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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
أن تقدم لكم هذا الجهد المتواضع ألبنائنا الطالب، وذلك لإلسهام في  مؤسسة التحاضير الحديثةيسر             

 .راسي وتوصيل المعلومة بطريقة مبسطة وممتعة علما أنه ال يغني عن الكتاب المدرسي .زيادة التحصيل الد

 تلخيص جميع المواد    

 (  المرحلة الثانوية –المرحلة المتوسطة   –المرحلة االبتدائية  )

 وقد قمنا بمراعاة بعض المعايير واألسس أثناء إعداد هذا الملخص، منها:  

 ة بالكتاب الدراسي، بنوع من التفصيل الجيد، دون اختصار مخل أو  اإللمام بكل الموضوعات الوارد

 تطويل ممل ال فائدة فيه. 

   تسليط الضوء على العناوين واألفكار المهمة بكل درس، مع التمييز بين العناوين الرئيسية والعناوين

 الفرعية. 

  .االلتزام بتسلسل عرض األفكار وترتيبها كما وردت بالموضوع األصلي 

 عض الصور التوضيحية وخرائط المفاهيم التي تدعم الفكرة وتوضحها.  إدراج ب 

 آملين من هللا عز وجل دوام التوفيق    

  : كما توفر للمعلمين والمعلمات 

 إدخال تحضير المنصة على البوابة  . 

 .الفالش الشامل لرياض األطفال 

  .تحضير المنظومة الموحدة 

  التحفيظ  –المسارات 

  ايميل -سي دي  –طباعة 

أو تعطوه أحد غيركم  إال بعلمنا  الملخص نسألكم باهلل العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا 

 . التلخيص وموافقتنا  وأن ال تنشروه على صفحات االنترنت. وذلك حفظاً لحقوقنا في

 وكل محتوياته. التلخيص ال نحل لكم بيع هذا  ❖

 إذا لم تدفع ثمنه. التلخيص ال نحل لكم االستفادة من هذا  ❖

 وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا. التلخيص نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا ال  ❖

 : قوله تعالى تذكر  

َ يَْجعَْل لَهُ َمْخَرجاً، َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث ال يَْحتَِسبُ  ))    (( َوَمْن يَتَِّق َّللاَّ
=================================== 

 مية مؤسسة التحاضير الحديثة للخدمات التعلي 
 للشراء الكترونيآ علي الرابط
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 المادة  :الوحدة الخامسة 

 العناصر   :السادس  الدرس

 
 تفاعالت الكيميائية.مادة نقية ال يمكن تجزئتها إلى مواد أصغر عن طريق ال

 
 هي عناصر لها صفات تميزها عن غيرها من العناصر منها اللمعان وتوصيل الحرارة والكهرباء وقابليتها للتشكيل.

 
 هي عناصر هشة وردئية التوصيل للحرارة والكهرباء.

 
 هي العناصر التي تشترك في صفاتها بين الفلزات والالفلزات.

 
هي أصغر وحدة في العنصر تحمل صفاته ووتكون الذرة من نواة موجودة في مركزها وتحتوي النواة على نوعين  

سالبة الشحنة هي  من الجسيمات هما البروتونات ولها شحنة موجبة والنيوترونات وتدور حولها جسيمات 
 اإللكترونات. 

 الذرة

 الالفلزات

 أشباه الفلزات 

 العنصر

 الفلزات
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رتب مندليف العناصر في جدول يسمى الجدول الدوري حيث تصطف العناصر بعضها بجانب بعض في صففوف تسفمى 

 .الدورات وكل عمود في الجدول الدوري يحتوي على عناصر تتشابه في خصائصها الكيميائية وتسمى مجموعات

 
 هي دقائق تتكون من اتحاد ذرتين أو أكثر معا.

 الفلزات والالفلزات وأشباه الفلزات   :السابع   الدرس

 
تقع الفلزات في الجانب األيسر واألوسط من الجدول الدوري ومن أشهر الفلزات شيوعا الحديد واأللومنيوم والنحاس 

هب وتشترك الفلزات في مجموعة من الصفات أهمها اللمعان والقابلية للتوصيل الحراري والكهربائي  والفضة والذ
 . وسهولة تشكيلها بسبب قابليتها للطرق والسحب

 
ا الصفلب تقع الالفلزات في الجانب األيمن للجدول الدوري وتوجد الالفلفزات ففي حفاالت مختلففة بخفالف الفلفزات فمنهف

كالكبريت واليود ومنها السائل كالبروم ومنهفا الغفاز كاألكسفجين والهيفدروجين والكلفور وتتميفز الالفلفزات بأنهفا غيفر 
قابلة إلعادة التشكيل بالطرق والسحب والصلب منهفا قابفل للكسفر ولفيس لهفا رنفين ومفن الالفلفزات النشفطة كيميائيفا 

 .الفلور والكلور والبروم واليود

 
هي عناصر لها خصائص بين الفلزات والالفلزات وتقع في الجدول الدوري بين الفلزات والالفلزات وتتميفز بأنهفا غيفر 

 .المعة أقل كفاءة في نقل التيار الكهربائي والحرارة من الفلزات لذا تسمى شبه موصلة للتيار الكهربائي والحرارة.

 لة المادة تغيرات حا  :الثامن   الدرس

 
 هو تغير ينتج عنه تغير شكل الجسم دون تغير نوع المادة المكونة له. 

 
 هو تحول المواد الصلبة إلى المواد الغازية دون المرور بالحالة السائلة. 

 
 ة عندها في االنصهار. ي الدرجة التي تبدأ الماده

 
 هي الدرجة التي تبدأ عندها المادة في الغليان.

 
 ي درجة الحرارة التي تبدأ عندها المادة في التجمد. ه

 
 هي تغير حجم المادة نتيجة التغير في درجة حرارتها.

 
 هو نقصان حجم المادة نتيجة التغير في درجة حرارتها. 

 المركبات والتغيرات الكيميائية  :التاسع  الدرس

 
 هو مادة نقية تتألف من اتحاد عنصرين أو أكثر والمركبات لها صفات تختلف عن صفات العناصر المكونة لها.

 
 يحدث عندما ترتبط الذرات معا إلنتاج مواد جديدة تختلف في صفاتها عن صفات المواد األصلية المكونة لها.

 الحراري االنكماش

 الجزيئات

 المركب 

 التغير الكيميائي 

 درجة التجمد 

 التمدد الحراري

 درجة االنصهار 

 درجة الغليان

 التغير الفيزيائي 

 التسامي 

 أشباه الفلزات 

 الفلزات

 تلالفلزاا

 الجدول الدروي

http://www.mta.sa/c



