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*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              
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* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           
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* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة علوم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     
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* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade9                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس أحالم بنت راشد الحبسية اضغط هنا                                           
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 بنود نظرٌة الخلٌة :

. ًالخلٌة هً وحدة التركٌب والوظٌفة فً الكائن الح 

.ٌتركب جسم الكائن الحً من خلٌة واحدة او اكثر 

. جمٌع الخالٌا تأتً من خالٌا سابمة عن طرٌك االنمسام 

 

 نواة الخلٌة :

 تعتبر النواة من اكبر اجزاء الخلٌة واكثرها وضوحا 

 ًمركز التحكم فً الخلٌةه 

 تحتوي النواة على كروماتٌن وهً جدائل طوٌلة تشبه الخٌوط تتكون من مادة كٌمٌائٌةDNA . 

. توجد فً الخالٌا الحممٌة النواة ما عدا خالٌا الدم الحمراء  وخالٌا اللحاء فً النبات 

: تتكون النواه من 

 ؼشاء نووي ) ٌحاط بالنواه وٌحمً مكوناتها ((1

 مسؤولة عن انتاج البروتٌن (نوٌة ) (2

) الذي ٌحتوي على المعلومات التً تسمح للخلٌة باالنمسام والمٌام  DNAالحمض النووي (3
 بانشطتها الحٌوٌة (

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 الوحدة االولى        الفصل االول : دورة الخلٌة     الدرس االول    
 تتمثلتمر الخلٌة الحٌة بمراحل ٌطلك علٌها بدورة الخلٌة حٌث 

 بمرحلتٌن هما :

 ( مرحلة االنمسام 2المرحلة البٌنٌة              (1

 :مراحل االنمسام ؼٌر المباشر
 .فٌه تختفً النوٌة والؽشاء النووي وتصبح خٌوط الكروموسومات اكثر سماكة ولصرا: الطور التمهٌدي •
 .تنتظم الكروموسومات فً صؾ واحد عند منتصؾ الخلٌة: الطور االستوائً •
ٌنفصل كل كروموسوم عن الكروموسوم المطابك له وتذهب كل مجموعة كروموسومٌة : الطور االنفصالً •

 الى احد لطبً الخلٌة فً حٌن تذهب المجموعة االخرى الى المطب االخر
فً الخلٌة الحٌوانٌة حتى تنتج خلٌتٌن منفصلتٌن ) ٌبدأ السٌتوبالزم بالتخصر من المنتصؾ : الطور النهائً •
اما الخلٌة النباتٌة فال ٌحدث فٌها التخصر وانما تتكون صفٌحة وسطٌة تفصل بٌن الخلٌتٌن الناتجتٌن من .

 .االنمسام بسبب وجود الجدار الخلوي 

 :مالحظات مهمة 
 المرحلٌة البٌنٌة تأخذ زمنا اطول من مرحلة االنمسام•
دورة خلٌة الجنٌن النام الصر زمنا من دورة خلٌة الشخص البالػ وذلن الن خالٌا •

alm الجنٌن النام تنمسم باستمرار حتى تحدث عملٌة النمو بشكل اسرع
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 االنمسام ؼٌر مباشر

هو االنمسام الذي ٌكون فٌه عدد كروموسومات فً الخالٌا الناتجة = 
 كروموسومات الخلٌة االمعدد 

 اهمٌته ٌحدث فً االخالٌا الجسدٌة

استبدال الخالٌا ) حٌث تعمل على استبدال الخالٌا المفمودة والمتضرره  فً 
 جسمن بصورة منتظمة ولكن توجد بحدود  ومن امثلتها التئام الجروح(

نمو الجسم ) حٌث تعمل على انتاج خالٌا باستمرار لنمو اجسم كما 
 نجد ان بعض الخالٌا تنمسم بشكل اسرع عن ؼٌرها (

 التكاثر الالجنسً للكائنات الحٌة

 طرق التكاثر فً الكائنات الحٌة  وٌمصد به تشكٌل فرد جدٌد ٌحمل معلومات وراثٌة مماثلة للكائن الذي انحدر منه

 البدائٌات 

 هً كائنات وحٌده
الخلٌة ال تحتوي 
على نواه حمٌمٌة 

تحتوي وانما 
على كروموسوم 
واحدؼٌر محاط 
 بؽشاء نووي .

 ( من امثلتها
 البكترٌا (

 ( طرٌمه التكاثر
االنشطار الثنائً 

)

 االولٌات

 هً كائنات
وحٌده الخلٌة 

ولها نواه 
حمٌمٌة 

بؽشاء  همحاطو
 نووي .

 ( من امثلتها
 ( االمبٌبا

 طرٌمه التكاثر
 (االنمسام) 

 

  الفطرٌات

 طرق تكاثرها :

 ( التكاثر باالجزاء 1

 ( التبرعم مثل الخمٌره 2

( االبواغ مثل فطر عفن  3
 الخبز

 النباتات

 طرق تكاثرها :

 التكاثر
 الخضري

 التجدٌد عن
طرٌك الجذور  

مثل نبات 
البطاطس 
والهٌلٌون 

 والحور

  الحٌوانات الالفمارٌة

 طرق تكاثرها :

( التجدٌد مثل البالنارٌا ونجم  1
 البحر

 التبرعم مثل :(  2

 االسفنج )تبمى براعم االسفنج
ملتصمة باالصل لتشكل 

 مستعمره (

 الهٌدرا ) تنفصل براعم الهٌدرا
 لتعٌش مستملة عن االصل (

الفصل االول : دورة   //الوحدة االولى
 (الثانًالدرس )     الخلٌة     
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 مشاكل الخلٌة

 ٌنتج عنة : خروج دورة الخلٌة عن السٌطرة

والمواد الؽذائٌة بشكل اكبر حٌث ان الخالٌا السرطانٌة تحتاج الى االكسجٌن   السرطان //
من الخالٌا الطبٌعٌة مما ٌؤدي الى تعطٌل وظائؾ هذه الخالٌا الطبٌعٌة وتستمر الخالٌا 

ورم  السرطانٌة فً االنمسام والتراكم فوق بعضها وٌنتج عن هذه الخالٌا الزائده نتوء او
. 

على  هو تكاثر عشوائً وؼٌر مضبوط للخالٌا بحٌث تفمد الخلٌه لدرتها الورم
 الموت فتنمسم بشكل مستمر دون وجود من ٌسٌطر علٌها .

: انواع الورم 

( ورم حمٌد // هو ورم ؼٌر ضار وال ٌنتمل الى اماكن اخرى فً الجسم 1
 وال ٌصاب به المرٌض مره اخرى بعد استئصاله

( ورم خبٌث // وهو ضار ٌمكن ان ٌنمو بشكل عشوائً وتتحول الخالٌا 2
انٌة تنتمل من مكان نشوء المرض الى اماكن الطبٌعٌة الى خالا سرط

 اخرى فً الجسم

 :ٌنتج عنه عدم استبدال الخالٌا المٌته

حٌث تظهر التجاعٌد وتفمد العظام الشٌخوخه // 
كثافتها وتضعؾ لدره الجسم على محاربه 

 االمراض

 الوحدة االولى        الفصل االول : دورة الخلٌة     الدرس الثالث    
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 التنوع

 ٌنتج بسبب

 التكاثر الجنسً

 طرق التكاثر الجنسً فً الكائنات الحٌة 

 النباتات

 عن طرٌك انتاج البذور 
 وٌوجد نموذجٌن

النباتات التً تكون اما ذكر او انثى  (  1
حٌث تنتمل حبوب اللماح الى النبات االنثى  

 عن طرٌك الملمحات 
النباتات المنتجة للزهور وتحتوي على  (  2

 كال التراكٌب الجنسٌة الذكرٌة واالنثوٌة 

   الفطرٌات

عن  طرٌك 
انتاج االبواغ 

 الاللحة
 34الكتاب ص 

 البدائٌات

عن طرٌك 
االلتران كما ؾ 

 البكترٌا 
  

هو االنداماج العشوائً لالمشاج 
الذكرٌة واالنثوٌة بٌن افراد النوع 

 الواحد

 االنمسام االختزالً

 
 ٌحدث فً الخالٌا الجنسٌة* 

نصؾ = عدد الكروموسومات * 
 الخلٌة االم

 تسمى الخالٌا الناتجة باالمشاج* 
االمشاج تختلؾ عن الخلٌة االم * 

النها ال تحمل جمٌع صفاتها 
الوراثٌة والسبب ٌعود لنمص 
 الكروموسوات اثناء االنمسام

عند اتحاد اثنٌن من االمشاج * 
المختلفة فانه ٌنتج االلحة 

وتسمى العملٌة ( الزٌجوت )
 بعملٌة االخصاب 

 
 
 

هو تؽٌر فً ) الطفرات 
 (المعلومات الوراثٌة 

هو اختالؾ الكائنات ) مفهومه 
الحٌة فً االشكال  والصفات 

 (الوراثٌة
التمٌز بٌن الكائنات  -1) اهمٌته 

 (التكٌؾ - 2‘ الحٌة 

 الوحدة االولى        الفصل الثانً: تنوع الكائنات الحٌة        الدرس االول    
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 الؽدة النخامٌة

 )توجد اسفل المخ (

LH 

 الهرمون المصفر

FSH 

 كٌس الصفن

 مجرى البول

 المنً

الوعاء  الحٌوانات المنوٌة
النالل

هرمون 
 التستوستٌرون

ؼدة البروستاتا +ؼدة 
 الحوٌصلة المنوٌة

 الخصٌة

ٌعمل على تحفٌز ظهور 
 الخصائص الذكرٌة مثل :

خشونة الصوت 

 نمو الشعر على
الوجه وتحت االبطٌن 

 وفً منطمة العانة.

توسع عرض الكتفٌن 

  

  

 

 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 تفرز تفرز

 تحفز الخالٌا البٌنٌة االنابٌب المنوٌةتحفز 

 تنتج
 تنتج

 تنتمل عبر

 تفرز سائل ؼنً بالسكرٌات

 تصبح

 تخرج من الجسم

الوحدة االولى     الفصل الثانً: تنوع  
 الكائنات الحٌة                الدرس الثانً

 ًٌتكون الجهاز التناسل
 الذكري من :

) كٌس الصفن ، الخصٌة ، الوعاء 
النالل ،البربخ ، ؼدة البروستاتا 
 (،الحوٌصالت المنوٌة ، المضٌب 

 اهمٌة كٌس الصفن انه
ٌحافظ على درجة حرارة 

الل عن بالً الجسم وهً 
درجة سلٌزٌة  34بحدود 

وهً الدرجة المثلى 
 للحٌوان المنوي.

 ٌتم انتاج الحٌوان المنوي
 فً االنابٌب المنوٌة.

 ٌتم تخزٌن الحٌوان المنوي
 فً البربخ 

 تموم خالٌا الدم البٌضاء
بتنظٌؾ البربخ بازاله 

الحٌوانات المنوٌة المدٌمة 
 والمٌتة
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 الؽدة النخامٌة

 )توجد اسفل المخ (

FSH الهرمون المحفز لنمو الحوٌصالت LH لعملٌة المحفز  المصفر و الهرمون
 االباضة ونمو الجسم االصفر

 المبٌض

 نمو الحوٌصالت
 االباضة

 )خروج البوٌضة من الحوٌصلة (

LH ٌكون فً اعلى مستوى له 

تكون الجسم 
 االصفر

 

 بروجسترونال االستروجٌن

 الرحم

 ازدٌاد سمن بطانة الرحم تحت تأثٌر هرمونات المبٌض

زٌادته 
تعمل على 

تملٌل 
هرمون 
FSH ,LH 

 

الوحدة االولى     الفصل الثانً: تنوع  
 الكائنات الحٌة        الدرس الثالث

 الجهاز التناسلً  فً االنثى ) الدورات الهرمونٌة (
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 تطبٌماتة 

(  البصمة الوراثٌة                2(نمل الجٌنات          1
 ( الؽذاء المعدل وراثٌا 3

 ( المعالجة الحٌوٌة  5( االستنساخ       4

 ( المكافحة الحٌوٌة  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوراثة

 فاتها .كٌفٌة التً تتوارث بها الكائنات الحٌة صالعلم الوراثة : هو العلم الذي ٌهتم بدراسة 

 العالم مندل .اول من درس الصفات الوراثٌة ووضع اسسها هو 

: اسس علم الوراثة 

 ( تنتج صفات الكائن الحً من جٌنٌن . 1

 وتختفً صفة الجٌن الذي ال ٌسود .  نجد ان احدهما ٌسود على االخر بحٌث تظهر صفة الجٌن الذي ٌسود( فً كل زوج من الجٌنات  2

 تنفصل جٌنات الصفة الواحدة وٌنتمل جٌن واحد الى الذرٌة .( اثناء االنمسام  3

 ( اثناء االنمسام تنفصل جٌنات الثفات المختلفة بصورة مستملة عن بعضها البعض . 4

 

 كٌفٌة توارث الصفات  :

: لمعرفة ذلن البد من تحدٌد كل من 

نمط الجٌنات لكل صفة فً  أ ( الطراز الجٌنً : عبارة عن
 ( TT.Tt.ttالكائن الحً مثل )

ب ( الطراز المظهري : هً الصفات التً تظهر فً الكائن 
الحً بفعل تأثٌر الطراز الجٌنً او البٌئً مثل : ) ٌستطٌع 

 ثنً اللسان او ال ٌستطٌع ......الخ (

 

 

 الهندسة الوراثٌة

 ٌمصد به :

احداث تنوع عن طرٌك تؽٌر ترتٌب 
المواعد النٌتروجٌنٌة من خالل 

 العملٌات الكٌمٌائٌة

    الوحدة االولى     الفصل الثالث : الوراثة         
 االولالدرس 
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  معلومات مهمة :

 . ان جنس المولود ال ٌتحدد بواسطة جٌن واحد فمط وانما بواسطة كروموسوم كامل 

  23زوج من الكروموسومات وٌطلك على الزوج  23بمتلن االنسان  ( بكروموسوم الجنس وتتخذ شكالن هماXY ←  ،،   للذكرXX ← ) لالنثى 

 تختلؾ موالع الجٌنات لصفة معٌنة وانما تختلؾ الشفرة لهذه الصفة .ال  

 : الصفة السائده : هً الصفة االكثر انتشارا بٌن افراد النوع الواحد وتظهر فً افراد الجٌل االول وتأ خذ احدى الطرازٌن 

 اذا كان نمً  TTأ ( 
 اذا كانت هجٌنة    Ttب ( 

 
  ًالصفة المنتجة : هً الصفة االلل انتشارا وتختفً فً الجٌل االول ثم تظهر بٌن افراد الجٌل الثانً ، تاخذ الطراز الجٌنtt  . دائما تكون نمٌة 

 . الجٌن : عبارة عن جزء من الكروموسوم ٌحتوي على الشفرة الكٌمٌائٌة للصفات 

 ونات المواعد النٌتروجٌنٌة )النٌكلوتٌدات ( : هً احدى مكDNA   ( والتً من خالل ترتٌبها تعطً شفرة لصفة معٌنه وتتمثل فً الرموز التالٌةA, T 

, C ,G .) 

  : اسباب اختٌار مندل لنبات البازالء 

ٌة التلمٌح تركٌب االزهار خناث ) اي تختو على اعضاء التذكٌر والتأنٌث ( مما ٌتٌح الفرصة لحدوث عملٌة التلمٌح الذاتً  باالضافة الى امكان – 1
 الخلطً .

 وجود عدة اصناؾ من البازالء تحمل صفات متمابلة ٌسهل تمٌزها ) تنوع منفصل ( – 2
 سهولة زراعة النبات وسرعة نموه . – 3
 لصر دورة حٌاته . – 4 

 

 
 كروموسوم الجنس

الوحدة االولى     الفصل الثالث : الوراثة         
 الدرس االول
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الوحدة الثانٌة     الفصل الرابع: اكتشاؾ المادة           
 الدرس االول

 االشارات التحذٌرٌة

 

 اهم االجراءات االزمة للتعامل مع االدوات والمواد:

 اثناء التسخٌن ٌجب ان نراعً النماط التالٌة: – 1

أ ( نمسن انبوبة االختبار بماسن االنابٌب    ب ( نمٌل االنبوبة للٌال وتكون بعٌدة 
 التسخٌن.عن وجه الشخص وعدم التركٌز على منطمة واحدة عند 

 التعامل مع االحماض الموٌه والمواد الكاوٌة: – 2

أ ( ٌجب اضافة الحمض الى الماء ولٌس العكس.   ب ( ؼسل الٌدٌن بكمٌة كبٌره 
 على الٌد .ماء فً حالة سموطها من ال

 طرٌمة التعامل مع ورق الترشٌح
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 التؽٌر الفٌزٌائً

هي التغيرات التي تحدث للمادة بشرط 
ان ال تفقد خصائصها االصلية وغالبا 
 ما يمكن ارجاعها الى حالته االصلية

 
 :المشاهدات التً تدل علٌها 

تؽٌر فً حاالت المادة وهً عملٌات التبخر 
 .والتكثٌؾ والتجمد واالنصهار 

نتعرؾ على التؽٌر الفٌزٌائً من المعادلة  وذلن 
اذا الحظنا ان المركب او العنصر الموجود على 

الطرؾ االٌمن هو نفسه فً الطرؾ االٌسر ولكن 
مع تؽٌر فً حاالت المادة وتكتب تحت العنصر او 

 :المركب  وٌرمز الٌها بالرموز التالٌه 
s  ( تدل على الحالة الصلبة )L      ( تدل على

 (تدل على الحالة الؽازٌة ) g     (الحالة السائلة 
:                                                 مثال 

H2O(g)      H2O(L)   → 
 

 التؽٌر الكٌمٌائً

هً التؽٌرات التً تحدث للمادة وتنتج عنه مادة 
جدٌدة وال ٌمكن فً معظم االحٌن ارجاعها الى 

 حالتها االصلٌة

 :المشاهدات التً تدل على التؽٌر الكٌمٌائً 
 تؽٌر فً درجة الحرارة -1
 (امتصاص او طرد حرارة )

 تؽٌر فً اللون -2
تصاعد ؼاز او تكون فماعات من الؽاز فً  -3

السائل ونستدل علٌها من المعادلة الكٌمٌائٌة اذا 
وجدنا فً طرؾ المواد الناتجة ماده كتب تحتها 

 (.↑)او بجنبها  اشارة ( g)الرمز 
ونستدل علٌها من المعادلة : تكون راسب   - 4
كٌمٌائٌة اذا وجدنا فً طرؾ المواد الناتجة ماده ال

 (.↓)او بجنبها  اشارة ( s)كتب تحتها الرمز 
 

 الوحدة الثانٌة     الفصل الرابع: اكتشاؾ المادة          الدرس الثانً 
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 المؤثزة على سزعت التفاعلالعىامل 
 التوضٌح اسم العامل

 طبيعت المىاد المتفاعلت ) مساحت السطح (
مساحت سطح المسحىق اكبز مه مساحت )

سطح القطع لذلك المسحىق اسزع تفاعال 
 (مه القطع

 
 
 
 

 درجت الحزارة 
) تشداد سزعت التفاعل  بشيادة درجت 

 الحزارة(
 
 

 
 

 تزكيش الماة المتفاعلت
)كلما ساد تزكيش المىاد الداخلت في التفاعل 

 سادث سز عت التفاعل (
 
 

 
 
 
 
 

) هي مىاد كيميائيت تعمل  العامل الحفاس
على سيادة سزعت التفاعل الكيميائي دون 

 ان تتغيز في وهيت التفاعل او تستهلك(
 

 
 
 
 

 الدرس الثالثالوحدة الثانٌة     الفصل الرابع: اكتشاؾ المادة           
 انواع التفاعالت الكٌمٌائٌة :

 تفاعالت االحتراق -2                     تفاعالت االكسدة -1

 

 

 

 

 لوانٌن التفاعل الكٌمٌائً:

 لانون حفظ الكتلة : – 1

 مفهومة : مجموع كتل المواد الناتجة تساوي مجموع كتل المواد المتفاعلة  فً التفاعل الكٌمٌائً .

 مثال : لدٌنا التفاعل االفتراضً التالً : 

 

                      

 اذن  :   

m( A + B)  =  m( C+ D )                         ، ، حٌث انm   تدل على الكتلة 

 

 لانون النسب الثابتة: – 2

 المركبات هً مواد تتكون من عنصرٌن او اكثر تتحد مع بعضها البعض بنسب ثابتة : مفهومة  :

 بامكاننا ان نحصل على  النسبة المئوٌة لعنصر ما بطرٌمتٌن هما :

 ) النسبة المئوٌة للعنصر = )كتلة العنصر / كتلة المركبx 100 

 = النسبة المئوٌة للعنصر المعلوم – 100النسبة المئوٌة للعنصر المجهول 

A + B C + D 

 مواد  ناتجة مواد متفاعلة 
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 عملٌة التحلٌل الكهربائً 

 

 اهم االستنتاجات :

ئ انبوبة ؼاز الهٌدروجٌن  اوال  ثم تمتل(1
 انبوبة ؼاز االكسجٌن .

خاصٌة االشتعال تمٌز بٌن الؽازٌن (2
 المتكونٌن حٌث ان :

 .ؼاز الهٌدروجٌن / ٌشتعل فٌحدث فرلعة

االكسجٌن  / ٌساعد على االشتعال ؼاز 
 فمط

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

الفصل    الوحدة الثانٌة   
        الخامس: تنظٌم العناصر

 الدرس االول

 مكونات الجدول الدوري

: ٌتكون الجدول الدوري من 

تعرؾ بالمجموعات وهً  اعمدة راسٌة(1
 نوعان :

( وتتكون من ثمان Aأ ( مجموعات رئٌسٌة )
 اعمدة .

 10( وتتكون من Bب ( مجموعات فرعٌة )
اعمدة وتمع بٌن المجموعة الثانٌة والثالثة 

 من المجموعات الرئٌسٌة .

تعرؾ بالدورات  وعددها سبع  صفوؾ افمٌة(  2    
 .دورات 

 

 تارٌخ الجدول الدوري:

خواص الى بدأت اولى المحاوالت ترتٌب العناصر بثالثٌات دوبرٌنر  حٌث رتبت العناصر فً مجموعات كل مجموعة تتكون من ثالثة عناصر  متشابهة فً ال(1
 حد كبٌر.

 .العالم نٌوالندز : توصل الى ان خواص العنصر ٌمكن ان تتكرر بعد كل سبعة عناصر (2

رتب العناصر حسب كتلتها الذرٌة حٌث تمع العناصر المتشابهه فً الخواص تحت بعضها البعض وتم ترن اماكن خالٌة لعناصر افترض  :العالم مندلٌؾ  (3
 وجودها .

الذرٌة بحٌث ٌزٌد كل عنصر عن العنصر الذي ٌسبمة بالكترون واحد وهذا هو اساس ترتٌب الجدول الدوري  رتب العناصر حسب اعدادها  العالم موزلً :(4
 الحدٌث.

 عناصر الجدول الدوريتصنٌؾ 

 فلزاتالال

تمع على ٌمٌن الجدول الدوري 

.تكون صلبة او سائلة او ؼازٌة  فً درجة حرارة الؽرفة 

.ًلٌس لها برٌك معدن 

 التوصٌل للحرارة والكهرباء .ؼٌر جٌدة 

 الفلزات

.تمع على ٌسار الجدول الدوري 

( تتمٌز بانها صلبة فً درجة حرارة الؽرفة باستثناء الزئبكHg  )
 فهو سائل.

. لها برٌك معدنً وجٌدة التوصٌل للحرارة والكهرباء 

 اشباه الفلزات 

 ًتشترن فً خواصها بٌن الفلزات هً العناصر الت
  والالفلزات

 عناصر وهً : 6تتكون من 

B , Si , Ge , As , Sb , Te 

 تقل الخاصية الفلزية  بينما تزيد الخاصية الالفلزية
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الوحدة الثانٌة     الفصل الخامس: تنظٌم  
 العناصر        الدرس الثانً

 المركبات الكٌمٌائٌة

  المركب  الكٌمٌائً عبارة عن
 اتحاد عنصرٌن اوكثر .

 اهمٌة الصٌؽة الكٌمٌائٌة
 للمركبات االٌونٌة :

تعمل كمثابة اللؽة  – 1
 المشتركة بالنسبة للكٌمٌائٌن .

ساعد على معرفة عدد ت – 2
الذرات ونوعها التً ٌتكون 

 منها كل مركب .

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( : السعة االتحادٌة للعنصر
هً ممدار  العنصر على 

 االتحاد مع العناصر االخرى ( 

 طرٌمة تسمٌة المركبات :

(نكتب اسم االٌون السالب  1
 االٌون الموجب.ثم اسم 

( اذا كان االٌون السالب  2
 ٌتكون من:

* ذرة  واحد نضٌؾ ممطع 
 )ٌد( فً نهاٌة االسم 

* عدٌد الذرات نضٌؾ الممطع 
 )آت ( فً نهاٌة االسم.

( اذا كانت المركبات تحتوي  3
على ذرات لها اكثر من سعة 

اتحادٌة فٌجب االشارة الى ذلن 
 عند تسمٌة المركب .

 

 المركبات الكٌمٌائٌة :انواع 

 المركبات االٌونٌة : (1

 وهً المركبات التً تتمٌز بمدرتها على  التفكن
الى شمٌن مختلفٌن احدهما ٌحمل شحنة  

موجبة ) االٌون الموجب ( والثانً ٌحمل شحنة  
 سالبة ) االٌون السالب ( .

 تتكون من عنصر فلزي وٌمثل الشك الموجب
 لب.وعنصر الفلزي وٌمثل الشك السا

 المركبات التساهمٌة :(2

 . هً المركبات التً ال تتفكن الى اٌونات 

: من امثلتها 

 الصٌؽة اسم المركب التساهمً
 H2O الماء

 CO2 ثانً اكسٌد الكربون

 CO اول اكسٌد الكربون

 C6H12O6 جلكوز 

 C2H5OH الكحول االٌثٌلً

 CH4 ؼاز المٌثان

 

 

 طرٌمة كتابة الصٌؽة الكٌمٌائٌة :

( ٌكتب رمز العنصر الفلزي اوال ثم العنصر الالفلزي ) من الٌسار  1
 الى الٌمٌن (

( نكتب السعة االتحادٌة الخاصة لكل عنصر ) وتكتب اسفل  2
 العنصر (

 ( نبادل بٌن لٌم السعات االتحادٌة . 3

( فانها تشطب عند 1( اذا كانت السعة االتحادٌة تحمل الرلم ) 4
 الكٌمٌائٌة النهائٌة .كتابة الصٌؽة 

السعات االتحادٌة فاننا  نحذؾ االرلام عند كتابة ( اذا تشابهت  5
 الصٌؽة الكٌمٌائٌة النهائٌة .
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الوحدة الثانٌة     الفصل الخامس: تنظٌم  
 العناصر        الدرس الثالث

 

السعه االتحادٌة 
للمجموعات 

 (A)الرئٌسٌة 

 

السعة االتحادٌة 
للشموق االٌونٌة 
 عدٌدة الذرات

alm
an
ah
j.c
om
/om



 ً العلوم للصؾ التاسعاعداد : أ . أحالم راشد الحبسً                                     تخصص : كٌمٌاء                                        بصمة ف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نظٌم العناصر        الدرس الرابعالوحدة الثانٌة     الفصل الخامس: ت 

 :الطالة فً المركبات الكٌمٌائٌة 
جمٌع المواد تمٌل للوصول لحالة الثبات واالستمرار •

وٌتحمك ذلن من خالل اتحاد العناصر ببعضها البعض 
اي ان المركب اكثر استمرارا من . لتكوٌن مركبات 

 .العناصر 
تنطبك هذه الماعدة على جمٌع عناصر الجدول الدوري •

حٌث انها تكون ما عدا عناصر المجموعة الثامنة  
اكثر استمرارا  عندما تكون منفصله لذلن ال  تظهر 

 .لهذه العناصر لٌم لسعة االتحاد 
 :انواع التفاعالت من حٌث الطالة •
 تفاعل ماص للحرارة( تفاعل طارد للحرارة      ب ( أ•

 :التفاعل الماص للحرارة
 .هً التفاعالت  التً تكتسب الطالة الحرارٌة •
نستدل على نوع التفاعل الماص من خالل انخفاض درجة •

 .حرارة االنبوبة
فً المعادالت الكٌمٌائٌة تكتب الطاله على جهه المواد •

 .المتفاعلة 
•CO2 + H2O+ Energy   → O2 + C6H12O6 
الطالة  المنطلمة اثناء تكوٌن المواد الناتجة الل من الطالة •

 .االزمة لتفكٌن جزٌئات المواد المتفاعلة
 من امثلة التفاعل الماص هً تفاعل عملٌة التمثٌل الضوئً•

 :التفاعل الطارد للحرارة 
 .هً التفاعالت  التً تفمد الطالة الحرارٌة •
نستدل على نوع التفاعل الطارد من خالل ارتفاع درجة •

 .حرارة االنبوبة
فً المعادالت الكٌمٌائٌة تكتب الطاله على جهه المواد •

 الناتجة
•  2H2 + O2→H2O + Energy 
الطالة  المنطلمة اثناء تكوٌن المواد الناتجة اكبر من الطالة •

 .االزمة لتفكٌن جزٌئات المواد المتفاعلة
من امثلة التفاعل الطارد هً تفاعالت االحتراق وتفاعل •

     . عملٌة التنفس
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