الفصل األول

اإللكترونات في الذرات

الصف الثاني الثانوي
خصائص الموجات

الطبيعة الموجية للضوء
الضوء وطاقة الكم

الطبيعة المادية للضوء

الطيف الكهرومغناطيسي

مفهوم الكم
التأثير الكهروضوئي

طيف األنبعاث الذري

الطبيعة الثانئية للضوء
طاقة ذرة الهيدروجين

نموذج بور للذرة
اإللكترونات
في الذرات

نظرية الكم والذرة

طيف الهيدروجين الخطي
حدود نموذج بور

النموذج الميكانيكي للذرة
مستويات ذرة الهيدروجين

عدد الكم الرئيسي
مستويات الطاقة الثانوي
أشكال المستويات الفرعية

التويع اإللكتروني في الحالة المستقرة

مبدأ أوفباو مبدأ باولي -قاعدة هوند

التوزيع اإللكتروني
التوزيع اإللكتروني

رسم مربعات المستويات الترميز اإللكتروني 2استثناءات التوزيع اإللكتروني

الجدول الدوري والتدرج في الخواص

الفصل الثاني

الصف الثاني الثانوي
تطور الجدول الدوري

تطور الجدول
الدوري الحديث

الجدول الدوري الحديث

جدول نيوالندز
ماير ومندليف -موزلي

الفلزات  -الالفلزات
أشباه الفلزات

ترتيب العناصر وفق التوزيع اإللكتروني

الفئة S

تصنيف العناصر
عناصر الفئات

الفئة P

الفئة d

الجدول
الدوري
والتدرج
في
الخواص

الفئة f

نصف قطر الذرة

نصف قطر األيون
تدرج خواص
العناصر

طاقة التأين
الكهروسالبية -السالبية الكهربائية
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المركبات األيونية والفلزات

الفصل الثالث

الصف الثاني الثانوي
الرابطة الكيميائية

تكون األيون

تكون األيون الموجب
تكون األيون السالب
المركبات األيونية الثنائية

الروابط األيونية
والمركبات
األيونية

خواص المركبات األيونية

البناء الفيزيائي
الخواص الفيزيائي

طاقة الشبكة البلورية

الطاقة والمركبات األيونية
ايون أحادي الذرة

المركبات
األيونية
والفلزات

صيغ المركبات األيوينة
صيغ المركبات األيونية
واسماؤها

الصيغ الكيميائية

أسماء األيونات والمركبات
األيونية
الروابط الفلزية

الروابط الفزية
وخواص الفلزات

أعداد التاكسد

خواص الفلزات

درجة الغليان واالنصهارقابلية السحب والطرق-توصيل الحرارة والكهرباء

-الصالبة والقوة

السبائك الفلزية
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الفصل الرابع

الروابط التساهمية

الرابطة التساهمية

الصف الثاني الثانوي

ما الرابطة التساهمية ؟

تنتج من مشاركة الذرات زوج الكترونات او اكثر

الروابط التساهمية األحادية
الروابط التساهمية المتعددة
قوة الرابطة التساهمية

عندما يشترك زوج
واحد فقط من
االلكترونات في
تكوين الرابطة

الرابطة سيجما

الروابط الثنائية
الروابط الثالثية
الرابطة باي

تسمية الجزيئات
تسمية المركبات الجزيئية الثنائية الذرات
تسمية األحماض
كتابة الصيغ الكيمييائية من أسماء المركبات

الروابط
التساهمية

الصيغ البنائية

التراكيب الجزيئية

تركيب لويس

أشكال الرنين
استثناءات القاعدة الثمانية
أشكال الجزيئات

أقل من  8إلكترونات او أكثر

التهجين
نموذج التنافر بين أواج إلكترونات التكافؤ
كيف تحدد نوع الرابطة جدول 4-7

الميل اإللكتروني والكهروسالبية وخواص الروابط
الكهروسالبية والقطبية

الروابط التساهمية القطبية
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المواد الصلبة التساهمية الشبكية

الفصل الخامس

الحسابات الكيميائية

الصف الثاني الثانوي
عالقة المول بالجسميات
الحسابات
الكيميائية

المقصود بالحسابات الكيميائية

نسبة الموالت

حساب الموالت من المعادلة

الحسابات الكيميائية والمعادالت
الكيميائية

تحويل الموالت إلى كتلة
حساب الكتل

الحسابات
الكيميائية

المادة المحددة للتفاعل

لماذا تتوقف التفاعالت

المادة المحددة والمادة الفائضة

نسبة المردود المئوية

ما مقدار المادة الناتجة
المردود النظري
المردود الفعلي

نسبة المردود المئوية والجدوى األقتصادية
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الفصل السادس

الهيدروكربونات

الصف الثاني الثانوي

المركبات العضوية

دحض فكرة القوة الحيوية بواسطة فوهلر

مقدمة إلي الهيدروكربونات
الهيدروكربونات

مركبات تحتوي على
هيدروجين وكربون
فقط

تنقية المربكات العضوية

األلكانات ذات السالسل المستقيمة

التقطير التجزيئي

التكسير الحراري

األلكانات
األلكانات ذات السالسل المتفرعة
األلكانات الحلقية
الحلقية

الهيدروكربونات

األلكينات والألكاينات

خصائص األلكانات

األلكينات
األكاينات

متشاكالت الهيدروكربونات

المتشاكالت البنائية
المتشاكالت الفراغية

المتشاكالت الهندسية

ذرة الكربون غير المتماثلة
الدوران الضوئي

المتشاكالت الضوئية

الكيرالية
حلم كيكولي  /نموذج النزين الحديث

الصيغة البنائية للبنزين
الهيدروكربونات األروماتية

المركبات األروماتية ( مركبات تحتوي على حلقات بنزين)

تسمية المركبات العضوية األروماتية

مثال  -البنزوبايرين
المواد المسرطنة
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