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العامة 
 والبنيوية

 التحويل بني الواحدات •
 صيغ لويس والشحن املوضعية •
 املدارات الذرية والتوزيع اإللكرتوين والنماذج الذرية •
 املعادالت الكيميائية لغري تفاعالت األكسدة واإلرجاعموازنة  •
املعادلة أو  الكتلة احلجمية(اعتماداً على  احلساب الكيميائي •

حساب ، الكتلة الذرية الوسطية لعنصرحساب ، الكيميائية
 )حساابت التأّين، نسبة عنصر يف مركب

 مردود التفاعل •
 املادة احملددة لنهاية التفاعل •
 أنواع الروابط (بني اجلزيئية وضمن اجلزيئية) •
 وحتديد شكل اجلزيئات  VSEPRنظرية  •

 ّل مواد صلبة)أو حب تمديدابلحتضري احملاليل ( • التحليلية
ن حيث القوة وإن كان عضو�ً أم واألسس (ترتيب ماحلموض  •

 عضوي)غري 
حماليل األمالح واأليو�ت املوجودة فيها (حتديد األيو�ت  •

 وحساب تركيزها) 
 حملول pHحساب  •
 األيو�ت الشاهدة (احليادية) •



 العوامل املؤثرة يف الذوابنية •
 اخلواص اجلمعية للمحاليل •
احمللول  pHاحملاليل املوقية (املفهوم العام وطريقة حساب  •

 املوقي)
 أساس (مبدأ وحساابت)-معايرة محض •
 تفاعالت الرتسيب (أشهر الرواسب) •

 املؤكسدات واملرجعات (أشهرها) • الكهرابئية
 سلسلة اإلزاحة (النشاط الكيميائي) •
تفاعالت األكسدة واإلرجاع (حتديد املرجع واملؤكسد  •

 )املعادالتاألكسدة وموازنة  وحساب رقم
خلية التحليل الكهركيميائي واخللية الفولطية وكيفية اختيار كل  •

 قطب لضمان حدوث التفاعل (مبدأ عام وشرح مبسط)
 القوة احملركة الكهرابئية •
 الطلي الكهركيميائي •

 قواعد تسمية املركبات الالعضوية • الالعضوية
 للعناصراجلدول الدوري واخلواص الدورية  •
 ترتيب املركبات حسب نقطة االنصهار والتجمد •
 األكاسيد احلمضية واألكاسيد األساسية •
 اخلالئط (شرح مبّسط) •
 ملركب العضوي ديد الصيغة األولية (التجريبية)حت •



 احلركية
والتواز�ت 
 الكيميائية

: كيفية حساب اثبت التوازن والرتاكيز عند التوازن الكيميائي •
 لوشاتوليهالتوازن، مبدأ 

 تفاعالت املرتبة األوىل وعمر النصف: حركية التفاعل •
 (حساابت)

 مفهوم املعقد (املركب التناسقي) • املعقدات
 حتديد عدد التناسق •

 ةطاقة جيبس (املفهوم الكيميائي وطريقة و اإلنرتوبيو  اإلنتالبية • الرتموديناميك
 )كل منها  حساب

 قواعد التسمية (مبسطة) • العضوية
 املركبات وحتديد الصيغرسم  •
 ترتيب املركبات حسب درجة االنصهار والتبخر (الغليان) •
 ملركب عضوي ديد الصيغة األولية (التجريبية)حت •
 الزمر الوظيفية (شرح مبسط)  •

(الصيغة العامة وطريقة  DNAو  RNAاحلموض النووية  • احليوية
 التمييز فيما بينها)

أمينية وتشكل األنواع األمفيونية (الزويرتيونية) -αاحلموض  •
 املوافقة هلا

ر�ضيات 
 علميةكتابة و 

 مفهوم األرقام املعنوية وطريقة التعامل معها •
 حل املعادالت الرتبيعية •
 والعمليات احلسابية عليهما)اللوغاريتم النربي والعشري (املبدأ  •

 


