
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى السادس اضغط هنا                                             

https://almanahj.com/sa/15

* للحصول على جميع أوراق المستوى السادس في مادة كيمياء ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

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

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

  https://www.almanahj.com/sa/15chemistry2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ المستوى السادس اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade15                   
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 المملكة العربٌة السعودٌة 
 (280)وزارة التعلٌم  

 اإلدارة العامة للتعلٌم بمحافظة جدة
 بنات –الشؤون التعلٌمٌة 

   إدارة اإلشراف التربوي
 قسم العلوم

  

انبروبمح انحذريبي نمعهمبت انمرحهة 
 انثبوىية ألسئهة انححصيهي 

 إضبءات وحى انحميز
 لمادة الكٌمٌاء

 



 انبروبمح انحذريبي نمعهمبت انمرحهة انثبوىية 
   بعىىان

 إضبءات وحى انحميز
انمعهمبت عهى ومبرج محىىعة مه  نحذريب

 أسئهة االخحببرات انححصيهية
  
  

 إعداد وتنفٌذ
 حنان الصعٌدي/ أ               الجدعانًمرٌم / أ
 صافٌة عمٌش/ أ                   الثمٌريرباب / أ   
 مٌرفت العتٌبً/ أسماء الصعٌدي                 أ/ أ                          

  
 للعام الدراسً   

 هـ  1440 - 1439 



         
 الغــــــــــــــــــــــازات

 4كٌمٌاء



 الغازات

 :به المتعلقهتابع القوانٌن 

 لوساكجاي  شارل بوٌل

حجم كمٌه معٌنه 
من الغاز ٌتناسب 
عكسٌا الضغط عند 

ثبوت درجه 
 الحراره

حجم كمٌه معٌنه 
من الغاز ٌتناسب 
طردٌا مع درجه 

عند ثبوت  الحراره
 الضعط

ضغط كمٌه معٌنه من 
الغاز ٌتناسب طردٌا 

 الحراره ددرجهمع 
 عند ثبوت الحجم

𝒗𝟏𝒕𝟏 = 𝒗𝟐𝒕𝟐  𝒑𝟏𝒕𝟏 = 𝒑𝟐𝒕𝟐  𝒑𝟏𝒗𝟏 = 𝒑𝟐𝒗𝟐 



v t p 

 بوٌل شارل

 جاي
 لوساك



 :انفرق بيه

 الغاز الحقٌقً         
 جسٌمات الغاز لها حجم  -1•
 ٌوجد قوى تجاذب وتنافر -2•
 التصادمات غٌر مرنه  -3•

 :الغاز المثالً                           
 حجم جسٌماته تكاد تكون معدومة -1•
الٌوجد قوى تجاذب او تنافر وال -2•

 "ٌشغل حٌزا
طاقة حركته تعمد على كتلته -3•

 وسرعته وٌوجد تصادمات مرنه 



 القانون العام للغازات

𝒑𝟏𝒗𝟏𝒕𝟏 = 𝒑𝟐𝒗𝟐𝒕𝟐  

 PV=nRT قانون الغاز المثالً

درجه 
 الحراره

ثابت 
 الغازات

عدد 
الموال

 ت

 الحجم

 الضغط



 :انمعيبريهانظروف 

وحجم 237K الحرارهودرجه 1atmالضغط : المعٌارٌهالظروف •
22.4L 



 الغازات

 مسائل







      
 4كٌمٌاء

المخالٌط 
 والمحالٌل 



 انمخبنيط 

 مزيح مه مبدجيه وقيحيه أو أكثر : انمخهىط 

 مخهىط غير محدبوس  مخهىط محدبوس 

 .  مبدجيه أو أكثر مزخث ببوحظبو وال يمكه انحمييز بيىهب 
 محهىل مهح انطعبو  –انسببئك  –انهىاء : مثم 

 مخهىط ال جمحزج مكىوبجه 

 مخلوط معلق
الرمل فً الماء : مثل 

 الزٌت فً الماء  

 مخلوط غروي             
النشاء فً  –الدم : مثل 

 الماء  



 الفرق بٌن 

 الذوبان 
احاطة جسٌمات المذاب بجسٌمات 

 . المذٌب 

 العوامل المؤثرة فً الذوبان 
 التحرٌك  -1
 زٌادة مساحة السطح  -2
 رفع درجة الحرارة  -3

 حرارة المحلول 
التغٌر الكلً فً الطاقة 

ٌحدث خالل عملٌة 
 . تكون المحلول 

 .  تتناسب ذائبٌة الغاز تناسبا طردٌا مع ضغط الغاز فوق السائل •
 . تقل ذائبٌة الغاز بزٌادة درجة الحرارة •
  

 الفرق بٌن 

 محلول غٌر مشبع 
ٌحتوي على كمٌة من المذاب 

المحلول المشبع  ٌحوٌهأقل مما 
 . 

 محلول مشبع 
ٌحوي على أكبر كمٌة من 

المذاب ذائبة فً كمٌة محددة 
 من المذٌب 

 محلول فوق مشبع 
ٌحتوي على كمٌة أكبر من المادة 

 .  المذابة مقارنة بمحلول مشبع 



 الفرق بٌن 

 مواد متأٌنة 
 . تتفكك فً الماء وتعطً أٌونات (  1
مثل كلورٌد المغنٌسٌوم وبرومٌد ( 2

 . الصودٌوم 

 مواد غٌر متأٌنة 
 .  تتأٌن عند ذوبانها فً الماء ( 1
 . االٌثانول  –مثل السكروز ( 2

 الخواص الجامعة للمحالٌل 

االرتفاع فً درجة 
 الغلٌان 

االنخفاض فً درجة 
 التجمد 

االنخفاض فً الضغط 
 البخاري 

 الضغط األسموزي 



      
 4كٌمٌاء

االحماض 
 والقواعد



 الفرق بٌن 

 القواعد  األحماض 

 .  طعمها الذع (  1
تحول ورقة تباع الشمس ( 2

 .  الزرقاء إلى اللون األحمر 
محالٌلها موصلة للتٌار ( 3

 .  الكهربائً 

 .  وملمسها زلق , طعمها مر (  1
تحول ورقة تباع الشمس ( 2

 .  الحمراء إلى اللون األزرق 
محالٌلها موصلة للتٌار ( 3

 .  الكهربائً 

















      
 4كٌمٌاء

األكسدة 
 واالختزال









      
 4كٌمٌاء

 الكٌمٌاء الكهربائٌة



   انكهروكيميبئيةانخاليب  اوىاع

هً األنظمة التً ٌتم فٌها  االلكترولٌتٌةالخالٌا 
تحوٌل الطاقة الكهربائٌة إلى طاقة كٌمٌائٌة نتٌجة 

ال تحدث بشكل تلقائً . وأختزالتفاعالت أكسدة 
 .خارجى كهربىتحدث بفعل تطبٌق جهد  انما

 :  قسمٌن الىوتنقسم  الكهروكٌمٌائٌةالخالٌا التً تتم فٌها التفاعالت الكهربٌة تعرف بالخالٌا 
 

 :  Electrolytic cells الكترولٌتٌةخالٌا 
 هً التً ٌحدث فٌها تفاعالت كٌمٌائٌة نتٌجة مرور تٌار كهربائً فً محلول 

 اي هً الخلٌة التً ٌتم فٌها . بالخالٌا التحلٌل الكهربائً وتعرف  الكترولٌتً
 تحوٌل الطاقة الكهربائٌة الى طاقة كٌمٌائٌة 



   انكهروكيميبئيةانخاليب  اوىاع

   :Galvanic cell جلفانٌةخالٌا  
 هً التً تنتج تٌار كهربائً نتٌجة لبعض التغٌرات أو التفاعالت الكٌمٌائٌة 

 تحوٌل الطاقة الكٌمٌائٌة الى طاقة اي هً الخلٌة التً ٌتم فٌها .فٌها التً تحدث 
 نتٌجة حدوث تفاعل كٌمٌائً   كهربائٌة 

هً األنظمة التً ٌتم فٌها  الجلفانٌةالخالٌا 
تحوٌل الطاقة الكٌمٌائٌة إلى طاقة كهربائٌة 

تحدث بشكل  وأختزالنتٌجة تفاعالت أكسدة 
 .تلقائً مستمر 



 تطبٌقات الكٌمٌاء الكهربٌة اهم

 االلكترولٌتٌةتطبٌقات على الخالٌا  -1
ٌكون ( كهربىخلٌة تحلٌل )حٌث ٌتم عمل خلٌة الكترولٌتٌة : تنقٌة المعادن -أ

ٌكون فٌها المهبط  و( القطب الموجب)فٌها المعدن المراد تنقٌته مصعدا 
عند توصٌل الخلٌة تترسب الشوائب . من نفس المعدن لكن نقٌا( القطب السالب)
بعدها تختزل تلك االٌونات  و( منتجا اٌونات ذائبة)ٌبدأ المصعد فى التأكسد  و
 (.المهبط) النقىتترسب على المعدن  و
  

 :الجلفانٌةتطبٌقات على الخالٌا  -2
 حلها وتفسٌر ظاهرة تأكل المعادن  -جخالٌا الوقود   – بالبطارٌات   -أ

 .الصودٌوم كلورٌد لمصهور الكهربىتحضٌر الصودٌوم عن طرٌق التحلٌل : مثال: استخالص الفلزات -ب

 :ٌكون فٌها كهربىخلٌة تحلٌل : الكهربىالطالء  -ج
 مصعد( = الفضة مثال)المعدن المراد الطالء منه  ومهبط = المعدن المراد طالئه 

http://2.bp.blogspot.com/-gV38hUfvGms/Tv7Qfu6hEnI/AAAAAAAAAHQ/hv5CbkG0-So/s1600/imagesCA73IOYY.jpg


 الملحٌة؟( الجسر)ما فائدة القنطرة 

  الجلفانٌةمكونات الخلٌة 

Cu2+   +  2e   =  Cu 

 ترسب

Zn =  Zn2+ +   2e 

 ذوبان   

؟؟
طب

ل ق
ة ك

كتل
ث ل

حد
ا ٌ
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 4كٌمٌاء

المركبات العضوٌة 
 الحٌوٌة



 بولٌمرات عضوٌة تتكون من أحماض أمٌنٌة مرتبطة معا بترتٌب معٌن 

األحماض األمٌنٌة هً 
جزٌئات عضوٌة توجد فٌها 

 الكربوكسٌلمجموعة 
 .  ومجموعة األمٌن 

رابطة :  الببتٌدٌةالرابطة 
األمٌد التً تجمع حمضٌن 

 .  أمٌنٌٌن 

السلسلة :  الببتٌدعدٌد 
أمٌنٌة أو  10المكونة من 

 .  أكثر 
عندما ٌصل : البروتٌن 

 50طول السلسلة إلى 
 .  حمض أمٌنً 



 أنواع البروتٌنات 

 : تسرٌع التفاعالت 
 اإلنزٌم : مثل 

 :  بروتٌنات النقل 
 الهٌموجلوبٌن :مثل 

 :  الدعم البنائً 
   اإلننسولٌن: مثل 

 الكوالجٌن  

 :  االتصاالت 
 :مثل

 اإلنسولٌن
 هرمون النمو  

 مصادر البروتٌنات 



   والكربونٌل الهٌدروكسٌلمركبات عضوٌة تحتوي على عدة مجموعات من 

 سكرٌات متعددة  سكرٌات ثنائٌة  سكرٌات أحادٌة 



   اللٌبٌدات  

 جزٌئات حٌوٌة كبٌرة غٌر قطبٌة 

وحدة البناء فٌها  
 األحماض الدهنٌة 

 :  من خصائصها  
 .  تخزن الطاقة بشكل فعال  -1
 .  تكون معظم األغشٌة الخلوٌة  -2



 أنواع األحماض الدهنٌة 



   اللٌبٌداتأنواع  

 الثالثٌة  الجلٌسرٌدات 
 دهون : صلبة 
 زٌوت : سائلة 

 الفوسفورٌة  اللٌبٌدات 
ٌوجد بكثرة فً األغشٌة 

 البالزمٌة 

 الشموع  
تتكون من اتحاد حمض 

دهنً مع كحول ذي 
 سلسلة طوٌلة 

   الستٌروٌدات 
تحتوي على  لٌبٌدات

حلقات متعددة مثل 
 الكولٌسترول 



 : وحدة البناء األساسٌة  
   النٌوكلٌوتٌد

 حٌوي ٌحتوي على النٌتروجٌن  مبلمر 

 : أهمٌته  
تخزٌن المعلومات 

 الوراثٌة ونقلها 

مجموعة فوسفات  
 غٌر عضوٌة 

قاعدة 
 نٌتروجٌنٌة 

سكر أحادي ذو  
 خمس ذرات كربون 



 DNA  RNA 

 .  ٌقوم بتخزٌن المعلومات الوراثٌة  
 .  ٌتكون من شرٌطٌن 

 .  النٌوكلٌوتٌدوحدة البناء 
 .  راٌبوز دٌوكسًٌحتوي على سكر 
 – ثاٌمٌن –القواعد هً أدنٌن 

 .   ساٌتوسٌن – جوانٌن

ٌقوم بنقل واستخدام  المعلومات  
 .  الوراثٌة 

 .  ٌتكون من شرٌط واحد  
 .  النٌوكلٌوتٌدوحدة البناء 

 .  الراٌبوزٌحتوي على سكر 
 –ٌوراسٌل –القواعد هً أدنٌن 

 .   ساٌتوسٌن – جوانٌن


