكسٌد الزئبك : MnO2 ، IIأكسٌد المنؽنٌز:Cr2O3 ، IVأكسٌد الكروم III
صفحة 54
هٌدروكسٌد األلومنٌوم  ، Al(OH)3نترات الكالسٌوم  ، Ca(NO3)2كربونات
المؽنٌسٌوم  ، MgCO3كبرٌتات األمونٌوم (NH4)2SO4
صفحة 58
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صفحة 62
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إجابات اسئلة الوحدة الثالثة
السؤال األول :
الرابطة االيونية :التجاذب الكهرسكونً بٌن االٌونات فً المركب االٌونً وتنتج هذه االٌونات
من فمدان بعض الذرات لإللكترونات وكسب هذه االلكترونات من لبل ذرات أخرى .
الرابطة التساهمية :رابطة كٌمٌائٌة تنشأ من تشارن االلكترونات بٌن ذرتٌن او اكثر .
الرابطة الفمزية :سحابة الكترونٌة تحٌط بأنوٌة ذرات العناصر الفلزٌة لتوصلها الى حالة
استمرار شبٌهة بذرات عناصر الؽازات النبٌلة

التكافؤ :هو عدد االلكترونات التً تفمدها او تكسبها او تشارن بها الذرة عند
تفاعلها مع ؼٌرها.
السؤال الثانً:
رباعً فلورٌد الكربون CF4
نترات االمونٌوم NH4NO3
هٌدروكسٌد النحاس(Cu(OH)2 .)II
كبرٌتات الكالسٌوم CaSO4
هٌدرٌد اللٌثٌوم NaH
فسفات المؽنٌسٌوم Mg3(PO4)2

السؤال الثالث:
 Na2SO4كبرٌتات الصودٌوم MgCO3 ،كربونات المؽنٌسٌوم،
كبرٌتٌد اللٌثٌوم Li2S
السؤال الرابع:
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السؤال الخامس:
من خالل إٌصال محالٌلها للتٌار الكهربائً  ،حٌث توصل محالٌل المركبات
االٌونٌة التٌار الكهربائً  ،فً حٌن ال توصل محالٌل المركبات التساهمٌة التٌار
الكهربائً.
السؤال السادس :
أ) النها موصلة للتٌار الكهربائً .
ب -بسبب الرابطة الثالثٌة الموٌة بٌن جزٌئاته .
ج -تتكون المركبات األٌونٌة من أٌونات سالبة وموجبة تترتب على شكل شبكة
بلورٌة تكسبه الصالبة والموة.
السؤال السابع :
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السؤال الثامن
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السؤال التاسع
أ -فمزية
ب -تساهمية
جـ YW2 -ايونية
د3 -
هـR2SO4 -
وM -
ز -اكتب بنى لويس لممركب الناتج من اتحاد العنصر  Sمع الهيدروجين
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