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   -/اجب عن االسئلة االتٌة :السؤال الثانً 

 -: اجب عن االسئلة المتعلقة بعنصر السٌلٌكون -1

 ؟؟عنصراكتب التوزٌع االلكترونً لل ( أ

 (  4  ,  8  ,  2التوزٌع االلكترونً للسٌلٌكون ) ج/  

 فً الجدول الدوري ؟؟ عنصراٌن ٌقع ال ( ب

 ) عدد االلكترونات فً المدار االخٌر( لرابعةنجده ٌقع فً الدورة الثالثة ) عدد الدوائر ( المجموعة احسب التوزٌع االلكترونً ج/     

 وما المركبات التً ٌشكلها العنصر  ج( ما رقم التأكسد للعنصر؟؟     

  ,    المركبات الذي ٌشكلها السٌلٌكون مركبات تشاركٌة )تساهمٌة (     (   4 -,     4رقم التأكسد  )  + ج/ 

 تنوٌه/// كٌف عرفنا رقم التأكسد ؟؟؟!!!

 الكترونات لكً ٌكون ممتلئ . 8الكترونات بٌنما ٌحتاج الى  4نالحظ ان المدار االخٌر ) الثالث ( فٌه 

 اذا كان المدار االخٌر ممتلئ او فارغ ,ومن المعروف ان الذرة تكون فً حالة استقرار 

 ( اذا كان اكثر من النصف -كما ان الذرة تفقد )+( اذا كان عدد االلكترونات فً المدار االخٌر اقل من النصف بٌنما تكتسب )  

 (   4-,    4ما اذا كان المدار االخٌر نصف ممتلئ ممكن ان ٌفقد وممكن ان ٌكتسب  لذا نجد عدد التأكسد للسلٌكون ) +ا

 عنصر ال( ما خامات  د   

   SiO2ثانً اكسٌد السٌلٌكون ) الرمل  (      ج/ 
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 وجود العنصر فً االغذٌة  ه(

) , والخضار الخضراء مثل (البرقوق  –الزبٌب  –العنب  –الكرز  –البرتقال  –التفاح مثل )   الفواكهعدٌدة أهمها :  مصادرج/ هناك 

بذور عباد  – اللوز –الفول السودانً  –الجوز  مثل )المكسرات ,  ( البازالء , والثوم  –الفاصولٌاء  – البقدونس –الملفوف  –الخٌار

 التً تسكن فً الماء بشكل طبٌعً  وكذلك الحيىاواث  (الشاي والقهىة ) المشزوباث مثل مثل الشعٌر , و , والحبوب(الشمس وبذور الٌقطٌن 

 (االخٌر المدار فً االلكترونات عدد)  الثانٌة المجموعة(  الدوائر عدد)  الرابعة الدورة فً ٌقع نجده االلكترونً التوزٌع حسبج/ 

  العنصر ٌشكلها التً المركبات وما للعنصر؟؟ التأكسد رقم ما( ج     

 اٌونٌة مركبات الكالسٌوم ٌشكلها الذي المركبات(     ,       2)  +   التأكسد رقمج/ 

 , ) الجبس ( كبرٌتات الكالسٌوم المائٌة  ,   الدو لمٌتد( اكتب الصٌغة الكٌمٌائٌة لكلورٌد الكالسٌوم ,  اكسٌد الكالسٌوم 

  CaCO3.MgCO3, الدو لمٌت    CaSO4.2H2O (الجبس)  ,  CaO, اكسٌد الكالسٌوم    CaCl2  كلورٌد الكالسٌومج/   

 ما خامات العنصر ؟؟د(  

  CaCO3.MgCO3,   الدو لمٌت      CaSO4.2H2O  (الجبس) كبرٌتات الكالسٌوم المائٌة,     CaCO3كربونات الكالسٌوم   ج/ 

 ه( وجود العنصر فً االغذٌة ؟؟

 بزج/ الحلٌب ومنتجات االلبان االخرى , الخضار الورقً , المأكوالت البحرٌة , الكسرات , الفاصولٌا المجففة , عصٌر البرتقال والخ

 -: النحاس بعنصر المتعلقة االسئلة عن اجب -2
  

 للعنصر؟؟ االلكترونً التوزٌع اكتب ( أ
 
 (   1,    18,    8,      2)   للعنصر االلكترونً التوزٌع/  ج
 
 ؟؟ الدوري الجدول فً العنصر ٌقع اٌن ( ب

  

 

 Bولى من العائلة اال المجموعة(  الدوائر عدد)  الرابعة الدورة فً ٌقع نجده االلكترونً التوزٌع حسبج/ 

  للعنصر؟؟ التأكسد رقم ما( ج

 (      2,  +      1)  +   التأكسد رقم ج/ 

  ما خامات العنصر ؟؟ د( 

 CuFeS2بٌرٌت النحاس  

 ؟؟ وجود العنصر فً األغدٌة ه(

 

  -بعنصر الكالسٌوم : المتعلقةاجب عن االسئلة   2 -
                                       

    ؟؟ كالسٌوملل االلكترونً التوزٌع اكتب ( أ
               

 (   2    ,  8   ,   8  ,  2   )  عنصرلل االلكترونً التوزٌعج/  

 
 ؟؟ الدوري الجدول فً عنصر ال ٌقع اٌن ( ب
  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Electron_shell_029_copper.png
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Electron_shell_029_copper.png
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   -علل لما ٌأتً :السؤال الثالث / 

 فلز  ؟؟ ز عنصر السٌلٌكون بأنه شبهٌٌتم .1

 .ن المدار االخٌر نصف ممتلئ ) اربع الكترونات ( فاذا فقد اصبح فلز واذا اكتسب اصبح ال فلز ج/ أل

 عنصر السٌلكون مركب نشط ؟؟ .2

 ن المدار االخٌر غٌر ممتلئ باإللكترونات .ألج/ 

 ٌتمٌز السٌلٌكون بان له خاصٌة كهربٌة ممٌزة ؟؟ .3

 موصل فً درجات الحرارة العادٌة .الحرارة المنخفضة وشبه  درجاتألنه  ٌعتبر عازل فً ج/ 

 ٌدخل السٌلٌكون فً صناعة الرقائق االلكترونٌة الصغٌرة ؟؟ .4

 ن السٌلكون شبه موصل فً درجات الحرارة العادٌة  .ألج/ 

 عنصر الكالسٌوم نشط ؟؟ .5

 ن المدار االخٌر غٌر ممتلئ .ألج/ 

 الكٌمٌائٌة ؟؟تتشابه عناصر المجموعة التً ٌنتمً الٌها الكالسٌوم فً الخصائص  .6

 Sوااللكترونات فً المدار االخٌر تشغل المستوى الفرعً  2ن جمٌع عناصر المجموعة ٌحتوي المدار االخٌر على الكترونٌن ورقم التأكسد +ألج/ 

 ٌستخدم كلورٌد الكالسٌوم كمجفف ؟؟ .7

 وذلك لقدرته العالٌة على امتصاص الرطوبة .ج/ 

 الكالسٌوم الالمائً وتعلٌقها فً خزائن المالبس ؟؟ ٌنصح باستخدام اكٌاس تحتوي على كلورٌد .8

 دم كمجفف .خوذلك لقدرته العالٌة على امتصاص الرطوبة حٌث ٌستج/ 

 ؟؟ الكالسٌوم عنصر استخدام االلمنٌوم فً تحضٌر  .9

 .حيث يحل األلىمىيىم محل الكالسيىم ألوه أوشط مه الكالسيىم  يمكه تحضيز عىصز الكالسيىم مه تفاعل األلىمىيىم مع اكسيد الكالسيىم  ج/ 

 ؟؟ الصناعٌة بالمناطق الخاصة الجوٌة للظروف المتعرضة الكالسٌوم كربونات من المصنوعة التماثٌل تشوه .11

 تشىها .التماثيل تتفاعل معها وتعمل على عىدما تتساقط االمطار الحمضيت ف  ألن التماثيل مصىىعت مه كزبىواث الكالسيىم

 ٌعتبر عنصر النحاس عنصر فلزي انتقالً ؟؟ .11

  dن االلكترونات فً المدار االخٌر تشغل المستوى الفرعً ألج/ 

 استخدام عنصر النحاس بكثرة فً االدوات المنزلٌة ؟؟ .12

 ٌَن .وذلك ألنه سهل التشكل ولج/ 
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 ٌذوب فً حمض الهٌدروكلورٌك فً الظروف العادٌة ؟ذوبان مسحوق النحاس مع كال حمض النٌترٌك وحمض الكبرٌتٌك بٌنما ال  .13

 . وذلك لعدم قدرة النحاس على نزع الهٌدروجٌن فً الهٌدروكلورٌك بٌنما استطاع نزع الهٌدروجٌن فً حمض النٌترٌك والكبرٌتٌكج/ 

3Cu(s)     +    8HNO3(aq)                                     3Cu(NO3)2(aq) +   2NO(g)      +     4H2O(l)       

    Cu(s)     +    2H2SO4(aq)                                     CuSO4 (aq)       +   2SO2(g)      +     2H2O(l)    

 ) المعادالت للتوضٌح فقط (مالحظه// نوع التفاعل فً المعادالت السابقة هو اكسدة واختزال 

 صناعة السٌوف والرماح ؟؟تستخدم سبٌكة البرونز فً  .14

 ألنها مصنوعة من النحاس والقصدٌر فتجعلها شدٌدة الصالبة ومقاومة لالحتكاك  . ج/ 

 تستخدم سبٌكة النحاس االصفر فً صناعة النقود ؟؟ .15

 ألنها مصنوعة من النحاس والخارصٌن التً تجعلها مقاومة للعوامل الجوٌة والكٌمٌائٌة .ج/ 

 والتبرٌد ؟؟ ٌستخدم النحاس فً التسخٌن .16

  ن الحرارة النوعٌة للنحاس عالٌة  .ألج/ 

    -:اشرح باختصار كٌفٌة تحضٌر كال من / السؤال الرابع

 عنصر السٌلٌكون  

  ٌتم استخالص عنصر السٌلٌكون بعد تنقٌته الشوائب -ج/  

 -ٌتم اختزاله بواسطة الكربون فً الفرن الحراري الكهربائً  حسب المعادلة االتٌة : -

SiO2      +    C(s )                                 Si(s)      +    2CO(g)                                                  

 عنصر الكالسٌوم -1

 ج/ ٌتم تحضٌره من خالل عملٌة التحلٌل الكهربائً لمصهور كلورٌد الكالسٌوم أو فلورٌد الكالسٌوم

 الكالسٌوم او فلورٌد الكالسٌوم  الً اٌونات  الكلور اوحٌث ٌتأٌن كلورٌد 

 اٌونات الفلور السالبة فتتجه  نحو القطب الموجب ) المصعد (  واٌونات  

 الكالسٌوم  الموجبة  فتتجه نحو القطب السالب ) المهبط (

 (  اكسٌد الكالسٌوم CaOالجٌر الحً )  – 3
  

   -وفق المعادلة االتٌة :  سٌلز ٌوس   900وذلك من خالل عملٌة التحلٌل الحراري لكربونات الكالسٌوم على درجة حرارة ج/ 

  CO2 (g)CaCO3(s)                      900 C0            CaO(s)   + 

 (  CuFeS2النحاس من خاماته )  -4

 بٌرٌت النحاس فً وجود الرمل فٌنتج نحاس غٌر نقً ٌتم تحمٌص  -ج/  

 عمل تحلٌل كهربائً للنحاس الغٌر النقً بواسطة خلٌة كهروكٌمٌائٌة التً تعتمد على تحوٌل الطاقة الكهربائٌة الى كٌمٌائٌة  -     

 لتعطً نحاس نقً  
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  -السؤال الخامس / ما الفرق بٌن كال من :

 الجٌر الحً والجٌر المطفأ  -1

 الجٌر الحً هو الجٌر الذي ال ٌحتوي على جزٌئات ماء ) الشٌد الجاف (ج/ 

 ( لالجٌر المطفأ هو الذي ٌحتوي على جزٌئات ماء  ) الشٌد المصوَ     

 عسر الماء الدائم وعسر الماء المؤقت  -2

 عسر الماء المؤقت ٌمكن ازالته بالتسخٌن ,أما عسر الماء الدائم ال ٌمكن ازالته بالتسخٌن وانما ٌحتاج لمعالجه كٌمٌائٌة وذلك بإضافة 

 -كربونات الصودٌوم فتعمل على ترسب اٌونات الكالسٌوم على شكل كربونات قلٌلة الذوبان فً الماء وفق المعادلة االتٌة :

CaSO4 (s)     +       Na2CO3(S)                                    CaCO3(s)        +       Na2SO4(aq)                ) المعادلة للتوضٌح فقط ( 

  -كال من :وظٌفة / ما  لسادسالسؤال ا

  السٌلٌكون فً الجسم -1

 ٌمنح االنسجة والعظام القوة    -   ج/       

 واالظافر والجلدٌحافظ على جمال الشعر  -        

 ٌمنع تصلب الشراٌٌن وٌعمل على التئام الجروح والكسور  -        

ٌّج فً األغشٌة المخاطٌة, واضطرابات الجلدٌحمً من            .العدٌد من األمراض, مثل السل, وته

 السٌلٌكون فً الطبٌعة – 2    

 .  الخالٌا الشمسٌةفً تولٌد الكهرباء لؤلقمار االصطناعٌة من خالل   -  ج/ 

 .صناعة الرقائق االلكترونٌة   -      

 صناعة االسمنت والزجاج .  -      

 الكالسٌوم فً جسم االنسان   -3

 ٌدخل فً تركٌب العظام واالنسان  -  ج/

 ( CaCl2) كلورٌد الكالسٌوم  -4

 فً التجفٌف لقرته العالٌة على امتصاص الرطوبة .ج/ 

 ( الحجر الجٌري CaO) أكسٌد الكالسٌوم -5

 صناعة االسمنت والبناء .ج/ 

 ( CaCO3)  كربونات الكالسٌوم -6

 ج/صناعة المطابخ واالرضٌات والمغاسل والتماثٌل .

 فً الجسم النحاس -7

 ج/ تركٌب االنزٌمات المحافظة على نشاط القلب والعظام واالعصاب والدماغ وخالٌا الدم الحمراء .
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 النحاس فً الطبٌعة  -8

 التسخٌن والتبرٌد ) بسبب الحرارة النوعٌة للنحاس مرتفعة جدا ( .  -ج/    

 صناعة االوانً المنزلٌة والحلً . -    صناعة السٌارات والماكنات   -       

 النحاس البرونز ) النحاس والقصدٌر ( – 9       

 صناعة السٌوف والرماح . -ج/     

 النحاس االصفر ) النحاس والخارصٌن ( – 11

 صناعة العمالت النقدٌة  .  -ج/     

 الجنزارة ) الطبقة الخضراء على االوانً النحاسٌة ( -11

 فً المكافحة الحٌوٌة لآلفات الزراعٌة .   -ج/    

  -السؤال السابع / ماذا ٌحدث فً كال مما ٌأتً :

 نسبة السٌلٌكون فً الجسم  انخفاض -1

 الشعور بالبرد حتى لو كان الجو حارا . -    االرتخاء, تجاعٌد الشٌخوخة   -  ج/ 

 وضعف فً العظام . واالظافر هشة وضعٌفة فقدان الشعر  -      
             

 ارتفاع نسبة السٌلٌكون فً الجسم  -2

 ج/   تلٌف الرئتٌن ومرض الزهاٌمر
 

 

 ارتفاع نسبة الكالسٌوم فً الجسم – 3    

 :اإلمساك , حصوات الكلى , زٌادة فً التبول مع حرقان  , ومغص فً البطن والظهر  -ج/ 

 ضربات القلب انتظامم عد الفقرتقوس العمود ,   ابئاالكتو فقدان الذاكرة

 انخفاض نسبة الكالسٌوم فً الجسم  – 4

 ضربات القلبارتفاع فً الضغط , عدم انتظام فً  هشاشة العظام , االم فً الظهر والرقبة,ج/ 
 

 ارتفاع نسبة النحاس فً الجسم -5

أمراض , االسهال والغثٌان وآالم فً المعدة ,  وفقر دم  وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب   والطفح الجلدي تسمم الكبد والمخج/ 

  عند الكباراب والشٌخوخة ألطفال ,  واالكتئعند انفسٌة وعقلٌة مثل التوحد ومشاكل السلوك وزٌادة النشاط والتأتأة فً النطق 

 انخفاض نسبة النحاس فً الجسم  -6

ٌقل  فً الجسم وبالتالً , لذا النقص فً النحاس ٌؤدي الى خلل فً امتصاص الحدٌدالنحاس ضروري المتصاص للحدٌد فً الجسم 
 نمو االعصاب والعظام وأنسجة الرئة فً االطفال و تأخر النمو الطبٌعًو  وٌنتج فقر الدم  انتاج الهٌموجلوبٌن
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