
 

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 المتقدم اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/15                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر المتقدم في مادة كيمياء ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/ae/15chemistry                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر المتقدم في مادة كيمياء الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                       

             

                  https://almanahj.com/ae/15chemistry1                   

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

                  https://almanahj.com/ae/grade15                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس معاذ البيلي اضغط هنا                                           

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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 القســم األول    

 

 
 

     

 ها .صهو العلم الذي خيتص بدراسة املادة وتركيبها وخوا:  علم الكيمياء ♣

 هي كل شئ له كتلة ويشغل حيز من الفراغ " حجم " املادة : ♣
 .الذرات  تتكون املادة من جسيمات صغرية تسمي

 تتكون أجسام كل الكائنات احلية من مادة .
 تركيب الذرة : 

 تكون الذرة من جسيمات صغرية تسمي اجلسيمات دون الذرية وهي الربوتونات والنيوترونات واإللكرتونات ت
 اإللكرتونات  النيوترونات  الربوتونات  

 تدور حول النواة يف مستويات الطاقة يف النواة ) مركز الذرة ( مكان التواجد 
 سالبة متعادلة ) غري مشحونة ( موجبة   الشحنة

 p on+ ز الرم
-e 

 

  العدد الذريعدد الربوتونات داخل نواة الذرة ميثل . 
  ليتالعدد الكجمموع عدد النيوترونات وعدد الربوتونات ميثل . 
  العدد الكتلي = الربوتونات + النيوترونات 
 ولذلك فإن  يف الذرة املتعادلة الشحنة يكون عدد الربوتونات املوجبة مساويا لعدد اإللكرتونات السالبة

 . يساوي صفرالشحنة اإلمجالية للذرة املتعادلة 
 

 مادة نقية ال ميكن تقسمها إلي مواد أخري . العنصر :
 . يتكون العنصر من نوع واحد فقط من الذرات 
     ترتتببا العناصبببر يف اجلبببدول الببدوري يف صبببفوا أفقيبببة تسبببمي الببدورات ويف أعمبببدة رأسبببية تسبببمي

 جمموعات .
 ة الواحدة هلا خواص كيميائية وفيزيائية متشابهة .عناصر اجملموع 
 . تتواجد هذه العناصر يف أجسام الكائنات احلية ويف القشرة األرضية 
 . تتكون الكائنات احلية بشكل أساسي من ثالثة عناصر هي الكربون واهليدروجني واألكسجني 
 أكثر العناصر توافرا يف أجسام الكائنات احلية هو اهليدروجني.  

   ♣♣ الذرات و العناصر و املركبات ♣ ♣
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 ر :ئالنظا
  عدد النيوتروناتهي ذرات العنصر اليت ختتلف من حيث . 
  لكنها ختتلف يف عدد النيوترونات .) العدد الذري (تتفق نظائر العنصر الواحد يف عدد الربوتونات ، 
  العدد الكتلييتم حتديد نظائر العنصر الواحد عن طريق . 

 مثل : نظائر الكربون .
      14 –الكربون       13 –الكربون        12-الكربون  النظري

 6 6 6 عدد الربوتونات 

 8 7 6 عدد النيوترونات 

 
 . تتميز نظائر العنصر الواحد بنفس اخلصائص الكيميائية 
 استقرار النواةال يؤثر تغري عدد النيوترونات يف شحنة الذرة ولكنه ميكن أن يؤثر يف . 

 ونات يف استقرار النواة ؟كيف يؤثر تغري عدد النيوتر
 يؤدي إلي حتلل النواة أو انقسامها .

 ماذا حيدث عند انقسام النواة ؟
 تنبعث إشعاعات .

 

      هو نظري مشع يتواجد يف مجيع الكائنات احلية . 14 –الكربون 
     نيستطيع العلماء حتديد عمر جسم ما ) أحفورة  مثال ( ع 14 –مبعرفة عمر النصف للكربون  
 املتبقي يف العينة . 14 –طريق معرفة مقدار الكربون          
   . عمر النصف : هو الوقت املستغرق لكي يتكسر نصف كمية العنصر املشع 

 
 مادة نقية تتكون من احتاد عنصران خمتلفان أو أكثر . املركب :
 لكل مركا صيغة كيميائية تتكون من رموز العناصر اليت تدخل يف تكوينه  . 
  مثال : املاءO2H    ) ببببب  كلوريد الصوديوم ) ملح الطعامNaCl  

امليثان :  مثال، ت تتكون من كربون وهيدروجني فقط اهليدروكربونات : مركبا (4CH ) 
 

 أن ظــالح



 

 

 

3   

 0529229679 معاذ البيليأ /  

 2018 / 2017 الكيميـــــــاء يف علـم األحيــــــاء معاذ البيليإعداد أ / 

0505990697 

 

 خواص املركبات : 

 . ختتلف خواص املركا عن خواص العناصر اليت تدخل يف تكوينه 
 ناصر بنسا ثابتة .يتكون املركا من جمموعة من الع 
  . ال ميكن تكسري املركبات إلي عناصرها بالطرق الفيزيائية ولكن ميكن ذلك بالطرق الكيميائية 

 

 هي القوة اليت تربط املواد ببعضها . الرابطة الكيميائية :
 . يعتمد تكون الروابط الكيميائية علي إلكرتونات مستوي الطاقة اخلارجي 

 اطق حول نواة الذرة تدور فيها اإللكرتونات .هي من مستويات الطاقة :
   لكبببل مسبببتوي طاقبببة قبببدرة علبببي اسبببتيعاو عبببدد سبببدد مبببن اإللكرتونبببات ) املسبببتوي األول يسبببتوعا

 إلكرتونان واملستوي الثاني يستوعا مثانية إلكرتونات (
  يصبح أكثر استقراراعندما يكون املستوي ممتلئ باإللكرتونات . 
 حالة االستقرار فإنها تفقد أو تكتسا أو تشارك باإللكرتونات . لكي تصل الذرة إلي 
 . يؤدي تكوين الروابط الكيميائية إلي ختزين طاقة داخل هذه الروابط 
         يؤدي تكسري الروابط الكيميائية إلي حترير طاقبة تسبتمدم يف عمليبات حيويبة عديبدة مثبل : النمبو

 والتطور والتكاثر والتكيف .
 ية : الرابطة التساهم

 . هي الرابطة اليت تتكون عندما تتشارك ذرتني أو أكثر باإللكرتونات 
 . تتشارك الذرات يف اإللكرتونات املوجودة يف مستويات الطاقة اخلارجية 
 . تتكون املركبات التساهمية من جزيئات 

 س / ما هو اجلزئ ؟ 

 O2H  (H –O  –H  )هو مركا ترتبط فيه الذرات بروابط تساهمية مثل جزئ املاء 
 نواع الروابط التساهمية ؟أس : ما 

 ( 2lC – 2H: تشرتك يف زوج واحد من اإللكرتونات )  أحاديةب  1 
 ( 2CO – 2O: تشرتك يف زوجان من اإللكرتونات )  ثنائيةب  2
 ( 2Nأزواج من اإللكرتونات )  3: تشرتك يف  ثالثيةب  3



 

 

 

4   

 0529229679 معاذ البيليأ /  

 2018 / 2017 الكيميـــــــاء يف علـم األحيــــــاء معاذ البيليإعداد أ / 

0505990697 

 
 الروابط األيونية :

 ذرتني أو جمموعيت ذرات ستلفة الشحنة تسمي أيونات ) كاتيون وأنيون ( . هي جتاذو كهربائي بني
 ما هو األيون ؟ 
 أو أكثر . ن ( أو اكتسبت ) أنيون ( إلكرتونوتيذرة فقدت ) كا

 . األيون حيمل عدد من الشحنات املوجبة أو السالبة يساوي عدد اإللكرتونات املفقودة أو املكتسبة 
  هى املواد اليت تتكون بسبا الروابط األيونية .املركبات األيونية 

 س / ما أهمية األيونات املوجودة يف الكائنات احلية ؟
 ب تساعد يف احملافظة علي االتزان الداخلي عند انتقاهلا إلي داخل اخللية وخارجها . 1
 لشم واإلحساس .ب تساعد يف نقل اإلشارات بني اخلاليا مما يتيح لإلنسان الرؤية والتذوق والسمع وا 2

 حدد بعض األيونات املوجودة يف الكائنات احلية .
 الصوديوم ب البوتاسيوم ب الكالسيوم ب الكلوريد ب الكربونات .

 ما هي خصائص املركبات األيونية ؟
ألن األيونبات تكبون حبرة    تيبة توصبل التيبار الكهرببائي     إلكرتوليب يذوو معظمها يف املباء مكونبة ساليبل      1

 احلركة .
 ألن األيونات تكون مقيدة .ب صلبة يف درجة حرارة الغرفة وال توصل التيار الكهربائي  2
 ب درجة انصهارها أعلي من املركبات اجلزيئية ) التساهمية ( . 3
 
    كاتيونات ( .متيل الفلزات إلي تكوين أيونات موجبة ( 
    أنيونات (متيل الالفلزات إلي تكوين أيونات سالبة ( . 
 

 دد مميزات السوائل األيونية ) املركبات األيونية السائلة (ح
 ن حتل سل املذيبات الضارة .أمذيبات آمنة وصديقة للبيئة ميكن ب تعترب  1
 ب ال تتبمر وال تطلق املواد الكيميائية يف الغالا اجلوي . 2
 ب آمنة يف التعامل والتمزين وميكن إعادة تدويرها . 3
 ملراعية للبيئة .ب جذابة للصناعات ا 4

 مثال علي السوائل األيونية : السائل األيوني لكلوريد األملنيوم ـ األميدازوليوم .

 
 قوي فاندرفال :

 أن ظــالح
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 هي قوي جذو بني املناطق املوجبة والسالبة للجزيئات مما يسبا سحا اجلزيئات وربطها معا .
 علي ماذا تعتمد قوة اجلذب يف قوي فاندرفال ؟

 قدرته علي جذو اإللكرتونات .حجم اجلزئ وشكله و
 كيف تنشأ قوي فاندرفال ؟ 

من التوزيع غري املتساوي لسحابة اإللكرتونات حول اجلزئ مما يكون مناطق مؤقتة ذات شحنات موجببة  
 وسالبة .

 قدرة أبو بريص علي تسلق األسطح الناعمة . ... علل... 
يف أصبابع قدمبه والبذرات علبي األسبطح البيت       بسبا قوي فاندرفال بني ذرات الرتاكيبا الشببيهة بالشبعر    

 يتسلقها .
 
     . قوي فاندرفال هي القوي بني جزيئات املاء وليس الذرات املتكون منها املاء 
     . قوي فاندرفال هي املسؤولة عن تكوين جزيئات املاء للقطرات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثانيالقســم ال  

 أن ظــالح

   ♣♣ التفاعالت الكيميائية ♣ ♣
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 ما هو التفاعل الكيميائي ؟
 لية تتمذ فيها الذرات أو جمموعات الذرات املوجودة يف املواد ترتيبا جديدا يسبا تكون مواد جديدة .عم
  التفاعل الكيميائي ،تتكسر الروابط الكيميائية وتتكون روابط جديدة خالل 
  ( 2مثال : الصدأ هو تغري كيميائي ينتج عن تفاعلO  ( مع )Fe  ( لتكوين )3O2Fe . ) 

 لة علي حدوث تفاعل كيميائي ؟ما هي األد
 إنتاج غاز أو سائل أو مادة صلبة . ب  و ضوء أإنتاج حرارة  ب  تغري اللون 

 
     . التغري الفيزيائي يسبا تغري شكل املادة وليس تركيبها 
     . مثال : حتول املاء إلي غاز أو صلب 
 

 ما هي املعادلة الكيميائية ؟ 
 لكيميائية تعرب عن املتفاعالت والنواتج وشروط التفاعل إن وجدت .جمموعة من الرموز والصيغ ا

 املواد اليت يبدأ بها التفاعل وتتواجد علي يسار السهم . تفاعالت :امل
 املواد املتكونة أثناء التفاعل وتتواجد علي ميني السهم . النواتج :
             ال ببد أن تكبون املعادلبة الكيميائيبة موزونبة مبعبد أن عبدد ذرات كبل عنصبر يف املتفباعالت  با أن
ـ ووذلبك تطبيقبا لقبانون حفبك الكتلبة .       عدد ذرات نفس العنصبر يف النبواتج   يساوي  ال ميكـن   نص علـي : ي

 استحداث مادة أو إفناؤها .

 طاقة التفاعالت :

 توافر طاقة . لكي يبدأ أي تفاعل كيميائي ال بد من 
       معظم املركبات املوجودة يف الكائنات احلية ال ميكنها ان تتحبول بواسبطة التفباعالت الكيميائيبة مبن

 دون طاقة .
 ما هي طاقة التنشيط ؟

 احلد األدني من الطاقة الالزمة لبدء التفاعل .
 
  التفاعالت اليت حتتاج مقدار كبري للغاية من طاقة التنشيط نادرا ما حتدث . 

 أن ظــالح
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 تفاعالت ماصة للحرارة تفاعالت طاردة للحرارة

 يكون للناتج طاقة أكرب من التفاعالت   يكون للناتج طاقة اقل من املتفاعالت  
 
 . يف كل تفاعل كيميائي حيدث تغري يف الطاقة نتيجة تكون روابط أو تكسرها 

 ( ؟ 37Cكيف يتم احلفاظ علي درجة حرارة اجلسم الداخلية عند ) 
 يق الطاقة الناجتة عن التفاعالت الطاردة للحرارة .عن طر
         بسببا وجبود مببواد    وذلــ حتبدث التفباعالت الكيميائيبة يف الكائنببات احليبة عنبد درجبة حببرارة اجلسبم

 تقلل مقدار طاقة التنشيط الالزمة لبدء التفاعالت . وتسمح حبدوثها بسرعة . ) إنزميات (حفازة 
   ألن مقبدار طاقبة     ... علـل ...  بباملمترب فإنهبا تكبون بطيئبة للغايبة      عند حدوث التفباعالت الكيميائيبة

 التنشيط الالزم هلا يكون كبريا يف غياو املواد احلفازة .
 ما هو احلفاز ؟

 مادة تقلل من مقدار طاقة التنشيط الالزمة لبدء التفاعل .
 . يعمل احلفاز علي تسريع التفاعل الكيميائي 
 ة مقدار الناتج .ال يعمل احلفاز علي زياد 
 . ال يستهلك احلفاز يف التفاعل 

 ما هي اإلنزميات ؟
 حفازات حيوية تزيد من سرعة التفاعل .

 . ال تستهلك اإلنزميات وميكن استمدامها عدة مرات 
  ألن كل إنزيم خيتص بتفاعل واحد . ...علل  ...اإلنزميات متمصصة 
  مكونات النشا .يسرع حتليل األميلوز أحد إنزيم األميليز 

 طريقة عمل اإلنزيم :

 املوقع الذي ترتبط فيه املادة املتفاعلة مع اإلنزيم .هو   املوقع النشط

للموقع النشبط واملبادة املتفاعلبة مبع اإلنبزيم شبكلني متكباملني يتيحبان هلمبا التفاعبل بطريقبة              أنالحظ 

 دقيقة تشبه القفل واملفتاح .
 

 ملتفاعلة باملوقع النشط ؟ماذا حيدث عندما ترتبط املادة ا
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يببتغري شببكل املوقببع النشببط ويكببون معقببد اإلنببزيم ب املببادة املتفاعلببة والببذي يسبباعد يف تكسببري الببروابط                
 الكيميائية يف املتفاعالت وتكوين روابط جديدة .

 . من العوامل اليت تؤثر يف نشاط اإلنزيم الرقم اهليدروجيين ودرجة احلرارة 

 تعمل اإلنزميات يف أق ( 37صي نشاط عند درجة حرارة C . ) 

  اإلنزميات يف العمليات احليوية ؟ريثأت يةكيفأمثلة على وضح 

 . حتلل اإلنزميات املوجودة يف سم األفعي خاليا الدم احلمراء 
 خضر الصلا .يعمل نشاط اإلنزميات علي نضج التفاح األ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثالثالقســم ال  

   ♣♣ املــــاء و احملاليــــــل ♣ ♣
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 من كتلة اخللية احلية . %70أحد أهم اجلزيئات الستمرار احلياة حيث أن نسبة تواجده يعد املاء 

 س / ما هي اجلزيئات القطبية ؟
) هلببا  شببحنات متعاكسببةهببي اجلزيئببات الببيت تتببوزع فيهببا الشببحنات بشببكل غببري متسبباوي أي أنهببا حتمببل   

 طرفني متعاكسني يف الشحنة (
لكرتونات املكونة للرابطة التساهمية ناحية ذرة األكسجني مما يكون طرفان موجب (تنجذب اإل O2Hمثال : يف جزئ املاء ) 

 وسالب .

 ألن له طرفان موجا وسالا . يعترب جزئ املاء جزئ قطيب . ...علل ... 

 ؟الرابطة اهليدروجينية ما هي 

  بني جزيئات املاء . كهروسكونيهي جتاذو 
 وجني من جهة وذرة فلور أو أكسجني أو نيرتوجني مبن  وهي عبارة عن تفاعل ضعيف بني ذرة اهليدر

 جهة أخري .
  فاندرفال ىقو من قويتعترب الرابطة اهليدروجينية نوع . 

 تتكون الروابط اهليدروجينية بني جزيئات املاء . ...علل ... 
 ب بسبا الشكل املنحد جلزيئات املاء والناتج عن عدم  التوزيع املتساوي لإللكرتونات . 1 
 ب وبسبا التجاذو بني الذرات املكونة جلزيئات املاء ) بني اجلزيئات (. 2

 خصائص املاء : 

 . يتكون املاء من جزيئات قطبية ولذلك يكون روابط هيدروجينية 
 . تذوو فيه العديد من املواد ولذلك يسمي املذيا العاملي 
  ( 4يصبح املاء أكثر كثافة عند درجة C وعندما يتجمد تقل) . كثافته ويطفو علي السطح 
     املبباء مببادة الصببقة ألنببه يكببون روابببط هيدروجينيببة مببع جزيئببات األسببطح األخببري وتعتببرب اخلاصببية

 الشعرية املسئولة عن ارتفاع املاء يف جذع النبات مثاال علي اخلاصية الالصقة للماء .
  اهليدروجينية مما يسببا تبوترا   املاء مادة متماسكة حيث تنجذو جزيئات املاء لبعضها بسبا الروابط

 سطحيا  عل املاء يتشكل يف قطرات ويسمح للحشرات واألوراق بالطفو علي سطح املاء ،
 

 ما سبب قدرة املاء علي العمل كمذيب ؟



 

 

 

10   

 0529229679 معاذ البيليأ /  

 2018 / 2017 الكيميـــــــاء يف علـم األحيــــــاء معاذ البيليإعداد أ / 

0505990697 

املباء جبزئ قطبن تنجبذو فيبه اإللكرتونبات إلبي ذرة األكسبجني ممبا يكبون شبحنة سبالبة جتبذو البذرات               
 املوجبة يف املذيبات .

 اء ــــليط مع املاملخا

 ما هو اخلليط ؟
 مزيج يتكون من مادتني أو أكثر حيث حتتفك كل مادة خبصائصها وميزاتها الفردية .

 املخاليط املتجانسة :

 . هي املماليط اليت يكون هلا تركيا متماثل     . ال ميكن متييز مكوناتها عن بعضها 
 هي مثال علي املماليط املتجانسة . احملاليل   . يتكون احمللول من مذيا ومذاو 

 هو املادة اليت تذوو فيها مادة أخري . املذيب :
 هو املادة اليت تذوو يف املذيا . املذاب :

 من األمثلة علي احملاليل :

        . خليط امللح واملاء      . اهلواء سلول يتكون من غازات 

 . اللعاو سلول يتكون من ماء وبروتني وأمالح 

 املتجانسة :   غري ملخاليطا

 . ) هي املماليط اليت تظل مكوناتها متمايزة ) ميكن متييز كل مكون علي حدة 

 . من األمثلة عليها املعلقات واملواد الغروانية 

 املادة الغروانية  املعلقات 

 خليط غري متجانس وال ترتسا فيه اجلسيمات . خليط غري متجانس وال ترتسا فيه اجلسيمات .
مثببل : الضببباو والببدخان والزبببدة واملببايونيز واللبب      مثل : الرمل مع املاء .

 والدهان واحلرب والدم .

 

 

 
 

 األمحاض والقواعد :  
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 القواعد  األمحاض 

(   H+)  هببي املببواد الببيت تطلببق أيونببات اهليببدروجني املوجبببة   
 عندما تذوو يف املاء .

( HO-هببببي املببببواد الببببيت تطلببببق أيونببببات اهليدروكسببببيل ) 
 السالبة عندما تذوو يف املاء .

( كلمبببا ارتفعبببت  وضبببة   H+كلمبببا زاد عبببدد أيونبببات )  
 احمللول .

( كلما ارتفعت قاعدية OH-كلما زاد عدد أيونات )
 احمللول .

 
     . الكثري من األغذية واملشروبات  ضية 
    املعدة .لعصارة املعدية مرتفعة احلموضة وهي املسئولة عن هضم الطعام يف ا  
     . العصارة املعوية والبنكرياسية قاعدية وهي مسئولة عن هضم الطعام يف األمعاء 
 

 كيف يتم حتديد قوة احلمض والقاعدة ؟

 ( يف احمللول .  OH-( وأيونات ) H+من كمية أيونات ) 
 كيف يتم قياس درجة محوضة أو قاعدية احمللول ؟

 يف احمللول .( H+بقياس تركيز أيون اهليدروجني ) 
 ( : pHالرقم اهليدروجيين ) 

  ( هو قياس تركيز أيون+H  . يف احمللول ) 
  7.5و   6.5حتدث معظم العمليات احليوية اليت تقوم بها اخلاليا يف وسط بني . 

 ما هي املنظمات ؟

هبو  ( ضبمن نطباق سبدد و    pHخماليط ميكن أن تتفاعل مع األ اض أو القواعد للحفاظ علي قيمبة )  
 يف اخلاليا . 7.5و   6.5من  

 األقراص املضادة للحموضة تعمل كمنظم يساعد يف معادلة  وضة املعدة .     مثال :

       ( حيتوي الدم علي منظمات حتافك علي قيمةpH  الزم أقل من )7.4 . 
 كيف يساعد املاء يف احملافظة علي االتزان الداخلي ؟

 ( .  pHتقليل أيونات اهليدروجني يف احلفاظ علي قيمة ) يساعد قدرة املاء علي زيادة و

 أن ظــالح


