
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/10                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة كيمياء ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/10chemistry                   

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

https://almanahj.com/bh/10chemistry2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade10                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عبد اإلله عمران اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh/10
https://almanahj.com/bh/10
https://almanahj.com/bh/10chemistry
https://almanahj.com/bh/10chemistry
https://almanahj.com/bh/10chemistry2
https://almanahj.com/bh/10chemistry2
https://almanahj.com/bh/grade10
https://almanahj.com/bh/grade10
https://almanahj.com/bh/pages/search?teacher_name=عبد الإله عمران
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


 معلومات تھمك 

عبداإللھ علي عمران. أ 102ك ی م           1ا ل ك ی م یـا ء     

 االستعداد لالمتحان النھائي

      

 

 

 

 

 

أنویة جمیع الذرات تحتوي على  •
بروتونات ونیوترونات ماعدا نواة 
ذرة الھیدروجین التي تحتوي على 

بروتون واحد  فقط و ال تحتوي 
 على نیوترونات 

عدد البروتونات في الذرة یحدد  •
 .نوعھا بوصفھا ذرة عنصر معین 

 

الوزن یصبح أقل عندما نتحرك  •
 .بعیدا عن سطح األرض 

عنصر الفرانسیوم أقل العناصر  •
 .وجودا في الطبیعة 

أول محاولة لتنظیم العناصر في  •
جدول كانت على ید العالم دیمتري 

 .مندلیف 

یمكن رؤیة الذرات عن طریق  •
 STMالمجھر اإلنبوبي الماسح 

أول كلوروفلورو كربون تم  •
 تحضیره على ید تومالس میجلي  

تستخدم الكلورو فلورو كربونات   •
CFC’s   في: 

 صناعة المكیفات المنزلیة -1

 .صناعة الثالجات  -2

 تصنیع البولیمرات -3

 .دفع الرذاذ من علب الرش  -4

المیزوسفیر -3الستراتوسفیر -2التروبوسفیر -1: طبقات الغالف الجوي لألرض   

 

یستخدم تفاعل تفكك أزید  •
في نفخ أكیاس   NaN3الصودیوم 

في ) أكیاس السالمة ( الھواء 
 :السیارات 

2 NaN3         2 Na  + 3 N2 

جمیع تفاعالت اإلحالل المزدوج  •
 .تنتج ماء أو راسب أو غاز 

في المحالیل المائیة یكون الماء ھو  •
 .المذیب دائما 

مكتشف اإللكترون ھو العالم  •
 .طومسون 

مكتشف البروتون ھو العالم  •
 .راذرفورد 

مكتشف النیوترون ھو العالم  •
 .جیمس شادویك 

استطاع العالم روبرت میلیكان  •
 تحدید شحنة اإللكترون و مقدارھا

-1 )      ( 

الذرات غیر المستقرة تصدر  •
إشعاعات للوصول إلى حالة 

 االستقرار

العامل الرئیسة في تحدید استقرار  •
الذرة ھو نسبة النیوترونات إلى 

 .البروتونات 

المیثان ھو المكون الرئیسي للغاز  •
 .الطبیعي 

معادلة تكون 
األوزون 

O3 

 التحلیل الكھربي للماء

 20صفحة 

 أنبوب أشعة الكاثود

 38صفحة 

 نموذج طومسون

40صفحة   

 تجربة راذرفورد
41صفحة   

 نموذج رارفورد

 42صفحة

 

 أشكال مھمة جدا
 

 نموذج طومسون الذري

 

 

 

 

 

 نموذج راذرفورد الذري

 

 

 

 

 

 


