
 ( : 792 – 788) تغٌرات الحالة :  11ملخص الدرس االول من الوحدة 

 ما سبب تغٌر حالة المادة ؟: س

 . نتٌجة التغٌر فً طاقة الحرارة   
 ماذا ٌعنً التغٌر الفٌزٌائً ؟: س
 .المكونة له (أصلها)هو التغٌر الذي ٌؤدي إلى تغٌٌر شكل الجسم دون تغٌٌر نوع المادة   

 اذكر أنواع تغٌرات المادة ؟: س

 .تحول المادة الصلبة إلى سائلة بسبب الحرارة : االنصهار  -1

 .تحول المادة السائلة إلى غازٌة بسبب الحرارة : التبخر  -2

 .تحول المادة الغازٌة إلى سائلة بسبب البرودة : التكثف  -3

 .تحول المادة السائلة إلى صلبة بسبب البرودة: التجمد  -4

 .تحول المادة الصلبة إلى غازٌة دون المرور بالحالة السائلة بسبب الحرارة: التسامً  -5

 مانوع تغٌر حاالت المادة ؟: س

 تعتبر تغٌرات حاالت المادة تغٌرات فٌزٌائٌة        

 كٌف تتأثر حركة جزٌئات المادة أثناء التغٌرات؟: س

 .بشكل متقارب جدا . فً الحالة الصلبة تكون حركة جزٌئات المادة فً مكانها 

 .تتحرك جزٌئات المادة على نحو أسرع من الصلبة   فً الحالة السائلة

 .فً الحالة الغازٌة تكون حركة جزٌئات المادة هً األسرع وتتباعد كثٌرا عن بعضها 

تزداد كثافة معظم المواد عند تحولها من الحائلة السائلة إلى الحالة الصلبة بسبب تقارب دقائقها عند : معلومة 

 .فقدانها الحرارة 

 .بسبب انتظام مكوناته وتباعدها أكثر من السوائل األخرى   ما السبب ؟.  لكن ٌشذ عن ذلك الماء تقل كثافته -

 متى تتغٌر حالة المادة ؟: س

 :تتغٌر حالة المادة عند درجات حرارة معٌنة 

 .الدرجة التً تبدأ عندها المادة بالذوبان أو االنصهار : درجة االنصهار  -1

 .الدرجة التً تبدأ عندها المادة بالغلٌان : درجة الغلٌان  -2

 .الدرجة التً تبدأ عندها المادة بالتجمد : درجة التجمد  -3

 اذكر أمثلة لدرجة االنصهار والغلٌان عند بعض المواد ؟:س

 .درجة مئوٌة  100ودرجة غلٌانه   -        صفر: الماء درجة انصهاره -1

 .درجة مئوٌة  2861ودرجة غلٌانه  -    1538: الحدٌد درجة انصهاره  -2

 لماذا نحس بحرارة البخار عندما ٌتكاثف على أجسامنا ؟: س

 .عند تحول بخار الماء إلى ماء سائل على الجلد ٌخسر طاقة حرارٌة ٌكتسبها الجلد 

 ماذا ٌعنً التمدد الحراري واالنكماش الحراري ؟: س

 .تسمى زٌادة حجم المادة نتٌجة الحرارة بالتمدد الحراري  -

 .وٌسمى نقصان حجم المادة نتٌجة فقدان الحرارة باالنكماش الحراري  -

 .وتتمدد السوائل وتنكمش أكثر من المواد الصلبة  -تتمدد الغازات وتنكمش أكثر من السوائل : معلومة 

 منحنى تسخٌن الماء



 :(  824 –818) المركبات والتغٌرات الكٌمٌائٌة :  11الوحدة الثالث من ملخص الدرس 

 ؟مما ٌتكون ملح الطعام : س

  (  المركب كلورٌد الصودٌوم ) الكلور والصودٌوم : من أتحاد عنصرٌن هما .

 لماذا تختلف خصائص كلورٌد الصودٌوم عن خصائص الفلز والغاز المكونان له ؟: س
 بسبب اتحاد ذرات فلز الصودٌوم مع ذرات غاز الكلور النتاج مادة جدٌدة ذات صفات جدٌدة 

 (وال تتكون إال بحدوث التفاعالت الكٌمٌائٌة ) اتحاد عنصرٌن أو اكثر لتكوٌن مادة جدٌدة  ؟ما المقصود بالمركب : س

 ٌتكون من اتحاد الحدٌد فً الجسم مع األكسجٌن فً الهواء ؟ كٌف ٌتكون صدأ الحدٌد : س

 ٌشٌر إلى العناصر المكونة له وعدد ذراتها فً المركب  ؟( الصٌغة الكٌمٌائٌة ) إلى ما ٌشٌر األسم الكٌمٌائً للمركب : س

   الجزء األخٌر من العنصرأي جزء من االسم الكٌمٌائً ٌتغٌر فً كثٌر من األحٌان ؟ : س

Cعلى ماذا تدل الصغة الكٌمٌائٌة لسكر الفركتوز : س 6 H 1 2 O  ؟ 6

 ذرات من االكسجٌن  6+ ذرة من الهٌدروجٌن  12+ ذرات من الكربون  6: تدل على أن السكر ٌتكون من 

 ( التفاعل لكٌمٌائً ) ارتباط ذرات بطرق جدٌدة لتكوٌن مادة جدٌدة وٌسمى أحٌانا  ؟ما المقصود بالتغٌر الكٌمٌائً : س

 ؟ماذا ٌحدث عند اتحاد الخل مع كربونات الصودٌوم : س

 الماء + راسب من أسٌتات الصودٌوم + تتكون فقاعات غازٌة من غاز ثانً أكسٌد الكربون 

 الكتلة الكلٌة للنواتج= الكتلة الكلٌة للمتفاعالتعندما تكون  ؟فً المعادلة الكٌمٌائٌة حفظ الكتلة كٌف ٌتحقق قانون : س

 والجانب األٌمن من المعادلة ؟  ؟تسمى العناصر على الجانب األٌسر من المعادلة ماذا : س

 النواتج على الجانب األٌمن  –على الجانب األٌسر ( المتفاعالت ) المواد المتفاعلة 

بحٌث تتفكك النواتج لتعود  لعناصرها األصلٌة أو تتحد العناصر قابلة للعكس معظم التفاعالت الكٌمٌائٌة :  هامة مالحظة

 .لتكّون النواتج 

مثل رغوة ) تكّون راسب  – (ضوء أو حرارة او صوت ) انطالق طاقة ما هً مؤشرات التفاعل الكٌمٌائً ؟ : س

 (فقاعات ) تصاعد الغاز  – (تكّون الصدأ ) فقدان اللمعان  – (تأثٌر المبٌض على المالبس ) تغٌر اللون  – (الصابون

البناء الضوئً فً النبات حٌث ٌخزن طاقته فً ما هً العملٌات الحٌوٌة التً تحدث فٌها التفاعالت الكٌمٌائٌة؟  : س

 التنفس الخلوي للكائنات الحٌة حٌث تستخدم الطاقة فً دعم الخالٌا  –األوراق 

 ؟ غاز الهٌدروجٌن واألكسجٌنما هما الغازان المكونان لوقود محركات المكوك الفضائً : س

وفً الصناعة عند صناعة  –التفاعالت فً الطبٌعة أٌضا فً تكوٌن الوقود الطبٌعً االحفوري :  هامة مالحظة 

 .البالستٌك 

 

 

  

 

 

 

 الصٌغة الكٌمٌائٌة  المركب اسم

 Al2O3 (سبب فقدان البرٌق )  أكسٌد االلمنٌوم

 Fe2O3 (  صدأ الحدٌد) الحدٌد  أكسٌد

 معادلة اتحاد الخل مع مسحوق الخبز


