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  المصطلح   العبارة                 
بناء منظم من المعرفة یتضمن الحقائق والمفاھیم المبادئ والقوانین والنظریات العلمیة 

  العلم  .وطریقھ منظمھ في البحث والتقصى

ھو العلم الذي یھتم بدراسة تركیب المادة والتغیرات التي تطرأ علیھا والمواد المتفاعلھ 
  علم الكیمیاء .لتفاعلوالناتجة من ا

  علم البیولوجي  .ھو العلم الذي یدرس تركیب جسم الكائن الحي 
  علم الفزیاء   .ھو العلم الذي یدرس حركة المادة وطاقتھا و الظواھر الطبیعیة 

دراسة خواص المواد وتركیبھا والجسیمات التي تتكون منھا ھذه المواد مما یسھل 
  الكیمیاء الفزیائیة  . ھمعلى الفیزیائیین القیام بدراست

دھون  ل ال ة مث ات الحی ي الكائن ة ف زاء الخلی ائي ال ج ب الكیمی ة التركی تص بدراس یخ
  الكیمیاء الحیویة  والكربوھیدرات والبروتینات واالحماض النوویة والھضم والتنفس والبناء الضوئي 

  القیاس  األولي على الثانیة مقارنة كمیة مجھولة بكمیھ أخري من نفس النوع لمعرفة عدد مرات أحتواء
انو  اس الن ى مقی ادة عل تص بمعالجة الم غر ، ویخ ي الص ة ف تكنولوجیا المواد المتناھی

  النانوتكنولوجي  .إلنتاج نواتج جدیدة مفیدة وفریدة في خواصھا 

  )nm 100-1(ھو الحجم الذ تظھر فیھ الخواص النانویة الفریدة للمادة ویقع بین
   

  حجم النانو الحرج
ف  ة ووص واد النانوی ة للم ات الكیمیائی ع تطبیق ل م انو یتعام وم الن رع عل د اف و اح ھ

  كیمیاء النانو  مثل مجال الھندسة واالتصاالت والطب والمواصالت  وتخلیق المواد ذات االبعاد النانویة

  مقیاس النانو   )nm 100-1(مقیاس للجسیمات المتناھیة في الصغر ویمتد من 
  )  nm  )1 -100النانوي الواحد الذي یتراوح ما بین المواد ذات البعد 

  األلیاف النانویة –األسالك النانویة  –مثل االغشیة الرقیقة 
المواد احادیة البعد 

  النانوي
مثل انابیب الكربون )    nm  )1-100المواد النانویة التي تمتلك بعدین یتراوح ما بین 

   عدیدة الجدار –احادیة الجدار  –النانویة 
المواد ثنائیة البعد 

  النانوي
ین  ا ب راوح م ة یت اد نانوی ة أبع ك ثالث ي تمتل واد الت رات )     nm  )1-100الم ل ك مث

  صدفة النانو  -البوكي 
المواد ثالثیة البعد 

  النانوي
  التلوث النانوي  التلوث بالنفایات الناجمة عن عملیات تصنع المواد النانویة

  االدویة  .جیة یتم استخالصھا من مصادر طبیعیة او تحضیرھا في المعامل مواد كیمیائیة لھا خواص عال
مقدار محدد من كمیة فزیائیة معینة و معرفة ومعتمدة بموجب القانون تستخدم كمقیاس 

  وحدات القیاس  .لقیاس مقدار فعلي لھذه الكمیة 

ص المعتمدة الخوا  تغیر خواص الجسیمات النانویة باختالف حجمھا في مدي مقیاس النانو
  على الحجم

  النانو  جزء واحد علي ملیار من الوحدة المقاسة
  النانو متر  جزء من الملیار من المتر

  القیمة المرجعیة  قیمة تعبر عن المدى الطبیعى و المناسب للظاھرة المقاسة  

 المفاھیم العلمیة ث1 المراجعة النھائیة
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  المصطلح   العبارة                 
   ــــــــــــــيتعریفــــــــــــــــــــــــــــــــــات البـــــــــــــــــاب الثانـــــــــــ

  المعادلة الكیمیائیة  تعبر عن الرموز و الصیغ الكیمیائیة للمواد المتفاعلة و الناتجة من التفاعل و شروط التفاعل
  الجزئ أصغر جزء من المادة یمكن ان یوجد منفردا وتتضح فیھ خواص المادة

  الذرة  ھي أصغروحدة بنائیة للمادة تشترك فى التفاعالت الكیمیائیة
  المواد المتفاعلة  مواد یمكن أن یحدث لھا تغیر كیمیائى أثناء التفاعل

  المواد الناتجة  المواد الجدیدة المتكونة نتیجة حدوث التفاعل الكیمیائى
  المعادلة االیونیة  معادلة كیمیائیة یكتب فیھا بعض أو كل  المواد المتفاعلة والناتجة علي ھیئة أیونات

 زیئیة او وحدة الصیغة من المادة معبراعنھا بالجراماتالكتلة الذریة او الج  
 جزیئات او ذرات او ( كمیة المادة التي تحتوي علي عدد أفوجادرو من الجسیمات

 )ایونات او وحدات الصیغة 
  

  المول

  المول الغازي  ) STP( لتراً في  22.4المول من أى غاز یشغل حجماً ثابتاً و قدره  
  الكتلة الذریة   مقدرة بوحدة الجرام كتلة مول ذرة من العنصر 

  الكتلة الجزیئیة   مجموع الكتل الذریة للذرات المكونة لھذا الجزئ         
ى  ات الموجودة  ف ذرات أو األیون ات أو ال ن الجزئی ادة و  1عدد ثابت م ن أى م مول م

  عدد أفوجادرو  ذرة أو جزئ  أو أیون   2310×  6,02یساوى  

ن الغازات تحت نفس الظروف من الضغط و درجة الحرارة تحتوى الحجوم المتساویة م
  أفوجادروفرض   على أعداد متساویة من الجزیئات

  قانون أفوجادرو  یتناسب حجم الغاز تناسبا طردیا مع عدد موالتھ  عند ثبوت درجة الحرارة   
 دة الناتجةالمادة التى ینتج عن تفاعلھا مع احد المتفاعالت العدد األقل من موالت الما

 المادة المتفاعلة التى تستھلك تماما اثناء التفاعل    او 
  

العامل المحدد 
  للتفاعل 

رارة  ة ح ي درج ادة ف ود الم ي وج ادل  273تعن ي تع ن والت غط  0oCكلف  760وض
mm.Hg   1وھو الضغط الجوي المعتاد atm.p  

الظروف القیاسیة 
من درجة الحرارة 

  ) STP(والضغط 
یة بین ذرات العناصر التى یتكون منھا جزئ المركب  ابسط نسبة عدد   الصیغة االولیة 

دد  وع و الع ن الن ر ع صیغة رمزیة لجزئ العنصر أو المركب أو وحدة الصیغة التى تعب
  الصیغة الجزیئیة   الفعلى للذرات أو األیونات التى یتكون منھا ھذا الجزئ أو الوحدة

  الناتج الفعلي   التفاعل كتلة المادة التى نحصل علیھا فعلیا من
  الناتج النظري  كتلة المادة التى نحصل علیھا اعتمادا على معادلة التفاعل  

واد الناتجة  ل الم اوي مجموع كت ائي تس مجموع كتل المواد الداخلة في اي تفاعل كیمی
  قانون حفظ المادة   .من ھذا التفاعل 

من عناصره متحدة مع بعضھا كل مركب كیمیائي مھما اختلفت طریقة تحضیره یتكون 
  .البعض بنسب وزنیھ ثابتة 

قانون النسب 
  الثابتة

  تفاعل الترسیب  یتم بین محالیل األمالح ویتكون ملح غیر قابل للذوبان فى الماء فیترسب 
  تفاعل التعادل   .تفاعل یتم بین الحمض والقاعدة حیث تختفى خواص كل منھما ویتكون الماء

  الحالھ الفزیائیة  .یھا المادة من حیث الصالبة او السیولة او الغازیة او الشكل البلوري الحالة التي توجد عل



  ث1المراجعة النھائیة   01008846631/ت

  

    3

محمد رزق/ د  دكتورسلسلة ال  الكیمیاء للثانویة العامة 
  

3  

  المصطلح   العبارة                 
   تعریفــــــــــــــــــــــــــــــــــات البـــــــــــــــــاب الثــــــــــــالـــــــــــث

  المحلول نانومتر 1مخلوط متجانس من مادتین او اكثر قطرالدقائق اقل من 
  المعلق  نانومتر 1000غیر متجانسة قطرالدقائق اكبر من  مخالیط

  الغروي  ) nm  )1 -1000یتراوح ما بین مخالیط غیر متجانسة قطرالدقائق 
  المذیب .ھو المادة التى توجد فى المحلول بنسبة كبیرة

  المذاب  .المادة التى توجد فى المحلول بنسبة قلیلةھو 
  السالبیة الكھربیة  .الرابطة الكیمیائیة نحوھاھي قدره الذرة على جذب إلكترونات 

رابطة تساھمیة بین ذرتین مختلفتین فى السالبیة الكھربیة و الذرة األكبر فى السالبیة 
  الرابطة القطبیة  δ+بینما تحمل األخرى شحنة جزئیة موجبة  δ–الكھربیة تحمل شحنة جزئیة سالبة 

و طرف یحمل شحنة   δ+ة جزئیة الجزیئات التى یكون لھا طرف یحمل شحنة موجب
  الجزیئات القطبیة  δ–جزئیة سالبة 

  المحلول غیر المشبع  المحلول الذى یقبل إضافة كمیة أخرى من المذاب عند درجة حرارة معینة
  المحلول المشبع المحلول الذى یحتوى على أقصى كمیة من المذاب عند درجة حرارة معینة

  المحلول فوق المشبع  خرى من المذاب  بعد وصولھ الى حالة التشبعالمحلول الذى یقبل اضافة كمیة أ
  التأین  تفكك الجزیئات الى أیونات

  التأین التام  تفكك جمیع الجزیئات الى أیونات
  التأین الضعیف  )غیر تام التاین (تحول جزء صغیر من الجزیئات الى أیونات 

  االلكترولیتات  ربى لوجود  أیونات الحرةالمواد التى محالیلھا و مصاھیرھا توصل التیار الكھ
  الالالكترولیتات  المواد التى محالیلھا و مصاھیرھا ال توصل التیار الكھربى لعدم وجود  أیونات الحرة

  االلكترولیتات القویة  مواد توصل التیار الكھربى بدرجة كبیرة ألن جمیع جزیئاتھا تتفكك الى أیونات
رجة ضعیفة ألنھا غیر تامة التأین أى ان جزءا صغیراً مواد توصل التیار الكھربى بد

  من جزیئاتھا یتفكك الى أیونات
االلكترولیتات 

  الضعیف
ھو األیون الناتج من إتحاد أیون الھیدروجین الموجب الناتج من تأین األحماض فى 

  +H3Oمحالیلھا المائیة مع جزئ الماء  
  أیون الھیدرونیوم

ذاب الى أیونات موجبة و سالبة أو الى جزیئات قطبیة عملیة تحدث عندما یتفكك الم
  عملیة اإلذابة  منفصلة و یحاط كل منھا بجزیئات المذیب

جم من المذیب لتكوین محلول مشبع عند  100كتلة المذاب بالجرام التى تذوب فى 
  الذوبانیة  الظروف القیاسیة

  المحلول المركز  لیست اكبر من المذیب" محلول تكون فیھ كمیة المذاب كبیرة  
  المحلول المخفف  محلول تكون فیھ كمیة المذاب قلیلة بالنسبة لكمیة المذیب

  Mالموالریة   لتر أومولر/ عدد الموالت المذابة فى لتر من المحلول و تقاس بوحدة  مول 
 mالمواللیة   كجم/عدد موالت المذاب فى كیلوجرام واحد من المذیب و تقاس بوحدة  مول

الذى یؤثر بھ البخار على سطح السائل عندما یكون البخار فى حالة اتزان ھو الضغط 
  الضغط البخاري  مع السائل داخل اناء مغلق  عند درجة حرارة و ضغط ثابتین

  درجة الغلیان الطبیعیة  درجة الحرارة التى یتساوى عندھا الضغط البخارى للسائل مع الضغط الجوى



  ث1المراجعة النھائیة   01008846631/ت

  

    4

محمد رزق/ د  دكتورسلسلة ال  الكیمیاء للثانویة العامة 
  

4  

  المصطلح   العبارة                 
  درجة الغلیان المقاسة  دھا الضغط البخارى للسائل مع الواقع علیھھى درجة الحرارة التى یتساوى عن

  حمض ارھینیوس  +Hھوالمادة التى تتفكك فى الماء و تعطى أیوناً أو أكثر من أیونات الھیدروجین الموجبة 
  یوسقاعدة ارھین  -OHھوالمادة التى تتفكك فى الماء و تعطى أیوناً أو أكثر من أیونات الھیدروكسیل السالبة  

  لوري-حمض برونشتد   )مانح للبروتون) ( أیون الھیدروجین الموجبة   (    +Hھوالمادة التى تفقد البروتون  
  لوري - قاعدة برونشتد   )مستقبلة  للبروتون(   +Hھوالمادة التى لھا القابلیة إلستقبال  البروتون  

 ً   افقةالقاعدة المر  ھى المادة الناتجة عندما یفقد الحمض  بروتونا
 ً   الحمض المرافق  ھو المادة الناتجة عندما تكتسب القاعدة بروتونا

  حمض لویس  ھو المادة التى تستقبل زوج أو أكثر من اإللكترونات
  قاعدة لویس  ھو المادة التى تمنح  زوج أو أكثر  من اإللكترونات

  أحماض عضویة  لحیة  ھى األحماض التى لھا أصل نباتى أو حیوانى و تستخلص من اعضاء الكائنات ا
األحماض التى یدخل فى تركیبھا عناصر الفلزیة غالباً مثل الكلور  و الكبریت و 

  أحماض معدنیة  النیتروجین و الفوسفور ولیست من أصل عضوى

ھى أحماض تامة التأین و جیدة التوصیل للتیار الكھربى إلحتوائھا على كمیة كبیرة 
  االحماض القویة  ةمن األیونات و ھى إلكترولیتات قوی

ھى أحماض غیر تامة  التأین و ضعیفة  التوصیل للتیار الكھربى إلحتوائھا على كمیة 
  االحماض الضعیفة  قلیلة من األیونات و ھى إلكترولیتات ضعیفة

  قاعدیة الحمض  عدد ایونات الھیدروجین التي یفقدھا جزء الحمض عند ذوبانھ في الماء

ً ھى األحماض التى یعطى الجز االحماض احادیة   ئ منھا عند ذوبانھ فى الماء بروتوناً واحدا
  القاعدیة 

االحماض ثنائیة   ھى األحماض التى یعطى الجزئ منھا عند ذوبانھ فى الماء بروتوناً واحداً أو  إثنین
  القاعدیة 

األحماض التى یعطى الجزئ منھا عند ذوبانھ فى الماء بروتوناً واحداً أو  إثنین  أو 
  ة بروتوناتثالث

االحماض ثالثیة 
  القاعدیة 

  القلویات  المواد التى تذوب فى الماء و تعطى أیون الھیدروكسیل السالب
قواعد تامة التأین و جیدة التوصیل للتیار الكھربى إلحتوائھا على كمیة كبیرة من 

  القواعد القویة  األیونات و ھى إلكترولیتات قویة

ة  التوصیل للتیار الكھربى إلحتوائھا على كمیة قلیلة قواعد غیر تامة  التأین و ضعیف
  القواعد الضعیفة  من األیونات و ھى إلكترولیتات ضعیفة

  )الكواشف ( االدلة   ھى احماض أو قواعد ضعیفة یتغیر لونھا بتغیر نوع المحلول
  نقطة التعادل  اللحظة التي تكون عندھا كمیة الحمض مكافئة تماما لكمیة القلوي

  االمالح  حاد كاتیون موجب مع انیون سالبھي ات

   تعریفــــــــــــــــــــــــــــــــــات البـــــــــــــــــاب الـــــــرابــــــــــــع
فرع من  فروع الدینامیكا الحراریة و یتم فیھ دراسة التغیرات الحراریة المصاحبة 

  یمیاء الحراریةالك للتفاعالت الكیمیائیة و التغیرات الفیزیائیة  

  الدینامیكا الحراریة العلم الذى یھتم بدراسة الطاقة و كیفیة إنتقالھا
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  الطاقة قانون بقاء  الطاقة ال تفنى و ال تنشأ من العدم  بل تتحول من صورة الى أخرى
  ھو جزء من الكون الذى یحدث فیھ التغیر الكیمیائى او الفیزیائى   

  لذى توجة الیھ الدراسة  او  الجزء المحدد من المادة ا 
  النظام

  )وسط التفاعل ( 
  الوسط المحیط  ھو الجزء الذى یحیط بالنظام و یتبادل معھ الطاقة فى شكل حرارة  أو شغل  

  المعزول النظام  النظام الذى ال یسمح بإنتقال اى من الطاقة  أو المادة بین النظام و الوسط المحیط
  المفتوح النظام  من المادة و الطاقة بین النظام و الوسط المحیطھو النظام الذى یسمح بتبادل كل 

  المغلق النظام  النظام الذى یسمح بتبادل الطاقة فقط بین النظام و الوسط المحیط على شكل حرارة او شغل
  لاألو قانون الدینامیكا  الطاقة الكلیة ألى نظام معزول تظل ثابتة ، حتى لو تغیر النظام من صورة الى أخرى

كما تدل على حالة   الجسم من حیث , مقیاس لمتوسط طاقة حركة جزیئات المادة 
  الحرارة درجة  السخونة أو البرودة

  الحرارة  .احد أشكال الطاقة التى تنتقل من الجسم الساخن الى الجسم البارد 
  السعر  ةكمیة الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة واحد جرام من الماء النقى درجة واحدة مئوی

  درجة مئویة 1/4.18كمیة الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة واحد جرام من الماء بمقدار
  

  الجول
  النوعیة الحرارة  كمیة الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة واحد جرام من المادة درجة واحدة مئویة

  السعر الحرارى .غذاء الوحدة المستخدمة عند حساب كمیة الحرارة التى یتم الحصول علیھا  من ال 
  المسعر الحرارى  وسیلة تمكننا من قیاس التغیر الحرارى فى درجة حرارة نظام  معزول  

  المسعر اإلحتراق  )المسعر القنبلة   (یستخدم فى قیاس حرارة احتراق بعض المواد 
  المحتوى الحرارى  (H)ھو مجموع الطاقات المختزنة فى مول واحد من المادة

  .ة الوضع و طاقة الحركة لإللكترون فى مستوى الطاقة محصلة لطاق
  

طاقة كیمیائیة في 
  الذرة

طاقة تنشأ من الروابط الكیمیائیة التى تربط ذرات الجزئ  سواء كانت روابط 
  تساھمیة أو أیونیة

  

طاقة كیمیائیة في 
  الجزئ

  قوة فاندرفال  قوى الجذب بین الجزیئات و ھى طاقة وضع
  الروابط الھیدروجینیة  جزیئات و تعتمد على طبیعة الجزیئات و مدى قطبیتھاھى قوى جذب بین ال

ھو الفرق بین مجموع المحتوى الحرارى للمواد الناتجة و مجموع المحتوى الحرارى 
  H((للمواد المتفاعلة   

التغیر فى 
  المحتوى الحرارى

  مصاحب ھى معادلة كیمیائیة تتضمن التغیر الحرارى ال
  للتفاعل و یمثل فى المعادلة كأحد النواتج أو أحد المتفاعالت  

المعادلة الكیمیائیة 
  الحراریة

  .   ھى الطاقة الالزمة لكسر الروابط فى مول واحد من المادة 
 طاقة الرابطة  الطاقة الناتجة عند تكوین الروابط فى مول واحد من المادة      أو 

ة ھى كمیة الحرارة المنطلق ى كمی ذاب ف ن الم د م ان  مول واح د ذوب ة أو الممتصة عن
  معینة من المذیب للحصول على محلول مشبع تحت الظروف القیاسیة

 الذوبان حرارة
  القیاسیة

ھى مقدار التغیر الحرارى الناتح عن ذوبان مول واحد من المذاب لتكوین لتر من 
  المحلول

حرارة الذوبان   
  الموالریة

  المحلول الموالري  واحد من المذاب مولمنھ على  اللترھو محلول یحتوى 
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  المصطلح   العبارة                 
ھى كمیة الحرارة المنطلقة أو الممتصة لكل مول من المذاب  عند تخفیف المحلول من 

  تركیز أعلى الى تركیز أقل بشرط أن یكون فى حالتھ القیاسیة
 التخفیف حرارة

 القیاسیة
ن   رة  ھى كمیة الحرارة المنطلقة  عند احتراق مول واحد م ى وف اً ف ا تام ادة إحتراق الم

  من األكسجین  تحت الظروف القیاسیة  
 حرارة اإلحتراق

 القیاسیة
ھى كمیة الحرارة المنطلقة  أو الممتصة عند تكوین مول من المركب من عناصره   

  .األولیة بشرط أن تكون ھذه العناصر فى حالتھا القیاسیة  
حرارة التكوین 

  القیاسیة
  قانون ھس  قدار ثابت سواء تم التفاعل على خطوة واحدة أو عدة خطوات حرارة التفاعل م

   تعریفــــــــــــــــــــــــــــــــــات البـــــــــــــــــاب الخــــــــــــامـــــــــس
  العدد الكتلي  مجموع اعداد البروتونات و النیوترونات  فى النواة  

  العدد الذري    عدد البروتونات الموجبة فى النواة
و تختلف فى  العدد الكتلى ) البروتونات ( ذرات العنصر نفسھ تتفق فى العدد الذرى 

  نتیجة  اختالف عدد النیترونات عن  عدد البروتونات
  النظائر

H  1البروتیوم   یتكون من بروتون و ال یحتوى على نیترونات و ھو أبسط أنواع العناصر
1  

H 1الدیوتیرون      یتكون من بروتون و نیوترون
2  

H  1التریتیوم   نیوترون   2یتكون من بروتون و 
3  

12من كتلة ذرة واحدة من نظیر الكربون           
6C      كجم    27-10×  1.66و تساوى  

  
وحدة الكتل الذریة 

a.m.u  
  ملیون إلكترون فولت   MeVمقدار الطاقة الناتجة من تحول وحدة الكتل الذریة الى طاقة  

  القوي النوویة   ھى القوى التى تعمل على ترابط النیوكلیونات داخل النواة
ھى الطاقة االزمة لربط مكونات النواة و التغلب على قوى التنافر بین البروتونات 

  الموجبة و بعضھا
طاقة الترابط 

  النووي
  نصر المستقرالع  العنصر الذى تبقى نواة  ذرتھ ثابتة على مر الزمن و لیس لھ نشاط اشعاعى

  .العنصر الذى تنحل نواتھ مع الزمن من خالل نشاط اشعاعى 
  العنصر الذى یزید فیھ عدد النیترونات عن الحد الالزم إلستقرارھا

العنصر الغیر 
  مستقر

 dكوارك سفلي   1مع   uكوارك علوي  2ھو ارتباط 
  

  البروتون 
  وترون النی    uكوارك علوي  1مع  dكوارك سفلي   2ھو ارتباط 

تفتت تلقائى ألنویة العناصر المشعة و خروج اشعاعات غیر مرئیة وھى ألفا و بیتا و 
 جاما

النشاط االشعاعي 
  الطبیعي 

الزمن الذى یتناقص فیھ عدد أنویة العنصر المشع الى نصف عددھا األصلى عن طرق 
  اإلنحالل اإلشعاعى

  فتره عمر النصف

ً تلقائیاً لنواة غیر مستقرة متحولة الى نواة أخرى بإنبعاث إشعاع ألفا و   تغیرا
  إشعاع بیتا

التحول الطبیعي 
  للعناصر  

التفاعالت النوویة   تفاعل یتم بین نواتین إحداھما تم تسریعھا تسمى القذیفة و األخرى تسمى الھدف
  الصناعیة

  قانون حفظ الشحنة  البد من تساوى مجموع األعداد الذریة فى طرفى المعادلة
  قانون حفظ الكتلة   من تساوى مجموع أعداد الكتلة فى طرفى المعادلة البد

1  
12 
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  المصطلح   العبارة                 
  االنشطار النووي  انقسام نواة ثقیلة الى نواتین متقاربتین فى الكتلة نتیجة لتفاعل نووى

  االندماج النووي  تفاعل نووى یتم فیھ دمج نواتین خفیفتین لتكوین نواة أثقل
  المفاعل النووي  صول على الطاقة فقط دون حدوث انفجار   یتم فیھ اجراء التفاعالت النوویة للح

  اإلشعاع المؤین  اإلشعاع  الذى یحدث تغیرات فى تركیب األنسجة التى تتعرض لھ
 اإلشعاع  الذى یحدث تغیرات فى تركیب األنسجة التى تتعرض لھ 

  
  اإلشعاع غیر المؤین

ي المتوسط من كل تفاعل ببدء التي یقوم فیھا نیوترون واحد ف 235 كمیة الیورانیوم 
  تفاعل جدید 

الحجم الحرج 
  لالنشطار

 
  

  

  
  

  
  

  االولــــــــــاب البـــــــ اسئلة علل لما یاتي 
  وجود مجاالت مختلفة من العلم  ؟ -1
  .الختالف ظواھر موضع الدراسة واالدوات المستخدمة والطرق المتبعة في البحث /ج
  علم الكیمیاء منذ الحضارات القدیمة وكان لھا ارتباط بشتي المجاالت ؟ -2
  دباغھ الجلود النھا تستخدم في المعادن والتعدین وصناعة االلوان والطب والدواء و/ ج
  یعتبر علم الكیمیاء مركز لمعظم العلوم االخري كعلم البیولوجي والفزیاء والزراعة ؟/ 3
  .النھ یعد امرا اساسیا لفھم معظم العلوم االخري / ج

 أھم أعمالھ العالم
  )  L 22.4المول من اي غاز حجما قدرة  (وضع قانون أفوجادرو  العالم أمیدو أفوجادرو

 

 رذرفورد

 .الذرة تتكون من نواة و إلكترونات  .1
 .تلة الذرة النواة موجبة الشحنة و ثقیلة نسبیاً و  ترتكز فیھا ك .2
 اإللكترونات جسیمات كتلتھا صغیرة جداً و شحنتھا سالبة  .3
 .تدور  اإللكترونات حول النواة و على بعد كبیر نسبیاً منھا   .4
 ان نواة الذرة تحتوي علي بروتونات موجبة الشحنة 1919 اثبت عام  .5
 اول تفاعل تحول نووي صناعي للعناصر 1919 اجري عام  .6

وكتلة  ان النواة تحتوي علي نیوترونات متعادلة الشحنة 1932 اكتشف عام  شادویك
  البروتونات تساوي كتلة النیوترونات

 1.  تدور اإللكترونات حول النواة فى مدرات معینة و ثابتة تسمى مستویات الطاقة 
  .كل مستوى یشغلھ عدد من اإللكترونات ال یمكن أن یزید عنھ  .2
E = m . C2  ھوضع قانون الطاق اینشتین 

  
 قال ان البروتون یتكون من جسیمات اولیة اطلق علیھا كوارك  مان - موري جل

 اكتشف ظاھرة النشاط االشعاعي الطبیعي ھنري بیكریل
 اھتمت بدراسة ظاھرة النشاط االشعاعي الطبیعي واول من اطلقت علیھا ھذا االسم مدام  كوري

 دور العلماء واسھامھم فى تقدم العلم

 أھم التعلیالت
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  ظھور انظمة القیاس المختلفة ؟/ 4
  .مستوي العالم النة من التقدم الصناعي الذي واكب الثورة الصناعیة لزم توحید وحدات القیاس علي /ج
  ؟)المختبر( تجري تجارب الكیمیاء في معمل الكیمیاء / 5
ظ / ج اكن حف اء واالدوات واالجھزة وام ل مصدر الم ارب مث ھ الجراء التج النة یتوافر فیھ الشروط الالزم

  .المواد الكیمیائیة ومصدر للحرارة مثل موقد البنزین واالمن  
  نیة ؟تثبت السحاحة علي حامل ذو قاعدة معد/ 6
  .للحفاظ علي وضعھا العمودي اثناء التجارب للحصول علي نتائج سلیمة ودقیقة / ج
  تغیر لون الذھب عند تحویلھ من مقیاس الماكرو والي مقیاس النانو ؟/ 7
  .مقیاس الماكرو  عنالن تفاعل دقائق الذھب وھي علي مقیاس النانو مع الضوء المرئي یختلف / ج
  لسكر في الماء اقل من ذوبان مسحوق ھذا المكعب في نفس كمیة الماء ؟سرعة ذوبان مكعب من ا/ 8
ث / ج ذوبان حی د من سرعة ال ة المسحوق تزی ي حال م ف ي الحج الن النسبة الكبیرة بین مساحة السطح ال

  .یكون عدد الجزیئات المعرض للتفاعل كبیر جدا  
  انابیب الكربون النانویة اقوي من الصلب ؟/ 9
  .ابط بین جزیئاتھا  بسبب قوي التر/ج

  یمكن استخدام انابیب الكربون النانویة في صناعة اجھزة االستشعار البیولوجیة؟/ 10
  .الرتباطھا بسھولة بالبروتین وحساسیتھا تجاه جزیئات معینة  / ج

  ؟ C60یرمز لكرة البوكي بالرمز / 11
  .ذرة كربون  60النھا تتكون من / ج

  لكرة البوكي كحامل لالدویة داخل جسم االنسان ؟ فاعلیة الشكل الكروي المجوف/ 12
الن شكلھا المجوف یمكنھا من حمل جزیئات الدواء بداخلھا في حین یقاوم سطحھا الخارجي التفاعل مع / ج

  .جزیئات اخري داخل الجسم  
  نفایات التلوث النانوي تكون علي درجة عالیة من الخطورة ؟/ 13
الخالیا النباتیة والحیوانیة بسھولة وتاثیرھا علي كل من المناخ والماء بسبب دقة حجمھا فیمكن اختراق / ج

  قد تؤدي تكنولوجیا النانو الي عدم المساواة االجتماعیة؟/ 14
  .النھا سوف تكون في متناول الدول الغنیة واالفراد االغنیاء فقط  / ج

  ؟سلوك الجسیمات النانویة یرتبط بحجمھا المتناھي / 15
ً بالمقارنة بالحجم األكبر من المادة النسبة بین/ ج   .مساحة السطح إلى الحجم كبیرة جدا

  ؟قیاس األس الھیدروجیني علي درجة كبیرة من األھمیة في التفاعالت الكیمیائیة / 16
ان / ج ث اذا ك ادة بحی وع الم دد ن ة یح د قیمت اوي  PH(الن بتحدی ادل 7تس ن   PH()       متع ل م  7اق

  .) اعديق 7اكبر من  PH() حمض
  تستخدم االغشیة الرقیقة في طالء سطح المعادن و تغلیف المنتجات الغذائیة ؟/ 17
  الن عملیة الطالء تعمل علي حمایتھا من الصدأ والتاكل و المنتجات الغذائیة لحمایتھا من التلوث والتلف  /ج

  ؟یعتبر قیاس النانوي مھما في حیاتنا / 18
  . ن قبلیظھر خواص جدیدة لم تظھر مالنھ /ج

  )نفس االجابة  20و  19السؤال ( تعدد مجاالت دراسة علم الكیمیاء  ؟          / 19
  ؟ الكیمیاء لھا دور ھام في الحضارت الحدیثة/ 20

ا / ج  ا النھ ة وانواعھ اعالت الكیمیائی ھ التف ذرات ومعرف ات وال واد والجزیئ ب الم ھ تركی ي معرف تستخدم ف
  عالج بعض المشكالت البیئیة مثل تلوث الھواء والماء  اد الناتجة ووسرعتھا والمواد التفاعلھ والمو

  الثانيالبـــــــــــــــــاب  اسئلة علل لما یاتي 
  

  البد أن تكون المعادلة الكیمیائیة موزونة  ؟/ 21
  .لتحقیق قانون بقاء الكتلة /ج
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  یصعب التعامل مع الذرات أو الجزیئات في الحساب الكیمیائي ؟/ 22
  . نھا عبارة عن جسیمات متناھیة في الصغر تقدر أبعادھا بوحدة النانومترال/ ج

  اختالف كتلة المول من مادة الخري ؟/ 23
  ) .كتلتھا الجزیئیة الجرامیة ( الختالف المواد عن بعضھا في تركیبھا الجزیئي / ج

  اختالف الكتلة المولیة للفسفور الصلب عن الحالة البخاریة ؟/ 24
  وبالتالي اختالف كتلتیھا الجزیئیة   P4عن الحالة البخاریة  Pتركیب الجزیئي للفسفور الصلب الختالف ال/ج

  كتلة مول جزئ أكسجین ضعف كتلة مول ذرة أكسجین؟/ 25
  . مول من ذرة االكسجین  2الحتواء مول جزئ االكسجین علي / ج

  یحتویھا اللتر من غاز الكلور؟اللتر من غاز االكسجین یحتوي علي نفس العدد من الجزیئات التي / 26
ن الضغط / ج ي نفس الظروف م النھ تبعا لقانون أفوجادرو فان الحجوم المتساویة من الغازات المحتلفة ف

  .ودرجة الحرارة تحتوي علي أعداد متساویة من الجزیئات 
  ولیة لھما  ؟ھي نفس الصیغة اال NOواكسید النیتریك  COالصیغة الجزیئیة لكل من اول اكسید الكربون /27
  .الن الكتلة المولیة للصیغة االولیة تساوي الكتلة المولیة لكل منھما  / ج

  تعتبر المعادلة الكیمیائیة الموزونة اساسا للحسابات الكیمیائیة الصحیحة ؟/ 28
  النھا تعطي نسبة اعداد الذرات او الجزیئات التي تدخل في التفاعل والتي تنتج عنھ / ج

  الحمض والقاعدة تعادل ؟یسمي تفاعل / 29
  .الن خواص الحمض والقاعدة تختفي بتفاعلھما/ ج

  ال تصلح الصیغة االولیة للتعبیر عن المركب الكیمیائي في كل االحوال ؟/ 30
  .النھا ال تعبر بالضرورة عن العدد الفعلي للذرات او االیونات في جزئ المركب/ ج

  ؟O3عبر عن جزئ االوزون بالصیغة بینما ی O2یعبر عن جزي االكسجین بالصیغة/ 31
مول من ذرات االكسجین بینما المول من غاز االوزون  2الن المول من غاز االكسجین یتكون من اتحاد / ج

  ..مول من ذرات االكسجین  3یتكون من اتحاد 
  المعادلة الرمزیة الموزونة ھي ادق تعبیر عن التفاعل الكیمیائي ؟/ 32
ا النھا توضح نوعیة وترك/ ج واد الناتجة باالضافة لحالتھ ة والم واد المتفاعل ات الم یب وعدد موالت جزیئ

  .الفزیائیة وشروط التفاعل 
  یعتبر المول الوحدة المناسیة لالستخدام في الحسابات الكیمیائیة ؟/ / 33
  الكتلة الذریة او الجزیئیة او وحدة الصیغة من المادة معبراعنھا بالجراماتالنھ یعبر عن / ج

  في الصیغة االولیة و یختلفا في الصیغة الجزیئیة  ؟ C6H6والبنزین العطري  C2H2یتفق كل من االستیلین /34
ویختلف في ) 1:1(النھا یتفقا في الصیغة االولیة الن النسبة بین عدد ذرات العناصر المكونة لكل منھما / ج

  یغة االولیةالصیغة الجزیئیة الختالف كتلتیھما الجزیئیة وعدد مرات تكرار الص
  ؟الناتج الفعلي یكون غالبا اقل من الناتج النظري / 35 

اعالت / ج اء التفاعل وحدوث تف واد الناتجة اثن ن الم لعدم نقاء المواد المتفاعلة والتصاق اوتطایر جزء م
  .ثانویة تستھلك جزء من الموادالناتجة 

  الثالثالبـــــــــــــــــاب  اسئلة علل لما یاتي 
  ط ملح الطعام والماء یعتبر محلول بینما مخلوط ملح الطعام والكیروسین معلق؟مخلو -36
انس /ج ر متج اني غی وط الث ا المخل المجھر ام العین او ب ري ب انس ال ی اء متج الن مخلوط ملح الطعام والم

  .یمكن تمیز مكوناتھ بالعین المجردة 
  یعتبر الدم من الغرویات ؟ -37
  .ن تمیز مكوناتھ بالمیكروسكوب المركب النھ مخلوط غیر متجانس یمك/ ج

  المذاق الحلو لمحلول السكر في الماء في كل جزء من اجزائھ ؟/ 38
  .النھ مخلوط متجانس یحتوي نفس الكمیات في اي جزء من اجزائھ / ج
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  المشروبات الغازیة من المحالیا السائلة بینما السبائك من المحالیل الصلبة ؟/ 39
  .روبات الغازیة في حالة سائلة اما في السبائك في حالة صلبةالن المذیب في المش/ج

 جزیئات الماء علي درجة عالیة من القطبیة ؟ / 40
  .درجة  104.5ألن الزوایا بین الروابط فى جزئ الماء / ج

  الروابط فى جزئ الماء تساھمیة قطبیة ؟/ 41
ل األك/ ج ذلك یحم دروجین ل ة بسبب ارتفاع سالبیة األكسجین عن الھی البة جزئی ا  δ–سجین شحنة س بینم

  .δ+ یحمل الھیدروجین شحنة موجبة جزئیة
  حمض الھیدروكلوریك الكترولیت قوي ؟/ 42
  .النھ تام التاین في الماء / ج

  التوجد بروتونات حرة في المحالیل المائیة لالحماض في صورة منفردة ؟/ 43
  .   +H3O الرتباطھا بجزیئات الماء مكونة ایونات الھیدرونیوم/ ج

  یعتبر كل من الكحول االیثیلي ومحلول السكر في الماء من المحالیل الالالكترولیتیة ؟/ 44
  .النھا مواد غیر متاینة ال توصل للتار الكھربي  / ج

  ال یذوب الزیت في الماء ؟/ 45
  .الن الماء من المذیبات القطبیة ال تذوب فیھا مواد غیر قطبیة مثل الزیوت   / ج

  ب الزیت في البنزین ؟یذو/ 46
  النتشار جزیئات الزیت غیر قطبیة بین جزیئات البنزین الغیر قطبیة لضعف الروابط بین جزیئاتھ / ج

  یذوب السكر في الماء رغم انھ من المواد غیر قطبیة ؟/ 47
  .النفصال جزیئات السكر القطبیة وارتباطھا مع الماء بروابط ھیدروجینیة  / ج

  للمحلول اقل دائما من الضغط البخاري للمذیب النقي المكون لھ ؟الضغط البخاري / 48
  قوة التجاذب بین المذیب والمذاب في المحلول اكبر فیقل عدد الجزیئات المتبخرة/ ج

  یستدل علي نقاء السوائل من درجة غلیانھا؟/ 49
  .یعیة  الن السوائل النقیة تتساوي فیھا درجة الغلیان المقاسة مع درجة الغلیان الطب/ ج

  ؟ارتفاع درجة غلیان المحلول عن درجة غلیان المذیب النقي المكون لھ/ 50
  .النخفاض الضغط البخاري للمحلول عن المذیب النقي لذلك یلزم رفع درجة الحرارة حتي یتساوي كال منھم / ج

  ؟وم في نفس التركیز  درجة غلیان محلول مائي من كلورید الصودیوم تساوي درجة غلیان محلول نترات البوتاسی/ 51
  لتساوي عدد موالت االیونات المذابة في المحلولین/ ج

  ارتفاع درجة غلیان كربونات الصودیوم عن كلورید الصودیوم في نفس التركیز ؟/ 52
د الصودیوم ودرجة  /ج ر من كلوری ات الصودیوم اكب ول كربون ي محل ة ف ات المذاب الن عدد موالت االیون

  .د موالت االیونات المذابة في المحلولالغلیان تعتمد علي عد
  ؟انخفاض درجة تجمد المحلول عن درجة تجمد المذیب النقي المكون لھ / 53
ي الصلبة /ج ة السائلة ال الن قوي التجاذب بین جزیئات المذیب والمذاب في المحلول تعوق تحویل المذیب من الحال

  .المذیب النقي لینفصل بلورات المذاب عن المذیب فیلزم خفض درجة حرارة المحلول الي اقل من درجة تجمد 
  رش كمیات كبیرة من الملح علي الطرق في البالد الباردة عن تساقط الجلید  ؟          / 54
د / ج ة الجلی الن ذوبان الملح في ماء المطر یتكون محلول درجة تجمده اقل من تجمد الماء النقي فتقل كمی

  .رات وحدوث الحوادثعلي الطرق فیمنع النزالق السیا
  درجة مئویة؟ 100ارتفاع درجة غلیان الماء الي / 55
  .لوجود روابط ھیدروجینیة بین جزیئات الماء تحتاج الي طاقة عالیة لكسرھا /ج

  درجة تجمد محلول ملح الطعام ضعف درجة تجمد سكر الجلوكوز لھ نفس التركیز؟/ 56
ون  1مول بینما عند ذوبان  1 النھ عند ذوبان امول من سكر الجلوكوز یكون/ ج مول كلورید الصودیوم یك
  .مول من االیونات  2
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  النظام الغروي حالة وسط بین المحلول والمعلق  ؟/ 57
  .الن اقطار الدقائق المكونة للغروي اكبر من المحلول واصغر من المعلق  / ج

  ن غروي ؟یذوب سكر المائدة في الماء مكونا محلول متجانس بینما مسحوق اللب/ 58
بینما اقطار الدقائق المكونة لمسحوق اللین  nm 1الن اقطار الدقائق المكونة لسكر المائدة تكون اثل من /ج

  ).nm 100 : 1(المجفف تتراوح ما بین 
 ینتج عن تقلیب مسحوق الطباشیر في الماء نظام معلق ؟ / 59
  .nm 100الن اقطار الدقائق المكونة لمسحوق الطباشیر تكون اكبر من / ج

  المحالیل المائیة لالحماض والقواعد توصل للتیار الكھربي ؟/ 60
  .النھا تتاین في الماء / ج

  قاعدة ارھینیوس ؟  Mg(OH)2 حمض ارھینیوس بینما HNO3یعتبر / 61
ي    HNO3الن / ج اء ویعط ي الم ذوب ف ة ی دروجین الموجب ات الھی اء  Mg(OH)2 وایون ي الم ذوب ف ی

  روكسید السالبةویعطي ایونات الھید
  قصور نظریة ارھینیوس ؟/ 62
ل / ج دروجین مث ات ھی ي ایون وي عل ي ال تحت ات الت ض المركب یة بع یر حامض تطع تفس م تس وال  CO2ل

  .   NH3مثل  OHقاعدیة بعض المركبات التي ال تحتوي علي 
از النشادر ویع –تبعا لنظریة برونشتد / 63 ان غ ي تفاعل ذوب اء حمضا ف ر الم وري یعتب ي ل دة ف ر قاع تب

  تفاعل ذوبان غاز كلورید الھیدروجین ؟
النة في تفاعل النشادر یكون الماء ھو مانح البروتون بینما في غاز كلورید الھیدروجین یكون الماء ھو / ج

  .مستقبل البروتون  
  یعتبر النشادر قاعدة رغم احتوائھ علي مجموعة ھیدروكسید في تركیبھ ؟/ 64
  .لوري یستقبل بروتونا من مادة اخري     –ونشتد الن طبقا لنظریة بر/ ج

  تغیر لون الدلیل تبعا لنوع المحلول ؟/ 65
  .الن لون الدلیل غیر المتاین یختلف عند تاینة في المحالیل المختلفة / ج

  ال تعتبر كل القواعد قلویات ؟/ 66
  .الن ھناك قواعد ال تذوب في الماء   / ج

  القواعد  ؟ تعتبر كربونات الصودیوم من/ 67
  ) 7 اكبر   PHوتنتج من تفاعل حمض ضعیف وقلوي قوي و ( النھا تتفاعل مع االحماض مكونة ملح وماء / ج

  یتفق حمض الستریك مع حمض الفوسفریك في عدد القاعدیة ویختلف عنة في المنشا؟/ 68
  .الن كالھما ثالثي القاعدیة بینما حمض الستریك حمض عضوي واالخر معدني  / ج

  ؟یختلف حمض الھیدروكلوریك عن حمض الكبرتیك في عدد القاعدیة ویتفق معھ في القوة / 69
ا حمض / ج ي حین ان كالھم ة ف الن حمض الكبریتیك احادي القاعدیة بینما حمض الكبرتیك ثنائي القاعدی

  .قوي تام التاین في الماء 
  ؟حمض النیتریك موصل جید للتیار الكھربي  / 70
  .تام التاین في الماء النھ حمض قوي / ج

  یعتبر حمض الھیدروكلوریك حمض قوي بینما حمض االستیك حمض ضعیف ؟/ 71
  .الن حمض الھیدروكلوریك تام التاین في الماء بینما حمض االسیتك غیر تام التاین /ج

  ؟یعتبر الحمض القوي من االلكترولیتات القویة بینما الحمض الضعیف من االلكترولیتات الضعیفة / 72
  الن جمیع جزیئات الحمض القوي تتاین في الماء بینما یتاین جزء ضئیل من جزیئات الحمض الضعیف في الماء  /ج

  ال یستخدم دلیل الفینولفثالین في التمیز بین الوسط الحمضي والوسط المتعادل   ؟          / 73
  .النھ یكون عدیم اللون في الوسطین / ج
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د FeCl3 یسمي / 74 د  بملح كلوری ا  IIIالحدی د  AlCl3بینم م ان الحدی ط رغ وم فق د االلومنی ح كلوری بمل
  وااللومنیوم في الملحین ثالثي  ؟

  .الن كاتیون الحدید لھ تكافؤین ثنائي وثالثي بینما االلومنیوم لھ تكافؤ ثالثي فقط   / ج
  حمض الكبرتیك یكون نوعان من االمالح  ؟/ 75
  .علي ذرتین من الھیدروجین  النھ حمض ثنائي القاعدیة یحتوي/ ج

  تحضر بعض االمالح عن طریق تفاعل االحماض مع اكاسید الفلزات ولیس مع الفلزات مباشرة؟/ 76
  .لخطورة التفاعل او لقلة نشاط الفلز  / ج

  ؟یعرف تفاعل امالح الكربونات او البیكربونات مع بعض االحماض بكشف الحموضة / 77
  . CO2ذه االحماض بحیث یحدث فوران لتصاعد النھ یستخدم في الكشف عن ھ/ ج

  ؟حمض الھیدروكلوریك یطرد حمض الكربونیك من محالیل امالحھ  / 78
  .الن حمض الھیدروكلوریك اكثر ثباتا من حمض الكربونیك / ج

  محلول ملح كلورید الصودیوم متعادل ؟/ 79
  . pH = 7النھ ینتج من تفاعل حمض قوي مع قاعدة قویة و /ج

  ؟ في ملح اسیتات االمونیوم  7قم الھیدروجیني یساوي الر/ 80
  .النھ ینتج من قاعدة ضعیفة وحمض قوي   /ج

  ؟             7الرقم الھیدروجیني لمحلول ملح كلورید االمونیوم اقل من / 81
  .النھ محلول حمضي حیث ینتج عن تفاعل حمض قوي وقاعدة ضعیفة    /ج

  ي وعباد الشمس بالوسط الحامضي  ؟ال نفرق بین المثیل البرتقال/ 82
  .ألن كالھما یعطى اللون األحمر  فى الوسط الحمضى   /ج

  ؟تعالج لدغة النمل والنحل باستخدام محلول كربونات الصودیوم/ 83
  .ألن لدغة النمل و النحل حمضیة التأثیر/ ج

  باستخدام الخل ؟           لدغة الدبوروقندیل البحرتعالج / 84
  .غة الدبور  و قندیل البحر  قلویة التأثیر  ألن لد  /ج

  ذوبان كلورید الزئبقیك فى الكحول اإلیثیلى  اعلى  من ذوبانھ فى الماء  ؟          / 85
  .قطبیة الكحول اإلیثیلى أقل من قطبیة الماء  و كلورید الزئبقیك ذو قطبیة صغیرة الن/ج

  بعالراالبـــــــــــــــــاب  اسئلة علل لما یاتي 
  یعتبر الترمومتر الطبي نظام مغلق ؟/ 86
  .النھ یسمح بتبادل الطاقة فقط مع الوسط المحیط  في صورة حرارة / ج

  تظل الطاقة الكلیة ثابتة حتي لو تغیرت طاقة االنظمة الموجودة بھ ؟/ 87
  شارة مخالفة   الن اي تغیر في طاقة النظام یصاحبھ تغیر في طاقة الوسط المحیط بمقدار مماثل ولكن با/ ج

  الحرارة النوعیة خاصیة ممیزة للمادة؟/ 88
  .النھا مقدار ثابت للمادة الواحدة ویختلف من مادة الي اخري ویختلف باختالف الحالة الفزیائیة / ج

  یتسبب الماء في اعتدال المناخ في المناطق الساحلیة شتاءا وصیفا  ؟/ 89
  .مما یسمح باكتساب كمیة كبیرة من الحرارة صیفا وفقدانھا شتاءا  الن حرارتھ النوعیة اكبر من باقي المواد/ج

 السعة الحراریة خاصیة ممیزة للجسم ؟ / 90
  .النھا تختلف باختالف كتة الجسم / ج

  یستخدم الماء في المسعر الحراري كمادة یتم معھا التبادل الحراري ؟/ 91
  .كمیة من الطاقة الرتفاع حرارتھ النوعیة مما یسمح لھ باكتساب وفقد / ج

  یختلف المحتوي الحراي من مادة الخري ؟/ 92
  .بسبب اختالف طاقة الذرة و الجزئ وطاقة الترابط بین الجزیئات والحالة الفیزیائیة/ ج 
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  یلزم كتابة الحالة الفویائیة للمتفاعالت والنواتج في المعادلة الكیمیائیة الحراریة  ؟/ 93
  .بتغیر حالتھا الفزیائیة   الن انثالبي المواد یتغیر / ج

  یمكن كتابة المعامالت في صورة كسور عند وزن المعادلة ولیس بالضرورة اعداد صحیحة ؟/ 94
  .الن المعامالت تمثل عدد موالت المتفاعالت والنواتج ولیس عدد الجزیئات  / ج

  ؟التفاعالت الطاردة للحرارة تكون مصحوبة بانطالق قدر من الطاقة الحراریة / 95
الن المحتوي الحراري للنواتج اقل من المحتوي الحراري للمتفاعالت وتبعا لقانون بقاء الطاقھ البد من / ج

  .تعویض النقص في  صورة طاقة منطلقة    
  التفاعالت الماصة للحرارة تكون مصحوبة بامتصاص قدر من الطاقة الحراریة ؟/ 96
وي الحراري للمتفاعالت وتبعا لقانون بقاء الطاقھ البد من الن المحتوي الحراري للنواتج اكبر من المحت/ ج

  .تعویض النقص في  صورة طاقة ممتصة    
  التفاعل الكیمیائي یكون مصحوبا بتغیر في المحتوي الحراري ؟/ 97
الن كسر الروابط الموجودة بین جزیئات المواد المتفاعلة یستلزم امتصاص طاقة كما ان تكوین الروابط / ج

  .طالق عنھا طاقة   تلزم ان
  استخدام مفھوم متوسط طاقة الرابطة بدال من طاقة الرابطة ؟/ 98
  .النھا الختالف طاقة الرابطة الواحدة تبعا لنوع المركب وحالتة الفزیائیة / ج

  التغیر في االنتروبي یحدد تلقائیة التفاعل ؟/ 99
  ذي یؤدي الي زیادة العشوائیةاو االنتروبي  الن التغیرات الكیمیائیة والفزیائیة تسیر في االتجاه ال/ ج

  ؟ذوبان ھیدروكسید الصودیوم في الماء یصاحبھ ارتفاع في درجة حرارة / 100
  .النھ ذوبان طارد للحرارة / ج

  ؟ذوبان نترات االمونیوم في الماء یصاحبھ انخفاض في درجة حرارة المحلول  / 101
  .النة ذوبان ماص للحرارة / ج

  لیة الذوبان تغیر حراري ؟یصاحب عم/ 102
الن عملیة الذوبان تحتاج الي طاقة للتغلب علي التجاذب بین جزیئات المذیب وبعضھا و جزیئات المذاب  /ج

  .وبعضھا وینطلق منھا طاقة عند ارتباط المذیب بالمذاب
  ؟یصاحب عملیة التخفیف امتصاص طاقة  / 103

ل/ ج ف تعم اء التخفی اء اثن ات الم ا  الن زیادة جزیئ ذاب عن بعضھا مم ات الم ات او جزیئ اد ایون ي ابع عل
  .یتطلب امتصاص طاقة   

  یعتبر احتراق الجلوكز داخل جسم الكائن الحي من تفاعالت االحتراق الھامة  ؟          / 104
  .النة یمده بالطاقة الالزمة للقیام بالعملیات/ ج

  ارتباط ثبات المركبات بحرارة تكوینھا ؟/ 105
  .لما قلت حرارة تكوین المركبات كلما ازداد ثباتھا الحراري والعكس صحیح النھ ك/ ج

  التفاعالت الطاردة للحرارة تعطي نواتج ثابتھ حراریا ؟/106
  .الن المحتوي الحراري للنواتج اقل من المحتوي الحراري للمتفاعالت / ج

  اریا  ؟المركبات التي یلزم لتكوینھا امتصاص طاقة مركبات غیر ثابتة حر/ 107
  .الن المحتوي الحراري للنواتج اكبر من المحتوي الحراري للمتفاعالت  / ج

  یتم اللجوء الي استخدام طرق غیر مباشرة لحساب حرارة التفاعل  ؟/ 108
اس خرارة /ج الختالط المواد المتفاعلة والناتجة بمواد اخري وبطئ التفاعل وخطورة التفاعل وصعوبة قی

  .عادیة من الضغط ودرجة الحرارة التفاعل في الظروف ال
  ؟اھمیة قانون ھس في الكیمیاء الحراریة / 109

ة  ھان/ ج ا بطریق ھ لھ ن قیاس ي ال یمك اعالت الت راري للمتف وي الح ي المحت ر ف اب التغی ي حس تخدم ف یس
  .مباشرة
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  ؟ استخدام قانون ھس في حساب التغیر الحراري الناتج عن تحول الماس / 110
  .یل الماس الي جرافیت تتم ببطئ شدید جدا الن عملیة تحو/ ج

  ؟ استخدام قانون ھس في حساب حرارة تكوین اول اكسید الكربون/ 111
ة / ج ل تستمر مكون ون ب الن عملیة اكسدة الكربون ال یمكن ان تتوقف عند مرحلة تكوین اول اكسید الكرب

  .ثاني اكسید الكربون
  الخامسب البـــــــــــــــــا اسئلة علل لما یاتي 

  تتركز كتلة الذرة في النواة؟/ 112
  ) مرة   1800كتلة البروتون اكبر من كتلة االلكترون بحوالي ( كتلة االلكترونات بمقارنة بكتلة النواة  لقلة/ ج

  الذرة متعادلة كھربیا ؟/113
  .ألن عدد البروتونات الموجبة یساوى عدد اإللكترونات السالبة/ ج

  ر الواحد في الخواص الكیمیائیة  ؟تتفق نظائر العنص/ 114
  .لتساوى عدد اإللكترونات و ترتیبھا حول النواة/ ج

  ؟ الكتلة الحسابیة أكبر من الكتلة الفعلیة/ 115
  .ألن جزء من الكتلة الحسابیة یتحول إلي طاقة لربط مكونات النواة/ ج

 الكتلة الفعلیة لنواة اي ذرة اقل من مجموع كتل مكوناتھا ؟ / 116
  .لتحول جزء من كتلة مكونات النواة الي طاقة لربط تلك المكونات  ببعضھا  /ج

  تعتبر طاقة الترابط النووي لكل نیوكلون مقیاسا مناسبا لمدي االستقرار النووي ؟/ 117
  .الن ثبات االنویة یزداد بزیادة قیمة طاقة الترابط النووي لكل نیوكلون لھا / ج

  تقع یمین حزام االستقرار تكون غیر مستقرة ؟انویة ذرات العناصر التي / 118
  .الن عدد البروتونات فیھا یكون اكبر من حد االستقرار / ج 

  ؟ النووى لالنشطاركمادة قابلة  238ال یستخدم الیورانیوم / 119
  .یمتص النیوترونات السریعة دون أن ینشطرالنھ   /ج

  ؟ تزداد طاقة المستوى كلما ابتعدنا عن النواة/ 120
  .لزیادة المسافة تزداد طاقة وضع اإللكترون فتزداد طاقة المستوى / ج

  تعتبر اي معادلة نوویة موزونة ؟/ 121
  الن مجموع كل من االعداد الكتلیة والذریة للمتفاعالت یساوي مجموع االعداد الكتلیة والذریة للنواتج    / ج

  واحد  ؟اختالف دقیقة الفا عن ذرة الھیلیوم رغم ان رمزھم  / 122
  .الن دقیقة الفا موجبة الشحنة بینما ذرة الھیلیوم متعادلة الشحنة / ج

  حدوث تحول عنصري عند خروج دقیقة الفا من نواة ذرة عنصر مشع ؟/ 123
  .   2النھ عند انبعاث دقیقة الفا یتكون عنصر جدید عدده الذري اقل بمقدار / ج

  ؟ یطلق علي دقیقة بیتا اسم الكترون النواة/ 124
  .النھا تحمل صفات االلكترون من حیث الكتلة والشحنة والسرعة / ج

  ؟ 1e0-یرمز لدقیقة بیتا رمز / 125
  .الن شحنتھا تعادل وحدة الشحنات السالبة كما ان كتلتھا مھملة بالنسبة لوحدة الكتل الذریة  / ج

  ؟حدوث تحول عنصري عند خروج جسیم بیتا من نواة ذرة عنصر مشع/ 126
  . 1ھ یتكون عنصر جدید عدده الذري اكبر بمقدار الن/ ج

في حین ال  1ري اكبر بمقدار ذعند خروج جسیم بیتا من نواة ذرة عنصر یتكون عنصر جدید عدد ال/ 127
  ؟یتغیر العدد الكتلي  

  .الن جسیم بیتا ینتج من تحول نیوترون الي بروتون / ج
  مشع الي حدوث تغیر في العدد الكتلي اوالعدد الذري؟ال یؤدي انبعاث اشعة جاما من نواة ذرة عنصر / 128

  .النھا عبارة عن فوتونات عدیمة الكتلة والشحنة /ج
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  ؟كبر طاقة فوتونات اشعة جاما  / 129
  .لكبر تردد موجاتھا وصغر اطوالھا الموجیة  / ج

  یعتبر النیوترون من افضل القذائف في التفاعل االنشطاري  ؟          / 130
  .غیر مشحون فال یتنافر مع مكونات النواةألنھ / ج

  ال یستخدم في المفاعالت االنشطاریة كمیة من الیورانیوم كتلتھا اكبر من الكتلة الحرجة؟/ 131
  .النتاج طاقة دون حدوث انفجار / ج

   ؟باستمرار التفاعل 235تتزاید الطاقة الناتجة من التفاعل االنشطاري المتسلسل للیورانیوم / 132
  .زیادة المستمرة في اعداد النیوترونات المستخدمة في شطر الیورانیوم لل/ ج

  حدوث تفاعالت نوویة اندماجیة داخل نجم الشمس وصعوبة تحقیق ذلك في المختبرات  / 133
  .درجة كلفینیة   107النھا تتم عند درجة حرارة مرتفعة جدا من رتبة / ج

  ؟)  االشعھ السینیة ( التسمیة االشعاعات المؤینة  بھذا االسم مث/ 134
  .النھا عندما تسقط علي جسم تصدم مع الذرات المكونة لھ مسببة تاینھا /ج

  ؟النواة مخزن الطاقة / 135
ة / ج وي كھربی دة ق ات وبعضھا (لوجود ع ین البروتون افر ب ات وبعضھا  –التن ین النیوترون اذب ب  –التج

  .,)وناتالتجاذب بین البروتونات والنیوترونات لتبادل المیز
  ؟ وضع مادة البریلیوم في القنبلة اإلنشطاریة/ 136

  .ألنھا مصدر للنیوترونات/ ج
  ؟ ن في التفاعالت االندماجیةیتفضل نظائر الھیدروج/ 137

  .ألنھ یحتوي علي بروتون واحد ولذلك قوي التنافر بین أنویة الھیدروجین ضعیفة/ ج
  ؟ كمصدر للطاقة یفضل االندماج النووي عن االنشطار النووي/ 138

  .ألنھ یعطي طاقة حراریة ھائلة وال تنتج عنھ أشعة ضارة ویمكن الحصول علي طاقة كھربیة مباشرة  /ج
  ؟)ملیون الدرجات(التفاعل االندماجى یحتاج طاقة عالیة / 139

  .لتعریة أنویة الھیدروجین من اإللكترونات/ ج
  ؟ن الشواطئ والمحیطات تبني المفاعالت الذریة النوویة عادة بالقرب م/ 140

  .الستخدام ماء البحر في تبرید المفاعل/ ج
  ؟ تصنع قضبان التحكم في المفاعل من مادتي الكادمیوم أو البورون/ 141

  ألنھا لھا خاصیة امتصاص النیترونات وبذلك یمكن التحكم فى معدل التفاعل بإدخالھا كلیاً أو جزئیاً : / ج
  
  
  

  

  االستخدام  العبارة
  تستخدم في المعادن والتعدین وصناعة االلوان والطب والدواء ودباغھ الجلود  لكیمیاءعلم ا

  . الظواھر الطبیعیة و تھاطاقوالمادة  حركة تستخدم في دراسھ  علم الفزیاء

توفیر المعلومات الالزمة التخاذ االجراءات عند اللزوم ویعتمد علیھا االنسان في   القیاس
  .ة والصناعة والتغذیة الحیاة مثل الصحة والزراع

  یستخدم في قیاس كتل المواد  المیزان الرقمي
  تستخدم في عملیة المعایرة وتطلب نسبة عالیة من الدقة في القیاس  السحاحة
  تستخدم لقیاس ونقل حجم معین من المحلول  الماصة

  یستخدم في عملیة المعایرة  الدورق المخروطي
  التحضیر والتقطیریستخدم في عملیات   الدورق المستدیر

  .  -:اذكر استخدام لكل من االتي 
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  االستخدام  العبارة
  یستخدم في تحضیر المحالیل معلومة التركیز ونقل الماء  الدورق العیاري
  یستخدم في قیاس الحجوم تقریبیا ونقل حجم معلوم من سائل وحفظ المحالیل ذو سعة محددة الكاس الزجاجي

وجد منھ سعات ونقلھا من مكان إلي آخر ، وی الدقیقة یستخدم لقیاس حجوم السوائل المخبار المدرج
  وقیاس حجوم المواد الصلبھ الغیر منتظمة مختلفة

) األس(الرقم 
 PHالھیدروجیني 

  PH(في المحلول لتحدید نوعھ   +Hقیاس تركیز ایونات الھیدروجین الموجبة 
  ) قاعدي 7اكبر من  PH() حمض 7اقل من   PH() متعادل 7تساوي

الورقي  PH شریط 
  الرقمي PHوالجھاز 

  لمحالیل المختلفھل PHقیاس 
  

  اظھار خواص فریدة للمادة التظھر في الوحدات االخري مثل المیكرو  مقیاس النانو
  طالء االسطح لحمایتھا من الصدا والتاكل وتغلیف المنتجات الغذائیة  االغشیة الرقیقة
  صناعة مكونات الدوائر االلكترونیة  االسالك النانویة
  لماءصناعة مرشحات ا  االلیاف النانویة

انتاج الخالیا الشمسیة نانویة وتقوم بتحویل الطاقة الشمسیة الي الكھربیة وعدم   نانو السیلیكون
  تسریب الطاقة الحراریة افضل من الخالیا التقلیدیة

انابیب الكربون 
  النانویة

تستخدم في عمل مصاعد للفضاء و صناعة اجھزة االستشعار البیولوجیة اقوي من 
للكھرباء واقوي من الماس في التوصیل للحرارة واقوي من  النحاس في التوصیل

  الصلب واخف منھ وسھولھ االرتباط بالبروتین
  محلول حمضي یستخدم في اعداد بعض االطعمة وعملیات التنظیف  الخل

ذات طعم الزع ( االسمدة واالدویة والبالستیك و بطاریات السیارات والمتفجرات   االحماض
  )مسوتحمر ورقة عباد الش

الصابون واالدویة واالصباغ والمنظفات الصناعیة وتنظیف البالوعات لمنع انسدادھا   القواعد
  )ذات طعم قابض وملمس صابوني و تزرق ورقة عباد الشمس( 

  التعرف علي نوع المحلول وتحدید نقطة التعادل بین الحمض والقلوي  )الكواشف( االدلة 

حلیل الكیمیائي في عملیة المعایرة عندما تكون كمیة الحمض یستخدم في عملیة الت  تفاعل التعادل 
  مكافئة تماما لكمیة القلوي

  حمض السیتریك 
  )اللیمون والبرتقال والطماطم(تدخل في تركیب النباتات الحامضیة   وحمض االسكوربیك

  )الجبن والزبادي ( تدخل في تركیب منتجات االلبان   حمض الالكتیك
  حمض الكربونیك 

  تدخل في تركیب المشروبات الغازیة  الفوسفوریك وحمض 

    NaOH   صناعة الصابون  ھیدروكسید الصودیوم
 NaHCO3 صودا الخبیز بیكربونات الصودیوم
كربونات الصودیوم 

  H2O.Na2CO3       صودا الغسیل المتھدرت
  اجھزة المعجالت النوویة
 جھاز فان  دي جراف
  جھاز السیكلوترون

القذائف النوویة بغرض الوصول بطاقة حركتھا الي المستوي  تستخدم في تسریع
  المطلوب التمام تفاعالت التحول الصناعي 
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  االستخدام  العبارة
المفاعل النووي 

  االنشطاري
  تولید الكھرباء ( انتاج الطاقة( 
  تحضیر العدید من النظائر المشعة التي تستخدم في بعض المجاالت مثل الطب

  والزراعة والصناعة والبحوث العلمیة
بان الكادمیوم في قط

  المفاعل االنشطاري
امتصاص النیترونات وبذلك یمكن التحكم فى معدل التفاعل بإدخالھا كلیاً أو جزئیاً دخل قلب 

  المفاعل
  تعتبر مصدر الطاقة المدمرة للقنبلة الھیدروجینیة  التفاعالت االندماجیة

  

  
  النظائر المشعة

الى  137أو السیزیوم  60وبلت توجیھ  أشعة جاما الناتجة من الك: في الطب 
  مركز الورم السرطانى فتقتل الخالیا السرطانیة

  المشع فى الورم السرطانى بھدف قتل الخالیا المصابة 226تغرس إبر من الرادیوم 
  تعقیم ذكور الحشرات للحد قتل االفات الزراعیة وتحسین السالالت : في الزراعة

 .تیة و الحیوانیة لحفظھا من التلفتعقیم المنتجات النبا من انتشار األفات
  التحكم األلى فى عملیة صب الصلب المنصھر  : في الصناعة 
  وضع مواد مشعة فى المواد األساسیة التى یستخدمھا النبات : في االبحاث العلمیة

ثم نتتبع اإلشعاعات الصادرة من ھذه المواد لمعرفة دوراتھا فى النبات كإدخال 
  .تتبع أثرهماء بھ أكسجین مشع و ن

 
  

 

  

 جسیمات النحاس النانویة صالبة النحاس
  تزداد صالبة جسیمات النحاس   تقل صالبة النحاس 

 نانو میكرو  مللي
10-3  10-6  10-9  

  مخاطر تكنولوجیا النانو وعیوبھا  التطبیقات التكنولوجیة وممیزاتھا
تشخیص االمراض وتوصیل الدواء بدقھ الي  : مجال الطب

  بالروبوت النانويالخالیا المصابة فقط وازالھ الجلطات الدمویة 
اختراق جزیئات النانو : التاثیرات الصحیة 

ئة ویؤدي الي الغشیة خالیا الجلد والر
                      كوارث صحیة

انتاج وحفط المواد الغذائیة وانتاج المبیدات : مجال الزراعة 
  .الحشریة  

عدم المساواة : التاثیرات األجتماعیة 
 .االجتماعیة واالقتصادیة 

انتاج خالیا شمسیة باستخدام نانوالسیلیكون : مجال الطاقة 
 ني عالیة الكفاءةومنخفضة التكلفةوانتاج خالیا وقود ھیدروجی

اختراق نفایات النانو : التاثیرات البیئیة  
  لخالیا النباتات والحیوانات 

انتاج جزیئات نانو تكسب الزجاج التنظیف : مجال الصناعة 
 الذاتي وصناعة مستحضرات التجمیل والكریمات 

  

انتاج نانو الالسلكیة والھواتف المحمولة : مجال االتصاالت 
  والشرائح االلكترونیة

  

انتاج مرشحات نانویة تستخدم تنقیة وتحلیة المیاه : مجال البیئة 
  وحل مشكلھ النفایات النوویة وازالة العناصر الخطرة 

  

 ارناتاھم المق
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  عاداألب ثالثیةالمواد   األبعاد ثنائیةالمواد النانویة   المواد النانویة أحادیة األبعاد
ذي  المواد ذات البعد النانوي الواحد ال

   ) nm  )1 -100یتراوح ما بین 
  

المواد النانویة التي تمتلك بعدین 
  ) nm  )1-100یتراوح ما بین 

  

ثالثة أبعاد  المواد التي تمتلك
 nm (100-1 )نانویة ما بین 

األسالك  –مثل االغشیة الرقیقة  
  األلیاف النانویة –النانویة 

 –بیب الكربون النانویة مثل انا
 عدیدة الجدار –احادیة الجدار 

صدفة  - مثل كرات البوكي 
  النانو

  

  

  المعلق  الغروي  الحقیقي المحلول  اوجة المقارنة
  مخلوط غیر متجانس  مخلوط غیر متجانس  نسمخلوط متجا  التجانس

السكر او الملح كلورید   امثلة
  فى الماء IIالكوبلت 

اللبن و الدم و األیروسوالت 
  وجیل الشعر  و   المایونیز

السكر فى البنزین و الملح فى 
  .البنزین و الطباشیر فى الماء 

  التعریف
  حجم الدقائق

مخلوط متجانس من مادتین 
 1ائق اقل من او اكثر قطرالدق

 نانومتر

مخالیط غیر متجانسة 
  یتراوح ما بینقطرالدقائق 

nm  )1 -1000 ( 

مخالیط غیر متجانسة 
 1000قطرالدقائق اكبر من 

 نانومتر
 یري بالعین المجردة یري المیكروسكوب فقط لمجھرال یري بالعین أوا  الرؤیة

 ضوءیشتت ال یشتت الضوء ینفذ الضوء الساقط علیھ  نفاذیة الضوء
 یترسب ال یترسب بعد الرجال یترسب   الترسیب

 یمكن ال یمكن ال یمكن  الفصل بالترشیح
  

  

   
  مواد توصل التیار الكھربى بدرجة كبیرة

  .ألن جمیع جزیئاتھا تتفكك الى أیونات  
فة ألنھا مواد توصل التیار الكھربى بدرجة ضعی

غیر تامة التأین أى ان جزءا صغیراً من 
  .جزیئاتھا یتفكك الى أیونات   

 1.  مثل كلورید الصودیوم : مركبات أیونیة
 و  ھیدروكسید الصودیوم 

مثل  : المركبات التساھمیة القطبیة  .2
  غاز كلورید الھیدروجین فى الماء

   CH3COOH) الخلیك ( حمض األستیك  .1
و    NH4OH  ونیوم  ھیدروكسید األم .2

  )محلول األمونیا (یسمى 

  

  الكبریت  الفوسفور  العنصر
 P  S جزئ العنصر في الحالة الصلبة

مول / جرام   )قوس(مول /جرام31   الكلتة الذریة الجرامیة 32 
 P4  S8 جزئ العنصر في الحالة البخاریة

مول/جرام  مول/جرام   4X 31  )الكتلة المولیة(یة الكتلة الجزیئیةالجرام 32 X 8 

  طریقة التكاثف  طریقة اإلنتشار
تفتت المادة الى اجزاء صغیرة فى حجم 

نتشار  مع الغروى ثم تضاف الى وسط اإل
  التقلیب مثل النشا فى الماء 

یتم فیھا تجمیع الجزیئات الصغیرة الى جسیمات اكبر عن 
  طریق بعض العملیات مثل األكسدة اإلختزال او التحلل المائى

2H2S  +  SO2                  3S  +  2 H2O  
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  اسم الدلیل
  لون الدلیل فى الوسط 

  المتعادل  القاعدى  الحمضى
  برتقالى  أصفر  احمر  میثیل برتقالى
  عدیم اللون  أحمر وردى  عدیم اللون  فینولفثالین

  بنفسجى  أزرق  احمر  عباد الشمس
  أخضر  أزرق  أصفر  بروموثیمول األزرق

  

  
ة   األحماض التى یدخل فى تركیبھا عناصر الفلزی

روجین و  ت و النیت ور  و الكبری ل الكل اً مث غالب
  .الفوسفور ولیست من أصل عضوى 

وانى و   اتى أو حی ا أصل نب ى لھ ھى األحماض الت
ا  ة  و جمیعھ ات الحی اء الكائن ن اعض تستخلص م

  احماض ضعیفة  
  HClO4البیروكلوریك حمض 

  HClحمض الھیدروكلوریك 
    H2SO4حمض الكبریتیك 
  HNO3حمض النیتریك  

  H3PO4ضعیف    حمض الفوسفوریك 

  HCOOHحمض الفورمیك 
  CH3COOHحمض األستیك    
  .فى اللبن  C3H6O3حمض الالكتیك  

  C2H2O4حمض األكسالیك 
  فى اللیمون   C6H8O7حمض الستریك  

    

1 2 3 
ھى األحماض : أحادیة البروتون  

التى یعطى الجزئ منھا عند 
 ً   ذوبانھ فى الماء بروتوناً واحدا

  .ولھ نوع واحد من األمالح*
  HCOOHحمض الفورمیك 

  CH3COOH: حمض الخلیك
  HNO3حمض النیتریك 

  HCl: حمض الھیدروكلوریك

ھى األحماض : ثنائیة البروتون  
التى یعطى الجزئ منھا عند 

ذوبانھ فى الماء بروتوناً واحداً 
  أو  إثنین

  .لھ نوعــــــــان من األمالح  *
  H2CO3حمض الكربونیك 
  H2C2O4: حمض األوكسالیك

  H2SO4: حمض الكبریتیك-

األحماض التى : ثالثیة البروتون
یعطى الجزئ منھا عند ذوبانھ فى 

ماء بروتوناً واحداً أو  إثنین  أو ال
  ثالثة بروتونات

  لھ ثــــــــــالث أنواع من األمالح*
  H3PO4: حمض الفوسفوریك

  C6H8O7: حمض الستریك

  

  
  
  
  
  

  النظام المعزول النظام المغلق النظام المفتوح
ھو النظام الذى یسمح بتبادل كل 
من المادة و الطاقة بین النظام و 

  الوسط المحیط

الذى یسمح بتبادل الطاقة فقط النظام 
بین النظام و الوسط المحیط على 

  شكل حرارة او شغل

النظام الذى ال یسمح بإنتقال اى 
من الطاقة  أو المادة بین النظام 

  و الوسط المحیط 

  التفاعالت النوویة   التفاعالت الكیمیائیة
  ویة الذراتتتم عن طریق مكونات أن  تتم عن طریق إلكترونات المستوى الخارجى
  غالباً ما یصاحبھا تحول العنصر الى عنصر أخر أو نظیر   ال ینتج عنھا تحول العنصر الى عنصر أخر
  نظائر العنصر الواحد تعطى نواتج مختلفة   نظائر العنصر الواحد تعطى نفس النواتج 

  الطاقة الناتجة عنھ ھائلة   الطاقة الناتجة عنھ صغیرة 
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ھى التفاعالت التى ینطلق منھا حرارة كأحد   التعریف

ع  یط فترتف ط المح ى الوس ل ال واتج التفاع ن
  . درجة حرارة الوسط   

اص حرارة ھى الت ا إمتص تم فیھ ى ی فاعالت الت
اض   ى انخف ؤدى ال ا ی یط مم ط المح ن الوس م

  . درجة حرارة الوسط    
عالقة النظام 

  بالوسط
ط  ى الوس ام ال ن النظ ھ م رارة فی ل الح تنتق
المحیط  فترتفع درجة حرارة الوسط المحیط 

  . و تقل درجة حرارة النظام 

یط  ال ط المح ن الوس ھ م رارة فی ل الح ى تنتق
النظام فتنخفض درجة حرارة الوسط المحیط و 

  . ترتفع  درجة حرارة النظام 

∆H H    ∆   بإشارة  سالبة.  H    ∆   بإشارة  موجبة.  
H  نواتج  >H   متفاعالت. H  نواتج  <H   متفاعالت.  

  

  

    
  

4 
2

He 
 

 
0 

-1
e 

یة  ات كھرومغناطیس موج
رعة  اوى س رعتھا تس س

  الضوء
 4   

    
    

    

 

  مخطط الطاقة لذوبان ماص للحرارة  مخطط الطاقة لذوبان طارد للحرارة
         NaOH(s)  + ماء 
 
       J.K 51H   
                                  NaOH(aq) 
NaOH(s) + ماء  

NaOH(aq)     J.K 51H   

                                NH4NO3 (aq)  
 
                          J.K 25H               
NH4NO3 (s) + ماء 
NH4NO3 (s) + ماء 

NH4NO3 (aq)  J.K 25H   

طاقة الشبكة البلوریة طاقة اإلماھة أكبر من  طاقة اإلماھة أقل من طاقة الشبكة البلوریة 
 Hالتغیر فى المحتوى الحرارى سالب

 
 Hموجبالتغیر فى المحتوى الحرارى 

 ذوبان مصحوب بانخفاض درجة الحرارة  ذوبان مصحوب بارتفاع درجة الحرارة  

  االشعاعات غیر المؤینة  ؤینةاالشعاعات الم  المقارنة

ب   التعریف ي تركی رات ف دث تغی ي تح عاعات الت االش
  االنسجة التي تتعرض لھا 

ب  ي تركی رات ف دث تغی ي ال تح عاعات الت االش
  االنسجة التي تتعرض لھا 

االشعة تحت –المیكروویف–اللیزر–الرادیو  االشعة السینیة –جاما  –بیتا  –اشعة الفا   امثلة
الضوء  –شعة فوق البنفسجیة اال –الحمراء 

  المرئي

  االضرار

  اتالف الخلیة و تكسیر الكروموسومات و
 .موت الخلیة و. احداث بعض التغیرات الجینیة 

  منع أو تأخر انقسام الخلیة أو زیادة معدل
 انقسامھا مما یؤدى الى األورام السرطانیة 

  

  اإلشعاعات الصادرة من أبراج الھاتف
 غیرات فسیولوجیة المحمول تؤدى الى ت

  اعیاء  –فقدان الذاكرة  –تسبب الصداع 
  الجسم اشعة الرادیو تسبب ارتفاع درجة حرارة  


