
 

 

 

  

 اكمل الفراغات في الجمل اآلتية: السؤال األول:

   -:n يحدد العدد الكمي الرئيسي  -1

   1-                                             2-       

   3-                                             4-    

   حجم الذرة  ..........و.............. معدل البعد عن النواة  nكلما زاد رقم المستوى الرئيس  -2

 .. الطاقة.........و

 ورمزه .............. المستوى الفرعي وهو عدد الكم ............................. وشكل يحدد طاقة -3

 و عدد الكم .................... ورمزه ........يحدد االتجاه الفراغي للفلك في المستوى الفرعي وه -4

 كم ................ ورمزه .....الفلك وهو عدد ال لإللكترون فيتجاه المززلي االدوراني  يحدد اال -5

 

  n  =2السؤال الثاني: في المستوى الرئيس 

 اكتب جميع قيم العدد الكمي الفرع الممكنة. -1  

 وما عددها؟؟ ما رموز تلك المستويات الفرعية  -2  

 ت الفرعية حسب تزايد طاقتها.رتب المستويا -3   

 . l  =1اكتب جميع القيم الممكنة للعدد الكمي المزناطيسي في المستوى الفرعي  -4  

 : اكمل الجدول اآلتيالسؤال الثالث: 

 رقم الغالف 

  n  الرئيسي
 عدد األغلفة 

 الفرعية  

 رمز الغالف 

 الفرعي  
 للغالف lقيم 

 الفرعي   

 عدد األفالك lmقيم      

 في الغالف الفرعي 

 السعة القصوى

 لإللكترونات 
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 رتب األفالك اآلتية تصاعدياً حسب طاقتها:: رابعالسؤال ال

    1- 3d , 3s , 5f , 6d , 4p , 4s  

     2- 6s , 4d , 3p , 4f , 4d , 5s 

 السؤال الخامس:

 المنفردة؟ اإللكترونات؟ وما عدد  fاكتب التوزيع اإللكتروني لستة إلكترونات في أفالك  أ(         

  المنفردة؟ اإللكترونات؟ وما عدد  dإلكترونات في أفالك  نيةثمالاكتب التوزيع اإللكتروني  ( ب       

 المنفردة؟ اإللكترونات؟ وما عدد  pإلكترونات في أفالك  ألربعةاكتب التوزيع اإللكتروني  ( ج           

 اكمل الجدول اآلتي: :سادسالسؤال ال

 التوزيع اإللكتروني     العنصر 
 التوزيع اإللكتروني

 بداللة الغاز النبيل 

 عدد إلكترونات 

 التكافؤ     

 عدد اإللكترونات 

 المنفردة     

 Mg12     2s3]Ne[        2        

   iS41    23p23s62p22s21s                   

 Al31     

   Cl17              7    

 

   ي ، ثم حدد موقعها فلذرات العناصر اآلتية بداللة الغاز النبيل ياكتب التوزيع اإللكترون السؤال السابع:

 : الجدول الدوري

    Cu29    ،Br 35   ، Co27    ،As33    ،Cd48  

 

 اكتب التوزيع اإللكتروني أليونات اآلتية:السؤال الثامن: 
2+Zr40 , 3+nM25, 2 -S16,  -Cl71,  +2Mg12  

 

     

 

 

 

 


