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املوؤلفون

ــد ســلــهــب ــ ــي ــ ــاه ــ أحمدأن السّيد  فاطمة 

مستوبــــــشــــــار مـــهـــنـــا ــى  مــصــطــف

الّنداف الستار  مــــلــــك الـــــشـــــّواعبد 

ــم ــيـ ــيعـــمـــاد إبـــراهـ ــب ــراق هـــشـــام س

هشــــــــام فالحــــة
وردت الأ�سماء بح�سب الرتتيب الهجائي
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94الدرس السادس: قوة البالس

100الدرس السابع: التحريض الكهرطيسي
107الدرس الثامن: اإللكترونيات في حياتنا

ني
لثا

ل ا
ص

الف

122الوحدة الثالثة: الصيغ والتفاعالت الكيميائية وقوانينها
124الدرس األول: التكافؤ الكيميائي

134الدرس الثاني: صيغ المرّكبات الكيميائية األيونية
142الدرس الثالث: التفاعل الكيميائي

149الدرس الرابع: قانونا التفاعل الكيميائي
155الدرس الخامس: المعادالت الكيميائية

160الدرس السادس: الحساب الكيميائي
174الوحدة الرابعة: الضوء

177الدرس األول: انعكاس الضوء
187الدرس الثاني: انكسار الضوء

196الدرس الثالث: تبّدد الضوء
206الدرس الرابع: العدسات

219الفهرس 

219


