الفصل األول

مقدمة في الكيمياء

الصف األول الثانوي

لماذا ندرس الكيمياء ؟

قصة مادتين

طبقة األوون
مركبات

الكلوروفلوروكربون

المادة وخواصها

الكتلة
الوزن

الكيمياء والمادة
الكيمياء علم أساسي

مقدمة
في
الكيمياء

المالحظة
الفرضية

الطريقة النظامية في البحث

الطرائق العلمية

التجارب

النظرية والقانون العلمي

االستنتاج

أنواع الدراسات العلمية

البحث العملي

بحوث نظرية

الطالب في المختبر

وتستمر القصة

بحوث تطبيقية
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الفصل الثاني

المادة – الخواص والتغيرات

الصف األول الثانوي
حاالت المادة

خواص المادة

الخواص الفيزيائية
الخواص الكيميائية

التغيرات الفيزيائية
تغيرات المادة

صلب
سائل

غاز

التغيرات الكيميائية
حفظ الكتلة

المادة
خواص
والتغير
ات

متجانس
غير متجانس

أنواع المخاليط

المخاليط
التقطير-
الترشيح

فصل المخاليط

التبلور

العناصر
العناصر والمركبات

التسامي
الكروماتوجرافيا

المركبات
الثابتة

قانون النسب
المتضاعفة
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الفصل الثالث

تركيب الذرة

الصف األول الثانوي
الفالسفة االغريق

النظريات القديمة

جون دالتون

حفظ الكتلة

الذرة
تعريف الذرة

اإللكترون

ديمقراطيسس
س

ارسطو
أشعة المهبط
نموذج رذرفورد

النواة

تركيب

العدد الذري

الذرة
كيف تختلف الذرات

النظائر والعدد الكتلي
كتل الذرات
النشاط األشعاعي

األنوية غير
المستقرة والتحلل
األشعاعي

أشعة ألفا
أشعة بيتا

أشعة جاما
أنواع األشعاعات
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الفصل الرابع

التفاعالت الكيميائية

الصف األول الثانوي
معنى التفاعل الكميائي

التفاعالت والمعادالت

أدلة التفاعل الكيميائي

معادالت لفظية

تمثيل التفاعالت الكيميائية
وزن المعادالت الكيميائية

معادالت كيميائية

التكوين

تصنيف التفاعالت
الكيميائية

أنواع التفاعالت الكيميائية

االحتراق
التفكك

التفاعالت
الكيميائية

االحالل البسيط
االحالل المزدوج
المركبات الجزئيئية في محلول

المحاليل الكيميائية

التفاعالت في
المحاليل الكيميائية

المركبات األيونية في محلول

تكون راسب
أنواع التفاعالت الكيميائية في محلول

تكون ماء
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تكون غاز

الفصل الخامس

المول

الصف األول الثانوي
عدد الجسيمات

قياس المادة

المول
عدد أفوجادرو

6.02x1023

كتلة المول
الكتلة والمول

تحويل الموالت إلى كتلة
التحويل بين الكتلة والذرات

المول

موالت المركبات

ألصيغ الكيميائية والمول

الكتلة المولية للمركبات

الصيغة األولية والجزيئية

التركيب النسبي المئوي

تحويل موالت المركب إلى كتلة

تحويل كتلة المركب لموالت

تحويل كتلة مركب إلى عدد جسميات

الصيغة األولية

تسمية األمالح المائية
الصيغة الجزيئية

تحليل األمالح المائية

صيغ المالح المائية
استعماالت األمالح المائية 6

