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هو تغٌر فً شكل المادة ولٌس فً نوعه : التغٌر الفٌزٌائً   
 أي أنه ال تتكون به مادة جدٌدة 

 
شكل مختلف من الجزٌئات وحركتها ( غازٌة  –سائلة  –صلبة ) لحاالت المادة الثالث   

 وعندما تمتص الجزٌئات الحرارة تتحرك بسرعة 
( االنصهار ) صلبة تتحول إلى سائلة   
( التجمد ) سائلة تتحول إلى صلبة   

( التبخر ) سائلة إلى غازٌة   
مثل الثلج الجاف و الصقٌع ( التسامً ) أما الصلبة تتحول مباشرة إلى غازٌة   

 درجة الغلٌان ودرجة اإلنصهار ال تعتمدان على الكتلة
- هً درجة الحرارة التً تتجمد عندها المادة: درجة التجمد   
• هً درجة الحرارة التً تغلً عندها المادة : درجة الغلٌان   

• هً درجة الحرارة التً تنصهر عندها المادة : درجة اإلنصهار   
 

• صفر سٌلٌزي = سٌلٌزي          درجة اإلنصهار  100= درجة الغلٌان للماء   
لذلك تحتاج عملٌة التبخر حرارة أقل من الغلٌان   ) عملٌة التبخر تحدث قبل عملٌة الغلٌان   

 الملخص الدرسً األول 
792-788من   

زٌادة فً حجم المادة بسبب تغٌرات الحرارة : التمدد الحراري   

 
  

انخفاض فً حجم المادة بسبب تغٌرات الحرارة  : التمدد الحراري   

لذا ٌجب حل المشكلة بوضع فواصل التمدد/ مواد البناء لها خاصٌة التمدد واإلنكماش الحراري كالحدٌد   
حٌث ٌتمدد السائل الموجود بالثرمومٌتر نتٌجة ارتفاع . باستخدام الثرمومٌتر الكحولً الذي ٌساعدنا فً قٌاس درجة الحرارة * 

 درجة الحرارة  

منى أحمد. أ  



 ً  ملخص الدرس الثان

818 -824  

 المركب 

 هو اتحاد عنصرٌن أو أكثر
 ولجمٌع المركبات أسماء كٌمٌائٌة والتً تكونت من عناصر مختلفة 

 وكل عنصر ٌتكون من ذرات
 

غاز الكلور + صودٌوم = مركب كلورٌد الصودٌوم الناتج من   
غاز الكلور سام ٌتفاعل مع الصودٌوم وٌنتج ملح الطعام المسمى بكلورٌد 

 الصودٌوم 
 

صدأ الحدٌد مركب ناتج من اتحاد األكسجٌن والحدٌد معا +++   
O  عنصر األكسجٌن هو 

Fe   عنصر الحدٌد هو  

                Fe + O = Fe2O3                                          
 

3= عدد الذرات فً األكسجٌن   
2= وعدد الذرات فً الحدٌد   

عدد الذرات = تحتفظ هذه المعادلة بقانون حفظ الكتلة الن عدد الذرات فً المتفاعالت 
 فً النواتج

 

C6H12O6 الفركتوز اسمه الكٌمٌائً / سكر الفاكهة   

   
 الماء

ٌتكون من ذرتً هٌدروجٌن وذرة =                 اإلسم الكٌمٌائً   

  أكسجٌن

 المتفاعالت

 النواتج 

H2O 

2H2 +  O2  = 2 H2O   

لمالحظة المعادلة الكٌمٌائٌة لصودا  821افتحً الكتاب صفحة 
  الخبز والخل

= التغٌر الكٌمٌائً = التفاعل الكٌمٌائً   
 تكون مادة جدٌدة

تصاعد 
 غاز

تغٌر 
  اللون

فقدان 
 البرٌق 

 انطالق
 رائحة 

انطالق 
 طاقة 

تكون 
 راسب 

 كٌف نستخدم التغٌرات الكٌمٌائٌة فً الحٌاة
 

عملٌة البناء الضوئً =   
التنفس الخلوي =   

احتراق الوقود األحفوري =   
مكوك الفضاء الذي ٌحتاج لطاقة هائلة  لٌطٌر حٌث = 

الهٌدروجٌن وتطلق اللهب + ٌتفاعل األكسجٌن 
 والحرارة وبها ٌندفع المكوك 
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ألحماضا  
 

ٌأتً الطعم الحامض من حمض السترٌك #   
 

خصائص الحامض #   
مذاقه حامض -1  

ٌجعل ورقة تباع الشمس الزرقاء إلى حمراء  -2  
تحتوي المركبات الحمضٌة على  -3  

 أٌون الهٌدروجٌن 
 
 

 وتحتوي على شحنة موجبة 
 

أٌون = الماء + تتحد أٌونات الهٌدروجٌن # 
 الهٌدرونٌوم

H2O + H =   

 

تحتوي األمعاء على حمض تساعد فً عملٌة # 
 الهضم وهو حمض الهٌدروكلورٌك 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

 كل األحماض والقواعد واألمالح فً 
 الماء تسمى إلكترولٌت

 
++++++++++++++++ 

 قوة األحماض والقواعد 
 

حمضٌة = قوة الحمض   
قلوٌة= قوة القاعدة   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PH = 1 – 4  حمضٌة مرتفعة 

PH= 7  متعادل 

PH = 14-10  قلوي قوي 
PH = 7  متعادل مثل الماء 

لقواعد ا  
 

•  تعتبر كل المنظفات واألمونٌا من القواعد 
 

• طعمها مرة *   
• صابونٌة الملمس *   

• تحول ورقة تباع الشمس الحمراء إلى * 
 الزرقاء 

 
• تحتوي مركبات القواعد على أٌون * 

 الهٌدروكسٌد
 

 
• تستخدم القواعد القوٌة فً اذابة الشعر * 

 واألطعمة 
•  واألمونٌا كسماد 

• ====================== 
•  األمالح 

 
• ماء + ملح = قاعدة + حمض   

• HCl = حمض   
• NaOH = قاعدة   

• NaCl ملح الطعام = مثال   
• المتفجرات = كلورٌد البوتاسٌوم   
• Nacl + NaOH= Nacl + H2O 

 
•    

 مقٌاس الحموضة 

PH 

 القلوٌة       متعادل      الحمضٌة 

منى أحمد. أ  

   838-  834الملخص الدرسً


