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 قصة مادتين – 1-القسم  -مقدمة في الكيمياء -1 –الوحدة 
 المادة الثانية مركبات الكلوروفلوروكربون -2المادة األولي األوزون       -1

 )الكيمياء ( دراسة المادة والتغيرات التي تخضع لها
  )األوزون(  مادة موجودة في الغالف الجوي تمتص معظم االشعة الضارة قبل وصولها سطح االرض  مؤلفة من األكسجين 

 )الستراتوسفير (  طبقة من طبقات الغالف الجوي يتواجد فيها طبقة األوزون الواقية
 )التربوسفير (أدني طبقة من طبقات الغالف الجوي 2- يتواجد فيها هواء التنفس 3- السحب 4- أماكن تحليق الطائرات

 الطبقة التروبوسفير الستراتوسفير الميزوسفير الغالف الحراري    اإلكسوسفير 

 السمك 500km 500km   - 85 85km   - 50 50km   - 10 10km   - 0أكبر من 
توضع فيها  -1

 األقمار الصناعية

 يتواجد فيها  -1 طبقة باردة جدا -1 ثارالنيازكأفيها  -1

 طبقة األوزون
 الواقية 

أدني طبقة من -1

 طبقات الغالف
 الجوي  

 يتواجد فيها  -2
 هواء التنفس 

 السحب -3
أماكن تحليق  -4 

 الطائرات

 خصائص الطبقة 

   (UVB  )   نوع من األشعة الفوق البنفسجية                    
 )المادة الكيميائية( هي مادة لها تركيب محدود ومتماثل 

 1- المادة األولي األوزون         

 ضرار االشعة فوق البنفسجية؟عدد أ
الوفاة عند زيادة الجرعة -5ة الغذائيتدمير السالسل  -4 نقص المحاصيل الزراعية -3سرطان الجلد   -2إعتاما في العين  -1  

 ؟ (3O)كيف يتكون األوزون
إلي   (2O)تقوم االشعة فوق البنفسجية بتفكيك جزيئات االكسجين -أ

 (Oجزئيات فردية )

( 2O)جزيئات االكسجين  ( مرة أخري معOتتحد الجزئيات فردية )-ب
 (3Oاألوزون)فيتكون 

 
 

 ؟ (3Oيتكون األوزون) أين 
االستواء ألن تكون أشعة الشمس في أقوي مستوياتها ثم يتدفق باتجاه القطبين يتكون فوق خط  

 (3Oاألوزون)  وحدة قياس كمية  (DU)دوبسون
 دوبسون 300المقدار الطبيعي لالوزون في طبقة الستراتوسفير   

 (3Oاألوزون)جهاز يستخدم لقياس كمية    (Brewer)مطياف بريور 
 ترقق طبقة األوزون   )ثقب األوزون (

 اشرح سبب  وجود توازن بين غاز األكسجين ومستويات األوزون في الستراتوسفير؟
بشكل مستمر ثم تتكون مرة أخري في الستراتوسفير األكسجين  األوزون وغاز ألن تتفكك جزئيات  

 ؟ما أهمية التأكد من بيانات دوبسون عن طريق صور القمر الصناعي       
تأكيد كل الفرضيات العلمية واالختبارات والتجارب والبيانات بشكل مستقل لتثبت صحتهاحتي يتم   

 المادة الثانية مركبات الكلوروفلوروكربون -2

 مواد تتكون من الكلور والفلور والكربون    الكلوروفلوروكربون()
  (CFC )    الرمز الكيميائي لمركبات الكلوروفلوروكربون 
 الكلوروفلوروكربون  مكتشف مركب  جونيور (توماس ميدجلي )

 ؟تم استخدام مركبات الكلوروفلوروكربونيين أ
   وقود داسر )دافع الرذاذ ( في علب الرش -5البوليمرات      - 4        المذيبات -3وحدات التكييف     -2    الثالجات -1

 ؟في الغالف  الجوي   مركبات الكلوروفلوروكربونزيادة اشرح سبب  
  مركبات الكلوروفلوروكربونزيادة استمرار استخدام 
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 الكيمياء والمادة  – 2-القسم  -مقدمة في الكيمياء -1 –الوحدة 
 يطلق أحيانا على الكيمياء اسم  العلم المركزي -  

 )المادة( كل شيء له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ 
 وهي ثابتة ال تتغير وحدتها كيلوجرام مقياس يعكس مقدار المادة )الكتلة (
 وهو يختلف من مكان ألخر وحدتها نيوتن قياس تاثير قوة الجاذبية في المادة )الوزن (

 المادة تتكون من عناصر والعناصر تتكون من ذرات 
 عدد أربعة أشياء ال تعتبر من المادة؟  

 المجاالت المغناطيسية    -4            الالسلكيةالموجات  -3الضوء              -2الحرارة          -1
   شرح مرئي او لفظي او رياضي  للبيانات التجريبية )النموذج (

 نموذج الخلية  -3النموذج الحاسوبي للطائرة   -2نموذج إنشاء مبني  -1النماذج  أمثلة 

 تطبيق عملي للمعلومات العلمية)التكنولوجيا (  

 
 

 تذكر المعلومات التالية 
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 الطرائق العلمية   – 3-القسم  -مقدمة في الكيمياء -1 –الوحدة 
 أسلوب منهجي يتبع في الدراسات العلمية  )الطريقة العلمية (

 

 بيانات كمية  -3بيانات نوعية   -2المعرفة الحالية  -1المالحظة تشمل 

 بيانات كمية بيانات نوعية 

أي معلومات تصف اللون او الشكل او الرائحة   التعريف  الكبر او المعلومات العددية الضألة أو تشر الى الكمية او     

المربع -األحمر  األمثلة      -جرام    6 

 هي توقع او بيان اولي منبثق من المالحظات وقابل لالختبار  )الفرضية ( 
بيانات او أدلة جديدة ليست الفرضيات حقائق ثابتة إنما هي تخمينات مدروسة  تخضع للتغيير عند توفر -1  

 2-) نموذج مولينا ورونالد ( نموذج يبين كيف يمكن لمركبات الكلورفلوروكربون تدمير طبقة األوزون

 مجموعة من المالحظات المضبوطة والتي تختبر الفرضية )التجربة (
 1-  )المتغير(كمية أو شرط يمكن أن تكون له أكثر من قيمة واحدة 

 2-  )المتغير المستقل  (  المتغير الذي ننوي تغيره اثناء التجربة

القيمة التي تتغير استجابة للمتغير المستقل  3-   )المتغير التابع  (    
 4-   )الضابط (    معيار للمقارنة  مثال الماء عند درجة حرارة الغرفة 

 رأي مبني على المعلومات التي تم التوصل اليها   (  االستنتاج) 
بسبب االستنتاج الذي توصلوا له الذي يفيد بأن األوزون قد تالشي في 1995فازا بجائزة بجائزة نوبل   مولينا ورونالد

 مركبات الكلورفلوروكربون طبقة الستراتوسفير بفعل 
 تلعدة مالحظات وتحقيقات على مر الوقتفسير لظاهرة طبيعية وفقا   نظرية ( ال)
النظرية يمكن تعديلها  -3    النظرية تؤدي إلي استناجات جديدة -1  

من أمثلة  النظرية )النظرية النسبية ألنشتاين ( ) النظرية الذرية ( تنص علي مفهوم شامل عن الطبيعة  -2   

 ةالتجارب ويعتبر ملخص حقائق طبيعية مقبولعالقة في الطبيعة مدعومة بالعديد من قانون العلمي( ال)
لنيوتن  قوة جاذبة بين كل األجسام ( قانون الجذب العام ) قانون العلمي من أمثلة  ال -1  

العالقة المباشرة بين درجة الحرارة والحجم لكل الغازات عند ضغط ثابت ( قانون شارل) قانون العلمي من أمثلة  ال -2  

 3-  )الطريقة المنهجية في البحث (هي طريقة منظمة لحل مشكلة 
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 البحث العلمي    – 4-القسم  -مقدمة في الكيمياء -1 –الوحدة 

 البحث التطبيقي  البحث النظري  
 بحث يتم اجراءه لحل مسالة معينة   بحث يتم اجراءه بهدف اكتساب المعرفة بغرض المعرفة نفسها   التعريف

يبين كيف يمكن لمركبات  مولينا ورونالدبحث  ) - مثال
 الكلورفلوروكربون تدمير طبقة األوزون

العثور علي مواد  كيميائية بديلة لمركبات -
 المحظورةاألنالكلورفلوروكربون 

 اكتشافات بالصدفة
 النايلون  -2 البنسيلين -1 

 جوليان هيل ألكسمندر فلمنج المخترع 

في صناعة  مادة كيميائية تستخدم  )النايلون( مضاد حيوي لقتل البكتيرياالبنسيلين () االستخدام
 بديال عن الحرير البالستيك والمنسوجات و

 السالمة في المختبر
النظارات الواقية ءارتدا  -2                             ال تدخل الطعام والشراب الى المختبر  -1       

نظيف األدوات وغسل اليدين بالصابون-   -4ابعاد المواد القابلة لالشتعال عن اللهب المكشوف  -3               
 )بروتوكول مونتريال (  بروتوكول 1987 من اهم بنوده التخلص من استخدام مركبات

 سبب الذي أدى الى انخفاض استهالك مركبات الكلوروفلوروكربون؟ ما ال
 توقيع بروتوكول مونتريال

  ثقب يتشكل فوق القارة القطبية الجنوبية خالل فصل الربيع األوزون ()ثقب 
 عندما تنخفض درجة الحرارة عن -78 تعزز السحب انتاج الكلور والبروم النشطين كيميائيا ويتفاعل مع األوزون

 فوائد الكيمياء- السيارة التي تعمل بالهواء المضغوط  :ال تفرز ملوثات
  اكتشاف االمرا ض في جسم االنسان وعالجها ( :  4mm طولهاالغواصة الصغيرة )  -2
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 الوحدات والقياس   – 1-القسم  -تحليل البيانات -2 –الوحدة 
 (SI)   رمز للنظام الدولي للوحدات

وحدة معرفة في نظام القياس تعتمد على جسم او حدث في العالم المادي  )الوحدة األساسية (    

 
133-الشعاع المنبعث من ذرة السيزيومتردد )الثانية ( -1  
299.792.458/ 1المسافة التي يقطعها الضوء خالل  )المتر (-2  
متوسط الطاقة الحركية للجسيمات التي تتكون منها المادة  )درجة الحرارة (   -3  

 تقاس درجة الحرارة بثالثة وحدات هي  السيليزية و الفهرنهايت و الكلفن  -  
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 )الوحدات المشتقة (    الوحدة المحددة من خالل مزيج من الوحدات
)الحجم (الحيز الذي يشغله جسم ما -1  
 L       رحجوم االجسام السائلة بوحدة  اللتو      m 3   تقاس حجوم االجسام الصلبة بوحدة - -أ

 دل اللتر الواحد واحد ديسميتريعا -  -ب

 تالسوائل االونصات السائلة و الباينت و الملليلترامن الوحدات التي تستخدم لقياس حجم -ج
مقدار الكتلة الحجمية    (كثافة)ال-2  
 نسبة كثافة المائع مقارنة بكثافة الماء يسمى الثقل النوعي  -أ

 جهاز يستخدم لقياس الثقل النوعي للسوائل مقياس كثافة السوائل -ب
 3g/cmتقاس كثافة االجسام الصلبة بوحدة  - -ج
 g/mlة وكثافة االجسام السائلة بوحد-د
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 الترميز العلمي والتحليل البعدي   – 2-القسم  -تحليل البيانات -2 –الوحدة 
 ( 1و  10يستخدم للتعبير عن عدد على انه يقع بين  )الترميز العلمي (

هما بصورة مناسبة بدون تغيير قيمت الترميز العلمي إلعادة كتابة عدديستخدموا  لعلماء ا  

 
 

 
 الضرب والقسمة 

 1-الضرب نجمع األسس 
 

 
 2-القسمة نطرح األسس  

 
 

 الجمع والطرح 
 1-الزم توحيد األس

 
 

 التحليل البعدي 
 ) التحليل البعدي ( مقاربة نظامية لحل المسائل 

هو نسبة لقيم متكافئة ذات وحدات مختلفة(  )معامل التحويل  
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 الشك في البيانات    – 3-القسم  -تحليل البيانات -2 –الوحدة 
 1-)الدقة ( تشير الى مدى قرب قيمة تم قياسها من قيمة مقبولة

 2-)الضبط (  تشير الى مدى قرب سلسلة قياسات بعضها من بعض

 

 معادلة الخطأ
 جهاز يستخدم لقياس قطر االجسام الصغيرة   )القدمة ذات الورنية ( 

 
 ةالفرق بين قيمة تجريبية وقيمة مقبول  )الخطأ (

 تعبر عن الخطأ كنسبة مئوية من القيمة المقبول )النسبة المئوية للخطأ (

 97.1والتجربة  100احسب النسبة المئوية للخطأ اذاكانت القيمة الصحيحة 
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 )األرقام المعنوية (  كل األرقام المؤكدة إظافة الى رقم واحد مقدر
 القواعد الخمسة لمعرفة عدد األرقام المعنوية 

 

 

 
 )التقريب (  حذف األرقام غير الضرورية

 القواعد األربعة للتقريب
 

 
 

 
 الجمع والطرح مع التقريب وقواعد األرقام المعنوية 

يكون علي أساس األقل في عدد األرقام المعنوية بعد الفاصلة -1  
 
 
 
 
 

 الضرب والقسمة  مع التقريب وقواعد األرقام المعنوية 
ككل يكون علي أساس األقل في عدد األرقام المعنوية -1  
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 تمثيل  البيانات    – 4-القسم  -تحليل البيانات -2 –الوحدة 
 ) التمثيل البياني (   عرض مرئي للبيانات

 الخطوط  - 3                           األعمدة  -2          القطوع الدائرية -1أنواع التمثيل البياني 
 أوال التمثيل بالقطاعات الدائرية 

 )التمثيل بالقطاعات الدائرية(   تمثيل بياني يظهر البيانات على شكل نسب مئوية مفيدا إلظهار أجزاء من قيمة إجمالية محددة 
 

 
 

 ثانيا  التمثيل باألعمدة 
 )  التمثيل باألعمدة (   تمثيل بياني يستخدم إلظهار االختالف في كمية معينة من فئة ألخري 
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 ثالثا  التمثيل بالخطوط 
 )  التمثيل بالخطوط (   التمثيل بالخطوط يظهر العالقة بين)  المتغيرين (المتغير المستقل و المتغير التابع

  yيسأالتابع على المحور الرالمتغير بينما  xالمتغير المستقل على المحور االفقياثناء التمثيل بالخطوط نضع  -1
 خط يكون عددالنقاط الواقعة أعاله مساوية تقريا لعدد النقاط أسفله الخط األفضل تمثيال للبيانات() -2

 العالقة  غير الخطية العالقة الخطية 

 فضل تمثيال لمجموعة بيانات منحنيا)العالقة غير الخطية ( الخط األ فضل تمثيال لمجموعة بيانات مستقيما)العالقة الخطية ( الخط األ التعريف

  الرسم 
 
 
 
 
 
 

 

 
 حساب الميل 

 
 تفسير التمثيالت البيانية 

 1-)االستيفاء( عملية قراءة أي قيمة تقع بين البيانات المتصلة
 2- )االستقراء ( مد خط خارج البيانات المتاحة بهدف تقدير قيم جديدة
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 حول المادة األفكار السابقة -1-القسم  -تركيب الذرة  -4 –الوحدة 
 - جذور النظرية الذرية :

 أفكار ديموقرطيس  أفكار أرسطو جون دالتون : وضع أبحاثه في نظرية تسمى ) نظرية دالتون الذرية (

الذرات غير قابلة للتقسيم واليمكن إفناؤها . -1  
ذرات عنصر معين متطابقة في الحجم والكتلة والخصائص الكيميائية  -2  

تختلف ذرات عنصر معين من ذرات عنصر أخر . -3  

تتحد الذرات مختلفة بنسب عددية بسيطه وصحيحة لتشكل مركبات . -4  

.في التفاعل الكيميائي تنفصل الذرات أو تتحد أو يعاد ترتيبها  -5  
 عيوب نظرية دالتون1- عدم قابلية الذرات لإلنقسام

أعتقد أن الذرات ال  -1

 تتحرك في مساحة فارغة 

تتألف المادة من  -2

التراب والنار والهواء 

 والماء

تتألف المادة من ذرات تتحرك عبر مساحة فارغة  -1  

الذرات صلبة ومتجانسة وال يمكن إفناؤها  -2

 وغير قابلة للتقسيم 

األنواع المختلفة من الذرات  لها أحجام   -3

 وأشكال مختلفة 

حجم الذرات وشكلها وحركتها هي العوامل  -4

ي تحدد خصائص المادة .الت  
 ) حفظ الكتلة( : الكتلة المحفوظة في أي عملية مثل التفاعل الكيميائي .

 تعريف الذرة -2 –القسم  -تركيب الذرة  -4 –الوحدة 
 - الذرة :

 1-) الذرة(: الجسم األصغر في العنصر ويحتفظ بخواص العنصر .
 : أداة تسمح برؤية الذرات المنفردة . ((STM)(المجهر النفقي الماسح )-2

 3-) الجزيء( : هو مجموعة من الذرات المترابطة معا وتتصرف كوحدة .

 4- اإللكترون :
 أ-) أنبوب أشعة الكاثود( : هو أنبوب زجاجي تم تفريغه من معظم الهواء ويمر بها تيار كهربائي 

 ب- )المهبط ()الكاثود( : القطب الكهربائي المتصل بالطرف السالب )-( .
 ج-) المصعد () األنود (: القطب الكهربائي المتصل بالطرف الموجب )+( .

 د-) أشعة الكاثود( : اإلشعاع الصادر من الكاثود والواصل لألنود
 .أ-علل تنحرف أشعة الكاثود  باتجاه الصفيحة المشحونة بشحنة موجبة ؟ ألن الجسيمات في األنبوبة مشحونة بشحنة سالبة 

 ب- أشعة الكاثود تنحرف ضمن مجال مغناطيسي؟ مما يدل علي أن الجسيمات مشحونة

 ه-) السير ويليام كروكس( : عالم انجليزي الحظ وميضا من الضوء داخل أنابيب أشعة الكاثود .
 ز- )اإللكترونات( : هي الجسيمات المشحونة بشحونة سالبة والتي تمثل جزءا من كل أشكال المادة .

 - كتلة اإللكترون وشحنته : 
 أ- علل : بالرغم من التقدم في تجارب أشعة الكاثود لم ينجح أحد في تحديد كتلة الجسم ؟

 عدم قدرة العالم تومسون على قياس الذرة مباشرة .

 ب- كيف تمكن تومسون من قياس نسبة الشحنة إلى كتلة الجسم المشحون ؟
عن طريق القياس الدقيق ألثار كل من المجالين المغناطيسي والكهربائي في أشعة .  

استنتج تومسون أن كتلة اإللكترون أقل بكثير من كتلة الهيدروجين أحق ذرة معروفة .-ج     

 )نموذج حلوى الخوخ ( هو نموذج تومسون  
 حلوى الخوخ ؟فسر لماذا كان نموذج تومسون يسمى نموذج  -

 أن الذرة عبارة عن كرة مشحونة بشحنة موجبة تحتوي على إلكترونات سالبة بداخلها 

 

رة تحتوى بداخلها ذمنطقة صغيرة كثيفة في مركز ال النواة ) النواة ( -

 البروتون والنيوترون .

 واإللكترون والنيترون .الجسيمات دون الذرية : البروتون  -

 .1جسيم دون ذري يحمل شحنة تساوى شحنة اإللكترون لكنها معاكسة لها وهي موجبة + * )البروتون (:

 جسم دون ذري ال يحمل شحنة كهربائية ) صفر ( ويوجد داخل النواة . * )النيوترون (:

 جسم دون ذري يحمل شحنة سالبة ويوجد خارج النواة .  * )اإللكترون( :

 ألن عدد البروتونات في النواة يساوي عدد اإللكترونات المحيطة بها  علل الذرة متعادلة كهربائيا ؟ -

 العالم شادويك حصل على جائزة نوبل في الفيزياء إلثبات وجود النيترونات .
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 تجربة قطرة الزيت وشحنة اإللكترون للعالم ميليكان :

على تعتمد حركة قطرات الزيت في الجهاز  -أ
 أشحنة القطرات والمجال الكهربائي .

 راقب ميليكان القطرات بالتلسكوب . -ب

تمكن من جعل القطرات تسقط بشكل أبطأ  -ج

أو ترتفع أو تتوقف مع تغييره لقوة المجال 

  الكهربائي .

 - اإلستنتاج :

 (1-يحمل اإللكترون الواحد شحنة ) -1

 وجد أن الشحنة السالبة في كل قطرة  -2

 3- من كتلة ذرة الهيدروجين 1/1840 = 9.1 *10-28 = كتلة اإللكترون  

 

 ) تجربة العالم زدرفورد (

 : أثناء قصف شعاع من جسيمات ألفا رقاقه ذهب رقيقة . 

 عبر رقاقة الذهب نفذتأن معظم جسيمات ألفا  -* استنتج : أ

 . مما يدل على أن الذرة فراغ 

أن القليل جدا من الجسيمات قد ارتد مما يدل على أن الذرة تحتوي على  -ب

 . نواة في المركزال

 انحراف بعض جسيمات ألفا بزاوية كبيرة مما يدل على أن  -ج

 الذرة شحنة موجبة ألن ألفا موجبة .
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 كيف تختلف الذرات -3-القسم  -4الوحدة 

 نات في الذرة .و: هو عدد البروت (العدد الذري)

 نات المساوية لعدد اإللكترونات المساوية للعدد الذري .وعدد البروت

 هو مجموع العدد الذري ) عدد البروتنات ( والنيترونات في النواة . :(العدد الكتلي )

 الذرات التي تحتوي على عدد نفسه من البروتونات لكنها تحتوي على أعداد مختلفة من النيترونات . :(النظائر )

 =        (عدد النيترونات )
 (العدد الذري –لعدد الكتلي )ا 

 * أكمل الجدول التالي :

 العنصر العدد الذري العدد الكتلي اتونعدد البروت عدد اإللكترونات عدد النيترونات

 النيون 10 22 10 10 12=22-10

 الكالسيوم 20    26

 األكسجين   8  9

 . 12-واحد على اثنى عشر من الكتلة ذرة الكربون  ) وحدة الكتل الذرية (

 متوسط الكتل الذرية لنظائر ذلك العنصر . ) الكتلة الذرية للعنصر (

 12-هي ذرة الكربون  المعياريةالذرة  -

 تقريبا كتلة بروتون واحد أو نيوترون واحد .الكتلة تعادل  -
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 األنوية غير المستقرة واإلنحالل اإلشعاعي -4-القسم-تركيب الذرة  -4الفصل 

 : بعض المواد تبعث إشعاعا تلقائيا . (النشاط اإلشعاعي )

 اإلشعاعات والجسيمات المنبعثة من المادة المشعة . :(اإلشعاع  )

 : التفاعل الذي ينطوي على تغيير في نواة ذرة . (التفاعل النووي )

 العملية التلقائية التي تفقد األنوية غير المستقرة الطاقة . : (اإلنحالل اإلشعاعي ) 

 المعادلة التي توضح األعداد الذرية واألعداد الكتلية للجسيمات المشاركة . ) المعادلة النووية (

 * أنواع اإلشعاع 

  أشعة ألفا أشعة بيتا أشعة جاما

اشعاع عالمي الطاقة 

 ليست له كتلة

اإلشعاع الذي انحرف نحو الرقاقة 

 موجبة الشحنة

اإلشعاع الذي انحرف نحو الرقاقة سالبة 

 الشحنة

 تعريف

علل : أشعة جاما 
التؤدي إلى تشكيل ذرة 

 جديدة ؟

 ألنها عديمة الكتلة 

علل أشعة جاما متعادلة 
  وال تنحرف ؟

الكهربائي بسبب المجال 
 والمغناطيسي

 1-الكترون شحنة 

 

جسم ألفا يحتوي على بروتونين 
 4-ونيوترونين يعادل نواة الهيليوم

 

 مكوناته

 الشحنة 2+ 1- 0

 الرمز   ...................

 

  اإلستقرار النووي

 . نسبة النيوترونات إلى البروتيناتالعامل األساسي في تحديد ثبات ذرة هو  -1

 قليلة جدا غير مستقرة وتفقد طاقة .الذرات التي تحتوي على نيوترونات كبيرة جدا أو -2
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 الضوء والطاقة الكمية -1-القسم  -5-الوحدة

 الطبيعة الموجية للضوء 
 هو شكل من أشكال الطاقة الذي ينتج عنه سلوك شبيه بالموجات أثناء انتقاله من الفراغ . :)اإلشعاع الكهرومغناطيسي ( -1

 * األشعة السينية تستخدم األطباء لفحص العظام واألسنان .

 الطعام .سخين * الميكروويف يستخدم في ت

 ) خصائص الموجات (:
 –هو أقصر مسافة بين النقاط المتكافئة على موجة مستمرة  :(الطول الموجي  )-1

 (   10×1-9النانومتر (يقاس الطول الموجي ) بالمتر أو 

 المسافة بين قمة إلى قمة أو قاع إلى قاع متتالين . ) الطول الموجي (:-

عدد الموجات التي تمر بنقطة معينة في الثانية ويقاس : ( Vالتردد  )-2

 بالهرتز 

 ( .  s-1وحدة قياس التردد التي تعادل موجة واحدة في الثانية أو )  : (HZالهرتز )

 ارتفاع الموجة من األصل إلى القمة أو من األصل إلى القاع  )سعة الموجة( -3

 طول الموجة أو التردد على سعة الموجة .  يؤثر ال- 

 الطول الموجي يتناسب عكسيا مع التردد --

 ثابت           هي حاصل ضرب الطول الموجي في التردد = مقدار  (Cسرعة الضوء ) -4

 

 ( . الحل Hz 60مسألة : احسب طول الموجة ميكروويف ترددها )    -
 

 الطيف الكهرومغناطيسي
 جميع أشكال اإلشعاع الكهرو مغناطيسي .: (الطيف الكهرومغناطيسي ) 

 جميع الموجات الكهرومغناطيسية تنتقل في الفراغ بنفس سرعة الضوء-

 من األنشطة البشرية التي تنتج إشعاعا هي :  -

 تقوية الهاتف والمصابيح وأجهزة األشعة السينية الطبية ومسرعات الجسيمات . - 3التردد  -2الراديو والتلفاز    -1

 التردد مبتدأ باألصغر  رتب الموجات التالية من حيث
  أشعة جاما –األشعة السينية  –فوق البنفسجية  –األشعة تحت الحمراء  –موجات الميكروويف  –الراديو األصغر 
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 الطبيعة المادية ) الجسمية ( للضوء  -

 انبعاث  ترددات معينة فقط من الضوء  من األجسام الساخنة في درجة حرارة معينة -

 مفهوم الكم : -
تتحول للون قطعة الحديد تبدو بالون الرمادي داكن في درجة الحرارة الغرفة بينما تتوهج باللون األحمر عند تسخينها بقدر كاف ثم  -1

 البرتقالي ثم األزرق في درجات حرارة أعلى .

 هي متوسط الطاقة الحركية لجسيماته . :(درجة الحرارة  )-2

 العالم ماكس بالنك مؤسس نظرية الكم . -3

 هو الحد األدنى من الطاقة التي يمكن اكتسابه أو فقدانه عن طريق الذرة . :(الكم  )-4

 10×6.63-34ثابت بالنك قيمته  -5

 )التأثير الكهروضوئي (
 إنبعاث اإللكترونات الضوئية ) الفوتو إلكترونات ( من سطح فلز عن سقوط ضوء معين .:  ( التأثير الكهروضوئي) -

 هو جسيم عديم الكتلة يحمل  كم من الطاقة  ) الفوتون ( -

 طاقة الفوتون تعتمد علي ترددهاعتبر اينشتاين أن  -
 

 
 

 (.(و)عالقة عكسية الطاقة مع الطول الموجي التردد وعالقة طردية الطاقة ماالعالقة بين الطاقة والتردد لإلشعاع الكهرومغناطيسي ؟ 

 

 

 

 

 ( Hz 60احسب طاقة الفوتون إذا كان التردد )   

 الحل

 

 

 

  اإلنبعاث الذري ( يف ) ط

 : هو مجموعة الترددات للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من ذرات العنصر . (اإلنبعاث الذري )طيف -1

 لكل عنصر طيف ذري خاص به . -2

 .لونه أحمر والهيدروجين لونه البنفسجي  السترنشيوم  -3
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 نظرية الكم والذرة -2-القسم  -5-الوحدة 

 حاالت الطاقة لذرة الهيدروجين 
 أقل حالة طاقة مسموح بها للذرة . ) الحالة األرضية (

عندما تكتسب الذرة طاقة تصبح حالة  ) الحالة المستثارة (

 مستثارة .

 هو رقم كل مدار ) رقم الكم (

 لذرة الهيدروجين ( : حاالت الطاقة  

 األرضية في المستوى الطاقة األول .اقترح بور أن ذرة الهيدروجين توجد الحالة  -1

 الذرية للهيدروجين غير متساوي مستويات الطاقةالمسافات بين  -2

 ) طيف اإلنبعاث الخطي لذرة الهيدروجين ( :

 
 )سلسلة  باشن ( تحت الحمراء )سلسلة ليمان () فوق بنفسجية ( ) سلسلة بالمر (

هي انتقال اإللكترونات غير مرئية وسقوط  الخطوط المرئية لذرة الهيدروجين  

 للمستوى األول . n=1اإللكترون 

هي غير مرئية ويسقط اإللكترون إلى 

 المستوى الثالث

 نموذج بور لذرة الهيدروجين : -
 اقترح بور أن ذرة الهيدروجين توجد في الحالة األرضية في المستوى األول . -  1

 هذه الحالة التنبعث منها أي طاقة من الذرة . -2

 قصور نموذج بور : -

 اي عنصر أخر بخالف الهيدروجين .فشل في شرح طيف  -1

 لم يفسر السلوك الكيميائي للذرات . -2

 أن اإللكترونات ال تتحرك حول النواة في مدارات دائرية . -3
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 النموذج الميكانيكي الكمي للذرة للعالم الفرنسي لوسين دي بردغللي . -

 استطاع تفسير مستويات الطاقة الثابتة  لنموذج بور -1

 اإللكترونات كموجات ( :)  -2

 رأي دي بروغللي أن األعداد الفردية فقط لألطوال الموجية هي المسموح بها . -1

     طول موجة جسم ماهو ناتج قسمة ثابت بالنك على حاصل ضرب كتلة الجسم في سرعته .معادلة دي بروغللي :    -2

                          سيم والموجات الكهرومغناطيسية ؟التي تصف العالقة بين الجرياضيا  اكتب معادلة  دي بروغللي 

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

 :مبدأ الشك لهايزنبرج 

 أوضح أن المستحيل أخذ قياسات أي جسم دون حدوث اضطراب فيه . -1 

 من المستحيل معرفة سرعة وموقع أي جسم فس نفس الوقت بدقة . ) مبدأ الشك لهايزنبرج (

 من المستحيل تعين مسارات محددة لإللكترونات مثل المدارات الدائرية في نموذج بور . -1

 الكمية الوحيدة التي يمكن معرفتها هي احتمالية أن يشغل أحد اإللكترونات منطقة محددة حول النواة  -2

 

  للموجات () معادلة شرودنجر 

 اشتق معادلة تتعامل مع إلكترون ذرة الهيدروجين كموجة ) معادلة شرودنجر للموجات ( 

 

 قارن بين النموذج الميكانيكي الكمي للذرة ونموذج بور ؟

 ) نموذج بور ( ) النموذج الميكانيكي الكمي للذرة ( 

 ال يصف مسار اإللكترون حول النواة - مسار اإللكترون حول النواة

 يوضح حد لطاقة اإللكترون بقيم محددة -
 يصف مسار اإللكترون حول النواة .

 

  

 

 الموقع المحتمل لإللكترون  -

 هو الذي يصف الموقع المحتمل لإللكترون  )الفلك الذري (: -

 

 

  نماذج ميكانيكية الكم األربعة
 يشير إلى الحجم النسبي لألفالك الذرية وطاقتها . (n) (رقم الكم الرئيسي)

 لمستوي الطاقة الرئيسي األقل للذرة  1رقم كم رئيسي هو :  )مستوى الطاقة الرئيس(

 توجد مستويات تندرج من المستويات الرئيسية . :(مستويات الطاقة الفرعية )
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 أشكال الفلك

 لهما شكل كروي   2Sو1Sالفلك  -1

 أشكال مثل الدمبلثالثة Pالفلك  -2

 

 2nهو أقصى عدد لألفالك 
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 الترتيب اإللكتروني -3-القسم  -5-الوحدة 

 الترتيب اإللكتروني في الذرة : -
 : ترتيب اإللكترونات في الذرة  )الترتيب اإللكتروني في الذرة( -

 ممكنة ؟علل تميل اإللكترونات في الذرة إلتخاذ ترتيب يمنح الذرة أقل طاقة 
 ألن أنظمة الطاقة المنخفضة تكون أكثر استقرارا من أنظمة الطاقة المرتفعة .

 ينص على أن كل إلكترون يشغل الفلك األقل طاقة . او (فب) مبدأ أوأوال  

 

 أن الفلك الذري الواحد يمكن أن يشغله إلكترونات فقط كحد أقصى أن اإللكترونات تدور بشكل متعاكس . ) مبدأ باولي لإلستبعاد (ثانيا  

 يرتبط بكل مستوى طاقة . 22nأقصى عدد من اإللكترونات 

 ) قاعدة هوند (ثالثا 

متساوية الطاقة قبل أن تشغل اإللكترونات ن اإللكترونات المفردة التي تدور بنفس اإلتجاه يجب أن يشغل كل األفالك أ) قاعدة هوند (

 اإلضافية التي تدور بشكل معاكس نفس األفالك .
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  10 كم عدد االلكترونات في ذرة النيون؟
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 الكترونات تكافؤ  6للكبريت     3Pو3Sمنها فقط تشغل األفالك الخارجية  6الكترون     16علي )  Sالكبريت(مثال تحوي ذرة  -1

  الكترونات التكافؤ طريقة مختصرة لتمثيل(الترميز النقطي لإللكترون  )

  ) االرقام المستخدمة أرقام الكترونات التكافؤ (Ti    = 3 e             -Xe = 8 e             -Mg= 2 e-        الحل مفتاح  -62

                    Mg                                       Xe                                                      Ti                     الرسم

                       Alالرسم                                                              3(    =  Al)األلمونيوم  -27

28-  
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 امتحان نهاية الفصل علي الوحدتين الرابعة والخامسة 
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