
 

 

 

 (وحدة العناصر والروابط الكيميائية  )ورقة عمل مادة العموم  الصف الثامن  

  اختر اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات اآلتية .

 ؟أي مما يمي ال ينطبق عمي الفمزات  .1

معظمها غازات         جيدة التوصيل لمحرارة              المعة             قابمة لمطرق والسحب 

.............. الال فمز الوحيد الموجود عمي يسار الجدول الدوري هو  .2

الهميوم                 الهيدروجين                   النيون                     األرغون 

أي من أجزاء الذرة تتم مشاركته أو يكتسب ويفقد عند تكوين روابط كيميائية ؟  .3

البروتون              اإللكترون                   النيوترون                  النواة 

................. توجد الفمزات في الجدول الدوري في  .4

اليمين                  اليسار                    المنتصف 

......................... تكون الذرة في أقصي حاالت االستقرار عندما يكون لها  .5

الكترونات تكافؤ 5 الكترونات تكافؤ             8 الكترونات تكافؤ               7 الكترونات تكافؤ        6

يحتوي التمثيل النقطي لذرة النيتروجين عمي زوج من النقاط وثالث نقاط فردية لذا يمكن أن تكون الذرة   .6

 روابط                      رابطة واحدة                   ال شئ مما سبق 3 روابط                   4

 . الكترونات تكافؤ................. إن ذرة األوكسجين غير مستقرة كيميائيا حيث تحتوي عمي  .7

7                        4                       5                       6 

 ............عندما ترتبط ذرتان من  الهيدروجين وتساهم كل ذرة بإلكترون واحد تتكون رابطة تساهمية  .8

أحادية                          ثنائية                          ثالثية 

ما صيغته الكيميائية الصحيحة ؟ .  ذرات هيدروجين وذرتين أوكسجين 4يحتوي جزئيين من الماء عمي  .9

H2O 2                   H2O 4                    H3O                      H2O 



                   

..................... مجموعة من الذرات ترتبط مع بعضها بواسطة روابط تساهمية تعمل كوحدة مستقلة وهو ما يعرف ب  .10

األيون                  الذرة                   المركب                 الجزئ 

....................... عندما تكتسب الذرة إلكترون أو تفقده تتحول إلي  .11

جزئ                     أيون                      مركب                   ذرة متعادلة كهربية 

 مشابها لغاز نبيل ؟ 17ما الذي يجعل البروم في المجموعة   .12

 الكترونات             فقدان إلكترونين          فقدان أربعة الكترونات 4اكتساب إلكترونين              اكتساب 

ما الذي يشارك به في الرابطة الفلزية ؟  .13

األيونات سالبة الشحنة             النيوترونات             البروتونات            الكترونات التكافؤ المجمعة 

..................... ال ترتبط ذرات الغازات النبيلة بسهولة مع الذرات األخرى ألنها  .14

نشطة                   غازية                   متعادلة                   مستقرة 

 ؟ 15ما هو عدد النقاط التي سيحتوي عميها تمثيل نقطي لمفوسفور وهو أحد عناصر المجموعة  .15
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  حدد عدد الكترونات التكافؤ في ذرة  كل من  / ب

  20الكالسيوم 
 ............................................................................................................

 .............................................................................................................         

 7 النيتروجين  
 ............................................................................................................

 ............................................................................................................          

 11الصوديوم 
............................................................................................................ 

 ............................................................................................................          

 



 

 18 األرغون 
 .............................................................................................................

 ............................................................................................................          

 

  ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة / ج .

 )              ( مرتفعة وغميان انصهار بدرجة التساهمية المركبات تتميز (1

 )              ( مختمفة أنواع من تتكون المركبات لكن الذرات من واحد نوع من العنصر يتكون (2

 )             ( المركبات أو العناصر تمثل التي واألرقام الرموز مجموعة الكيميائية الصيغة تمثل (3

 )               ( جزيئيا موجب وطرف جزيئا سالب طرف عمي يحتوي القطبي الجزئ (4

 )             ( النبيمة بالغازات 16 المجموعة في الموجودة العناصر تسمي (5

 )             ( بسهولة النواة حول لاللكترونات الدقيق الموقع تحديد يمكن (6

 )               ( والكهرباء لمحرارة رديئة موصالت الفمزات تعتبر (7

 )            ( الشحنة موجبة واأليونات الشحنة السالبة االيونات بين تجاذب األيونية الرابطة تعتبر (8

  )              (كيميائيا مستقرة غير وتكون واحد تكافؤ إلكترون عمي الهيدروجين ذرة تحتوي (9

 )             ( تكوينها لمذرة يمكن التي الروابط عدد تحديد عمي النقطي التمثيل يساعد (10

 

 

  


