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سهطىخ عمبن 

وزارح انترثيخ وانتعهيم  

انمديريخ انعبمخ نهترثيخ وانتعهيم ثمحبفظخ جىىة انجبطىخ  

نهتعهيم األسبسي  (10-5)مدرسخ كعت ثه سىر 

 

 

                       

 

 

 

 

 

                                                                                           

 انفظم انذساعٙ األٔل

 

 ثبويخانىحدح ال– نهصف انعبشر 

 ثىيخ انمبدح وانتركيت االنكترووي
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انمقدمخ  

عبثقخ قًذ ثزجًٛؼٓب الخزجبساد اال يجًٕػخ يٍْٕ ػجبسح ػٍ (  نُجذع فٙ انؼهٕو )كزٛت 

 ٔانٕدذادٔرُغٛقٓب ٔرقغًٛٓب ػهٗ دغت انفظٕل 

 رٕصع ػهٗ انطهجخ يٍ قجم انًؼهًٍٛ  ح يؼٍٛ(ٔدذح)ثذٛش ػٍ االَزٓبء يٍ فظم

 ػهٗ األعئهخ انًظبدجخ نزنك انفظم حأٔ ٚقٕو انطبنت ثبخزجبس َفغّ ثُفغّ ٔاإلجبة

 

 

 

انهدف 

 انزٙ رشد فٙ االخزجبساد  األعئهخ ػهٗ َٕػّٛ انطهجخرؼٕٚذ ٔرذسٚت 

يشاجؼّ ػبيخ ٔشبيهخ نًب رى دساعزّ  

انٕقٕف ػهٗ يغزٕٚبد انطهجخ ٔثبنزبنٙ يغبػذرٓى نفٓى انًُٓبط ثظٕسح أفضم  

 رجًٛغ أعئهخ االخزجبساد فٙ يكبٌ ٔادذ
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: األسئهخ انمىضىعيخ : أوال

            خهف َذظم فإَُب انٓٛذسٔجٍٛ غبص ػهٗ رذزٕ٘ انزٙ انزفشٚغ أَجٕثخ فٙ يضقٕة يٓجظ اعزخذاو ػُذ- 1

 : ػهٗ انًٓجظ

 رساد -ة                                          إنكزشَٔبد -أ

 ثشٔرَٕبد -د                                           َٕٛرشَٔبد -ط

 

                :                                                           خالل استدل طومسون على أن أشعة المهبط تسٌر فً خطوط مستقٌمة من- 2

 تكون ظل للجسم الموضوع أمامها       - إدارة المروحة الخفٌفة                             ج- أ

 انحرافها جهة الصفٌحة الموجبة-            د              توهج صفٌحة البالتٌن- ب

 

 :يٍ أْى ثُٕد َظشٚخ دانزٌٕ نهزسح- 3

 رزكٌٕ انزسح يٍ دقبئق طغٛشح- انزساد ْٙ ٔدذاد انزفبػم انكًٛٛبئٙ               ة- أ

رساد انؼُظش انٕادذ يخزهفخ فٙ انخٕاص -       د ًٚكٍ نهزسح أٌ رُقغى                   - ط

 

 يبػذا يٍ خٕاص األشؼخ انًٓجطخ ٘كم يًب ٚم- 4

 رًزهك طبقخ دشكٛخ- رًزهك طجٛؼخ يبدٚخ                                      ة- أ

 ػجبسح ػٍ َٛزشَٔبد - راد شذُخ عبنجخ                                       د- ط

 

 :العالم الذي افترض أن معظم الذرة فراغ ولها نواة موجبة الشحنة هو- 5

 طومسون- دالتون                                                ب-  أ

 بور                     - رذرفورد                                             د- ج

 

 االعزقشاس دبنخ إنٗ نهٕطٕل االنكزشَٔبد يٍ صٔط اكزغبة إنٗ رسارّ رًٛم انز٘ انؼُظش -6

 :ْٕ االنكزشَٔٙ

 17Cl -ة                                             11Na -أ

 13Al -د                                                        16S- ط
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Kػذد انُٛزشَٔبد فٙ انجٕربعٕٛو - 7
39

19 
 

                 20 ة ـ                                                        19أ ـ 

                58 د ـ                                                     39ط ـ 

 

 X8ػذد االنكزشَٔبد فٙ انؼُظش - 8
17 

                 9 ة ـ                                                        8أ ـ 

                25                                                     د ـ17ط ـ 

 

 ادسعّ جٛذا ، صى اجت ػًب ٚهّٛ 1ٔ2ٕٚضخ انشكم انًقبثم رؼبدل انكزهخ انًٕنٛخ نًٕاد انكبعٍٛ - 9

 :يغزؼُٛب ثبنجذٔل اٜرٙ 

 

 

 

 ..... ٚغبC٘ٔٚكٌٕ ػذد انُٛزشَٔبد فٙ انؼُظش االفزشاضٙ 

 4= إرا ػهًذ اٌ ػذد انجشٔرَٕبد 

                 10 ة ـ                                                        6أ ـ 

                38                                                     د ـ30ط ـ 

 

10×1.76  )إرا كبَذ َغجخ شذُخ اإلنكزشٌٔ إنٗ كزهزّ رغبٔ٘ - 10
11 

c\kg )     ٍٛفٙ رسح انٓٛذسٔج

 (H1  )  ٍٛفبٌ َغجخ شذُخ اإلنكزشٌٔ إنٗ كزهزّ فٙ رسح األكغج  (O6 )    ثٕدذح   (C\Kg )  ٘ٔرغب 

10× 1.76-   أ
11

)  ) ×  
1

6
 

10× 1.76 ـ ة
11

                                                            

10× 1.76   ـط
11

) )6×           

10× 1.76  ـ د
11

) )12×                                                    
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10×1.76إرا ػهًذ اٌ َغجخ انشذُخ إنٗ انكزهخ نإلنكزشٌٔ رغبٔ٘   - 11
11 

C\Kg ّفبٌ كزهز  

10×1.6ػهًب ثبٌ شذُخ اإلنكزشٌٔ رغبٔ٘   )....رغبٔ٘ kg اإلنكزشٌٔ ة 
-19

 C)  

10 × 9.11أ ـ 
-13

10 × 9.11 ة ـ                                         
13

    
 

10 × 9.11ط ـ 
-31

10 × 9.11                                         د ـ
31 

               

 :ٚغًٗ يجًٕع أػذاد انجشٔرَٕبد ٔانُٛزشَٔبد فٙ انزسح - 12

 انؼذد انزس٘- انُظبئش                                                  ة- أ

 االنكزشَٔبد- انؼذد انكزهٙ                                           د- ط

 

 :ػُظش ٚقغ فٙ انذٔسح انضبنضخ ٔ انًجًٕػخ انخبيغخ، ٚكٌٕ رٕصٚؼّ االنكزشَٔٙ ْٕ- 13

 2,8,8,5 -                                                    ة2,8,7 -أ

 2,8,5 -                                                 د2,8,8,3 -ط

 

 :  فبٌ يٕقؼّ ثبنجذٔل انذٔس٘ ٚكٌٕ فٙ 2.8.8.2ػُظش رٕصٚؼّ االنكزشَٔٙ - 14

 4  انًجًٕػخ  2انذٔسح - ة                               2  انًجًٕػخ  2انذٔسح - أ

 4  انًجًٕػخ  4انذٔسح -                               د2  انًجًٕػخ  4انذٔسح - ط

 

 ًٚضم انزٕصٚغ االنكزشَٔٙ نهؼُظش  (   2.8). انشكم انزخطٛطٙ ادَبح ًٚضم انجذٔل انذٔس٘ - 15

 

 

 

               B - ة                                                            A -أ

 D - د                                                           C -ط
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 ػذد فإٌ (23 )ٚغبٔ٘ نّ انكزهٙ انؼذد ٔأٌ(11 )ٚغبٔ٘ نهظٕدٕٚو انزس٘ انؼذد أٌ ػهًذ إرا- 16

 :ٚغبٔ٘ انظٕدٕٚو رسح فٙ انُٕٛرشَٔبد

 23 –  ة                          11 – أ

  32 – د                        12 – ط

  

 : تساوي-Clعدد االلكترونات فً المدار األخٌر ألٌون - 17

        3-                                        ب1- أ

  8-                                          د7- ج

 

قذسا يٍ انطبقخ فبَّ يٍ  ( e)انشكم انًقبثم ًٚضم ًَٕرط ثٕس نهزسح ، ػُذيب ٚفقذ اإلنكزشٌٔ - 18

 :انًزٕقغ اٌ 

 ُٚزقم إنٗ يغزٕٖ انطبقخ انضبنش- أ

  ٚغزقش فٙ يغزٕٖ انطبقخ انضبَٙ- ة

 ُٚزقم إنٗ يغزٕٖ انطبقخ األٔل- ط

 ٚغقظ فٙ انُٕاح ٔرُٓبس انزسح - د

 

  :ْٕ انجٛئخ ٔ اإلَغبٌ ػهٗ انكًٛٛبئٛخ انًٕاد أصش ٚذذد انز٘ انكًٛٛبئٙ- 19

                                    انغًٕو ػهى أخظبئٙ- ة                                       انغزاء ػهى فُٙ- أ

 انظٛذالَٙ- د                                       َٕٔ٘ طت رقُٙ- ط
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 األسئهخ انمقبنيخ: ثبويب 

 

  :يهي مب عهم

يؼظى كزهخ انزسح رزشكض فٙ انُٕاح  -  1

ثؼذ اكزشبف اإلنكزشٌٔ أػزقذ انؼهًبء ثٕجٕد دقبئق أخشٖ يٕججخ فٙ انزسح - 2

 

رشبثّ جًٛغ رساد  انؼُظش َٔظبئشِ  فٙ  انخٕاص انكًٛٛبئٛخ - 3

 فٙ رجشثخ سرسفٕسد يؼظى دقبئق انفب اخزشقذ طفٛذخ انزْت - 4

 

 

 

 فسر مب يهي

 ٚكٌٕ ػذد االنكزشَٔبد فٙ االٌٕٚ انغبنت نهًشكت األَٕٚٙ اقم يٍ ػذد انجشٔرَٕبد؟- 1

 

ٚكٌٕ ػذد يغزٕٚبد انطبقخ فٙ االٌٕٚ انًٕجت نهًشكت األَٕٚٙ اقم يٍ يغزٕٚبد انطبقخ نزسح َفظ - 2

 انؼُظش؟
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 :أسئهخ متىىعخ

 

  انؼجبسح ْزِ ضٕء فٙ نهزسح، طٕيغٌٕ ًَٕرط طذخ يٍ نهزذقق ثزجشثخ سرسفٕسد قبو- 1

 :اٜرٛخ األعئهخ ػٍ أجت

  ؟ سرسفٕسد اعزخذيٓب انزٙ األشؼخ دقبئق َٕع يب -أ

 ؟ يغبسْب فٙ اَذشاف دٌٔ األشؼخ يؼظى يشٔس رفغش ثى -ة

 ؟ يٕججخ انُٕاح شذُخ أٌ إنٗ سرسفٕسد رٕطم كٛف  -ط

 سفٕسد؟رس ًَٕرط إنٗ ٔجٓخ انزٙ االػزشاضبد اركش- د

 

  صالصخ َظبئش ْٙ Xنهًبدح - 2
16

X، 
17

X  ،  
18

X . 

دذد ػذد انكزشَٔبد كم َظٛش يُٓب إرا ػهًذ أٌ ػذد انجشٔرَٕبد فٙ - أ         
16

X٘ٔ8     ٚغب   .

دذد ػذد انجشٔرَٕبد فٙ ،- ة         
17

X ،   
18

X  .

. ادغت ػذد انُٛزشَٔبد فٙ كم َظٛش يٍ انُظبئش انضالصخ- ط  

 

  : ٚهٙ يب دذد ( 19 = ) نّ انكزهٙ ٔانؼذد ( 9 = )  انزس٘ ػذدِ   ( F ) انفهٕس ػُظش أٌ ػهًذ إرا- 3

 انُٕٛرشَٔبد ػذد - أ 

  .ثٕس ًَٕرط دغت انفهٕس نزسح االنكزشَٔٙ انزشكٛت - ة 

 

 Na 11  انظٕدٕٚو ػُظش- 4
23

  ٚهٙ يب دذد 

 انكزهٙ انؼذد- أ 

 انجشٔرَٕبد ػذد- ة 

 ثْٕش ًَٕرط دغت االنكزشَٔٙ انزشكٛت - ط 
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   35ٔ 37 ْٙ انكزهٛخ أػذادًْب َظٛشٍٚ نّ ٔأٌ 17 ٚغبٔ٘  نهكهٕس انزس٘ انؼذد أٌ ػهًذ إرا- 5

 ؟ َظٛش كم فٙ انًٕجٕدح انُٕٛرشَٔبد ػذد  فأٔجذ

 

رخشط خبنذ يٍ انجبيؼخ ، فبنزذق ثٕظٛفخ خجٛش جُبئٙ فٙ ششطخ ػًبٌ انغهطبَٛخ ، يبْٙ انًٓبو - 6

 انزٙ عٕف ٚقٕو ثٓب خبنذ دغت ٔظٛفزّ 

 

 رزًٛض رسح ػُظش يب ٚهٙ - 7

 3=ػذد يغزٕٚبد انطبقخ انشئٛغٛخ 

 7= ػذد االنكزشَٔبد فٙ انًغزٕٖ األخٛش 

 اكزت انزشكٛت االنكزشَٔٙ نزسح انؼُظش

 يب اعى ْزا انؼُظش 

 

xنهجشٔو َظٛشاٌ  - 8
 79

Br   ،   35
 Y

Br ،   

35إرا ػهًذ اٌ ػذد انُٛزشَٔبد فٙ انُظٛش 
 Y

Br ٘ٔ46   ٚغب 

 X  , Yيب قًٛخ 

 

 

 :اكزت انزٕصٚغ االنكزشَٔٙ نهؼُبطش انزبنٛخ - 9

 :األنًَٕٕٛو - أ

 :انُٛزشٔجٍٛ - ة

 :انظٕدٕٚو - ط
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 ٕٚضخ انشكم انًقبثم يغزٕٚبد انطبقخ فٙ ادذ انؼُبطش - 10

  ػُذيب ًٚزض طبقخ 3يبرا ٚذذس نالكزشٌٔ فٙ انًغزٕٖ 

 يٍ ْٕ انؼبنى انز٘ قذو رفغٛش نًغزٕٚبد انطبقخ 

 

 

 CL17  )ٕٚضخ انشيض - 11
35

 ادسعّ جٛذا ٔاجت ػٍ انًفشدرٍٛ أ ٔة.ػُظش انكهٕس  ( 

 اكزت انزشكٛت االنكزشَٔٙ نزسح انؼُظش

 أكًم انجذٔل اٜرٙ

 ػذد انُٛزشَٔبد ػذد االنكزشَٔبد انًفقٕدح ٔانًكزغجخ ػذد االنكزشَٔبد

   

 

 

 

انشكم انًقبثم ًٚضم أَجٕثخ انزفشٚغ انًغزخذيخ فٙ رجشثخ طٕيغٌٕ نهزؼشف ػهٗ األشؼخ انًٓجطخ - 12

 ادسط انشكم جٛذا صى اجت ػٍ األعئهخ آالرٛخ .ٔخظبئظٓب 

 

 

 

 

 2 1ٔعى األجضاء انًشبس إنٛٓب ثبألسقبو - أ

  ، ٔنًبرا ؟3يب َٕع شذُخ انهٕح انغفهٗ نهًجبل انكٓشثبئٙ انًُزظى ٔانًشبس إنّٛ ثبنشقى- ة

 اركش اصٍُٛ يٍ خظبئض أشؼخ انًٓجظ- ط

 


