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  یحضر صناعیا فى المعمل  عنصر ٢٦عنصر فى الطبیعة و الباقى ٩٢منھم  عنصر١١٨العناصر المعروفة حتى اآلن عدد            

  التركیب االلكتروني الى : ووتنقسم العناصر حسب خواصھا              
  ات خاملة غازو - ٣          ال فلزاتو - ٢           فلزات   - ١                      

   ھو نوعان :     ھو ذرة فقدت أو اكتسبت إلكترون أو أكثر اثناء التفاعل الكیمیائى :االیون         
  اثناء التفاعل الكیمیائىھو ذرة فلز فقدت إلكترون أو أكثر   :االیون الموجب  - ١       

  الموجب  امثلة لالیون                                 
  

Na+1                                                          
  
  

Mg+2                                                                      
  

Al+3                                                          

     
  تحول الى أیون موجب ؟ی الكترون أو أكثر الفلز فقدی علل عندما س
  الن عدد البروتونات الموجبة داخل النواة أكبر من عدد االلكترونات السالبة خارج النواة - حـ     

  ھو ذرة ال فلز اكتسبت الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكیمیائى  االیون السالب : -   ٢   
   امثلة لالیون السالب :    

Cl-1                                                              

  
  

O-2                                                                                  

  

         

N-3                                                              

     

  الالفلزات  الفلزات
  عناصر صلبة ماعدا الزئبق فھو سائل-١
  لھا بریق ولمعان  معدني -٢
  جیدة التوصیل للحرارة الكھرباء-٣

  قابلة للطرق والسحب و التشكیل -٤
  )٣.٢.١ونات(الكتر٤مستوى طاقتھا األخیر یحتوى على اقل من  -٥

  تفقدالكترون اواكثراثناءالتفاعل الكیمیائى -٦          
ً من ایون موجب  وتتحول إلى                 الشحنات الموجبة یحمل عددا
  عدد اإللكترونات المفقودة . تساوًي                

  
  13Al27وااللومنیوم 12Mg24والماغنسیوم11Na23 الصودیوممثل            

  

  عناصر صلبة وغازیھ و البروم سائل -١
  لیس لھا بریق ولمعان معدني -٢
  ردیئة التوصیل للحرارة والكھرباء عدا الكربون -٣
  ( الجرافیت ) فھو موصل جید للكھرباء             
  غیر قابلة للطرق والسحب -٤
  ٤خیر یحتوى على  أكثر من مستوى طاقتھا األ - ٥            

  ) ٧.٦.٥الكترونات ( ٨وأقل من                
  تكتسب الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكیمیائى  -٦
  وتتحول إلى ایون سالب یحمل عدد من الشحنات السالبة              
  تساوي عدد اإللكترونات المكتسبة             

  7N14والنتروجین  8O16واألكسجین Cl35 17الكلور  مثل

 الدرس االول : االتحاد الكیمیائى
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  ن سالب ؟تحول الى أیوی الكترون أو أكثرالالفلز كتسب ی علل عندما  
  الن عدد االلكترونات السالبة خارج النواة اكبر من عدد البروتونات الموجبة داخل النواة           

   O8و االكسیجین  Mg12علل تتساوى عدد االلكترونات فى ایون كال من الماغنسیوم          
  التفاعل الكیمیائى  الكترون اثناء ٢كتسب ذرة االكسیجین الكترون اثناء التفاعل الكیمیائى بینما ت ٢الن ذرة الماغنسیوم تفقد      

  الكترونات   ١٠یون كال منھما افیصبح فى      

  

  االیون  الذرة
  متعادلة الشحنة الكھربیة 

  الن عدد االلكترونات  = عدد البروتونات
  موجب او سالب الشحنة الكھربیةقد یكون 

  اتالن عدد االلكترونات  ال یساوى عدد البروتون

  غیر مكتمل بااللكترونات لھامستوى الطاقة االخیر 
  ما عدا ذرة العناصر الخاملة فھى مكتملة بااللكترونات

  مستوى الطاقة االخیر مكتمل بااللكترونات 

  االیون السالب  االیون الموجب                            
  ھو ذرة ال فلز اكتسبت الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكیمیائى  ھو ذرة فلز فقدت إلكترون أو أكثر اثناء التفاعل الكیمیائى

  عدد االلكترونات  اكبر من عدد البروتونات   عدد البروتونات  اكبر من عدد االلكترونات

  یحمل عدد من الشحنات السالبة = عدد االلكترونات المكتسبة  یحمل عدد من الشحنات الموجبة = عدد االلكترونات المفقودة
  عدد مستویات الطاقة فیة = عدد مستویات الطاقة فى ذرتة  دد مستویات الطاقة فیة اقل من عدد مستویات الطاقة فى ذرتةع

                 

  : الثاً:ـ العناصر الخاملة ث      
  لكترونات االخیر باالتھا طاق مستوىالكتمال ال تشترك فى التفاعالت الكیمیائیة فى الظروف العادیة  ھي عناصر - ١
  2He      .    10Ne     .  18Ar     مثل                           جزیئاتھا تتكون من ذرة واحده   - ٢
  و الھلیوم     نیون و ال االرجون              التكون ایونات موجبھ اوسالبة في الظروف العادیة - ٣

                                                       
            

   تنشأ  بین ذرة فلز  و ذرة الفلز-١    
  حیث یفقد الفلز الكترون او اكثر و یتحول الى ایون موجب  ویكتسب الالفلز الكترون او اكثر و یتحول الى ایون سالب-٢    
  سالب لذرة الالفلزتنشأ الرابطة االیونیة نتیجة قوة جذب كھربي بین االیون الموجب لذرة الفلز واالیون ال- ٣     
  Mg Oواكسید الماغنسیوم     Na clوینتج عنھا تكوین جزیئات مركبات فقط   مثل ملح الطعام - ٤     

                       مثال                       
  
  )كلورید الصودیوم  جزئ ملح الطعام ( -١

      
  - الطریقة االولى :  - ١ 

  
  
  
  
  -: الثانیةالطریقة  -٢   
  

 امثلة للرابطة االیونیة

 الروابط الكیمیائیة
 لرابطة االیونیةا -١
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  -:  كتاب المدرسةطریقة  - ٣  
  
  
                                                                                                

                                   
                              
                                        Na Cl            Cl-1                                          Na+1               +  

    جزئ أكسید الماغنسیوم -٢    
    
     ال     - الطریقة االولى :  - ١    
                                      

  
  
   
  - : الثانیةالطریقة  - ٢    
  

                                                    
  
  
  
  
  -:  كتاب المدرسةطریقة  -٣    
  
  
  
  
  

                                                 
                                                  Mg O                                 Mg+2             +   O-2    

  
  االجابة  علل لما یاتى

  یكون ایون موجب فلز الن كالھما  بین ذرتین لعنصر واحد فلز ال یمكن ان تنشا الرابطة االیونیة
  یكون ایون سالبالفلز الن كالھما ال یمكن ان تنشا الرابطة االیونیة بین ذرتین لعنصر واحد الفلز

  ن بین ذرتین لعنصرین مختلفیالن الرابطة االیونیة تنشأ              ینتج عن الرابطة االیونیة جزیئات مركبات فقط ؟
  -:ال یمكن ان تنشأ بین احدھما فلز و االخر ال فز و           
  الن كالھما یكون ایون موجب فلزواحد ذرتین لعنصر      
  ال فلز الن كالھما یكون واحد یمكن ان تنشأ بین ذرتین لعنصروال 
  ایون سالب            

  ایون موجب  تكون الن كالھما فلز  ومعا لتكوین مركب     ال یمكن ان یتحد عنصرى الصودیوم و الماغنسیوم
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    ال فلز مختلفین او لعنصرینالفلز  لعنصر واحد  بین ذرتینتنشأ  -١   

   لتكمل كل ذرة مستوىطاقتھا األخیر بااللكتروناتمن االلكترونات  كل ذرة بعدد مشاركةعن طریق  -٢   
  تج عنھا تكوین جزیئات عناصر او مركبات وین - ٣    
  ) HCl    –    H2O( مثل )  أو جزئ مركب O2  - H2 -  N2( مثل جزئ عنصر      
  
  

      
      الرابطة التساھمیة األحادیھ : - ١  
  او لعنصرین الفلزیین  ال فلز لعنصر واحدھي مشاركة بزوج واحد من االلكترونات  بین ذرتین  

           كل ذرة بإلكترون واحد وتمثل بخط واحد (ـ)  بین الذرتینحیث تساھم    
       

   ) H2(جزئ الھیدروجین   ١مثال  
  
    
  
  )  Cl2(جزئ الكــــلور   ٢ثال م 
   

    
  
  
  ) HCl( جزئ كلورید الھیدروجین ٣مثال   
  
    
  
  
  

   الرابطة التساھمیة الثنائیة : - ٢   
   او لعنصرین الفلزیین ال فلز لعنصر واحدلكترونات  بین ذرتین من اال ین ھي مشاركة بزوج   

  بین الذرتین ) =( حیث تساھم كل ذرة بأثنین إلكترون وتمثل بخطین    
      )  O2مثال ( جزئ األكسجین         

  ١طریقة              
 
  
  

  طریقة كتاب المدرسة    
  
  
  
  

 ذرةھیدروجین

ذرة أكسجین              نأكسجی ذرة

  انواع الروابط التساھمیة

  التساھمیة ةالرابط

 ذرةھیدروجین
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   الرابطة التساھمیة الثالثیة: - ٣   
  او لعنصرین الفلزیین  ال فلز لعنصر واحدمن االلكترونات  بین ذرتین  بثالث ازواجي مشاركة ھ   
 بین الذرتین ) ـوتمثل بثالث خطوط   (   حیث تساھم كل ذرة بثالث إلكترونات  

  N2                                                                مثال جزئ النیتروجین 
      ١طریقة

  
  

  طریقة كتاب المدرسة
  
  
  
  

  علل ینتج عن الرابطة التساھمیة  جزیئات مركبات او جزیئات عناصر ؟
  O2 مثل جزئ االكسیجینال فلز  واحد تنشأ بین ذرتین لعنصر النھاكون جزئ عنصر ت - ١  
  H Cl وجینالفلز مثل جزئ كلورید الھیدرمختلفین عنصرین ذرتین لتنشأ بین  النھا جزئ مركب و تكون  - ٢  

  

  
  
   .  أثناء التفاعل الكیمائىمع ذرة اخرى أو تشارك بھا الذرة كتسبھا تفقدھا أو تھو عدد  االلكترونات التي  التكافؤ :              
  جدول لبعض العناصر وتكافؤاتھا          

  تكافؤاكثر من  لھاعناصر   عناصر ثالثیة التكافؤ  عناصر ثنائیة التكافؤ  عناصر أحادیة  التكافؤ
  Hھیدروجین          
 Liلیثیوم               

 Na           مصودیو
  Kبوتاسیوم           

 F           الفلور
  Clالكلور              

 Br           بروم
  I                 الیود

 Agفضة          

  Oاكسیجین       
 Caكالسیوم       
 Mgماغنسیوم    

  Znن     خار صی
  Pb    رصاص   

 Hgزئبق      

 Al       الومنیوم
 Au        ذھب 

  )٢.١( Cu  نحاس  
  )٣.٢( Fe     حدید 
  )٦.٤.٢(S    كبریت

  الفسفور و النیتروجین
)٥.٣(  

  ملحوظة: نضیف
  (وز) للتكافؤ االقل
  (یك) للتكافؤ االعلى

  ٢(حدیدوز) حدید
  ٣(حدیدیك) حدید

  

  الرابطة التساھمیة  الرابطة االیونیة  
 تنشأ  بین ذرة فلز  و ذرة الفلز- ١            
  یفقد الفلز الكترون او اكثر و یتحول الى ایون موجب -٢
  ویكتسب الالفلز الكترون او اكثر و یتحول الى ایون سالب            
  أ الرابطة االیونیة نتیجة قوة جذب كھربي بینتنش- ٣            
  االیون الموجب لذرة الفلز واالیون السالب لذرة الالفلز             

 وینتج عنھا  جزیئات مركبات فقط - ٤            
  Mg O  كسید الماغنسیوموا   Na clمثل ملح الطعام 

 تنشأ بین ذرتین (غالباً لعناصر ال فلزات)  -١
  عبارة عن مشاركة او مساھمة بزوج او اكثر من-٢

  االلكترونات بین ذرتین الفلزات لتكمل كل ذرة مستوى
  طاقتھا األخیر  بااللكترونات

 وینتج عنھا  جزیئات عناصر او مركبات -٣
  )O2  - H2 -  N2( مثل  جزئ عنصر 
 ) HCl    –    H2O( مثل  و جزئ مركب 

 الدرس الثانى : المركبات الكیمیائیة

 
  

N         N 
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   -علل لما یاتى:      

  
  لعناصر مختلفة مجموعھ من الذرات  ھي    -:المجموعة الذریة       

  بروابط كیمیائیة  بعضھا  مع مرتبطة                            
    ى التفاعل الكمیائ في الذرة الواحدة كسلمسلك ت و                                    

  وال توجد في حالة انفراد ولھا تكافؤ خاص بھا                                     
  
  
  
  
  
  
  
  

                                          
             

  
  جزئي ال فى ھانوعو الذرات عدد  تعبر عنھي صیغة رمزیة   

   ؟ OH2 الصیغة الكیمیائیة للماء ماذا یعنى ان       
  ھیدروجین  وواحدة أكسجین ) تینالماء یتكون من ثالث ذرات ( ذرجزئ اى أن      
                                 :ـمیائیةخطوات كتابة الصیغة الكی   
                 أسفل كل عنصر أو مجموعھ ذریة اكتب رمزھا   - ٢                                           اكتب اسم المركب بالعربى      -١ 
                                     اختصر األرقام المكتوبة إن وجد   -٤                             )أسفل كل رمز اكتب تكافؤه ( الواحد ال یكتب -٣ 
  المجموعة الذریة تكتب بین  قوسین اذا كان لھا تكافؤ   -  ٦                         بدل األرقام المكتوبة مع بعضھا ( یمینا و یسارا).  -٥ 

  

  Brالبروم   Hgالزئبق 
  فلز -١
  احادى الذرة -٢
  ثنائى التكافؤ -٣

  الفلز  -١
  ثنائى الذرة   -٢
  احادى التكافؤ -٣

  النة فلز یفقد واحد الكترون اثناء التفاعل الكیمیائى  الصودیوم احادى التكافؤ -١
  لكیمیائىالنة فلز یفقد اتنین الكترون اثناء التفاعل ا  الماغنسیوم ثنائى التكافؤ -٢
  النة فلز یفقد ثالثة الكترون اثناء التفاعل الكیمیائى  االلمونیوم ثالثى التكافؤ – ٣
  النة الفلز یكتسب او یشارك بواحد الكترون اثناء التفاعل الكیمیائى  الكلور احادى التكافؤ ٤

  اعل الكیمیائىالنة الفلز یكتسب او یشارك باثنین الكترون اثناء التف  االكسیجین ثنائى التكافؤ٥
  النة الفلز یكتسب او یشارك بثالثة الكترون اثناء التفاعل الكیمیائى  النیتروجین ثالثى التافؤ٦
ترتبط ذرة االكسیجین بذرتین صودیوم عند ٧

  تكوین جزئ اكسید الصودیوم
  الن االكسیجین ثنائى التكافؤ اما الصودیوم احادى التكافؤ

  بسبب اكتمال مستوى طاقتھا االخیر بااللكترونات  فر الغازات الخاملة تكافؤھا ص – ٨

 احادیة ثنائیة ثالثیة
Po4

So4 الفوسفات 3-
 ھیدروكسید  – OH كبریتات 2-

  Co3
No3 كربونات 2-

 نترات -
    No-      نیتریت     

    Hco3
 بیكربونات -

    NH4
 امونیوم +

 الكیمیائیة ةالصیغ
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  الرباعى أكسید الكربون                أكسید كالسیوم            أكسید حدیدوز        أمثلة 

      

O        Fe           O         Ca                     O         C  
 

2                            2             2          2                       ٢          4 
1                            1             1          1                        1         2  

 

 FeO                                    CaO                               CO2   
  حمض النیتریك              حمض الكبریتیك                   حمض الھیدروكلوریك   

 

Cl               H                 SO4      H               NO3         H  
  

           1        :1                  2         :1             1         :1  
               H Cl                        H2 SO4                  HNO3  
     

  

  ھیدروكسید الصودیوم              كبریتات الصودیوم                 نترات الصودیوم       
  

NO3           Na             SO4         Na                 OH         Na  
  

    1              :1                 2          :1                  1           :1  
            NaNO3                     Na2 SO4                       NaOH  

   - اكتبى الصیغة الكیمیائیة لكل من : 
  حمض نیتریك حمض نیتریك   ––اكسید نیتریك اكسید نیتریك   ––نترات كالسیوم نترات كالسیوم   ––نترات صودیوم نترات صودیوم   --اكسید الكبریت الثنائى و الرباعى و السداسى اكسید الكبریت الثنائى و الرباعى و السداسى 

  كبریتات صودیومكبریتات صودیوم  ––كبریتید صودیوم كبریتید صودیوم   ––حمض فوسفوریك حمض فوسفوریك   ––اكسد فوسفوریك اكسد فوسفوریك   
                                                                          

                                     

    :  األحماض المعدنیة 
  اكسیجینیة احماض غیر  احماض اكسجینیة

   مرتبطة بمجموعھ ذریة ماعدا Hیبدأ رمزھا بـ  -١
  ) OH  مجموعة (    

    H2SO4  . HNO3مثل  -٢

  ما عدا االكسیجین مرتبطة بعنصر ال فلزى Hیبدأ رمزھا  بـ  -١
 H Br         H Clمثل 

     
  

  القلویات -٢  األحماض -١
 +Hتذوب في الماء وتعطى ایونات الھیدروجین الموجبة  -
  طعمھا الذع -
  تحمرمحلول عباد الشمس البنفسجى المتعادل( علل ) -٣

  )+H (بسبب ایون الھیدروجین الموجب   
  مثل 

  
H2SO4     –    HNO3      –       H Br  

  حمض ھیدروبرومیك   حمض نیتریك  حمض كبریتیك

  OH-تذوب في الماء وتعطى ایونات الھیدروكسید السالبة -١
 طعمھا قابض -٢
  تزرق محلول عباد الشمس البنفسجى المتعادل( علل )-٣

  -OHبسبب ایون الھیدروكسید السالب  
  

               Na OH         KOH    //Ca(OH)2 مثل
 / ماء الجیر     /  بوتاسا كاویة     صودا كاویة                         

  ھیدروكسید صودیوم  /   ھیدروكسید بوتاسیوم/ھیدروكسید كالسیوم
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  ثالثا االكاسید: -٣ 
  الفلزالفلز  عنصر عنصر وواا  عنصر فلزعنصر فلزاالكسیجین باالكسیجین بتنتج من اتحاد تنتج من اتحاد       

  ))CCOO22))--  ((  SSOO33))و اكاسید ال فلزیة مثل و اكاسید ال فلزیة مثل     ((NNaa22OO    ))--  ((MMgg  OO    ))                                كاسید فلزیة مثلكاسید فلزیة مثلاا  
        تنتج من اتحادتنتج من اتحاد  --١١   :األمالح رابعا -٤    

  توجد ضمن مكونات القشرة األرضیة أو ذائبة في الماءتوجد ضمن مكونات القشرة األرضیة أو ذائبة في الماء    --٢٢   
  فمنھافمنھا  في الماءفي الماءھا ھا تختلف عن بعضھا من حیث  الطعم واللون والرائحة و درجة ذوبانتختلف عن بعضھا من حیث  الطعم واللون والرائحة و درجة ذوبانوو    --  ٣٣          

              
  
  
  
  
  

  التفاعلھذا لصیغ الكیمیائیة تعبر عن المواد  الداخلة فى التفاعل والمواد الناتجة من ھي مجموعة من الرموز و ا   
  و یجب أن تكون المعادلة  موزونة    و شروط التفاعل ان وجدت.     
  .  من التفاعل الناتجةة عدد ذرات =في التفاعل   الداخلةعنصر الاى عدد ذرات     

                         
                       

  
  لتحقیق قانون بقاء المادةلتحقیق قانون بقاء المادة    علل یجب ان تكون المعادلة موزونة ؟    

                
                                                        

  
  
  جزیئات المواد الناتجة جزیئات المواد الناتجة   ذرات ذرات   بینبینوتكوین روابط جدیدة وتكوین روابط جدیدة   المتفاعلة المتفاعلة جزیئات المواد جزیئات المواد   ذراتذرات  الموجودة بینالموجودة بینالروابط الروابط   فىفىھو كسرھو كسر    

  ..  كیمیائیةكیمیائیة  لةلةبمعادبمعادتفاعل الكیمیائى عادة تفاعل الكیمیائى عادة الال  من التفاعل . ویعبر عنمن التفاعل . ویعبر عن      
  
  

     

  ایون فلز موجب معایون فلز موجب مع

  أیون ال فلز سالب أیون ال فلز سالب 
  ما عدا االكسیجین

  Naclمثل كلورید الصودیوممثل كلورید الصودیوم

     مجموعة ذریة سالبةمجموعة ذریة سالبة
  OH مجموعة  ما عدا

  NNaaNNoo33نترات الصودیوم نترات الصودیوم 
  
  

  اومجموعة ذریة موجبة معاومجموعة ذریة موجبة مع
   ال فلز سالب ال فلز سالب   أیونأیون

  ما عدا االكسیجین
  NNHH44CCllمثل كلورید االمونیوم مثل كلورید االمونیوم 

  مجموعة ذریة سالبةمجموعة ذریة سالبة
  OH مجموعة  ما عدا

  NNHH44  NNoo33مثل نترات االمونیوممثل نترات االمونیوم

  في الماء ال یذوبامالح   أمالح تذوب في الماء
  NNaa22SSكبریتید صودیوم كبریتید صودیوم         ––  Nacl  كلورید الصودیومكلورید الصودیوم

  CCaa((NNoo33))22  نترات كالسیومنترات كالسیوم  ––  kk22SSoo44كبریتات البوتاسیوم كبریتات البوتاسیوم   

  

    PPbbSSoo44وكبریتات الرصاصوكبریتات الرصاص  --  AAggccllكلورید الفضة  كلورید الفضة  
  ppbbII22رصاص رصاص الالیودید یودید 

  الصیغة الكیمیائیة  االسم الكیمیائي  اسم الملح الشائع
  ملح الطعام

  الحجرالجیري(الرخام)
  لتوتیا الزرقاءا

  ملح بارود شیلي

  كلورید الصودیوم
  كربونات الكالسیوم

 كبریتات نحاس مائیة
  نترات البوتاسیوم

  

Na Cl  
CaCO3  

CuSO4.5H2O  
KNO3  

 التفاعل الكمیائى

  والتفاعل الكمیائى المعادالت الكمیائیة -٣
 یةمیائیالك ةلادعمال 
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  تجربة توضح مفھوم التفاعل الكیمیائى :     
  

        لھبلھب  --ماسك ماسك   ––شریط ماغنسیوم شریط ماغنسیوم   -االدوات : 
  نمسك شریط الماغنسیوم بواسطة الماسكنمسك شریط الماغنسیوم بواسطة الماسك    --١١  :  خطواتال

  نضع شریط الماغنسوم على اللھب لیشتعلنضع شریط الماغنسوم على اللھب لیشتعل  --٢٢                                    
   وتكون مسحوق أبیضفى الھواء احتراق شریط الماغسیوم  نالحظ المالحظة : 
  ( المواد المتفاعلة ) واكسیجین الھواء الجوى الماغنسیومیحدث تفاعل كیمیائى بین      االستنتاج : 

   (شرط التفاعل ) فى وجود حرارة                       
  ( المواد الناتجة من التفاعل )م وتكوین مادة بیضاء من اكسید الماغنسیو                      

  
  
  

  
                  
  

  
  

  
  مجموع كتل المواد الناتجة من التفاعل . =التفاعل  فيمجموع كتل المواد الداخلة          

   التفاعل السابق حقق قانون بقاء المادةمن  مثال : 
   اإلجابة

                                 2Mg          +              O2                          2MgO  
                       ٢ )٢٤(         +           )٢×١٦(            )   ٢٤+١٦(٢  

                           ٤٨          +               ٣٢                   ٤٠× ٢  
                               ٨٠            =              ٨٠  

  
                                                    

       
  بنسب وزنیة ثابتة  كل مركب كیمیائى مھما اختلفت طرق تحضیرة یتكون من عناصرة متحدة مع بعضھا       
  ھو مادة ناتجة من االتحاد الكیمیائى لذرات عنصرین او اكثر بنسب وزنیة ثابتةالمركب :        

  
  جرام من حمض الھیدروكلوریك  ٧٣جرام من ھیدروكسید الصودیوم مع  ٨٠ما كتلة كلورید الصودیوم الناتجة من تفاعل   
  جرام تبعا للمعادلة التالیة ٣٦علما بان كتلة الماء المتكونة   

NaOH       +    Hcl                Na Cl   +  H2O                                                    
     ٨٠+             ٧٣                      + س       ٣٦                                                    

  جرام١١٧=  ٣٦ – ١٥٣=   ٣٦ –)  ٨٠+ ٧٣كتلة كلورید الصودیوم = (    
  
  
  
  تفاعالت االتحاد المباشر  -١
  :عنصر مع عنصر  - ا   

                   C       +       O2                    CO2                                            
  )ال فلزكربون (        ) ال فلز(أكسجین          الكربون أكسید ثانى                                                      

  
  
                                                   2Mg                  +           O2                     2MgO  

  )فلزماغنسیوم (                           ) ال فلز(أكسجین         الماغنسیوم     أكسید                                              
  

 قانون بقاء المادة

 قانون النسب الثابتة

 لتفاعالت الكیمیائیة بعض أنواع ا
 

 قوانین االتحاد الكیمیائى
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                                          :عنصر مع مركب   -ب    
  

                                       2Co         +   O2                                                     2Co2                                     
                                                      

  ید الكربون اكسیجین        اول اكس     ثانى اكسید الكربون                                                                           
  
  
     NH3      +         Hcl                     NH4cl              :مركب مع مركب   -ج  

  نشادرغاز ال         غاز كلورید الھیدروجین           كلورید امونیوم(سحب بیضاء)                                       
  
    للة بحمض ھیدروكلوریك مركز من فوھة انبوبة اختبار بھا قلیل من محلول االمونیا ؟ماذا یحدث عند تقریب ساق زجاجیة مب -   

  تتكون سحب بیضاء من كلورید االمونیوم      
  - تجربة اتحاد مركب مع مركب :     

  انبوبة اختبار بھا حمض ھیدروكلوریك مخفف –ساق زجاجیة مبللة بمحلول النشادر  - االدوات : 
  الساق المبللة بالنشادر من فوھة االنبوبة  نقرب -:  الخطوات

  تتكون سحب بیضاء عند فوھة االنبوبة - المالحظة :  
  تتكون سحب بیضاء من كلورید االمونیوم  - ١ -االستنتاج :   

  نتیجة االتحاد المباشر بین غاز النشادر (مركب )مع غاز كلورید الھیدروجین (مركب )  - ٢             
  المتصاعد من حمض الھیدروكلوریك المركز                    

NH3      +         Hcl                     NH4cl                          

  أھمیة التفاعل الكمیائى في حیاتنا الیومیة    
  تحضیر االالف من المركبات یتم  التفاعالت الكیمیائیة من خالل -١

  وبطاریات السیارات والصناعات الغذائیة  و االدویة مثل صناعة األسمدة والبالستیك كثیر من الصناعات  التى تستخدم فى 
  مصدر للطاقة الحراریة والكھربیة -٢

  

     
  
  
    

  الجسم  تغیر اتجاه حركة  یحاول أو و العكس  حركةال إلىسكون الیر حالة الجسم من یحاول تغ خارجى  مؤثر ھي  : ةالقو

  اضرارھا الملوثات الكیمیائیة
  صداع وإغماءیسبب    Coاول اكسید الكربون   اكاسید الكربون

  وآالم حادة فى المعدة 
  قد یؤدى إلى الوفاة

  یسبب ارتفاع درجة حرارة االرض  Co2 بونثاني أكسید الكر
  یعمل عمل الصوبة الزجاجیة  حیث

  إلى األرض  وال یسمح بعودتھا    فیسمح بنفاذ أشعھ الشمس 
  النھا اكاسید حامضیة تسبب تھیج الجھاز التنفسي وتأكل المنشات So2ثانى اكسید الكبریت   اكاسید الكبریت 

  So3 ثالث اكسید الكبریت
  النھا اكاسید حامضیة تسبب تھیج الجھاز العصبى  والعین Noاكسید نیتریك   لنیتروجین اكاسید ا

 No2ثانى اكسید النیتروجین   و تنتج عادة عند حدوث البرق 
  الفحم احتراق 

  واأللیاف السلیولوزیھ 
  یةئتسبب سرطان الر  كالورق 

  و السجائر

  الدرس االول
 القوى االساسیة فى الطبیعة -

 االثار السلبیة للتفاعالت الكیمائیة
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  كھرومغناطیسیة .القوى ال) ٢(           ) قوى الجاذبیة                 ١(           :أربع أقسام  إلى  ویمكن تحلیلھا            
  القویةنوویة القوى ال) ٤(                الضعیفةنوویة القوى ال) ٣(                                                             

  
  تجربة توضح ان االرض تجذب االجسام الیھا ؟         

  منضدة او مكتب  -   ةكتلمجموعة اجسام مختلفة فى ال -االدوات :   
  كجم )  ١٠كجم  ٥ –كجم ١فى الكتلة  (  متدرجةجسام انحضر مجموعة   -١   -الخطوات :   

  و نضعھا على االرض                       
  الكبیرةبالكتلة  ىتھنون یرة صغال بالكتلة أبدنضعھا على منضدة ناالجسام وھذة ثم نحاول رفع   -  ٢ 
  الرضیة اعكس الجاذبیة فى  االجسام ھذة رفع لاد الشغل المبذول دزی ھ االجسامتلككلما زادت   ةحظالمال 
ان االرض تجذب االجسام الیھا بقوة تسمى وزن الجسم و تزداد قوة جذب االرض لالجسام  جاالستنتا  

  بزیادة الكتلة  
  ویقاس بوحدة النیوتین لألجسام األرضجذب قوة  ھووزن الجسم :          

   األرضیةعجلة الجاذبیة  ×كتلة الجسم =   وزن الجسم                         
  
  نیوتن٥٠٠اى ان قوة جذب االرض لھذا الجسم = نیوتن ؟٥٠٠عنى ان وزن جسم ماذا ی           

  عجلة الجاذبیة االرضیة× الن وزن الجسم = الكتلة   علل وزن الجسم دائما اكبر من كتلتة ؟  
  االرض الن عجلة الجاذبیة االرضیة تختلف من مكان الخر على سطح علل وزن الجسم یختلف من مكان الخر على سطح االرض ؟  

  الرضعلى القمر = سدس عجلة الجاذبیة على االن عجلة الجاذبیة  علل وزن الجسم على سطح القمر = سدس وزنة على سطح االرض
  الن كتلة االرض كبیرة جدا فتكون جاذبیتھا لالجسام كبیرةجدا علل االرض تجذب االجسام الیھا و ال یحدث العكس ؟  
  نسبة لكتلة االرض فیكون  جاذبیتھا لالرض صغیرة جدا فال تجذب االرض اما كتلة االجسام صغیرة جدا بال  
   قارنى بین الكتلة و الوزن   

          
  

        
  نقطة تأثیر وزن الجسم تكون عند مركز الجسم ویسمى بمركز ثقل الجسم .   -  ١              
  رضیة یزداد كلما اقتربنا من مركز االرض و العكس صحیح . مقدار عجلة الجاذبیة اال  - ٢                      
  . ٢وحدة قیاس عجلة الجاذبیة االرضیة ھى م / ث  - ٣                      

  احسبى وزن الرجل على سطح االرض ووزنة  ٢م/ث١٠و عجلة الجاذبیة االرضیة  كجم ٦٠رجل كتلتة    لةأمس            
   لى سطح القمر و كتلتة على سطح القمر علما بان جاذبیة القمر سدس جاذبیة االرضع                        

  
   الكھربيالقوى المغناطیسیة للتیار      
  الیھجذب براده الحدید  في  ملف یتولد حول الملف مجال مغناطیسي یتسبب في كھربيتأثیر مغناطیسي فعند مرور تیار  الكھربيللتیار       

  ة ان للتیار الكھربي تأثیر مغناطیسي ( القوى المغناطیسیة للتیار الكھربى )؟وضحى بالتجرب  .
   االدوات :

   انبوبة بالستیك مفتوحة الطرفین  -  برادة حدید   - بطاریة  – مطاوع مسمار حدید  -سلك نحاسى معزول 
     الخـطــوات : 
  ولھا حلعمل ملف حلزونى  نحاسى حول انبوبة البالستیك لفا حلزونیاالسلك البلف  نقوم  -١
   البالستیك نبوبة اداخل  الحدید  مسمارو ندخل  -٢
   برادة الحدید .ل مسمار الحدید  قربنبالبطاریة و  سلكصل طرفى الو ن -٣
   المسمار  الىتنجذب برادة الحدید    المالحظـــــة : 

  الوزن  الكتلة  وجھ المقارنة
  ھو مقدار قوة جذب االرض لالجسام      ھى مقدار ما یحتویة الجسم من مادة  التعریف 

  ٢م/ث× النیوتن= كجم         الجرام او الكیلو جرام  وحدة القیاس 

  وزن الجسم یتغیر بتغیرالمكان بسبب تغیر الجاذبیة   غیر بتغیرالمكان كتلة الجسم ال تت  الخصائص

  ثانیاً القوى الكھرومغناطیسیة : 

 مالحظات 

ً:ـ الجاذبیة األرضیة   أوال

 الجسم  وزن 

 الكتلة    العجلة
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  للتیار الكھربى تأثیر مغناطیسىان  االســتنتاج: 
  
  

                              
                                                                                      المطاوع من الحدید معزول یحیط بقضیب نحاسيملف مصنوع من سلك  تكون منی 

  ار كھربى ال یعمل كمغناطیسو عند عدم مرور تیالملف یعمل كمغناطیس  في الكھربيعند مرور التیار 
  األوناش الكھربیة      -٢ الجرس الكھربي       -١        : في یستخدم   

           
      

   
  
  
  
  لتغییر حالتھ من حیث السكون أو الحركة  المادي مقاومة الجسمھو خاصیة    
  .لم تؤثر علیھ قوة تغییر من حالتھ مابسرعة منتظمة وفى خط مستقیم    

   الذاتيأمثلة على القصور     
   علل.فجأة  ت السیارةتوقف إذا اإلمام إلى السیارةكب ااندفاع ر - ١    

  فیندفع  لالمام  الن القصور الذاتى للراكب یجعلة یحاول االحتفاظ بحالة الحركة التى كان علیھا
   علل.فجأة  لإلمام السیارة تتحرك إذاالخلف  إلى السیارةكب ار اندفاع   - ٢   

  للخلف فیندفع الن القصور الذاتى للراكب یجعلة یحاول االحتفاظ بحالة السكون  التى كان علیھا 
   ماھى وظیفة احزمة االمان المستخدمة فى السیارات و الطائرات ؟  - ٣   

  لحركةا  في ئ جافمعند حدوث تغییر و الطائرة ب السیارة اراك إیذاءمن  يالذاتمنع القصور ت األمان ةحزما 
   توضح ان االجسام تقاوم التغییر ) ١( تجربة 

  المكعبات البالستیكمجموعة من  - االدوات :
  لالمام  كمد ذراع ثم المكعبات البالستیك على یدك مجموعة من  ضع -الخطوات : 

  قف فجأةتوثم لالمام یر بسرعة ثم س                           
 عندما توقفت فجأةو سقوطھا على االرض ع المكعبات لالمام اندفاالمالحظة 
   حالتھا ما لم تؤثر علیھا قوة معینة تقاوم تغییریجعلھا جسام القصور الذاتى لالان  االستنتاج

  
  

  (الموتور)المحرك الكھربي  ( الدینامو)ىالمولد الكھرب
  حویل الطاقة الكھربیة الى طاقة میكانیكیة .ی   حویل الطاقة المیكانیكیة الى طاقة كھربیة .  ی 

  . الخالط الموتور فى المروحة و مثل :   محطات الكھرباء .الدینامو فى مثل : 

  قوة نوویة ضعیفة : -٢  قوة نوویة قویة  -١
  ھى المسئولة عن ربط مكونات النواة

  ببعضھا  بالرغم من قوة التنافر بین البروتونات وبعضھا
  

  ھى المسئولة عن تحلل مكونات انویة ذرات العناصر المشعة
  

  في إنتاج الطاقة الكھربیة  فى السلم  و تستخدم
  وفى الحرب  فى انتاج القنابل الذریة

  

  تستخدم في الحصول على بعض  العناصر المشعةو 
  و االشعاعات المستخدمة في الطب والصناعة والبحث العلمي 

  
  

 المغناطیس الكھربي
 :  

 ثالثاً القوى النوویة      

  لقصور الذاتي : ااوال :  

  الدرس الثانى : القوى المصاحبة للحركة  
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  ) توضح القصور الذاتى٢تجربة (
  ورق مقوى –كوب زجاجى  - عملة معدنیة   - االدوات : 

  معدنیة عملةنضع قطعة ورق مقوى على فوھة كوب زجاجى و علیھا  - ١ -الخطوات : 
  ثم ندفع الورق المقوى دفعة سریعة باصبع السبابة - ٢    

  المعدنیة فى الكوب الزجاجیة العملة نالحظ سقوط  - المالحظة :
  ن التى كانت علیھا طبقا للقصور الذاتىتحاول االحتفاظ بحالة السكو العملة المعدنیة ان  -١: االستنتاج 

  ھو خاصیة مقاومة الجسم المادي لتغییر حالتھ من حیث السكون أو الحركة لقصور الذاتى ا ان -٢       
  ما لم تؤثر علیھ قوة تغییر من حالتھ.بسرعة منتظمة وفى خط مستقیم    

  
  
  
  

  . تحرك و الوسط المالمس لة ملجسم الھى قوة مقاومة ضد الحركة تنشأ بین سطح اقوى االحتكاك :  

  االحتكاك :أضرار  االحتكاك : فوائد
منع انزالق االقدام عند السیر على االرض              ت  -١
  وإیقافھا ةساعد على حركة السیارت -٢
  نقل الحركة عن طریق السیور والتروس -٣

  طاقة حراریةحولھا الى تبسبب فقد جزء من الطاقة المیكانیكیة  -١   
  وتمددھا مما یؤثر على عملھا اجزاء من االلة  سخونة -  ٢
  یسبب تأكل أجزاء من اآلالت وتلفھا -٣

                 حتى تساعد على ایقاف السیارة  علل : تعالج اطارات السیارات بمادة تكسبھا خشونة عالیة ؟ 
   ؟یجب تشحیم و تزییت االالت المیكانیكیة  علل   
  و بالتالى  تحافظ على اجزاء االالت من التلف و التاكل  بین اجزاء االالت و بعضھا لتقلیل االحتكاك    
  
  
 

   ھاوبقائ ھاحیویتتحافظ على و المختلفة  القیام بالعملیات الحیویةمن  ھامكنقوى تمجموعة من ال یةالح اتالكائنجمیع توجد داخل       
 العكسو الى جمیع اجزاء الجسممن القلب دفع الدم  تعمل على .ساط عضلھ القلبانقباض وانبقوة  -١ أمثلة ذلك     

 أجزاء الجسم .جمیع تحریك  تعمل على قوة انقباض وانبساط العضالت -٢        
 تعمل على صعود الدم من اسفل الى اعلى عكس اتجاة الجاذبیة.الدمویة  األوعیةالنبض داخل قوة  -٣

 . األعلىالتركیز  إلى األقلالتركیز عبر المسام و جدر الخالیا من  ونفاذھا انتقال السوائل- ٤         
  بسبب قوة النبض داخل األوعیة الدمویة  علل صعود الدم من اسفل الى اعلى فى اتجاة القلب عكس الجاذبیة؟       

  
  ئل ونفاذھا عبر المسام و جدر الخالیا انتقال السوابسبب  علل صعود الماء و االمالح من التربةالى اعلى فى النبات ؟       

  من التركیز األقل إلى التركیز األعلى                                                                             
  
  

      
  
  ة .نقطة مرجعی تسمىوبالنسبة لنقطة ثابتة اھو تغبر موضع الجسم أو اتجاھھ بمرور الزمن بالنسبة لجسم آخر  
   وصف حركة جسمفى تحدید موضع جسم او ھى نقطة ثابتة تستخدم  النقطة المرجعیة :  
   عندما تتحرك سیارة بجوارھا للخلف؟  تتحرك لالمام  الساكنة متى تشعر بان سیارتك  - ١ وصف الحركة  

  عندما تتحرك سیارة بجوارھا لالمام ؟ تتحرك للخلف  الساكنة متى تشعر بان سیارتك  -٢
  حساب السرعة النسبیة      

  السرعة النسبیة = السرعة الفعلیة  :اذا كان المراقب ساكن فان -١                
  السرعتین فرق=  النسبیة السرعة : فان   متحرك فى نفس االتجاة اذا كان المراقب -٢ 
  وع السرعتین مجم=  النسبیة السرعة: االتجاة  فان  عكساذا كان المراقب متحرك فى   - ٣       

  

  االحتكاك ثانیا:

  القوى داخل األنظمة الحیة   ثالثا:
 

 مفھوم الحركة النسبیةاوال : 
  الدرس الثالث : الحركة  
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  الحركة االنتقالیة  الحركة الدوریة
  فترات متساویة  ھي الحركة التي تتكرر بانتظام على - ١            
   لحركة الدوریةانواع ا            

  اھتزازیة : مثل بندول الساعة حركة -١
  راع المروحةذدائریة : مثل  حركة-٢

  موجیة : موجات الماءحركة -٣

  موضع الجسم بالنسبة التي یتغیر فیھاالحركة  ھي-١
  إلى موضع نھائي  لنقطھ مرجعیة ثابتة  من موضع ابتدائي

  
  حركة القطار و حركة الدراجة مثل

   انواع الموجات      
  موجات كھرومغناطیسیة   موجات میكانیكیة

 وال تنتقل فى الفراغ تحتاج لوسط مادي تنتقل خاللھ  - ١            
  اقل من سرعة الضوءسرعتھا   - ٢             

  وموجات الماء  –الصوت  موجات  مثل 

تنتقل فى الفرغ  ان ال تحتاج لوسط مادي تنتقل خاللھ و یمكن -١                 
 م/ث ٨١٠×٣تسیر بسرعة الضوء  - ٢            

 السلكي الوجات موجات الضوء و م  مثل 
  مراء تحت الحاالشعة  فوق بنفسجیة والاالشعھ و  
  لماذا یصل الینا ضوء الشمس و ال نسمع صوت االنفجارات الشمسیة ؟ 

                            الن موجات الضوء موجات كھرومغناطیسیة ال تحتاج لوسط مادي تنتقل خاللھ و یمكن ان تنتقل فى الفرغ              
  خاللھ وال تنتقل   فى الفراغ اما موجات الصوت موجات میكانیكیة تحتاج لوسط مادي تنتقل 

  ؟ رغم حدوثھما فى وقت واحد  البرق قبل سماع صوت الرعد  نرى  علل
    من سرعة الضوء   موجات میكانیكیة تسیر بسرعة اقل الرعداما  بسرعة الضوء ھرومغناطیسیة تسیر كالن البرق موجات  

  
  المیكانیكیة الصوت التطبیقات التكنولوجیة لموجات(أ )   

  فوق سمعیة عالج بالموجات الفحص والأجھزة  -١    
  الناي  والمزمار ) (ھوائیة مثل وأ  )و الجیتارالكمان  العود و(مثل  وتریةقد تكون    الموسیقیة االالت   - ٢    

  الدى جى ) (مكبرات الصوت وأجھزة توزیع الصوت والتحكم فیة  - ٣     
  

  ) التطبیقات التكنولوجیة للموجات الكھرومغناطیسیةب(

لموجات ا
  الكھرومغناطیسیة   

  التطبیق

  تستخدم فى اكتشاف  وعالج  بعض األورام شعھ جاماأ -

  العملیات الجراحیة تستخدم فى تعقیم غرف             االشعھ فوق البنفسجیة
  

  النھا ذات تاثیر حراري عللتستخدم  في طھي الطعام  -١ االشعھ تحت الحمراء
  مھا القوات العسكریةتستخدم فى أجھزة الرؤیة اللیلیة التي تستخد -٢
  أجھزة االستشعار عن بعد لتصویر سطح األرض بالقمر الصناعيتستخدم فى   - ٣            

  مثل التلیفزیون  و تستخدم في عمل جھازالریموت كنترول للتحكم فى االجھزة الكھربیة - ٤             
  

  االشعھ السینیة
 ( أشعھ اكس) 

  ى تصویر العظامتستخدم ف :فى الطب -١
  فیھا الشروخو مسامالالخامات المعدنیة و بیان عیوب تستخدم فى فحص  :فى الصناعة- ٢            
  الداخلي  لبللورات المعادن تستخدم فى دراسة التركیب : فى البحث العلمى - ٣            

  

  روجیكتور)(البالعروض الضوئیة  اجھزةیستخدم فى كامیرات التصویر  و الضوء المنظور

  تستخدم فى االتصاالت الالسلكیة     موجات الالسلكى

 ثانیا أنواع الحركة:
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   ھى االزاحة التى یقطعھا الجسم فى الثانیة الواحدة السرعة :          
   ى لحظةا فىھى بعد الجسم عن موضعھ االصلى :  االزاحة        
  ثوانى ١٠متر فى زمن قدرة  ٤٠٠احسبى سرعة سیارة قطعت مسافة  -١ مسائل :        

    كم ٥م/ ث و قطعت مسافة  ٥٠احسبى الزمن الذى تستغرقة سیارة سرعتھا  - ٢                      
   ثانیة ٢٠غرقت زمن قدرة م/ث و است٢٠احسبى المسافة التى تقطعھا سیارة تتحرك بسرعة  - ٣                       

  
   انواع السرعة :          

  السرعة الغیر منتظمة  السرعة المنتظمة
  یقطع بتحرك بھا الجسم عندما ھى السرعة التى 

  فى ازمنة متساویة   ازاحات متساویة 
  یقطع بتحرك بھا الجسم عندما ھى السرعة التى 

  فى ازمنة متساویة   متساویةغیر ازاحات  
  و تمثل بخط منحنى یمر بنقطة االصل  یمر بنقطة االصل  مائل  بخط مستقیمو تمثل 

  اإلزاحة                                 
  
  

  الزمن                  

  اإلزاحة                                    
  
  
  

  الزمن                         
                

  الزمن  بمروریوازى محور الزمن الن االزاحة ثابتة ال تتغیر افقى تمثل حركتة بخط مستقیم  ساكن : اذا كان الجسم       
    

                                                                                                             
                              

                           
                 

                                  
   االجرام السماویة :      

  الفضاء من نجوم وكواكب وأقمار وأجسام صخریة أوغازیة  فيكل ما یسبح  ھى        
   السنة الضوئیة :           

  خدم فى قیاس المسافات بین النجوم و تست كم   ١٢١٠× ٩.٤٦٧في سنة وتساوى ھي المسافة التي یقطعھا الضوء        
  

   االجرام السماویة تنقسم الى :        
  

  .  النجوممن   مالییناالف ال منتجمعات العظمى  وھى عبارة عن ة الكون ھي وحد                                                
  

  بیضاویة الشكل  وھىسیة مجموعتنا الشم المجرة التي تنتمي إلیھا  ھى مجرة درب التبانة :
  .الحلزونیة رع ذتخرج منھ ازرع حلزونیة ملتفة وتقع الشمس على احد ھذه اال                             

    الجرام السماویةرؤیة و دراسة اھى اجھزة  یستخدم في  التلسكوبات :
   تستخدم فیة مراة عاكسة للضوء:   عاكس - ١انواع التلیسكوبات :

   تستخدم فیة عدسة كاسرة للضوءكاسر :     -٢                    
  
  
  

 التمثیل البیاني للحركة

  المجـــرات  - ١

  الدرس االول 
 االجرام السماویة
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  تقع على احد االذرع الحلزونیة لمجرة درب التبانة  -١
  كواكب ٨تتكون من نجم واحد وھو الشمس تدور حولة   -٢
  ویة عكس عقارب الساعة  في مدارات بیضا ھي أجسام كرویة معتمة تدور حول الشمس في اتجاه واحد الكواكب : -٣

  في مستوى واحد عمودى على محور دوران الشمس حول نفسھا .     الكواكب مدراتتقع و   
  
  
  

  
  بسبب الضغط الشدید و البرودة الشدیدة على اسطح ھذة الكواكب ؟ صورة متجمدةفى و الھیلیوم الھیدروجین  ىلل وجود غازع  
  
  

         
  
  

    قوة الجذب بین جسمین تتناسب طردیا مع حاصل ضرب كتلتیھما و عكسیا مع مربع المسافة بینھما
  اختالف كتلة الجسمین و المسافة بینھمابسبب   علل تختلف الجاذبیة بین اى جسمین فى الفضاء ؟
  بسبب اختالف كتلة الكواكب و المسافة بینھما علل تختلف عجلة  الجاذبیة من كوكب الى أخر  ؟

  بسبب جاذبیة الشمس للكواكب  علل تدور الكواكب حول الشمس فى مدارات محدودة ؟
  الثالث من حیث الجاذبیة - د عن الشمس الثالث من حیث البع –االول من حیث الكثافة   ترتیب كوكب االرض:

  الخامس من حیث الحجم حسب الترتیب التنازلى –الرابع من حیث الحجم حسب الترتیب التصاعدى           
 تخضع لجاذبیة الكواكب األكبر منھا و تدور حولھا كواكب صغیرةھى  االقمار :   

  المشترى  المریخ  االرض  الزھرة  عطارد  اسم الكوكب
  

  زحل
  

  ورانوسأ
  

  نبتون

  ١٢  ٢٧  ٦٠  ٦٢  ٢  ١  -----   -----   عدد األقمار

  النة یعكس ضوء الشمس الساقط علیة علل القمر جسم معتم و لكنة یبدو مضیئا ؟                 

  مجموعة الكواكب الخارجیة  مجموعة الكواكب الداخلیة
  وھى عطارد كواكب الى الشمس  ٤ھى اقرب  -١

  والزھرة واألرض ولمریخ              

  صغیرة الحجم -٢
  ةصلب تتكون من مواد صخریة -٣
  جمیعھا لھا غالف جوى عدا عطارد -٤

  ٣جم /سم ٥.٥:  ٣.٣وكثافتھا كبیرة تتراوح بین   -٥

  اقمار و احد لالرض و اتنین للمریخ  ٣لھا  - ٦            

  س ونبتونوھى المشترى وزحل وأورانوكواكب عن الشمس  ٤ھى ابعد  -١

  كبیرة الحجم تسمى بالكواكب العمالقة -٢
  الھیدروجین و الھلیوم  اھمھا غازیةتتكون من عناصر  - ٣            

  توجد فى صورة متجمدة بسب البرودة الشدیدة على اسطح ھذة الكواكب               

  جمیعھا لھا غالف جوى -٤

  ٣جم / سم ١.٣ : ٠.٧كثافتھا صغیرة  تتراوح بین  -٥
  تتمیز بوجود اعداد كبیرة من االقمار تدور حول كل منھا -٦

  عطارد  الكوكب
  

  الزھرة
  

  األرض
  

  خالمری
  

  زحل  لمشترىا
  

  
  

  أورانوس
  

  نبتون

  عجلة الجاذبیة
  ٢م / ث

٣.٧٨  
  

٨.٦٠  
  

  

٩.٧٨  
  

٣.٧٢  
  

٢٢.٨٨  
  

٩.٠٥  
  

٧.٧٧  
  

١١.٠٠  
  

  كواكب المجموعة الشمسیة - ٣

  المجموعة الشمسیة - ٢

  عجلة الجاذبیة على اسطح الكواكب - ٤

 قانون الجذب العام لنیوتن 
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١٧

 ٢الصف االول   مذكرة المظالى
  

  
  في الحجم تدور المتفاوتةھي عبارة عن االف من الكتل الصخریة                 

  الكویكبات  حول الشمس في منطقة  حزام        
          

  المریخ و المشترى بینھى منطقة تقع   منطقة حزام الكویكبات :    
  لكواكب الخارجیة.ا ومجموعة مجموعة الكواكب الداخلیة و تفصل بین             

                
  زیئات الغالف الجوى تحترق كلیا نتیجة احتكاكھا  بجھي كتل صخریة صغیرة                                       

  على ھیئة  سھام ضوئیة المعة بالعین المجردة ترى و                                           
  

  الحجم یحترق جزء منھا نتیجة احتكاكھا  بجزیئات الغالف الجوى  ھي كتل صخریة كبیرة ١   -١                             
   ما یتبقى دون احتراق یسقط على االرض و - ٢                                

  طن فى جنوب غرب افریقیا  ٨٠اكبر نیزك وجد حتى االن كتلتة  - ٣                        
  

  مدرات بیضاویة  فيھي كتل من الصخور والثلج والغازات المتجمدة تدور حول الشمس                           
  . حول الشمسشدیدة االستطالة تتقاطع مع مدرات الكواكب                              

  ) 2Co – 2N- 4CH( من غازات متجمدةمكونة من خلیط كرات ثلجیة عبارة عن رأس :   -١ یتكون المذنب من   
  متجمدة ماءجزیئات تربھ و اصخریة و وأجزاء                                          

  سحابھ غازیة عبارة عن   ذیل   :   -٢                        
ً  ٧٦حول الشمس دوره كاملة كل  وھو یدور  ١٩٨٦ فيالمعروفة مذنب ھالى الذي تم رصده  اشھر المذنبات      . عاما
   م ١٩٨٦اذا علمتى ان اخر ظھور لمذنب ھالى   
  ١٩١٠=  ٧٦ – ١٩٨٦متى تم رصدة قبل ذلك =   
  ٢٠٦٢=  ٧٦+  ١٩٨٦ متى یتوقع رؤیة المذنب مرة اخرى = 

  
  
  
  

  
  
  

  كتلة األرض  حجم األرض  شكل األرض  موقع األرض  -
  تحتل  االرض الترتیب الثالث 

  من حیث البعد عن  الشمس
  الكواكب الداخلیة ھي اكبر كتلھ فى  ھي اكبر الكواكب الداخلیة  الشكل  ةكروی

  حیث تبعد عن الشمس
  ملیون كم ١٥٠بحوالى   
  

  

ند القطبینمع تفلطح  بسیط ع
  وانبعاج عند خط االستواء 

  وترتیبھا الرابع من حیث الحجم
  التصاعدى حسب الترتیب

  كجم ٢٤١٠×٥.٩حیث تبلغ كتلتھا = 

  وتعمل األرض دورة كاملة 
یوم٣٦٥.٢٥حول الشمس كل 

لذلك  نصف القطر االستوائي 
یزید عن نصف القطر القطبي  

  كم ٢٢بحوالى   
  

  كم ٦٣٨٦ویبلغ نصف قطرھا 

  الدرس الثانى
 كوكب األرض

 اجسام فضائیة تتبع المجموعة الشمسیة  - ٥
 الكویكبات

 الشھب

 النیازك

 المذنبات 
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   كال من : أھمیة    
  لتنفس جمیع الكائنات الحیة  ضروري -١    :  األكسجین  -١

  احتراق الوقودیساعد على   -٢                    
  االحتراقعملیة في  من تأثیراألكسجین یخفف - ١ النتروجین : -٢

  نیةیالبروت في تكون الموادالنبات  یستخدمھ - ٢                 
ن یلتكو الضوئيعملیة البناء  فيتستخدمھ النباتات  الكربون : أكسید ثاني  -٣

 الغذاء
  جوى فى الفضاء ؟ ما ھى اھمیة االمتداد العظیم للغالف ال      

  یساعد على احتراق الشھب  -١
  . األرضتصل الى  أنجزء منھا قبل  النیازك ویحرق سرعةویبطئ من  -٢
  دوره الماء   اممالتاالمطارتساقط   والسحب و حركة الریاح مثل  تحدث  بھ ظواھر الطقس والمناخ  -٣
  ألرضلكوكب اعلى درجة حرارة مناسبة یساھم فى الحفاظ  -٤
   البنفسجیة الضارةفوق المن االشعھ  االرضتحمى  التي األزونطبقة  على  وىتیح -٥

  
   

  و تمثل باللون االخضر یابس℅ ٢٩و و تمثل باللون االزرق من مساحة سطح االرض ℅ ٧١تبلغ مساحة المسطحات المائیة حوالى 
  لبحیرات المالحة%  میاة مالحة و توجد فى البحار والمحیطات و ا٩٧-١ تنقسم المیاة الى :  

    % میاة عذبة و توجد فى االنھار و البحیرات العذبة و المیاة الجوفیة٣ -٢                         
     أھمیة الماء للكائنات الحیة:      

  .ن الغذاءیلتكو الضوئيعملیة البناء  في النباتاتتستخدمھ  -١
  لحیوان و ا اإلنسانفى جسم الغذاء وامتصاص  یساعد على ھضم -٢
  .یحافظ على ثبات درجة حرارة الجسم لتركیب الدم  فيیدخل  –٣
 النھار واللیل أثناءعلى الیابس  مناسبة  یساعد على بقاء درجة حرارة - ٤
  .في الماء الحیة تعیش الكائنات % من٥٠من  أكثر -٥
 

  
ً على سطح االرض  الحرارةدرجة  تعتبر                                                               مناسبة لیال ونھارا

  .وجود االرض فى الترتیب الثالث من حیث البعد عن الشمسبسبب  علل الكائنات الحیةستمرار حیاة ال                                     
  
  

  :االرضیة جاذبیةالأھمیة                                       
   .االرضالكائنات الحیة على و ثبات واستقرار االشیاء -١
 . االرض مكانھ على سطح في المائياستقرار الغالف  -٢
 .ھا ببالغالف الجوى المحیط  األرضاحتفاظ  - ٣

  .زئیق٠سم ٧٦یقدر بحوالى تتمیز االرض بوجود ضغط جوى مناسب لوجود حیاة و                                         
  
  
  

   بقات فوق بعضھا؟علل االرض تتكون من ط      
  باطن االرض و دوران االرض حول مركزھا ادى الى حرارة ة درجاالرتفاع الشدید فى بسبب        

  مركز االرض نحومثل الحدید و النیكل  ھبوط العناصر الثقیلة و االكبر فى الكثافة       
  و صعود العناصر الخفیفة و االقل فى الكثافة الى اعلى       

  
  

  النسبة المئویة  مكونات الغالف الجوى
  أكسجین
  نتروجین

  ثاني أكسید الكربون
  بخار ماء

  غازات أخرى

٢١%  
٧٨%  

٠.٠٣%  
  نسبة متغیرة

 ً   نسبة ضئیلة جدا

  
  تكفل استمرار الحیاةخصائص كوكب األرض التي 

  أوال الغالف الجوى   

  ثانیا الغالف المائي 

  ثالثا درجة الحرارة

 رابعاً الجاذبیة األرضیة 

 خامساً الضغط الجوى  
  

  التركیب الداخلى للكرة االرضیة
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   قات االرض :طب      
    :.مرتبة من الخارج للداخل كما یلى من عدة طبقات األرضتتكون      

  .كم   ٦٠- ٨یتراوح سمكھا من  صلبةطبقة خارجیة  :االرضیةالقشرة    
  . كم٢٨٨٥طبقة  صخریة سمكھا  :الصخرى  الوشاح   
  ینقسم الى  :االرض  لب    
 كم ٢١٠٠ ھامنصھر سمكطبقة   : خارجي لب    

   كم١٣٥٠ نصف قطرھاصلبھ غنیة بالحدید والنیكل طبقة   :  داخلي لب    
  بسبب الضغط الشدید الواقع علیة علل اللب الداخلى فى صورة صلبة ؟ 

  
  التربة :    

  وماء وھواء ومواد عضویة متحللة وجذور نباتات  وتتكون من خلیط من مواد معدنیة من القشرة االرضیةالطبقة المفككة  ھي   
   معادن مجموعھ أومن معدن واحد  تكونتو یةاألرضالقشرة  فيصلبھ طبیعیة توجد  مواد وھ  :  ور الصخ    

  صخور متحولة  - ٣صخور رسوبیة                  -٢صخور ناریة          - ١الصخور  : انواع    
             

   او من تجمد الالفا على سطح االرض  األرض باطن فيجما المتجمد اتكونت من  التيالصخور  ھي            
    باطن األرض توجد فى  شدیدة السخونة غلیظة القوام  ھى مادة منصھرة   :الماجما                                     
  لبركانیة التى تنتشر على جوانب البركانو ھى الحمم ا الى سطح االرض ھالوصالماجما عند وھى   :الالفا                              

                                      
   - تكوینھا إلى : تنقسم الصخور الناریة على أساس مكان                                        

  ؟ بسبب خروج الغازات من الحمم البركانیة اثناء تكوین الصخرالصخورالبركانیة بھا فجوات على ھیئة حفر دائریة صغیرة علل   

    

  (البركانیة )صخور ناریة سطحیة  صخور ناریة جوفیة

  تتكون  نتیجة تجمد الماجما  ببطء فى باطن االرض  -١
  بللوراتھا كبیرة الحجم ذو نسیج خشن(علل) -٢

  الماجما  ببطء فى باطن االرض بسبب تجمد
  مثل الجرانیت

  على  سطح األرض  بسرعة یجة تجمد الالفا تتكون نت -١
  ذو نسیج ناعم (علل) صغیرة الحجما بللوراتھ -٢

  الالفا بسرعة على سطح االرض بسبب تجمد               
  مثل البازلت

 الجرانیت -١
  

  البازلت :. -٢

  ھو صخر نارى جوفي -١
   وردى أو رمادي اللون  -٢
  بالعین المجردة  المعادن المكونھ لھ ترى -٣
    كوارتز  و میكا   و فلسبار  -عادن المكونة لھ:الم  -٤
   صلب  یصعب كسرةخشن الملمس  صخر   -٥

  و لیس بة فجوات   
  ویوجد في الصحراء الشرقیة وشبة جزیرة سیناء - ٦
  

  

   ھو صخر نارى سطحى -١   
  داكن اللون  - ٢
  بالعین المجردة  ال ترى المعادن المكونة لة -٣
  االولیفین و البیروكسین و الفلسبار- :  عادن المكونة لھالم  -٤
  ناعم الملمس – ٥
   دلیل على خروج الغازاتعلى ھیئة حفر دائریةبة فجوات صغیرة  
  من الحمم البركانیة 

  یوجد في أبى زعبل وبالقرب من ابورواش والفیوم. -٦
  
   

  أوال الصخور الناریة 

     الصخور الناریة أمثلة
   

  الدرس الثالث : الصخور و المعادن  
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  على شكل طبقات  الرواسب مكونة صخور روسوبیة التى تتكون من تماسك او تحجر ھى الصخور   -الصخور الروسوبیة  :    
  و الطبقات العلیا ھى االحدث الطبقات السفلى ھى االقدم                                                                    
  % من سطح االرض٧٥و تغطى  ور القشرة االرضیة% فقط من حجم صخ ٥الصخور الرسوبیة  تمثل                           

   خطوات : ٣تتكون الصخور الروسوبیة على  
  الترسیب -٣النقل                 -٢التعریة           - ١    
   كیف تكونت الصخور الروسوبیة:   
  متحولة روسوبیة او  أواریة تفتت  الصخور الموجودة من قبل سواء كانت نتكسیر و نتیجة ت الصخور الروسوبیة تكون  - ١   
  یتم نقل الصخور المفتتة بواسطة المیاة الجاریة او الریاح  الى اماكن ترسیبھا  ثم  - ٢  
  . الصخور الرسوبیة ةمكونبمرور الزمن تماسك تثم فى طبقات متتالیة  ھوائي أو مائيوسط  فيالصخور المفتتة ترسب ثم ت  - ٣  
   ؟ تجربة توضح النقل و الترسیب   

  
   ماء -  خلیط من الرمل و الحصى و الزلط - مستطیل الشكلحوض   -االدوات  :   
  مائالو نضعة بحیث یكون مستطیل الشكل نحضر حوض  -الخطوات :     

   ثم نقوم بصب الماء على الخلیطخلیط من الرمل و الحصى و الزلط فیة ثم نضع    
                      فى الحوض الحصى و الزلط فى اناء التجمیع تاركة عمة فى طریقھا و تترسب نالحظ ان المیاة تاخذ الرمال النا المالحظة     

  تیار الماء ةویزداد حجم الحبیبات المنقولة بزیادة سرع
  كل طبقات شعلى فوق بعضھا ان الصخور الروسوبیة تترسب  االستنتاج :   

  
  أمثلة الصخور الرسوبیة     

 جیريالحجر ال الحجر الرملي
 متماسك  اصفر خشن الملمس-١
  یتكون من تماسك حبیبات الرمل -٢
  : الكوارتز و المیكا  والفلسبار المعادن المكونة لھ -٣
   یوجد على شكل طبقات رقیقة -٤
  

  

  ضعیف التماسكابیض ناعم الملمس -١
  یتكون من ترسیب كربونات الكالسیوم  في المحالیل الجیریة -٢
  ھو معدن الكالسیت  المعادن المكونة لھ-٣
 یوجد على شكل طبقات رقیقة -٤

   ؟الحجر الجیرىكیف یمكن التمییز بین الحجر الرملى و          
   تصاعد ثاني أكسید الكربونلیتفاعل  الحجر الجیرى مع حمض الھیدروكلوریك و  یحدث فوران          

  اما الحجر الرملى ال یتفاعل مع الحمض           
  
  
  فتحولت الى صخور متحولةللضغط والحرارة الشدیدة تعرضت  قدیمة ( ناریة أو رسوبیة ) صخور  ھى    

  :أھم الصخور المتحولة      
  سلملموھو صخر خشن ا -٢       .للضغط و الحرارةالحجر الجیري تعرض  ینتج عن -١ -:الرخام     

  ي.  أكثر صالبة  و تماسك من الحجر الجیر  -٣                  
ً لونة  -٤                       .و لة الوان متعددة اذا كان یحتوى على شوائب ابیض إذا كان نقیا

                    
 

  ھي ھزات أرضیة سریعة ومتالحقة  تحدث الواحدة تلو االخرى.             
  فادحة خسائر فيیختر  تسبب درجة مقیاس ر ٥.٩بلغت قوتھ قوى تعرضت مصر لزلزل  ١٩٩٢سنھ فى  -١         

  .الزلزال  لقربھا من مركز عللاكثر المناطق تضررا القاھرة و الفیوم و بنى سویف   في األرواح             
  الزلزال لقربھا من مركز  علل وتضررت منھ نویبع ودھب سیناء بة جزیرة ش حدث زلزال في ١٩٩٥و في  -٢           

  الرسوبیة الصخورثانیاً 
 

  ثالثاٍ : الصخور المتحولة 

 الزالزل
 

  الدرس الرابع : الزالزل و البراكین  
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  : الزالزل أسباب حدوث  
  لصخور على جانبى الكسر فى اتجاة راسى او افقىاو ھى كسر في صخور القشرة األرضیة یؤدى إلى انزلق الفوالق -١
   المواد المنصھرة و الغازات المحبوسة الى سطح االرض خروج بسبب زالزل قد یصاحب البراكین حدوث   -١    ین كاالبر -٢

  و لیس كل بركان یصاحبة زالزال -٢          
           
.  

  
  وھوجھازیستخدم فى تسجیل شدة الزلزال وتوقیت حدوثھ والمدة التي یستغرقھا

  -ویتركب من :     
   ىزنبركسلك  أعالهمن ویتدلى  األرض فيمثبت  ىقائم راس -١ 

   .طرفھ بسن قلم رفیع ینتھيمثبت بالثقل زراع ومعدني  ثقل  نھایتھ مثبت في     
  .یبطئلیھا ورقة مسجل علیھا الوقت وھى تدور ع ملفوفةالتسجیل  اسطوانة -٢

  : ل الجھاز عمطریقة   
ً  المعدنيالثقل  إما االسطوانةفتھتز  األرضعند حدوث زلزال تھتز                  علل فیبقى ثابتا
  . الزلزاليلسجل خطا متعرجا یسمى با  فیرسم القلم على الورقة  االھتزازاتیمتص  ىالزنبرك السلك  الن               

  حوث الزلزال اثناءھو خط متعرج یرسم على ورقةاسطوانة التسجیل   السزموجرام )( السجل الزلزالى   
  
  ـحسب شدتھا : الزلزالتقسیم    

  شدة الزلزال 
  حسب مقیاس ریختر

  تاثیر الزلزال

  ریختـر ٣اقل من 
  

  االنسان و تشعرال یشعر بھا ھزات                
  بعض الحیوانات بھا         

  ریختـر ٤- ٣من 
  

  یشعر بھا اإلنسان ضعیفةھزات                 

  أضرار البسیطة تحدث متوسطة ھزات                ریختـر ٥- ٤من 

  ریختر  ٧-  ٥من 
  

  خسائر فادحة  تحدث قویةھزات                

  ارثكو تحدث ھزات عنیفة                ریختر ٧أكثر من 

  ھو مقیاس لوغاریتمى لشدة الزلزال بمعنى كلما زادت شدة الزلزال درجة واحدة   مقیاس ریختر        
   الدرجة االقل منھا مرات فى القوة التدمیریة عن ١٠تعادل                                

  فوائد الزلزال:  أضرار الزلزال
  خسائر فادحة في األرواح والمباني -١

  قطع الطرقوانھیار السدود و ال الحرائقاشتع -٢
  أمواج بسبب  یةلحاغرق المدن الستدمیر و -٣

  المد البحري ( تسوماني)

  بدراسة الموجات الزلزالیة معرفة التركیب الداخلي لألرض
  المنعكسة على االسطح التى تفصل الطبقات الداخلیة 
  لالرض 

  
  
  

  السیزموجراف



  ا/خالد ابو بكر المظالى  ٠١١٤٠٢٣٧٩٩

  

    
٢٢

 ٢الصف االول   مذكرة المظالى
  

  
  
  
  

    في وقت حدوث الزلزال          
  إذا كنت داخل مبنى یجب الجلوس تحت منضدة صلبة - ١  
  د عن المباني.اعتباالیجب إذا كنت في الشارع   - ٢  

 . إذا كنت في السیارة فظل بداخلھا  - ٣  
    بعد حدوث الزلزال مباشرة -ب     

  خروج من المبنى.الفصل الكھرباء والغاز والماء قبل    -١
  من الزلزل ل مباني حدث بھا أضرار ودخعدم  -٢ 
  خالیة مثل الحدائق والمالعب .الماكن األوجھ إلى الت -٣ 
  الرادیوعبر ع اإلرشاداتاتبا  -٤ 

  
  
  
  
    
  .فى باطن االرض  الفا ) والغازات المحبوسةالمنصھرة ( المواد التسمح بخروج  األرضیةالقشرة  فيھو فتحة              
  فى صورة ثوران بركانى فتخرج منھا الماجما الى سطح االرضمناطق ضعف فى القشرة االرضیة  وجودحدوث البركانسباب    اسباب      

  البركان  أجزاء   
   عند قمة البركان فتحھ ھو:   فوھة البركان  

 سطح الیصل جوف االرض ب اسطوانيتجویف  ھو:البركان اوعنققصبة  
   . دھا الى سطح االرضاثناء صعو مامنھ الماج تخرج و                        

  . لبركانافوھة حول   صلبھاتالمنصھرة  بعد  ھو جسم البركان ویتكون من المواد :البركانروط ــــمخ
   نة ثورا أثناء نواتج البركان یقذف البركان    
   بركانيالحجم من رماد  فيھى مواد یقذفھا البركان وھى متفاوتة مواد الفتتاتیة : - ١   

                      وفات كبیرة .       مقذ إلى        
                         .البركان جانبيمواد منصھرة تنتشر على  ھى:)طفح الالفا  ( بركانیة حمم - ٢   
  .والنتروجین والكبریت الكربون اكاسید وبخار الماء  أھمھا  غازات بركانیة    : - ٣
   

  فوائد البراكین  اضرار البراكین
مل .اكلبأ ھاوتدمرقرى و مدن الحمم والطفوح البركانیة   تغطى -١
  لمسافات كبیرةالغازات السامة واألتربة البركانیة انتشار  -٢
  .للبركان  المجاورة االماكنحرائق فى الغابات واشتعال ال -٣

  تستخدم الطاقة الحراریة الناتجة من البراكین فى  -١
  تولید الطاقة الكھرباء 

  ركانى  یعمل على زیادة خصوبة التربةالرماد الب  -٢
  ن جزر جدیدة في البحار وتزید الیابس یتكو  -٣
 تنتج  صخور بركانیة لھا قیمة افتصادیة عالیة   -٤
  

  

   
   بركانحالة حدوث  في  -١  .

  فوراً  من البركان  المناطق القریبة اخالء - ١    
  عللیاح باتجاه الر الخاصة األرصادتعلیمات  اتباع - ٢    

        .من البركان بعثة  المنلتفادى الغازات السامة       

 لبركانا

  الزالزلاحتیاطیات األمن والسالمة عند حدوث 

 البراكیناحتیاطیات األمن والسالمة عند حدوث 




