
 0558396006/  الجو         .sawww.mta       الحديثةمؤسسة التحاضير 
 

 1 

 

 

 

 

 المتوسط الثالثللصف 
 الفصل الدراسي األول 

 

 

 

 

 إعداد /
 مؤسسة التحاضري احلديثة

www.Mta.sa 

http://www.mta.sa/


 0558396006/  الجو         .sawww.mta       الحديثةمؤسسة التحاضير 
 

 2 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
أن تقةد  لمةم اةاا ال اةد المتواضةا ألب ال ةا ال ة     مؤسسة التحاضير الحديثةةيسر            

ه ا أنعلم    س ة وممتعةريقة مبي وتوصيل المعلومة ب سوذلك لإلساا  في زيادة التحصيل الدرا

  .ال يغ ي عن المتا  المدرسي

 تلخيص جميا المواد

 ( مقررات-بتدالي ومتوسط وثانوي فصليا)

 

 وقد قم ا بمراعاة بعض المعايير واألسس أث اء إعداد ااا الملخص  م اا:

  ال يد  دون لتفصيل اوع من الواردة بالمتا  الدراسي  ب الموضوعات اإللما  بمل

 أو ت ويل ممل ال فالدة فيه. لتصار مخاخ

  تسليط الضوء على الع اوين واألفمار المامة بمل درس  ما التمييز بين الع اوين

 الرليسية والع اوين الفرعية.

 .االلتزا  بتسلسل عرض األفمار وترتيباا كما وردت بالموضوع األصلي 

 حاا. ضمرة وتوالتي تدعم الفمفاايم لرالط اإدراج بعض الصور التوضيحية وخ 

 آملين من اهلل عز وجل دوا  التوفيق

 

إال بعلم ا  أو تع وه أحد غيركمالملخص ال تبيعوا ااا نسألمم باهلل العلي العظيم بأ

 .التلخيص لحقوق ا في اوذلك حفظ    نترنتال ت شروه على صفحات اإلوأ وموافقت ا

 ياته.ووكل محتالتلخيص ال نحل لمم بيا ااا  ❖

 ثم ه. واإذا لم تدفعالتلخيص ستفادة من ااا ال نحل لمم اال ❖

 وال نحل لام ثم ه بدون علم ا.التلخيص ال نحل للممتبات أو األشخاص بيا ااا  ❖

 : قوله تعالى تاكر ❖

 ((  َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسبُ اَوَمْن َيتَِّق اهللََّ َيْ َعْل َلُه َمْخَرج ))  
=================================== 

 الرابط ىعل المتروني  إللشراء 

www.mta.sa 

   و االتصال أ

0555107025 

0558396004   

0558396006 

http://www.mta.sa/
http://www.mta.sa/c
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 (طبيعة العلم وتغيرات األرضاألولى ) :الوحدة

 علم(ل )طبيعة الالفصل األو
 (أسلو  العلم)األول  :الدرس

 
 طريقة أو عملية تستخدم في استقصاء ما يجري حولك، ويعينك على توفير إجابات ألسئلتك. العلم:

 جمع بيانات باستخدام حاسة أو أكثر. :المالحظة

( إلعطااء قايم رقمياة ل ا ا ساطر المتريةالموياس الحرارة )كمقات ستخدم األرقام في وصف المالحظات، وتستخدم أدوت

 للتوصل إلى إجابات. بونعلماء ويستقصون ويجرالوصف، حيث يالحظ ال

 
 ط ب م.يستعمل الناس حواس م ليالحظوا ما يحي

 
 ئلة.ة عن األسيات العلمية في حل المشكالت واإلجابالعمل تستخدم

 
 يستعين العلماء بالمعارف السابقة لتوقع نتائج االستقصاءات.

 يات عدة مرات.توضع النظريات بعد اختبار الفرض

 
 صول على المعلومات.ع ا مصادر جيدة للحجميالصحف والمجالت والكتب واالنترنت 

 ا في العلوم.، وهي األكثر استخدام  م مةلتفسير م ارات علمية المالحظة والتصنيف وا

 
ا ما توثق نتائج التجارب واالستنتاجات في المجاالت يستخدم العلماء عدة طرائق إليصال مالحظات م إلى اآلخرين، وغالب  

 .العلمية التي تنشر دوري ا

، حياث يساتخدم فاي تساجيل المالحظاات وخطاط بيانات العلمية والنتاائجلتواصل باليقة أخرى لتفاظ بدفتر العلوم طراالح

 االستقصاءات.

 .ات والمخ  اتي ب تضمين المواد واألدو •

 .تس يل العمليات الحسابية أو الصيغ التي استخدمت لتحليل البيانات •

   واألسئلة التي طرحت  وأي حلول ممم ة.دوين المشاكل التي حدثتت •

 في صورة فقرة.داول أو رسو  بيانية أو ات في صورة جتلخيص البيان •

 .اللغة الصحيحة قواعد استخدا  •

 (عمل العلمالثاني ) :الدرس

 
، وكال مشاكلة تتطلاب استقصااء بصاورة مختلفاة، إال أن ام يكاررون بعا  شاكالت العلمياةيب ل العلماء ج ود ا لحل الم

 :ت جميع االخطوات في االستقصاءا

 .هو ال ي يجيب عن األسئلة العلمية من خالل المالحظة البحث الوصفي:

، باتباا  ل اختباار الفرضايةهو ال ي يجيب عان األسائلة العلمياة مان خاال جريبي:البحث الت

 خطوات متسلسلة ومنظمة بشكل صحيح.

 .هي طرائق أو خطوات تتبع لمحاولة حل المشكالت الطرائق العلمية:

 
فااي االستقصاااءات التااي يصااعب في ااا إجااراء التجااارب، ويشااتمل علااى الخطااوات يسااتخدم 

 التالية:

أن تكتشاف،، أو السالال الا ي ترغاب فاي البحاث هاو ماا ترياد هادف  :هداف البحاثأتحديد 

 اإلجابة عن،.

ل قصاءك؟ وماا الخطاوات التاي ساتتبع ا؟ وكياف تساجتنف  استكيف  :البحثوصف تصميم 

 ث على إيجاد إجابة عن سلالك؟ بحبياناتك أو تحلل ا؟ وكيف يساعدك تصميم ال

 التواصل في العلم

 استخدا  العلم والتق ية 

 فة السابقة دا  المعراستخ

 استخدا  العلم كل يو  

 حل المشم ت 

 البحث الوصفي 

 العلم في الم تما 

 العلم أداة

http://www.mta.sa/
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، ز، ومن طرائق تفاادي التحياز تحويال جمياع البياناات إلاى قياساات رقمياةى التحياالستقصاء الجيد يتفاد :الموضوعية

 ائية.نة عشوولكي تحصل على نتيجة دقيقة عليك استخدام عي

 
تعد األج زة والمواد المستخدمة في تنفي  االستقصاء وتحليال البياناات مان األماور الم ماة لحال المشاكلة العلمياة عان 

 طريق البحث الوصفي.

استخدام األج ازة العلمياة، مثال الميازان  و عليك اختيار أحدث المواد المتوفرة لديك، ويفضل  تيار المواد واألج زة:اخ

 .اهر، وغيرهالنواب ، والمجالكفتين والموازين  ات ا

، أو بسرعة كبيرة، وقد يمثل أشياء كبيرة جاد ا أو صاريرة جاد ا النمو ج يمثل أشياء تحدث ببطء شديد :دام النما جاستخ

ا في الحاالت ال ،باشرةيصعب مالحظت ا بصورة م المالحظاة المباشارة خطارة جاد ا، أو تي تكون في اا وتكون مفيدة أيض 

 ة التكلفة.عالي

 النظام العالمي للوحاداتا للقياس يسمى يستخدم العلماء لجمع المالحظات في جميع أنحاء العالم نظام   :ات العلميةياسالق

(SI يس ل ف م نتائج البحوث ،). ومقارنة بعض ا ببع 

 
ياد للبياناات يسا ل عملتاي التفساير ، وتانظم بصاورة صاحيحة، فاالتنظيم الججمع البيانات في البحوث العلمياةيجب أن ت

 لتحليل.وا

 اناتتصميم جدول البي •

 اناتالبيتحليل  •

 
 رين.عن أنماط، أو عالقات في البيانات التي يجمعون ا، ثم يتواصلون بنتائج م مع اآلخيبحث العلماء 

 
 ضية.جربة بفرتبدأ الت

 تترير خالل التجربة. ت عواملالمتريرا

العينات الضابطة ال تتعرض ألثر المترير المستقل لكاي تقاارن نتائج اا بنتاائج تلاك العيناات التاي تعرضات ألثار المتريار 

 المستقل.

 رين.بعد أن تستخلص النتائج يتم التواصل ب ا مع علماء آخ

 (والم تماالعلم والتق ية ) الثالث :الدرس

 
تمام نشاط علمي، أو قراءة محتوى علمي، أو حفظ مفردات أو اتباا  خطاوات معيناة، بال ال تقتصر ممارسة العلم على إ

 وم مة. تتعداه إلى جوانب أخرى عديدة

 
 األمثلة: ، ومن ه هرار إلى منتجات جديدة تلثر في نمط الحياةاالكتشافات الجديدة باستمتلدي 

ساتعمل في اا أج ازة رنت التي تقافية من خالل شبكة االنتعلومات العلمية والثلمتمكنت التقنية الحديثة من نقل ا •

شاعة الزرقااء الا ي يتايح للمساتخدم تخازين كام هائال مان واسطة القرص المدمج أو قارص األ، أو بسوبالحا

 .المعلومات

 اإللكترونية باستخدام ج از التحكم من بعد. يستطيع المشاهد أن يتحكم ف الكثير من األج زة •

 ياف،يكرووع للطعاام بواساطة الم، والتحضاير الساريوب المحمولل التقنية الحياة مريحة، ومن  لك الحاستجع •

، وأج زة تحديد المواقع في السايارة التاي تعتماد أس ل وأسر ل البناء ماواألدوات ال يدروليكية التي تجعل أع

 الصناعية. في عمل ا على األقمار

ا في الجانب الصحي، ف ي تساعد ال • فضال مان كثير من الناس على التمتع بصحة أتلثر االكتشافات الجديدة أيض 

 .يات التشخيص والعالج والجراحةتقن الل تطورخ

  ريبي البحث الت

 استخ ص ال تالج

 البيانات

 والمواد وال ماذج   األجازة

 العلم في الحياة اليومية 

 ات العلمية االكتشاف

http://www.mta.sa/
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تصار االكتشاافات العلمياة علاى جاني بشاري إن المعرفة العلمية الجديدة تعد تحدي ا للطرائق القديمة في التفكير، ولام تق

 .زمن معينواحد، أو ثقافة معينة، أو 

ة قا أو إليجاد دواء جديد، أو لتطوير طري يوفر العلم الكثير من المعلومات الم مة التي يحتاج ا الناس في اتخا  قرارت م،

 جديدة إلنتاج الك رباء.

 رعة.بس رعة، فتصبح في متناول جميع شعوب العالمالعالم بسديدة إلى تعمل شبكة االنترنت على نشر االكتشافات الج

 
تخدم العلمااء ، ويسا المرض، وحل الكثير من المشاكل العلمية األخارى من تتبع مصدرمكنت المختبرات الحديثة العلماء 

إلاى ، أو تقنياة المعلوماات إلاى العولماةدت ماا بيان م، وقاد أحالي ا ال واتاف النقالاة والحواسايب واإلنترنات للتواصال في

 عالمي الواسع للمعلومات.الاالنتشار 

 

 

 نظرة إلى المستقبل 

 المعرفة العلمية إنتاج تراكمي 

http://www.mta.sa/
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 (تغيرات األرض) الثانيالفصل 
 (الزالزل) األول :الدرس

 
 ء المكساورةواف األجزاتكسر، ثم تعود حعندما تتعرض الصخور لقوة كافية يترير شكل ا، كما أن ا قد ت االرتداد المرن:

 سريع ا إلى مكان ا األصلي.

 ور وتحرك ا.جة تكسر الصخيرض نتاألتزازات تنتقل خالل الصخر أو أي مادة في اهلزال: الز

 كسر ال ي تتحرك على امتداده الصخور وتنزلق.الالصد : 

 أنوا  الصدو :

 
 .(ى الشدقود )ينتج عندما تسحب الصخور من الجانبين تحت تأثير إج ادات الش الصد  العادي:

  ادات ضرط.ما تتعرض الصخور إلجينتج عند الصد  العكسي:

 .صورة جانبية(بقص )تلثر في ا ما تتعرض الصخور إلج ادات ينتج عند(: االنزالقيالصد  الجانبي )

 
  وعلى سطح ا. عبر مواد األرض وتنتقل الزلهي الموجات التي تصدر عن الز :الموجات الزلزالية

 الحركة عندها وتتحرر الطاقة. تبدأنقطة داخل األرض هي  :ة الزلزالربل

 ة.رمباش الزلزالرة تقع فوق بل سطح األرضة على هي نقط :المركز السطحي للزلزال

 
لبعاد عان المركاز الساطحي لماء اخاتالف سارعة الموجاات الزلزالياة واخاتالف زمان الوصاول فاي حسااب ااستخدم الع

 .للزلزال

 الية.ل والموجات الزلزن يدرسون الزالزلماء ال يلزال هم الععلماء الز لزال:قياسات الز

 الية من أماكن العالم.عمل للحصول على تسجيل للموجات الزلزالج از ال ي يست: ة(راسم ال زج از ) يزموجرافسال

عناد تساجيل زمان  الرصاد والمركاز الساطحي للزلازال سافة بين ج اازيمكن حساب الم للزلزال: موقع المركز السطحي

 لزالي.وصول الموجات الزلزالية إلى محطة الرصد الز

 
، ويصاف السايزموجراف ج اازياة المساجلة علاى تفاا ( الموجاة الزلزاليعتمد على قياسات ساعة )أو ار مقياس رختر:

 ن الزلزال.مقدار الطاقة التي تتحرر م

قادار التادمير الجيولاوجي والبناائي الحاادث فاي ميركالي لقيااس شادة الازالزل، وهاو مقيااس لمقياس م :لزالتدمير الز

ض، صاخور ساطح األر عياةونوة الزلازال، امال: قاو، ويعتماد مقادار الادمار علاى عادة عونطقة معينة بسبب الزلزالم

 السطحي للزلزال.كز لمروتصاميم المباني، وبعد المنطقة المتضررة عن ا

تنتشار فاي جمياع االتجاهاات بعياد ا عان  ،لازال فاي قاا  المحايطاتجاة عان حادوث زنموجات مائياة هائلاة  التسونامي:

 مصدرها آالف الكيلومترات.

 
 لزالي للمنطقة.زاالطال  على التاريخ ال •

 ناء حدوث الزلزال.يمكن أن يتساقط أثاالبتعاد عن النواف  أو أي شيء  •

 ال  الحرائق.سبب اند، والتي قد تباء الموجودة على األرضمراقبة كوابل الك ر •

 الح ر من الحواف الحادة التي تنشأ عن المباني المن ارة. •

 البيوت اآلمنة ضد الزالزل:

 من الزالزل الس مة  

 قوة الزالزل مقدار 

 التعلم من الزالزل 

 ل أسبا  الزالز 

 ا الموجات؟ م

http://www.mta.sa/
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 .ف المنخفضة لكي ال تسقطالرفووضع األجسام الثقيلة في  •

ا فا التاي تقفا الرااز  سااتعلى الراز، بوضاع حسا أمان الفرن ال ي يعمل يجب التأكد من • ي ل خطاوط الرااز تلقائيا 

 لزال.وث زحالة حد

 هي التي تكون قادرة على مقاومة االهتزازات الناتجة عن معظم الزالزل. اآلمنة ضد الزالزل: المباني

)الحركاة عناد  الازالزل ، و لك من خالل مالحظة التريارات التاي تسابق حادوثعلى إخالء المبانييساعد زالزل: توقع ال

 .ص الك ربائية في بع  الصخور تحت قوى اإلج اد(جوفية، ترير الخصائالصدو ، االختالف في منسوب المياه ال

 (البراكينالثاني ) :الدرس

 
 ة تحدث نتيجة خروج الص ارة من باطن األرض إلى السطح.ظاهرة طبيعي البركان:

 الص ارة على سطح األرض من ف وة البركان. قتدف :الالبة

 :أخطار البراكين

 تدمير القرى والمدن. •

 .ق الموانئ والمطاراتإغال •

 (.حارةتدفق الفتات البركاني )ان يارات سريعة لصخور حارة متوهجة مصحوبة برازات  •

 أراضي قاحلة.اضي الخصبة إلى ة من األرتحول مساحات شاسع •

 
علاى نسابة قليلاة مان الساليكا ة التاي تحتاوي تلدي الالبة الرنية بالسليكا إلى تكون ثورانات متفجرة، بينما تالدي الالبا 

 ان سائل.حديد والماغنسيوم إلى ثورونسبة عالية من ال

 يقة ثوران البركان.طر بخار الماء والرازات فيتلثر كمية 

تحادث عنادما تتادفق و براكين واسعة االمتداد ل ا جواناب قليلاة االنحادار، يهو ،أكبر أنوا  البراكين البراكين الدرعية:

مثاال:  .ة طبقات أفقية منبساطةنسبة قليلة من السليكا في صوروي نية بالحديد والماغنسيوم، التي تحزلتية الرالالبة البا

 ملكة.في حرة رهط بالمبركان جبل مار 

ث الراازات وعنادما تحاد ثنااء صاعودها إلاى ساطح األرض،الراازات أ تحدث عند تجماع الصا ارة البراكين المخروطية:

، لتصل إلى ارتفاعات كبيارة، ثام في ال واءوالالبة ي ا يحدث الثوران البركاني، ويق ف الربار والرماد البركاني ضرط ا كاف

 حرة البرك.مثال: بركان . األرضرعة في ال واء وتعود إلى تتصلب المادة المق وفة بس

: بركاان مثاال .لمق وفات الصالبة، وتأخا  شاكل جباال حاادة الجوانابتتكون من تتابع طبقات الالبة وا المركبة: البراكين

 جبل القدر شمال شرق المدينة المنورة.

 حرة رهط.مثال:  .طح األرضتترشح الص ارة  ات السيولة العالية من شقوق في س ثوران الشقوق:

 (الزالزل والبراكينب ااالصفالح األرضية وع قت) الثالث :الدرس

 
قاة الراالف الماائع، ويناتج عان ه ه النظرية على أن الرالف الصخري مقسم إلى قطع، تتحرك ه ه القطع علاى طب تنص

 .ية، ومن ا الزالزل والبراكين والجبال والمحيطاتوجه ه الحركة جميع المعالم واألحداث الجيول

 كون من القشرة األرضية وأعلى الستار.تي ري:الرالف الصخ

 تي يتكون من ا الرالف الصخري.القطع ال :الصفيحة

 طبقة لدنة من الستار. :الرالف المائع

 رالف الصخري.ضية والجزء العلوي من الستار والتتكون من القشرة األر تركيب الصفائح األرضية:

 .صفائح قارية تشكل القارات ،طصفائح محيطية أسفل المحي إلى: يةتقسم الصفائح األرض

 
 إلى: تصنف حسب حركة الصفائح األرضية

 .)تحرك الصفائح بعض ا نحو بع  وتقاربت أو تصادمت( حدود تقارب

 .وابتعدت عن بعض ا( رك الصفائح)تح حدود تباعد

 .ة بع (ا ق بعض ا بمحاالصفائح او انزلتحركت  إ ا) لية()تحوي حدود جانبية

 
 لبراكين؟ أين تتشمل ا

 الصفالح األرضية 

 متحركة حدود الصفالح ال

 كين؟ اكيف تتشمل البر

 أشمال البراكين
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ن بع  في أماكن الحادود المتباعادة، وماع تباعاد الصافائح لصفائح مبتعد ا بعض ا عرك اتتح ة:حدود الصفائح المتباعد

، خاروج الصا ارة التاي تشاات فاي الساتارتمثل ممرات تس ل حوي شقوق ا (، ت)حفر االن دام شقوق طويلة بين ا تتكون

 الدرعية. نيمثال: البراك

 مثال: البراكين المركبة. ،ئعة لتكون البراكين أماكن الحدود المتقاربةمن األماكن الشا :الصفائح المتقاربة حدود

زر مثال: جا  ستار والقشرة،خالل ال تجبر البقع الساخنة )كتل كبيرة من الص ارة( على الصعود إلى أعلى :البقع الساخنة

 .هاواي

 
د بعضا ا بمحاا اة بعا  عناد حادوعنادما تتحارك  أو التباعد بين الصافائح، أو تحدث الزالزل غالب ا عند حدوث التقارب

 حول.الت

 ح.إلى تحريك الصفائ، وقد تلدي تيارات الحمل زالية في معرفة خصائص باطن األرضيستفاد من الموجات الزل

 
 واف الصفيحة العربية.ضية في المملكة حول حاألرة الصفائح كيتركز تأثير حر

 .على امتداد البحر األحمر وحتى خليج العقبة النشاط الزلزالي في المملكة يتركز

 اا حارة بركانياة، أهم 12ي المملكاة يوجد فا ، رحميتركز النشاط البركاني في الج ة الرربية على امتداد ساحل البحر األ

 وحرة الشاقة.منورة، لحرة رهط بالمدينة ا

 

  كاني وال شاط البرالح حركة الصف
 عودية في المملمة العربية الس

 ح تسبب الزالزل الحركة الصف
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 (كيمياء المادة) الثانية :الوحدة

 (تركيب الارة) الثالثالفصل 
 (ماذج الارةن)األول  :الدرس

 
العملياة، أماا دون اثباات نظرياات م بالتجاارب  سفة القدماء أن المادة تتكون من جسايمات صاريرة جاد االاعتقد بع  الف

 لماء ال يقبلون نظرية غير مدعومة بالدليل التجريبي.عم فالاليو

 
 .مادة تتكون من نو  واحد من ال رات العنصر:

  )تشب، الكرة(. جانسةال رة على أن ا كرة مصمتة مت ورص مف وم دالتون:

 تتكون المادة من  رات. .1

 نقسم ال رات إلى أجزاء أصرر من ا.ال ت .2

ا.شاب ة تنصر الواحد مع رات ال .3  تمام 

 تلف  رات العناصر المختلفة بعض ا عن بع .تخ .4

 ، وشحنت ا سالبة.الصريرة أشعة أو سيل من الجسيماتعبارة عن  :األشعة الم بطية )أشعة كاثود(

 
 البة الشحنة.جسيمات س :اتاإللكترون

 ا كرة من الشحنات الموجبة تنتشر في ا إلكترونات سالبة الشحنة. ال رة على أن ورص :طومسون لل رة ج نمو

 
نجد أن معظام الجسايمات قاد اخترقات الصافيحة دون أن تنحارف، وبعضا ا عند ق ف جسيمات ألفا نحو صفيحة ال هب 

 ، وبعض ا ارتد عن الصفيحة.انحرف قليال  عن مساره المستقيم

 موجبة سريعة. يماتسج :ألفاجسيمات 

 

 
، ولتفساير الشحنة تسمى النواةنمو ج ر رفودر وجود كتلة كثافت ا كبيرة في الوسط تتكون من جسيمات موجبة تضمن 

ا غير مشحون ل، نفي كتلة البروتون الموجود في النواةوترون بوصف، جسنيكتلة ال رة تم افتراض وجود ال  .يم 

 يم الموجب الشحنة ال ي يوجد في نوى جميع ال رات.الجس :ونتالبرو

 
   .جسيم ل، كتلة مساوية لكتلة البروتون، ولكن، متعادل ك ربائي ا :النيوترون

 
لكترونات بتحدياد المنطقاة التاي يحتمال أن توجاد النمو ج الجديد لل رة يسمح للطبيعة الموجية لإل

 رك حول النواة في سحابة إلكترونية.لكترونات تتحيعتقد أن اإلترونات غالب ا، وكلفي ا اإل

 في تعرف ب ية الارة  ت ورات 

 ي للارةل موذج ال ووا

 ت ربة رذرفورد 

 ة اكتشاف ال سيمات المشحون

 اآلراء القديمة حول ب ية الارة 

 نموذج الارة
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 (ال واةالثاني ) :الدرس

 
 .العنصرواة عدد البروتونات الموجودة في نهو 

 (.1ي هو ر)العدد ال  دروجين أصرر  رات العناصر ألن ا تحتوي على بروتون واحد في نوات ا رة ال ي

 عداد ا مختلفة من النيوترونات. رات للعنصر نفس، لكن ا تحوي أ :النظائر

 
 مجمو  عدد البروتونات والنيوترونات في نواة ال رة. :العدد الكتلي

 
ماسك البروتونات عنادما تكاون متقارباة بعضا ا تعمل على المحافظة على تهي قوة رابطة كبيرة  :ة النووية ال ائلةالقو

 في نواة ال رة.  من بع

 
 والطاقة.هو تحرير للجسيمات النووية 

 ترير عنصر إلى عنصر آخر خالل عملية التحلل اإلشعاعي. :التحول

 
 يقاس معدل التحلل للنواة بعمر النصف.

  عنصر.لالزمن الالزم لتحلل نصف كمية اهو  للنظائر: عمر النصف

  :حساب عمر النصف

 

 
مناخ والضرط ثر بالظروف المحيطة، ومن ا الوال يتألل اإلشعاعي لل رات غير المستقرة بمعدل ثابت، يستمر التح

 .ئيةوالمرناطيسية أو المجال الك ربائي والتفاعالت الكيميا

تحديد الفترة التي عاش في ا حيوان  14 نربويستطيع علماء اآلثار باستخدام تقنية تأريخ نظير الك :التأريخ الكربوني

 ما.

ه ه النفايات  بعزل ا عن الناس والبيئة في أماكن خاصة تستوعبيجب التخلص من ا  :التخلص من النفايات المشعة

 متر. 655المشعة ألطول مدة ممكنة، إ  يتم طمر ه ه النفايات تحت األرض بعمق يصل إلى حوالي 

 
فتقوم النواة ، ، ثم تصطدم بالنواة الكبيرة )ال دف(ات(تسريع الجسيمات ال رية في أج زة خاصة )المسارع يتم

 يصبح عنصر جديد عدده ال ري كبير.بامتصاص ا ف

 استخدامات النظائر المشعة

  :االستعماالت الطبية

 ية.بالردة الدرقتشخيص المشاكل المتعلقة  .1

 .ل ضم أو الدورة الدمويةاسرطان أو مشاكل الكشف عن ال .2

 تموين الع اصر المص عة 

 لل معدل التح

 لاريالعدد ا

 التحلل اإلشعاعي
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 مزقات أو الكسور.الكشف عن األورام والت .3

  :االستعماالت البيئية

المشع في ج ور النباتات للتعرف على مدى استفادة ه ه النباتات من  32حقن الفوسفور تستخدم في  .1

 يتي النمو والتكاثر.وسفور خالل عملالف

 .في النظام البيئي ر المبيدلمعرفة تأثي الحشريةبيدات تستخدم في الم .2

 للبحث عن مصادر المياه في الكثير من الدول المتقدمة التي تقع في مناطق جافة.تستخدم  .3
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 (ال دول الدوري) الراباالفصل 
 (ي ال دول الدوريمقدمة ف) األول :لدرسا

 
فراغاات  ثاالث، وتارك م 1869الادوري عاام  نشار ديمتاري منادليف أول نساخة مان الجادول للعناصر:جدول مندليف 

 لعناصر لم تكن مكتشفة بعد.

 على العدد ال ري وليي الكتلة ال رية.رتب موزلي الجدول الدوري لمندليف بناء  :وزليمات مإس ا

 
-1ن سابع دورات مرقماة مان )م، ويتكون ب تزايدها أعدادها ال ريةي الجدول الدوري الحديث حسناصر فتم ترتيب الع

 عمود. 18، و(7

  دريجي يمكن توقع،.صفي أفقي في الجدول الدوري يحتوي على عناصر تترير خصائص ا بشكل ت الدورة:

 مناطق الجدول الدوري:

 
 

 

 ت ور ال دول الدوري

 ال دول الدوري الحديث 
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 .للطرق والسحب ةللك رباء والحرارة، وقابل ةجيد ة، وموصلى عكي الضوءقدرة عل الدي  ةصر المعاعن :الفلزات

 والك رباء. غازية أو صلبة هشة عند درجة حرارة الررفة، ورديئة التوصيل للحرارة عناصر :الالفلزات

 عناصر تشترك في بع  صفات ا مع الفلزات وفي بع  صفات ا مع الالفلزات. :أشباه الفلزات

 رموز العناصر:
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 (الع اصر الممثلةالثاني ) :الدرس

 
طبيعة متحدة مع عناصر أخرى، وتعرف بالفلزات النشطة بسابب ميل اا إلاى االتحااد بعناصار أخارى لتكاوين د في الجتو

 جين.رومواد جديدة، وجميع ا فلزات ماعدا ال يد

 .ى، وهي المعة وصلبة ول ا كثافة منخفضة ودرجة انص ار منخفضةعناصر المجموعة األول القلوية:الفلزات 

 
 .، وهي أكثر كثافة وصالبة، و ات درجات انص ار عالية2توجد في المجموعة رضية: ألاالفلزات القلوية 

 

 
 ثالث الصلبة والسائلة والرازية.وتوجد في حاالت المادة ال تضم عناصر فلزات وال فلزات وأشباه فلزات،

 (بورونال)عائلة  13المجموعة 

   (نومجموعة الكرب) 14المجموعة 

 .مواد تصل الك رباء بدرجة أقل من الفلزات، وأكثر من الالفلزاتصالت: أشباه المو

   (مجموعة النيتروجين) 15المجموعة 

   (األكسجين)عائلة  16المجموعة 

   (مجموعة ال الوجينات) 17المجموعة 

   (الرازات النبيلة) 18المجموعة 

 من االحتراق. ازات تحفظ الفتيل )سلك التنجستون(ه الر ألن ه: لما ا تستخدم الرازات النبيلة في اإلضاءة؟ 

 2 1الم موعتان  

 18-13الم موعات  
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 (الع اصر االنتقالية) الثالث :الدرس

 
ع عناصار أخارى ، تكون معظم ا عناصر انتقالية متحدة ما العناصر االنتقالية وجميع ا فلزات 12-3تسمى المجموعات 

ا على هيئة خامات، وقد يكون بعض ا   ثل ال هب والفضة.محر 

، فالحدياد يوجاد ، وتوجد فاي أمااكن متنوعاةالحديد والنيكل والكوبلتالعناصر المكونة لثالثية الحديد هي  ثالثية الحديد:

 ناطحات السحاب.في الدم، وك لك يستخدم في بناء 

 مادة تعمل على زيادة سرعة التفاعل دون أن تترير. :العامل المحفز

 
العناصر الترابياة الناادرة، وتشامل العناصار مان السايريوم  سمىت، وعناصر طبيعية ل ا خواص متشاب ة الالنثيانيدات:

   تيوم.وحتى اللوتي

قرة، وتتحاول إلاى أنويت ا غير مستة، ، وجميع ا عناصر مشعالعناصر من التوريوم وحتى اللورينسيوم هي :األكتتيدات

 يوم والبركتينيوم واليورانيوم(.صر مصنعة ما عدا )الثورا، وجميع ا عنعناصر أخرى

 والبورسالن في عالج األسنان؟ ا يستخدم الصمغ لما 

 ، ويترير لون ا ويصبح كلون األسنان الطبيعي.ألن ا مواد قوية ومقاومة كيميائي ا لسوائل الجسم

 الفلزات

 الع اصر االنتقالية الداخلية 
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 (الروابط والتفاع ت الميميالية) الثالثة :الوحدة

 (لب اء الاري والروابط الميمياليةا) مسالخاالفصل 
 اتحاد الارات()األول  :الدرس

 
 تقع النواة في مركز النواة.

 رونات في منطقة تسمى السحابة اإللكترونية.تتوجد اإللك

 لإللكترونات شحنة سالبة.

وناات لكترواإللكتروناات، ويكاون عادد اإل لكل عنصر تركيب  ري مميز مان عادد محادد مان البروتوناات والنيوتروناات

 مساوي ا لعدد البروتونات في  رة العنصر المتعادلة.

 
كيميائياة يار مان الخصاائص الفيزيائياة والا في سحابة ال رة اإللكترونية مسلوالن عن الكثتيب إن عدد اإللكترونات وتر

 للعنصر.

   التي توجد في ا اإللكترونات في ال رة. مختلفةال المناطق الطاقة:مستويات 

أكبر من ، وكلما كان المستوى أبعد عن النواة اتسع لعدد كتروناتلطاقة لعدد محدد من اإل يتسع كل مستوى

 ترونات.اإللك

 
 ة.لإللكترونات في مستويات الطاقة األقرب إلى النواة طاقة أقل من اإللكترونات في المستويات األبعد عن النوا

 
ا العدد ال ري ألي عنصر يساوي عدد البروتونات في نواة  لك العنص فاي  ول الناواةحا ترونات عدد اإللكر، ويساوي أيض 

 دلة. رة العنصر المتعا

 
، وكال سار إلى اليمين خالل الادورة الواحادةنا من الييزداد عدد اإللكترونات في ال رة المتعادلة إلكترون ا واحد ا كلما انتقل

 قر.دورة في الجدول الدوري تنت ي بعنصر مست

 
ناات فاي مساتوى الطاقاة ترولكعائلة العناصر الواحادة تتشااب، فاي الخصاائص الكيميائياة، ألن ل اا العادد نفسا، مان اإل

 الخارجي.

 
 .لكترونات في مستوى الطاقة الخارجيد اإلط بنقاط تمثل عدعبارة عن رمز العنصر محا

 ؟ نوضح إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي فقطلما  

 لمستوى الخارجي هي التي تبين كيف يتفاعل العنصر.ترونات اإلكألن ا 

 .هما مع األخرىهي القوى التي تربط  رتين إحدا :الروابط اإللكترونية

 (ارتباط الع اصرالثاني ) :لدرسا

 
 هي قوى الج ب التي تربط بين األيونات.

 ا.ال رة التي تفقد أو تكتسب إلكترون   :األيون

 رتبطين برابطة كيميائية.مادة نقية تحوي عنصرين أو أكثر م :المركب

 التمثيل ال ق ي لإللمترونات

  اصر( تص يف الع اصر )عال ت الع

 تروني لمالتوزيا اإل

  اقةال دول الدوري ومستويات ال

 أليونية راب ة اال

 لب اء الاريا

 ات ترتيب االلمترون
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 حركة.نات الفلزات مع اإللكترونات الحرة التنشأ عندما تتجا ب أيو

 

 
 إللكترونات.عندما تتشارك ال رات با تنشأ

 

 
 تشارك غير متساو باإللكترونات. تنشأ عن

 

 
 ية كتابة الرموز والصيغ الميميال

 ير الق بية ال زليات الق بية وال زليات غ

 ركة مشا  -التساامية راب ة ال

 الراب ة الفلزية 
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 ميائية.كييمكن التعبير عن المركبات باستخدام الصيغ ال

 
 مركب ا ما، وعدد  رات كل عنصر في  لك المركب. تزودنا الصيرة الكيميائية بمعلومات عن العناصر التي تكون
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 (التفاع ت الميميالية) السادسالفصل 
 (لصيغ والمعادالت الميمياليةا) األول :سالدر

 
 كيميائية.تتعرض المادة لتريرات فيزيائية أو 

 تريرات كيميائية.تنتج هي العملية التي  ئي:التفاعل الكيميا

 
 هي المواد البادئة للتفاعل. (:علةالمتفاعالت )المواد المتفا

 ج عن التفاعل.هي المواد التي تنت النواتج )المواد الناتجة(:

 ئي.كيميائية التفاعل الكيمياة الادلتصف المع

بعضا ا يخبرناا عان الحالاة وضح المعادالت الكيميائي المواد المتفاعلاة والماواد الناتجاة وخصاائص كال ماادة في اا، وت

 كل مادة.الفيزيائية ل

 
 اعل الكيميائي.فاعلة )أو الداخلة( في التفجة مساوية لكتلة المواد المتيجب أن تكون كتلة المواد النات

 

 
 لموزونة متساوية في طرفي المعادلة.كيميائية اال رات في المعادلة ال أعداد

 
 طاقة حرارية.ص تمت ت الماصة للطاقةالتفاعال

 طاقة يتحرر من ا طاقة حرارية.التفاعالت الطاردة لل

 (ليةاع ت الميمياسرعة التفالثاني ) :الدرس

 
 رعة نفس ا.التفاعالت الكيميائية ال تحدث جميع ا بالس

 
 ميائي.الكي هي الحد األدنى من الطاقة التي تلزم لبدء التفاعل

 
 التفاعل. تدل سرعة است الك المتفاعالت أو سرعة تكون النواتج على سرعة

 اعل.كيز ومساحة السطح في سرعة التفوالتر تلثر درجة الحرارة

 كمية المادة الموجودة في حجم معين. ركيز:الت

 
 فاعل الكيميائي.د تلدي إلى إبطاء التموا المثبطات:

 
 ائية، ألن، ال يترير وال يست لك.يوال يظ ر في المعادلة الكيمكيميائي، مادة تسر  التفاعل ال (:عامل مساعد )محفز

 كي تعمل خاليا الجسم بشكل صحيح.جزئيات من البروتينات الكبيرة تسر  التفاعالت الالزمة ل اإلنزيمات:

 تسريا التفاع ت 

 لتفاع تإب اء ا

 سرعة التفاعل

 ميميالية  ت الال اقة في التفاع

 موازنة المعادلة الميميالية 

 المتلة حفظ

 تفاوت السرعة 

 التفاعلبدء  –طاقة الت شيط 

 يالي التغير الفيزيالي والتغير الميم

 المعادالت الميميالية 
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