
    
    
ý من التغیرات التي تطرأ على المادة: 

 .تغیرات جیولوجیة )١
 .تغیرات حیویة )٢
 .تغیرات فیزیائیة )٣

  
ý  التوزیع االلكتروني لعنصر النیتروجینN7ھو : 

١( 1s2 2s2 2p3  
٢( 1s2 2s2 2p4 
٣( 1s2 2s2 2p5 
  
ý تنقسم المواد الفلزیة إلى: 

 حدیدیة و فوالذیة )١
 حدیدیة وغیر حدیدیة )٢
 حدیدیة و كربونیة )٣
 
ý  لمعامل االزدحام الذري بالرمزیرمز: 

١( PAF 
٢( FPA 
٣( APF 
 
ý من خواص السیرامیك أنھ: 

  سھل الكسر )١
 سھل التشكیل )٢
 موصل للكھرباء )٣
 
ý المتجھة المرسوم داخل الخلیة ھو: 

١( [001] 
٢( [110] 
٣( [111] 
  
ý من العوامل المؤثرة على ظاھرة االنتشار: 

 درجة الحرارة )١
 التركیز )٢
 جمیع ما ذكر )٣
 
ý یرمز لالنخالع الحافي بالرمز: 

١( ┴  
٢( ╩ 
٣( ≡ 
 
ý  عندما تتصادم الحبیبات المتجاورة یحدث تشوه

 :للتنظیم یسمى
 النویات )١
 حدود الحبیبات )٢
 الخالیا )٣
 
ý  یعتبر الحدیدFe:  

 مركب )١
 مخلوط )٢
 عنصر )٣
  
  
  
 

ý توجد البروتونات: 
 داخل النواة )١
 حول النواة )٢
 خارج النواة )٣
 
ý  یشبع المجال الفرعيdبـ :  

  الكترون١٤ )١
  الكترونات١٠ )٢
   الكترونات٦ )٣

  
ý ات التكافؤ ھيإلكترون: 

 الكترونات المستوى األخیر )١
 الكترونات المستوى األول )٢
 الكترونات المستوى الثاني )٣
 
ý تعرف االنخالعات بأنھا: 

 عیوب سطحیة )١
 عیوب خطیة )٢
 عیوب نقطیة )٣
 
ý السبائك المعدنیة عبارة عن: 

  عناصر فلزیة فقط )١
 عنصر أساسي فلزي وآخر الفلز )٢
عنصر أساسي فلز وعناصر أخرى فلزیة أو ال  )٣

 لزیةف
 
ý كلما زادت درجة الحرارة: 

  زادت حركة االنخالعات )١
 قلت حركة االنخالعات )٢
 تصبح المادة غیر قابلة للتشكیل )٣
 
ý العدد الفعلي ھو: 

 عدد اقرب ذرات لكل ذرة )١
 عدد الذرات خارج الخلیة )٢
 عدد الذرات داخل الخلیة )٣
 
ý  الرمزFCCیمثل : 

 مكعب متمركز الجسم )١
 مكعب متمركز الوجھ )٢
 منشور سداسي )٣
 
ý  خواص الفلزاتمن: 

 لھا بریق ولمعان )١
 تنفذ الضوء )٢
 ال توصل الكھرباء )٣
 
ý الصالدة ھي:  

  مقاومة المادة لالحتكاك )١
 مقاومة المادة للكسر )٢
 قدرة المادة على االستطالة )٣
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ý تعرف الشوائب في العیوب النقطیة بأنھا: 
 ذرات ابدالیة )١
 ذرات مقحمة غریبة )٢
 ذرات مقحمة ذاتیة )٣
 
ý الطور ھو: 

 جانس لیس لھ خواص ممیزةجزء من المادة مت )١
 جزء من المادة غیر متجانس )٢
 جزء من المادة متجانس لھ خواص ممیزة )٣
 
ý من أھم الروابط الكیمیائیة في دراسة المعادن: 

  الرابطة االیونیة )١
 الرابطة الفلزیة )٢
 الرابطة التساھمیة )٣
 
ý یتم حساب العدد االقصى لإللكترونات في كل مستوى بـ 

 ٥ن٥= ع  )١
 ٢ن٣= ع  )٢
 ٢ن٢= ع  )٣
  
ý عند االنتقال من المستوى األول إلى المستوى الثاني: 

 تزید طاقة اإللكترون )١
 تقل طاقة اإللكترون )٢
 ال تتغیر طاقة اإللكترون )٣
 
ý  التوزیع اإللكتروني لعنصر الحدیدFe26ھو : 

١( 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 
٢( 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 
٣( 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s1 
 
ý  ھيالتغیرات الكیمیائیة: 

 تغیر في الشكل الظاھري )١
 تغیر في سطح المادة )٢
 تغیر التركیب الكیمیائي )٣
 
ý المستوى الممثل داخل الخلیة ھو:  

١( (110) 
٢( (111) 
٣( (001) 
 
ý اللدونة ھي: 

 مقاومة المادة للكسر )١
 مقاومة المادة للتشكیل )٢
 قابلیة المادة للتشكیل )٣
 
ý تعرف الفراغات في العیوب النقطیة بأنھا: 

 اتاماكن ال یوجد بھا ذر )١
 اماكن بھا ذرات غریبة )٢
 اماكن بھا ذرات صغیرة الحجم )٣
 
ý كلما زادت سھولة حركة االنخالعات: 

 ال یمكن تشكیل المادة )١
 تقل قابلیة المادة للتشكیل )٢
 زادت قابلیة المادة للتشكیل )٣

  
 

ý تصبح المادة مقاومة للتشكیل إذا: 
 قل حجم الحبیبات )١
 زاد حجم الحبیبات )٢
 قلت حدود الحبیبات )٣
 
ý وجھ الوحید من المادة الجامدة المتجانس یطلق على ال

  :الخواص اسم
 الخامات )١
 المركبات )٢
 المحلول الجامد )٣
 
ý الرابطة الفلزیة في الزئبق: 

 قویة )١
 ضعیفة )٢
 معدومة )٣
 
ý تعمد الالفلزات الى: 

 فقد الكترونات )١
 اكتساب الكترونات )٢
 ال شئ مما ذكر )٣

 
ý الفوالذ السبائكي ھو الذي یحوي: 

 فوالذ وكربون )١
  سبائكیةفوالذ وعناصر أخرى )٢
 حدید مطاوع )٣
 
ý عدد االلكترونات یساوي: 

 عدد الكتلة )١
 عدد البروتونات )٢
 عدد النیوترونات )٣

  
ý  تسمى ذرات العنصر الواحد التي تختلف في عدد الكتلة

 :بـ
 السبائك )١
 الكربونات )٢
 النظائر )٣
 
ý  تحصل الذرة على االستقرار إذا كان عدد الكترونات

 :المستوى األخیر
 الكترون واحد )١
  الكترونات٨ )٢
  الكترونات٤ )٣
 
ý تصبح الذرة موجبة الشحنة أو ایون موجب عندما: 

 تكتسب الكترون )١
 تفقد الكترون )٢
 تشارك بإلكترون )٣
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