
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر العام اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر العام في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/12science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر العام في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثالث  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/12science3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر العام اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade12                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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.من سطح األرض% 70المياه تغطي 
.تقريبا من كتلة الخلية% 70= نسبة المياه 



ات توزيع اإللكترون
غير متساوي في

جزيء الماء
إذا فهو مذيبقطبيإذا فالماء 

ن هي عبارة عن تفاعل ضعيف بين ذرة هيدروجين م: الرابطة الهيدروجينية
.جهة و ذرة أكسجين أو فلور أو نيتروجين من جهة ثانية

الرابطة الهيدروجينية نوعا قويا من قوى فاندرفال.
مواد الماء مع بعضها، و الماء مع الجزيئاتبينتربطالهيدروجينيةالرابطة

.األخرى







ألن توزيع الشحنات فيه غير متساويقطبي ،.

والقطبيةالموادمنالعديدإذابةعلىقدرةولهقطبيألنه،عالميمذيب
.الكربوهيدراتوالبروتينات

 ائنات حية و من الماء السائل، لذا يطفو الجليد مما يسمح ببقاء الكالجليد أقل كثافة
. تمتزج المغذيات الموجودة في المسطحات المائية

بعضهامعالماءجزيئاتتماسك: خاصية التماسك
.تطفو الحشرات و األوراق فوق سطح الماء–لذا يشكل الماء قطرات ◦

ة قوة جذب جزيئات الماء مع المواد األخرى تسمى الخاصي:التالصقخاصية
:  الشعرية أهميتها

.انتقال الماء في جذع النبات من أسفل إلى أعلى◦
.نمو البذور و البراعم◦



ها و مزيج يتكون من مادتين أو أكثرحيث تحتفظ كل مادة بخصائص: الخليط
.ميزاتها الفردية

متماثلتركيبمزيج له(: المحلول)المتجانسةالمخاليط.
أخرىمادةفيهاتذوبالتيالمادةهو:المذيب.
هو المادة التي تذوب في المذيب:المذاب.

(متجانسخليط)الماءوالملحخليط:مثال◦
المذيب هو الماء.
الملحهوالمذاب.

 ايزةالخليط الذي تظل المكونات فيه متم: (المعلق)المخاليط غير المتجانسة.
.الماء و الرمل: مثال◦

الجسيماتفيهتترسبالمتجانسغيرخليطهيالغروانيةالمادة  .
.الحبرالدهان،اللبن،المايونيز،الزبدة،الدخان،الضباب،الدم،:أمثلة◦



ت كلما ازداد عدد أيونات الهيدروجين الموجبة التي تطلقها المادة ، ارتفع
.حموضة المحلول

الذي قاعدية الماء كلما ازداد عدد أيونات الهيدروكسيد السالبترتفعبينما
.تطلقه المادة عند ذوبانها في الماء

الموجبةالهيدروجينأيوناتتطلقالتيالمواد:األحماض(H+)عندما تذوب
.الماءفي

هي المواد التي تطلق أيونات الهيدروكسيد السالب :القواعد(OH- ) عندما
.تذوب في الماء



 الرقم الهيدروجيني(pH :) قياس تركيز الهيدروجين الموجبH+ في
.المحلول

نات الهيدروجين و أيوأيوناتمنمتساويةنسبةعلىتحتويالمتعادلةالمحاليل
.الهيدروكسيد

يدالهيروكسأيوناتعنأعلىهيدروجينأيوناتعلىتحتويالحمضيةالمحاليل.
نالمحاليل القاعدية تحتوي على أيونات هيدركسيد أعلى عن أيونات الهيدروجي.

القواعدأواألحماضمعتتفاعلأنيمكنمخاليطعنعبارة:المنظمات
.محددالهيدروجيني ضمن نطاقالرقمعلىللحفاظ




