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نقــّدم للمتعلّمــني األعــزّاء كتــاب الكيميــاء املبنــّي وفــق اإلطــار العــام للمنهــاج الوطنــي ووثيقــة املعايــر الوطنيّــة املطــّورة، 

ــال  ــي آم ــب يلبّ ــي والتجري ــث العلم ــى البح ــم ع ــاج قائ ــم منه ــة، وتقدي ــّورات الحاليّ ــة التط ــدف إىل مواكب ــي ته والّت

املتعلّمــني مــن جهــٍة، ومتطلبــاّت ســوق العمــل واملجتمــع املحــّي مــن جهــٍة أخــرى.

يشــهد العــامل ثــورًة معرفيّــًة يرافقهــا تســارٌع يف إنتــاج املعرفــة وانتشــارها وتطــّور التّقانــات املســتخدمة إضافــًة إىل رسعــة 

التغــّرات يف مجــاالت الحيــاة كلّهــا.

ــي ســيكون  ــة الّت ــة والتّقنيّ ــم وبيئتــه، ومواكبــة املســتجّدات العلميّ ــة للمتعلّ لذلــك وجــب ربــط املنهــاج بالحيــاة اليوميّ

ــم مــن الّناحيتــني الفكريّــة والجســديّة، وهــذا مــا يســمح لــه بالتكامــل مــع  لهــا األثــر الفّعــال يف تنميــة شــخصية املتعلّ

ــة املســتدامة. ــة الوطنيّ ــاة املعــارصة، واملســاهمة يف التّنمي ــات الحي متطلّب

ــّذايت، حيــث صيغــت  ــم ال ــة، ويشــّجعه عــى التّعل ــة الرّتبويّ ــم بوصفــه محــور العمليّ ــوى العلمــي املتعلّ يخاطــب املحت

ــم وتثــر دافعيتــه. كــا  موضوعــات الكتــاب بأســلوب علمــي مبّســط وواضــح لتناســب الّنمــو العقــي والعمــري للمتعلّ

ــم مــن مواجهــة املشــكالت الّتــي  يرتكــز املحتــوى عــى املعــارف واملهــارات بعيــداً عــن الحشــو والتّكــرار، وميّكــن املتعلّ

يتعــرّض لهــا يف حياتــه اليوميّــة، وإيجــاد األســاليب املناســبة لحلّهــا، وكذلــك يحفــز املتعلـّـم عــى اكتســاب مهــارات التَواصل 

والتّفكــر والبحــث واالســتنتاج بــدالً مــن تلّقــي املعلومــات وحفظهــا واســتظهارها، كــا يؤكّــد املحتــوى عــى دور املعلّــم 

بوصفــه موّجهــاً للمناقشــة، وميــّراً للعلــم والعمــل.

وكلُّنا أمٌل وثقة أن يحّقق زمالؤنا املعلّمون ما نصبو إليه.
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األهداف العامة للوحدة :
يتعرَُّف حاالت املادة. –

يفهم التغّرات الفيزيائية والكيميائية. –

يتعرَُّف التفاعالت التامة والعكوسة. –

يتعرَُّف تفاعالت األكسدة واإلرجاع وفق املفهوم اإللكرتوين. –

الوحدة األولى
التها    المادة وتحوُّ



ا�هداف:

يتعرَُّف حاالت املادة. ٭

يتعرَُّف التغّرات الفيزيائية. ٭

يُعطي أمثلة عى التغّرات  ٭

الفيزيائية.

يتعرَُّف التغّرات الكيميائية. ٭

يتعرَُّف عتبة التّغرات  ٭

الفيزيائية.

الكلمات المفتاحية:

حالة البالزما. ٭

التحّول الفيزيايئ. ٭

االنصهار. ٭

التميّع. ٭

الغليان. ٭

التكاثف. ٭

التسامي. ٭

التغّرات الفيزيائية. ٭

التغّرات الكيميائية. ٭

عتبة االنصهار. ٭

عتبة الغليان. ٭

أالحُظ وأجيُب:
بالنظر إىل الصورة السابقة: 

هل تشغُل املواد املوجودة فيها حيّزاً من الفراغ؟

هل ميكُن لبعض حواّسك أن تُدرَك هذه املواد؟

هل لجميع هذه املواد كتٌل؟

ماذا أستنتُج مّا سبق؟

املادة: هي كّل ما تشعُر به حواسنا، ولها كتلٌة وتشغُل حيّزاً من الفراغ.

ر يف الجملــة  الكتلــة تعــرِّ عــن كّميــة املــادة يف الجســم، وتُقــدَّ

.kg الكيلوغــرام  بواحــدة  الدوليــة 

إضاءة
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حاالُت الماّدة والتغّيرات
1-1الفيزيائّية والكيميائّية



1-1 احلاالت الفيزيائية للمادة
نشاط )1(:

أنظــُر، ثــّم أقــاِرُن بــني الصــور الثــالث مــن حيــث الحالــة الفيزيائيــة، والشــكل والحجــم، وقــوى الرتابــط بــني دقائــق 

املــادة.

صلباحلالة الفيزيائية

دالشكل غير ُمحدَّ

غير ثابتاحلجم

قوى الترابط
ً أقّل ترابطا

د وحجم ثابت، وتكون دقائقها أشّد ترابطاً. الحالة الصلبة: لها شكل ُمحدَّ

د وحجم ثابت، وتكون دقائقها أقّل ترابطاً. الحالة السائلة: لها شكل غر ُمحدَّ

د وحجم غر ثابت، وتكون دقائقها أقّل ترابطاً من الحالة السائلة. الحالة الغازية: لها شكل غر ُمحدَّ

نتيجة:
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1-2 حالة البالزما

تطورت شاشات العرض بشكل كبر، مع ظهور تقنية البالزما من حيث، 

الدقة وجودة األلوان واألحجام.

ما هي البالزما؟

تجربة:
أُعرُّض لهَب شمعة ُمشتِعلة إىل توتّر كهربايئ عاٍل.

عند تطبيق توتّر كهربايئ عايلقبل تطبيق توتّر كهربايئ عايل عى اللهب

أاُلحُظ أّن اللهب تأثّر بالحقل الكهربايئ، ماذا أستنتج؟

أستنتُج: أّن اللهب يتكّون من دقائق صغرة مشحونة.

هل شاهدت عباراٍت تحذيرية من التوتّر العايل؟

 	66000V إىل  التوتّــر  يرفــع  ســورية  يف  املُتنــاِوب  الكهربــايئ  التيــار  توليــد   عنــد 

وهــذا يــؤّدي إىل تأيّــن الغــازات املُحيطــة بخطــوط النقــل، ويصبــح الهــواء ناقــالً للتيــار الكهربــايئ، مــّا 

يــؤّدي إىل أذيــة أي كائــن حــّي يقــرتب مــن التوتـّـر العــايل إىل مســافات معينــة. مــاذا أســتنتج؟

أستنتج: إّن الهواء تحّول إىل غازات متأيّنة.

ــع دقائــق صغــرة جــداً مشــحونة، وتشــّكل مــا يشــبه الغيــوم الغازيــة أو األشــعة املُتأيّنــة. تســّمى 	  ميكــن أن تتكــّون املــادة مــن تجمُّ

املــادة يف هــذه الحالــة البالزمــا.

انتبه توتّر عايل
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تَُعــّد البالزمــا تجّمــع دقائــق صغــرة جــداً مشــحونة، وتشــّكل مــا يشــبه الغيــوم الغازيــة أو األشــعة املُتأيّنــة، وهــي 

الطــور األكــر شــيوعاً يف الكــون. ألّن اللهــب والغامــة الكونيّــة والنجــوم، والغامــة املُشــّكلة للــذرّة هــي أمثلــة عــن 

البالزما. 

نتيجة:

ــني  ــا القــدرة عــى تأي ــوق البنفســجية، له ــا األشــعة ف ــي تُصِدرهــا الشــمس، ومنه إنَّ اإلشــعاعات الكهرطيســية الت

الغــازات عنــد اخرتاقهــا الغــالف الجــوي األريض، وتكــّون هــذه الغــازات املتأيّنــة طبقــة األيونوســفر التــي تتكــّون مــن 

450 عــن ســطح األرض. km 70 إىل حــوايل  km البالزمــا، وتُحيــط بكرتنــا األرضيــة عــى ارتفــاع يبــدأ مــن 

إثراء:

1-2-1 استعماالت البالزما

يف	  تدخــل  والتــي  املُتكاِملــة  اإللكرتونيــة  الــدارات   صناعــة 

ــع  ــدة تُصنَّ تركيــب كّل جهــاز إلكــرتوين، وهــذا النــوع مــن التكنولوجيــا الدقيقــة واملُعقَّ

باستعال البالزما.

ــال 	  ــر يف مج ــّور كب ــاَّ أّدى إىل تط ــويئ، م ــدر ض ــا كمص ــات البالزم ــتعمل يف شاش تس

ــرض. ــات الع ــا شاش تكنولوجي

يف صناعة مصابيح الفلوروسنت )مصابيح الفلّورة( والنيون.	 

 املحافظة عى نظافة البيئة: 	 

ــواّد  ــن امل ــص م ــة، يف التخلّ ــدول املتقّدم ــن ال ــد م ــاً، يف العدي ــا حالي ــتعَمل البالزم تُس

ــّم  ــي تت ــدة الت ــة الفري ــات الكيميائيّ ــى العملي ــن ع ــة، ُمعتِمدي ــة للبيئ ــاّمة امللّوث الس

داخــل البالزمــا. حيــث ميكــن أن تقــوَم البالزمــا بتحويــل الغــازات الســاّمة املُنبِعثــة مــن 

ــل  ــة مث ــف قليل ــع ومــن عــوادم الســيّارات إىل غــازات نافعــة، وبتكالي َمداخــن املصان

.O2 ــجني  N2 واألكس ــني  ــاَزي النرتوج ــام إىل غ NO الس ــاز  ــل غ تحوي

تُستعَمل البالزما يف صناعة األملاس الصنعي، والرقائق فائقة التوصيل الكهربايئ.	 

تُستعَمل يف الطّب مثل: تعقيم األدوات الطبّية.	 

نشاط )2(:
إّن الجسيات املُشّكلة للبالزما تستجيب للحقول املغناطيسية والكهربائية، فرِّ ذلك.
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يف عــام 1879م اكتشــف العــامل الســر وليــام كروكــس البالزمــا عــن طريــق أنبــوب كروكــس، وأطلــق عليهــا آنــذاك 	 

ــعاعيّة«. »املادة اإلش

اكتشف العامل الريطاين جوزيف تومسون خاصيّات وطبيعة البالزما عام 1897م.	 

يرجــع الفضــل يف تســمية البالزمــا إىل العــامل إيرفينــغ النغمويــر يف عــام 1928م، ألنّــه رأى أنّهــا ُمشــاِبهة لبالزمــا 	 

الــدم.

99% مــن املــادة الكونيــة بــني النجــوم واملجــرّات مــن حيــث الكتلــة والحجــم، وبعــض 	  تشــّكل البالزمــا نســبة 

الكواكــب تشــّكل البالزمــا أغلــب مادتهــا، حيــث يعتــر كوكــب املشــرتي كتلــة هائلــة مــن البالزمــا. 

إثراء:

تتكّون املادة من دقائق صغرة، ولها ثالثة أنواع:

ذّرات مثل الغازات النبيلة واملعادن.. 1

مجموعات أيونية مثل األمالح والحموض واألسس وبعض أكاسيد املعادن.. 2

جزيئات مثل املاء وسكر الطعام وغاز األكسجني وغاز الهدروجني وغرها.. 3

إضاءة

1-3 التغّيرات الفيزيائية
نشاط )3(:

أنظُر إىل املُخطَّط اآليت:

بالزما

سائل

غاز

صلب
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أحددُّ التحّوالت التي يتّم فيها اكتساب الطاقة.	 

أحددُّ التحّوالت التي يتّم فيها فقدان الطاقة.	 

ما تأثر اكتساب الطاقة عى قوى الرتابط بني دقائق املادة؟	 

 هل يتغّر الرتكيب الكيميايئ للادة عند انتقالها من حالة فيزيائية 	 

إىل أخرى؟

ــة،  ــا االهتزازي ــزداد حركته ــًة ت ــادة طاق ــُق امل ــب دقائ ــا تَكتِس ــتنتج: عندم أس

ــة إىل أخــرى. ــا، فتنتقــل املــادة مــن حال ــني دقائقه ــط ب وتضعــف قــوى الرتاب

سائلبالزما

ازدياد الطاقة

صلبغاز

تساؤل: ماذا يحدث عندما تفقد دقائق املادة السائلة طاقتها الحرارية؟

التغّر الفيزيايئ: هو تغّر يطرأ عى حالة املادة فتتحّول من حالة إىل أخرى دون تغّر تركيبها الكيميايِئ.

نشاط )4(:
اعتاداً عى املُخطّط السابق ماذا يُقَصد بكّل من؟

التميّع - االنصهار - التكاثف - التجّمد - التسامي.

1-3-1 عتبة التغّيرات الفيزيائية
تجربة:

ُخذ قطعاً من الجليد، وضعها يف دورق،كا يف الشكل، وضْع ميزان حرارة ُمناِسب.. 1

َضعِ الدورق فوق موقد حراري، والِحظ ارتفاع درجة الحرارة تدريجياً.. 2

دّون مالحظاتك حول:. 3

 	.0 Cc حالة املاء قبل بلوغ درجة الحرارة 

 	.0 Cc حالة املاء عند درجة الحرارة 

داللة ميزان الحرارة يف أثناء تحول املاء من الحالة الصلبة إىل السائل.	 

 30 Cc درجــة انصهــار الغاليــوم 

ــد  ــاره عن ــرك النصه ــو تفس ــا ه م

اليــد؟ راحــة  يف  وضعــه 

ميزان حرارة

جليد

حامل
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ن مالحظاتك حول:. 4 استِمّر بالتسخني، و دوِّ

 	100 Cc حالة املاء قبل الدرجة 

 	100 Cc حالة املاء عند بلوغ الدرجة 

داللة ميزان الحرارة يف أثناء تحوُّل املاء من الحالة السائلة إىل البخارية.	 

أاُلحظ:

0 يبدأ . 1 Cc 0 املاء حالته صلبة )جليد(، وعند بلوغ الدرجة  Cc رجة  قبَل بلوغ الدَّ

باالنصهار ويكون يف الحالتني الصلبة والسائلة، و تبقى درجة الحرارة ثابتة حتى ينصهر 

الجليد بكامله.

2 ..100 Cc تبدأ درجة حرارة املاء السائل باالرتفاع تدريجياً حتى الدرجة 

100، وتبقى درجة الحرارة ثابتة حتى يتبّخر املاء بكامله.. 3 Cc يبدأ املاء السائل بالتحّول إىل الحالة البخارية عند بلوغ الدرجة 

تطلق كلمة بخار عى الحالة الغازية للادة التي تكون صلبة أو سائلة يف درجة حرارة الغرفة.

إضاءة

فــّر ثبــات درجــة الحــرارة يف أثنــاء التحــّول مــن الحالــة الصلبــة إىل الحالــة الســائلة؟ ومــاذا تُدعــى هــذه الفــرتة مــن الزمــن؟ و مــاذا 	 

تُدعــى درجــة الحــرارة عندئــٍذ؟

ــة الفيزيائيــة للــادة مــن الحالــة  ــّر الحال إّن الطاقــة الحراريــة تعمــُل عــى إضعــاف الرتابــط بــني دقائــق املــادة، وتُغ

ــٍذ درجــة االنصهــار. ــة االنصهــار، وتُدعــى درجــة الحــرارة عندئ ــة الســائلة، تُدعــى هــذه الفــرتة بعتب ــة إىل الحال الصلب

فــّر ثبــات درجــة الحــرارة يف أثنــاء التحــّول مــن الحالــة الســائلة إىل الحالــة البخاريــة؟ ومــاذا تُدعــى هــذه الفــرتة مــن الزمــن؟ و 	 

مــاذا تُدعــى درجــة الحــرارة هــذه ؟

ــة  ــة للــادة مــن الحال ــة الفيزيائي ــّر الحال ــة تعمــُل عــى تحطيــم الرتابــط بــني دقائــق املــادة، وتُغ إنَّ الطاقــة الحراري

ــان. ــٍذ درجــة الغلي ــان، وتُدعــى درجــة الحــرارة عندئ ــة الغلي ــة، تُدعــى هــذه الفــرتة بعتب ــة الغازي الســائلة إىل الحال

ــا درجــة الحــرارة التــي يتســاوى عندهــا ضغــط بخــار هــذه املــادة مــع  ــرَّف درجــة غليــان املــادة: بأنّه تُع

ــا بالنســبة  ــة، وقيمته ــان النظامي ى درجــة الغلي ــمَّ ــاً تُس الضغــط الجــوي، و إذا كان الضغــط الجــوي نظامي

100 Cc ــاء النقــي  لل

وإذا ازداد الضغط ترتفع درجة الغليان، وإذا انخفض الضغط تنخفض درجة الغليان.

إضاءة

t°C

time (s)

100

50

0

-30
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1-3-2 أهّمية التغّيرات الفيزيائية
تجربة:

كيف نفصل مكّونات خليط من املاء وامللح؟	 

ــي  – ــاء، وتبّق ــر امل ــظ تبّخ ــاً، أاُلح ــوالً ملحي ــّخن محل أُس

ــة. ــٍة صلب ــح يف حال املل

أُبــرّد البخــار، فيتحــّول إىل حالــٍة ســائلة، فأُســّمي هــذا  –

النــوع مــن التقطــر تقطــراً بســيطاً.

كيــف نَفِصــل مكّونــاِت خليــط مــن املــواد الســائلة، اعتاداً 	 

عــى اختــالف درجــة غليــان كلٍّ منهــا؟

أســّخن خليطــاً مــن املــواد الســائلة، فأاُلحــظ تبّخــر املــواد 	 

عــى مراحــل تبعــاً لدرجــة غليــان كلٍّ منهــا مــن األدىن إىل 

األعــى. أســّمي هــذا النــوع مــن التقطــر، تقطــراً تجزيئيــاً.

نشاط )5(:
كيف يتمُّ فصل مكّونات النفط ؟

فكِّر كيف تستثمر التحّوالت الفيزيائية للحصول عى أشكال ُمختلفة من املواد التي تستعملها يف حياتك اليومية؟	 

لبــة، ثــّم وضُعهــا بقوالــب حيــث يتــمُّ تريدهــا، والحصــول عــى أشــكاٍل ُمناِســبة، مثــل إعــادة تشــكيل املعــادن،  ميكــُن صهــُر املــواد الصُّ

الزجــاج والبالســتيك....إلخ.

1-4 التغّيرات الكيميائية
ُمعظَم الناس يحبّون الحلويات الرشقيّة، ويعود طعمها الحلو إىل احتوائها عى 

ــون والهدروجــني  ــات الســكر الكرب C، عــى الرَّغــم مــن أنَّ مكّون H O12 22 11 الســكروز 

ــاد ترتيــب  ــد ارتبــاط هــذه العنــارص يُع ــو، لكــن عن ــع بالطعــم الحل واألكســجني، ال تتمتَّ

ــكروز ذي  ــب الس ــكيل مرك ــدٌة، لتش ــُط جدي ــّكل رواب ــط، وتتش ــم الرواب ــذّرات فتتحطّ ال

الطعم الحلو.

ميزان حرارة

دورق التقطير

خروج الماء البارد

دخول الماء 
البارد

محلول 
ملحي

موقد بنزن

بخار

مكثف

دورق 
االستقبال

ماء 
مقطر
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نشاط )6(:
ُل وأستنتج: أتأمَّ

تفاعل اإلسمرار األنزمييتأكسد الحديداحرتاق الغاز املنزيل )غاز البوتان(

ماذا ينتُج عند احرتاق غاز البوتان )الغاز املنزيل(؟	 

قارن بني خاصيّات الحديد وصدأ الحديد.	 

هل يتغّر طعم التفاحة املقطّعة بعد تعرُّضها للهواء؟	 

ما تفسرك لحدوث التغّرات يف الحاالت السابقة؟	 

أستنتج: يحدث تفاعل كيميايئ، ويتغّر الرتكيب الكيميايئ للمواد املُتفاِعلة، فتنتج مواد جديدة.

أفكر وأستنتج:
عند مزج حجم من غاز األكسجني مع حجَمني من غاز الهدروجني، وبتمرير رشارة كهربائية يتشّكل املاء، فيحدث التفاعل:

2H O 2H O2 2 2$+

لة:   و بكتابة املُعاَدلة بالصيغ املُفصَّ

ما الروابط التي تفّككت؟	 

ما الروابط التي تشّكلت؟	 

هل رافق التحّول تغّراً يف الرتكيب الكيميايئ؟	 

أستنتج: التغّر الكيميايئ تحّوُل مادة أو أكر إىل مواد جديدة، ويرافُقها تغّر يف تركيبها الكيميايئ.

يف التفاعل الكيميايئ تتحطّم روابط املواد املتفاعلة، وتتشّكل روابط املواد الناتجة.

إضاءة

نشاط )7(:
ــور الهدروجــني،  ــور، لتشــّكيل غــاز فل ــة املعــّرة عــن تفاعــل غــاز الهدروجــني مــع غــاز الفل ــة الكيميائي اكتــب املُعاَدل

داً الروابــط التــي تفّككــت والتــي تشــّكلت. ُمحــدِّ
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رات الكيميائية 1-4-1 أهمّية التغيُّ
الحصول عى بعض املنتجات مثل األدوية واألغذية والفيتامينات واملنظفات والبوليمرات وغرها.

املادة: هي كّل ما تشعر به حواسنا، ولها كتلة، وتشغل حيّزاً من الفراغ.	 

حاالت املادة: صلبة - سائلة - غازية - بالزما.	 

د وحجم ثابت، و دقائقها أشّد ترابطاً.	  الحالة الصلبة لها شكل ُمحدَّ

د، وحجم ثابت، ودقائقها أقّل ترابطاً.	  الحالة السائلة لها شكل غر ُمحدَّ

د، وحجم غر ثابت، ودقائقها أقّل ترابطاً من دقائق الحالة السائلة.	  الحالة الغازية لها شكل غر ُمحدَّ

تَُعّد البالزما تجّمَع دقائق صغرة جداً مشحونة، تشّكل ما يشبه الغيوم الغازية أو األشعة املتأيّنة.	 

تتكّون املادة من دقائق صغرة، ولها ثالثة أنواع:	 

ذّرات مثل الغازات النبيلة واملعادن.. 1

مجموعات أيونية مثل األمالح والحموض واألسس وأكاسيد املعادن.. 2

جزيئات مثل املاء وسكر الطعام وغاز األكسجني وغاز الهدروجني وغرها.. 3

التغّر الفيزيايئ: تغّر يطرأ عى حالة املادة، فتتحّول من حالة إىل أخرى دون تغّر تركيبها الكيميايئ.	 

التغّر الكيميايئ: تحّول مادة أو أكر إىل مواد جديدة، ويرافقها تغّر يف تركيبها الكيميايئ.	 

تعّلمت
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أوالً: امأل الفراغات اآلتية مبا يناسبها:

، و يتمُّ بـ . 1 ، و يَُعدُّ تغّراً  يسّمى تحّول املادة من الحالة الغازية إىل الحالة السائلة 

 طاقة حرارية.

، و يتمُّ بــ  . 2 التكاثف هو تحّول املادة من الحالة  إىل الحالة 

طاقة حرارية.

ثانياً: اخرت اإلجابة الصحيحة لكّل مّا يأيت:

الحالة الفيزيائية للادة األكر شيوعاً يف الكون هي:. 1
a .الحالة الصلبةb .الحالة السائلةc .حالة البالزماd .الحالة الغازية

التغّر الفيزيايئ مّا يأيت هو:. 2
a .الصدأb .التساميc .التحلّل الكهربايئd .الهدرجة

التغّر الكيميايئ مّا يأيت هو:. 3
a .التقطرb .الغليانc .االحرتاقd .التميّع

تُفَصل ُمكّونات النفط بعملية:. 4
a .التساميb .التقطر البسيطc .التقطر التجزيئيd .الرتشيح

أفضل طريقة لفصل امليتانول )الكحول( عن املاء هي:. 5
a .التقطر البسيطb .التقطر التجزيئيc .التبخرd .الرتسيب

املادة التي دقائقها أقّل ترابطاً من املواد اآلتية هي:. 6
a .النحاسb .غاز الهدروجنيc .املاءd .الفحم

ثالثاً: صّنف التحّوالت اآلتية إىل تحّوالت فيزيائية وتحّوالت كيميائية:

احرتاق الورق.. 1

استعال بيكربونات الصوديوم يف صناعة الحلويات.. 2

صدأ الحديد.. 3

ذوبان امللح يف املاء.. 4

هطول املطر.. 5

تخلّل الفواكه.. 6

تخّمر العجني.. 7

تخّر اللنب.. 8

ــق،  ــني الدقائ ــط ب ــوى الرتاب ــث: ق ــن حي ــة م ــة الغازي ــائلة، والحال ــة الس ــة، والحال ــة الصلب ــني الحال ــارن ب ــاً: ق رابع

الحجميــة. والكتلــة  والحجــم،  والشــكل، 

أختبر نفسي
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خامساً: أكِمل خارطة املفاهيم اآلتيّة:

دقائق المادة

ذرات

مثل حمض 
الكبريت CO2مثل 

حــاً الروابــط التــي  ــة املعــّرة عــن تفاعــل غــاز الهدروجــني مــع غــاز الكلــور، ُموضِّ ــة الكيميائي سادســاً: اكتــب املُعاَدل

ــي تشــّكلت. ــت، والت تحطّم

ح بتجربٍة كيف نَفِصل خليطاً من مسحوق النحاس وبرادة الحديد وملح الطعام. سابعاً: وضِّ

98. املطلوب: Cc 883، ودرجة انصهاره  Cc ثامناً: إذا علمت أنَّ درجة غليان الصوديوم 

 ما الحالة الفيزيائية للصوديوم عند درجات الحرارة اآلتية؟ 	 

.883 Cc  ،99 Cc  ،89 Cc  ،98 Cc

ــن 	  ــبة م ــوم يف رشوط ُمناِس ــّم تســخني الصودي ــه يت ــن، بفــرض أنَّ ــة الزم ــّر درجــة الحــرارة بدالل ــح تغ ــاً يوّض ارســم ُمخطَّطــاً بيانيّ

.1000 Cc 0 إىل الدرجــة  Cc الدرجــة 

وّضح عى الرسم الحاالت الفيزيائية للصوديوم وعتبة االنصهار وعتبة الغليان.	 

نأخذ قارورة ماء ُمثلَّجة ُمحَكمة اإلغالق، ونضُعها خارج الثالجة. ماذا تالحظ بعد فرتة قصرة؟ فرِّ ذلك؟

تفكير ناقد

ابحث يف مكتبة املدرسة والشابكة عن:

كيفية استثار التّغرات الفيزيائية والكيميائية يف إعادة تدوير النفايات.. 1

تطبيقات البالزما وآلية استعالها يف حياتنا العملية.. 2

األمطار الصناعية.. 3

أبحث أكثر
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البطلة األوملبية العاملية غادة شعاع، رفعت العلم السوري يف املحافل العربية واألسيوية والعاملية.

ــة الالزمــة ليقــوم باألنشــطة الجســدية املُختلِفــة مــن خــالل  ــايض عــى الطاق يحصــل الري

ــة. ــة ُمختلِف تفاعــالت كيميائي

ا�هداف:

يتعرَُّف التفاعالت التّامة. ٭

يتعرَُّف التفاعالت العكوسة. ٭

يتعرَُّف تفاعالت األكسدة  ٭

واإلرجاع.

يُعطي أمثلة عى تفاعالت  ٭

األكسدة واإلرجاع.

يُبنّي أهّمية األكسدة واإلرجاع يف  ٭

الحياة العملية.

الكلمات المفتاحية:

التفاعالت التامة. ٭

التفاعالت العكوسة. ٭

األكسدة. ٭

اإلرجاع. ٭

العامل املُؤكِسد. ٭

العامل املُرِجع. ٭
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2-1 التفاعالت الكيميائية



2-1 دالالت حدوث التفاعل الكيميائي
نشاط )1(:
أالحظ وأستنتج:

تفاعل النحاس مع حمض اآلزوت املركز.احرتاق الخشب بأكسجني الهواء.

تغّر تركيب الخشب عند احرتاقه وانتشار الحرارة.	 

عند تفاعل النحاس مع حمض اآلزوت املركّز يتلّون املحلول بلون أزرق، وينطلق غاز لونه نارنجي.	 

أســتنتج: مــن دالالت حــدوث التفاعــل الكيميــايئ اختفــاء مــواد، تشــّكل مــواد، ظهــور ألــوان، انطــالق غــازات، 

انتشــار روائــح و غرهــا.

قبل القيام بتفاعالت كيميائية يجب الحذر، ومعرفة تأثرها عى صّحة اإلنسان.

NO2 ضار بالصّحة. مثالً: يَُعّد غاز 

إضاءة

2-2 التفاعالت التامة
تجربة:

أدوات التجربة: أنبوب اختبار – برادة حديد – حمض كلور املاء.

أضُع يف أنبوب اختبار كّمية قليلة من برادة حديد.	 

أضيُف كّمية ُمناِسبة من حمض كلور املاء إىل برادة الحديد.	 

ما دالالت حدوث التفاعل؟ كيف يتّم الكشف عن الغاز املُنطلِق؟
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HCl محلول حمض كلور املاء  II برادة الحديدكلوريد الحديد

أالحظ اختفاء برادة الحديد، وتشّكل ُمركَّب لونه أخرض، وانطالق فقاعات غازية. –

أُقرّب عود ثقاب ُمشتِعل من فوهة األنبوب، فيُحدث فرقعة، مّا يدّل عى انطالق غاز الهدروجني. –

يتفاعل حمض كلور املاء مع الحديد، ويتكّون كلوريد الحديد، وينطلق غاز الهدروجني، وفق املُعاَدلة: –

Fe 2HCl FeCl H2 2(s) (aq) (aq) (g)$+ +

ــة، وال  ــواد ناتج ــة إىل م ــواد املتفاعل ــا امل ــّول فيه ــد، تتح ــاه واح ــدث يف اتج ــالت تح ــي تفاع ــة: ه ــالت التام التفاع

ــرة أخــرى. ــة م ــواد املتفاعل ــّون امل ــا، لتك ــرشوط ذاته ــا يف ال ــع بعضه ــواد الناتجــة أن تتفاعــل م تســتطيع امل

نتيجة:

نشاط )2(:
اذكر مثاالً عن تفاعل كيميايئ يعتر تاّماً من بيئتك.

2-3 التفاعالت العكوسة
عنــد مــزج حجــم مــن بخــار اليــود ذي اللــون البنفســجي، مــع حجــم مســاٍو لــه مــن غــاز الهدروجــني عديــم اللــون يف وعــاء مغلــق، 

ــّم يثبــت. ــاً ث ــون البنفســجي ينقــص تدريجي ، نالحــظ أن الل 445 Cc والتســخني إىل الدرجــة 

أالحظ وأستنتج:

شكل 1شكل 2

l2 H2 Hl
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سّم الجزيئات الغازية يف كلٍّ من الشكلني.	 

ما داللة التناقص التدريجي للون البنفسجي، ثّم ثباته؟	 

أالحــظ: يتفاعــل اليــود مــع الهدروجــني ويتكــّون يــود الهدروجــني، الــذي يتفــّكك بالــرشوط ذاتهــا إىل اليــود و 

الهدروجــني.

أي أنَّ التفاعل يحدث باتجاهني متعاكسني) مبارش وعكيس( وفق املُعاَدلة:

I H 2HI( ) ( ) ( )2 g g g2 m+
مبارش

عكيس

التفاعــالت العكوســة هــي تفاعــالت تتــّم باتجاهــني حيــث إنَّ املــواد املتفاعلــة ال تســتهلك كلّيــاً، ألّن املــواد الناتجــة 

تتفاعــل فيــا بينهــا لتعطــي املــواد املتفاعلــة يف الــرشوط ذاتهــا.

نتيجة:

نشاط )3(:
ــبة  ــني يف رشوط مناس ــني والهدروج ــازي النرتوج ــني غ ــوس ب ــل العك ــن التفاع ة ع ــرِّ ــة املع ــة الكيميائي ــب املُعاَدل اكت

لتكــّون غــاز النشــادر.

2-4 تفاعالت األكسدة و اإلرجاع
تجربة:

أدوات التجربة: أنبوب اختبار – أكسيد النحاس II – مسحوق الفحم – موقد بنزن – أنبوب يحوي رائق الكلس.

أخلُط كميًة من أكسيد النحاس II مع كّميٍة ُمناِسبٍة من مسحوق الفحم.	 

أُركّب الجهاز املُبنّي يف الشكل.	 

أُسخِّن األنبوب الذي يحوي الخليط السابق لدرجة حرارة ُمناِسبة، ماذا أاُلحظ؟	 
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عى ماذا يدّل تعّكر رائق الكلس؟	 

ما اسم املادة الحمراء الناتجة؟	 

أســتنتج: يتفاعــل مســحوق الفحــم مــع أكســيد النحــاس II، وينطلــق غــاز ثنــايئ أكســيد الكربــون الــذي يُعّكــر رائــق 

ــر. ــاس األحم ــج النح ــس، وينت الكل
C 2CuO CO 2Cu( ) ( ) ( ) ( )2s s g s+ +

3
وفق املُعاَدلة اآلتية: 

أالحظ من املُعاَدلة:
أنَّ الكربون اكتسب األكسجني، بينا أكسيد النحاس فقد األكسجني.

العملية التي تكتسب فيها املادة األكسجني تُسّمى تفاعل أكسدة.	 

العملية التي تفقد فيها املادة األكسجني تُسّمى تفاعل إرجاع.	 

عمليتا األكسدة واإلرجاع متالزمتان.	 

نشاط )4(:
يتفاعل أكسيد الحديد III مع أحادي أكسيد الكربون، وفق املُعاَدلة اآلتية:

Fe O 3CO 3CO 2Fe( ) ( ) ( ) ( )2 3 2s g g s$+ +

حّدد املادة التي اكتسبت األكسجني، وماذا يُسّمى تفاعلها؟ –

حّدد املادة التي فقدت األكسجني، وماذا يُسّمى تفاعلها؟ –

األكسدة واإلرجاع وفق املفهوم القديم

األكسدة: كسب املادة لألكسجني أو الكلور أو فقد الهدروجني

اإلرجاع: خسارة األكسجني أو الكلور من املادة أو اكتساب الهدروجني

إضاءة

2-4-1 املفهوم اإللكتروني لألكسدة و اإلرجاع
ليــس بالــرضورة أن ترتافــَق تفاعــالت األكســدة واإلرجــاع باألكســجني، وبالتــايل البــدَّ مــن التعــرُّف إىل مفهــوم جديــد لألكســدة واإلرجــاع، 

وهــو املفهــوم اإللكــرتوين.

أالحُظ وأستنتج:
أنظُر إىل الصور التي تعّر عن تفاعل املغنزيوم مع زهر الكريت. 
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شرائط مغنزيومكبريتكبريتيد المغنزيوم

Mg S Mg S2 2+ +
3 + -

أالحظ:

عنــد تفاعــل الكريــت مــع املغنزيــوم بالحــرارة، يفقــد املغنزيــوم إلكرتونـَـني، وتُســّمى عمليــة أكســدة، ويكتســب الكريــت إلكرتونـَـني، 	 

MgS. وفــق املُعاَدلــة اآلتيــة: وتُســّمى عمليــة إرجــاع، ليتكــّون كريتيــد املغنزيــوم 

Mg S MgS( ) ( ) ( )s s s$+

Mg، ويقوم بدوٍر ُمرِجع. – 2+ يفقد املغنزيوم زوجاً إلكرتونياً ُمتحوِّالً إىل 

Mg )أكسدة( Mg 2e2$ ++ -

S، ويقوم بدوٍر ُمؤكِسد. – 2- يكتسب الكريت زوجاً إلكرتونياً ُمتحوِّالً إىل 

2e )إرجاع( S S 2$+- -

تفاعل األكسدة: هو التفاعل الذي يتّم فيه فقدان إلكرتونات.	 

تفاعل اإلرجاع: هو التفاعل الذي يتّم فيه اكتساب إلكرتونات.	 

العنرص الذي يفقد اإللكرتونات يُسّمى عامالً ُمرِجعاً.	 

العنرص الذي يكسب اإللكرتونات يُسّمى عامالً ُمؤكِسداً.	 

نتيجة:

تطبيق:
ر غاز الهدروجني عى مسحوق أُكسيد النحاس II الساخن:. 1 مُيرَّ

ة عن التفاعل الحاصل:	  أكتُب املُعاَدلة الكيميائية املُعرِّ

CuO H Cu H O( ) ( ) ( ) ( )2 2s g s g+ +
3
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أكتُب امُلعاَدلة بالشكل األيُوين:	 

H فقدان إلكرتونات )أكسدة( 2e 2H2$ +- +

Cu اكتساب إلكرتونات )إرجاع( 2e Cu2 $++ -

أجمُع املُعاَدلتنَي:

Cu H Cu 2H2
2$+ ++ +

د العامل املُؤكِسد والعامل املُرِجع.	  أحدِّ

أفّر ملاذا مل يحدث تفاعل أكسدة أو إرجاع عى عنرص األكسجني.	 

د:. 2 ة عن تفاعل الزنك مع حمض الكريت املُمدَّ أكتب املُعاَدلة الكيميائية املُعرِّ

Zn H SO ZnSO H(s) 2 4 4 2$+ +

أكتب املُعاَدلة بالشكل األيُوين:

Zn خسارة إلكرتونات )أكسدة(. Zn 2e2$ ++ -

2H اكتساب إلكرتونات )إرجاع(. 2e H2$++ -

أجمع املعادلتني:

Zn 2H Zn H( ) ( ) ( ) ( )
2

2s aq aq g$+ +++

أحّدد العامل املُؤكِسد والعامل املُرِجع.	 

أفّر ملاذا مل يحدث تفاعل أكسدة أو إرجاع عى أيُون الكريتات.	 

نشاط )5(:
ــرتوين  ــوم اإللك ــق املفه ــّدد وف ــّم ح ــور، ث ــاز الكل ــع غ ــد م ــل الحدي ــن تفاع ــِرة ع ــة املُّع ــة الكيميائي ــب املُعاَدل اكت

املُرِجــع.  والعامــل  املُؤكِســد  والعامــل  اإلرجــاع  األكســدة وتفاعــل  تفاعــل  مــن:  كاّلً  لألكســدة واإلرجــاع 
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2-4-2 بعض تطبيقات األكسدة واإلرجاع
لألكسدة واإلرجاع يف حياتنا تطبيقات عديدة، منها:

استحصال املعادن كالحديد واألملنيوم من فلزاتها.. 1

قرص األلوان كا يف األقمشة والورق.. 2

املُّدخرات والخاليا الكهربائية.. 3

الحصول عى الحديد يف الفرن العايلإنتاج الورقمدخرات كهربائية

التفاعــالت التامــة: هــي تفاعــالت تحــدث يف اتّجــاه واحــد، تتحــّول فيهــا املــواد املُتفاِعلــة إىل مــواد ناتجــة، 	 

وال تســتطيع املــواد الناتجــة أن تتفاعــل مــع بعضهــا يف الــرشوط ذاتهــا، لتكــّون املــواد املُتفاِعلــة مــرة أخــرى.

ــاً، ألّن املــواد 	  ــتهلَك كلّي ــة ال تُس ــّم باتّجاهــني حيــث إنَّ املــواد املُتفاعل تفاعــالت العكوســة: هــي تفاعــالت تت

الناتجــة تتفاعــل فيــا بينهــا لتعطــَي املــواد املُتفاِعلــة يف الــرشوط ذاتهــا.

تفاعل األكسدة: هو التفاعل الذي يتمُّ فيه فقدان إلكرتونات.	 

تفاعل اإلرجاع: هو التفاعل الذي يتمُّ فيه اكتساب إلكرتونات.	 

العنرص الذي يفقد اإللكرتونات يُسّمى عامالً ُمرِجعاً.	 

العنرص الذي يكسب اإللكرتونات يُسّمى عامالً ُمؤكِسداً.	 

تعّلمت
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عنــد تعــرُّض قطعــة مــن الحديــد للهــواء الرطــب يتشــّكل الصــدأ، أيّهــا أكــر كتلــة الحديــد أم كتلــة الصــدأ؟ فــّر 

إجابتــك.

تفكير ناقد

أوال: أمأل الفراغات اآلتية بالكلات املناسبة:

العنرص الذي  اإللكرتونات يُسّمى عامالً ُمرجعاً.. 1

العنرص الذي  اإللكرتونات يُسّمى عامالً ُمؤكسداً.. 2

األكسدة واإلرجاع حادثتان  تتّان يف آٍن واحد، ويطلَق عليها تفاعالت . 3

من أهّم تطبيقات تفاعالت )األكسدة واإلرجاع( الحصول عى  النقيّة، وصناعة املواد . 4

، وصناعة  الكهربائية.

ثانياً: أعِط تفسراً علمياً لكلِّ مّا يأيت:

ال تُستهلَك املواد املُتفاِعلة كلّياً يف التفاعالت العكوسة.. 1

التفاعالت التامة تتمُّ باتّجاٍه واحد.. 2

ــد  ــل املُؤكِس ــاع، والعام ــدة واإلرج ــل األكس داً تفاع ــدِّ ــة، ُمح ــالت اآلتي ــن التفاع ة ع ــرِّ ــادالت املُع ــب املع ــاً: اكت ثالث

املُرِجــع، وفــق املفهــوم اإللكــرتوين لألكســدة واإلرجــاع. والعامــل 

تفاعل األملنيوم مع حمض كلور املاء، حيث يتشّكل كلوريد األملنيوم وينطلق غاز الهدروجني.. 1

2 ..III تفاعل الحديد مع الكلور، حيث يتشّكل كلوريد الحديد

تفاعل غاز األكسجني مع املغنزيوم.. 3

رابعاً: حلَّ املسألة اآلتية .
د، فيُنِتج كريتات األملنيوم، وينطلق غاز الهدروجني. 2.5mol من األملنيوم مع كّمية كافية من حمض الكريت املُمدَّ يتفاعُل 

املطلوب:

اكتب املُعاَدلة الكيميائية املُعّرة عن التفاعل الحاصل، ثّم وازنها.. 1

أِعد كتابة املُعاَدلة بالشكل األيُوين، ثّم حّدد تفاعل األكسدة وتفاعل اإلرجاع.. 2

احُسب عدد موالت امللح الناتج.. 3

احُسب كتلة حمض الكريت املتفاعل.. 4

احُسب حجم غاز الهدروجني املُنطلِق ُمقاساً يف الرشطنَي النظاميَني.. 5

(H:1 Al:27 S:32 O:16)  : علاً أنَّ

أختبر نفسي
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مشروع التفاعالت الكيميائية
تدخل التفاعالت الكيميائية يف مجاالت الحياة كافة، ويف العديد من الصناعات منها:

صناعــة البالســتيك - صناعــة الزجــاج - صناعــة األدويــة - صناعــة اإلســمنت - صناعــة مــواد البنــاء - إنتــاج البرتوكياويــات - إنتــاج الزيــوت 

-الصناعــات الغذائيــة وغرهــا.

هدف المشروع:
التعرّف إىل إحدى الصناعات يف سوريا.

ابحــث يف مكتبــة املدرســة والشــابكة عــن أنــواع املــواد املُســتعَملة يف إطفــاء الحريــق، ُمبيّنــاً آليــة عملهــا وكيفيــة 

اســتعالها.

أبحث أكثر
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مراحل المشروع:
أوال- التخطيط:

التعرّف عى املواد األولية يف هذه الصناعة. –

التعرّف إىل مراحل عمل املنشأة، والتفاعالت الكيميائية يف كّل مرحلة. –

التعرّف عى املنتجات وأهميتها االقتصادية. –

اقرتاح طرائق لتطوير عمل املنشأة. –

ثانياً- التنفيذ:

توزيع طالب الصف إىل مجموعات.. 1

تحّديد مهمة كّل مجموعة:. 2

القيام برحلة علمية إىل أحدى املنشآت الصناعية القريبة من املكان الذي تسكن فيه، أو رحلة إلكرتونية عر الشابكة.

موقع املنشأةاسم املنشأةالصناعةاملجموعة

البالستيك1

الزجاج2

األدوية3

األسمنت4

مواد البناء5

البتروكيماويات6

7

8

تبادل املعلومات بني املجموعات.. 3

يُسلّم نسخة ورقية من البحث، أو نسخة إلكرتونية.. 4

ثالثاً- التقويم:
مناقشة النتائج وإعداد تقرير كامل الصناعة خالل مدة خمسة عرش يوماً.
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أسئلة الوحدة األولى
Zn CuS Cu ZnSO O( ( ( () 4 ) ) 4 )s aq s aq$+ + أوالً: لديك التفاعل املُمثّل باملُعاَدلة اآلتية: 

ادرس التفاعل السابق، ثّم اخرت اإلجابة الصحيحة لكّل مّا يأيت:

العنرص الذي تأكسَد هو:. 1
a .األكسجنيb .الكريتc .الزنكd .النحاس

العنرص الذي أُرِجع هو:. 2
a .األكسجنيb .الكريتc .الزنكd .النحاس

العامل املُرِجع هو:. 3

a .Znb .SO4 2-c .Cu 2+d .S

العامل املُؤكِسد هو:. 4

a .Zn 2+b .SO4 2-c .Cu 2+d .Zn

نوع هذا التفاعل:. 5
a .اتحادb .احرتاقc .تفّككd .)تبادل أحادي )إزاحة

CuSO4، وينتج كمية صلبة لونها أحمر من مادة:. 6 يف أثناء التفاعل يختفي اللون األزرق ملحلول 
a .الزنكb .الكريتc .النحاسd .األكسجني

ثانياً: ضع املُصطلَح املُناِسب بني القوسني أمام كّل من العبارات اآلتية:

 تجّمع لجسيات صغرة جداً، تشّكل غيوماً غازية أو أشعة متأيّنة.. 1

 تحّول املادة من حالة إىل أخرى دون التغير يف طبيعة املادة.. 2

 تحّول املادة من حالة إىل أخرى ويرافقه تغير يف طبيعة املادة.. 3

ــل  ــرتوين لألكســدة، والتفاع ــل اإللك ــب التفاع ــّم اكت ــة، ث ــة موزون ــاَدالت كيميائي ــة، مبُع ــالت اآلتي ــن التفاع ــّر ع ــاً: ع ثالث

لإلرجــاع: اإللكــرتوين 

تفاعل الكالسيوم مع حمض كلور املاء.. 1

تفاعل حمض الكريت املمّدد مع الزنك.. 2

تفاعل كريتات النحاس مع الحديد.. 3
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رابعاً: ميثّل املخطط املرسوم التحّوالت التي تطرأ عى كّمية من املاء املُقطَّر تحت ضغط جوي نظامي:

t°C

t (s)

100.0

0.0

a

b c

d e

f

املطلوب:

حّدد الحاالت الفيزيائية للاء يف كلٍّ مّا يأيت:. 1

.)f إىل e من( ،)e إىل d من( ،)d إىل c من( ،)c إىل b من( ،)b إىل a من(

ما قيمة درجة تجمد املاء املقطر؟. 2

ما قيمة درجة غليان املاء املقطر؟. 3

حّدد الحالة الفيزيائية للاء املقطر التي تكون فيها قوى الرتابط بني دقائقها كبرة جداً.. 4

حّدد الحالة الفيزيائية للاء املقطر التي تكون درجة حرارتها مرتفعة.. 5

خامساً: اكتب املعادالت الكيميائية املعّرة عن التفاعالت اآلتية، ثّم حّدد نوعه تاماً أو عكوساً:

تفّكك حمض الكربون الضعيف إىل ماء وغاز ثنايئ أكسيد الكربون، يف رشوط ُمناِسبة.. 1

تفاعل كلوريد الصوديوم )ملح الطعام( مع نرتات الفضة.. 2

 تأيّن حمض الخل باملاء.. 3

تفاعل غاز بروم الهدروجني مع غاز الكلور يف رشوط مناسبة.. 4

سادساً: لديك الشكل املرسوم مُيثِّل إجراء تجربة يف مختر الكيمياء:

املطلوب:

فّر ملاذا يُجَمع غاز الهدروجني الناتج يف أنبوٍب ُمنكَّس لألسفل . 1

يف وعاء يحوي ماء.

كيف يُكَشف عن غاز الهدروجني الناتج؟. 2

اكتب املُعاَدلة الكيميائية املُمثّلة للتفاعل الحاصل، ثّم حّدد . 3

نوع هذا التفاعل.

احسب كتلة األملنيوم املُتفاِعلة، إذا علمت أّن حجم الغاز الناتج . 4

.0.672 L يف الرشطنَي النظاميَني 

(H:1 ,Cl:35.5 ,Al:27)

HCl(aq)

WaterAl(s)

H2(g)
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األهداف العامة للوحدة:
يتعرَُّف األعداد الكموميّة. –

يتعرَُّف قواعد التوزّع اإللكرتوين. –

يتعرَُّف الجدول الدوري للعنارص. –

يتعرَُّف الدورية. –

الوحدة الثانية
المدارات الذّرية والجدول الدوري

Copernisium
(285)

Cn

Hg

Cd

ZnCu

Ag

Au

Roentgenium
(280)

Rg
Darmstadtium

(281)

Ds

Pt

Pd

NiCo

Rh

Ir

Meitnerium
Mt

Hassium
Hs

Os

Ruthenium
Ru

FeMn

Tc

Re

BhSg

W

Mo

CrV

Nb

Tantalum
Ta

DbRf

Hf

Zr

Ti

Y

Sc

(294)(293)(290)(289)(286)

At

(294)

I

Br

Te

Selenium

SeAs

Cl
Sulphur
SPSi

FONCB

PoBi

Sb

Ge

Sn

PbTl

In

Ga

Al

Rn

Xe

Kr

Ar

Ne

He

Actinide Seriesسلسلة األكتينيدات  

Lanthanide Seriesسلسلة الالنتانيدات  

NoMdFmEsCfBkCmAmPuNpUPaThAc

YbTmErHoDyTbGdEuSmPmNdPrCeLa

Ra

Ba

Sr

Ca

Mg

Be

Fr

Cs

Rb

Potassium
K

Na

Li

H

Na

HydrogenAtomic number العدد الذريهيدروجين

Electrons in each energy level

Elements symbol

اإللكترونات في كل مستوى طاقي

رمز العنصر

Elements name اسم  العنصر

Solid صلب

Liquid

Gas

Not found in nature

سائل

غاز

غير موجود في الطبيعة

Average atomic mass  متوسط الكتلة الذرية

Non metals

Noble gases

ال معادن

غازات نبيلة (خاملة)

Inner transition metals معادن انتقالية داخلية (نادرة)

Alkali metals

Alkaline earth metals

Transition metals

Other metals

معادن قلوية

 معادن ترابية قلوية

معادن انتقالية

معادن أخرى

Lu

Lr

57-71

89-103 Fl   Lv OgTsMcNh
Nihonium Flerovium Moscovium Livermorium Tennessine Oganesson



ا�هداف:

يصف املدار الذّري. ٭

يصف سلوك اإللكرتون عى املدار  ٭

الذّري .

يتعرَُّف األعداد الكموميّة التي  ٭

تصف املدار.

يتعرَُّف قواعد توزُّع اإللكرتونات  ٭

عى املدارات.

ميثّل التوزّع اإللكرتوين لبعض  ٭

الذّرات.

الكلمات المفتاحية:

َموجة. ٭

مبدأ الشّك. ٭

مدار ذّري. ٭

األعداد الكموميّة. ٭

التوزّع اإللكرتوين. ٭

مبدأ باويل. ٭

مبدأ أوف باو. ٭

قاعدة هوند. ٭

تطور مفهوم الذّرة عبر التاريخ

الكثافة االلكترونية
1923

نموذج بور
1913

نموذج رذرفورد
1909

نموذج طومسون
1897

نموذج دالتون
1803

جون دالتون 

1803

جوزيف طومسون 

1897

ارنست رذرفورد 

1909

 نيلز بور

1913 

النظرية الحديثة 

1923

الذرّة أصغر جزء 

من مكونات 

املادة

الذرّة مؤلفة من 

شحنات موجبة 

وشحنات سالبة 

والذرّة متعادلة 

كهربائياً

الذرّة مؤلفة من 

نواة موجبة الشحنة 

والكرتونات سالبة 

الشحنة ومعظم حجم 

الذرّة فراغ

تدور االلكرتونات 

حول النواة يف مدارات 

محددة ولكل منها 

سوية طاقية محددة

تصف سلوك 

االلكرتون وموقعه 

يف الفضاء املحيط 

بالنواة
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1-1 السلوك املوجي للمادة:

 استطاع العامل بور عام 1913 تفسر الطّيف املريئ لذرّة الهدروجني، 

لكّنه مل يستطع تفسر الخطوط الطيفية للذّرات األخرى.

ــة إشــعاع ذي  يُصــدر اإللكــرتون املُتحــرِّك حــول النــواة طاقــًة عــى هيئ

ــة  ــه مــن ســويَّة طاقي ــد انتقال ، عن ــر ُمعــنيَّ د وبتوات طــول َموجــٍة ُمحــدَّ

ــواة(. ــرب إىل الن ــة أدىن )أق ــواة( إىل ســويَّة طاقي أعــى )أبعــد عــن الن

ــه يف  ــرِّك تاُلزم ــادي ُمتح ــيم م ــرويل أنَّ كّل ُجس ــامل دي ب ــرتح الع واق

ــا عكســاً مــع رسعــة الُجســيم.  ــه َموجــٌة، يتناســب طوله حركت

m.v
h=m العالقة بني الجسيم واملوجه بحسب دي برويل 

v رسعة اإللكرتون. m كتلة اإللكرتون، h ثابت بالنك، m طول املَوجة،

إثراء:

1-2 مبدأ الشّك أو عدم التعيني للعالم هايزنبرغ:
نشاط )1(:

ــة  ــل غرف ــواء داخ ــان باله ــان مليئ ــك بالون إذا كان لدي

، وأردنــا قيــاس  x ُمغلَقــة يبعــدان عــن بعضهــا مســافة 

ــك؟ ــن ذل ــل ميك ــة. فه ــك املســافة بدقّ تل
عنــد ُمالمَســتها يف أثنــاء القيــاس ســيتحرَّكان )يتغــرَّ موضعهــا( 

وبالتــايل يكــون القيــاس غــر دقيــق.

ُجســيم صغــر جــداً  تحديــد موضــع ورسعــة  هــل ميكــن 

جــداً؟ صغــر  حيّــز  يف  النــواة  حــول  يــدور  كاإللكــرتون 

أجاب العامل هايزنرغ عى هذا السؤال أنَّه:

ــز صغــر جــداً بــآٍن واحــد وبدقّــة"، وهــذا مــا  "ال ميكــن تحديــد موضــع وكّميــة حركــة جســيم صغــر جــداً كاإللكــرتون يتحــرّك يف حيّ

يدعــى مبــدأ الشــك )عــدم التعيــني(.

وصف هايزنرغ مبدأَه بالقول:

ــة وإّنــا ال نســتطيع معرفــة الحــارض  ــا ال نعــرف الحــارض بدقّ ــة ليــس ألنّن "ال ميكــن تحديــد املســتقبل بدقّ

ــة." بدقّ

إضاءة

n=1
n=4

n=5

n=3

n=6

n=2

n=7

+
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1-3 النظرية احلديثة لبنّية الذّرة:

تقوم عى مفهوَمني أساسيَني:

اإللكرتون ذو طبيعة ثنائية: فهو يسلك سلوك جسيم أحياناً، أو سلوك ظاهرة َموجيّة . 1

أحياناً أخرى.

مبدأ الشك أو عدم التعيني للعامل هايزنرغ.. 2

ــا  ــرتون فيه ــود اإللك ــون وج ــاد يك ــة األبع ــة ثالثي ــو منطق ــذّري: ه ــدار ال املَ

دة  ــدَّ ــاٌد ُمح ــا أبع ــة، وله ــٍة إلكرتوني ــكل غام ــى ش ــون ع ــاالً، وتك ــر احت أك

ــّمى نصــف قطــر املــدار. ــواة، تُس عــن الن

نشاط )2(:
تقوم النظرية الحديثة لبنيّة الذرّة عى مفهوَمني أساسيَني، ما ها؟	 

ما املقصود مببدأ الشّك للعامل هايزنرغ؟	 

1-4 األعداد الكمومّية:

ــكاَن  ــُف م ــالً؛ أي يِص ــاين" مث ــق الث ــث، يف الطاب ــاء الثال ــك" يف البن ــكن؟"، فيجيب ــن تس ــا:" أي ــخص م ــأل ش ــا تس عندم

ــة. ــداد الكموميّ ــّمى األع ــداٍد تس ــّذرّة بأع ــا يف ال عه ــف توضُّ ــن توصي ــات ميك ــك اإللكرتون ــام. كذل ــكنه بأرق س

n 1-4-1 أواًل: العدد الكّمي الرئيسي 

تم تقسيم مدرج برصى إىل صفوف يزداد بعدها عن أرض املرح وهذا يشبه السويات الطاقية الرئيسية يف الغامة 

االلكرتونية التي تزداد طاقتها كلا ابتعدنا عن النواة
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ــة الرئيســة 	  ــويات الطاق د س ــدِّ ــواة، ويُح ــن الن ــرتون ع ــاالً لإللك ــر احت ــد األك د البُع ــدِّ ــيس يُح ــي الرئي ــدد الكم الع

ــرتون. ــا اإللك ــرّك عليه ــي يتح ــدرات الت للم
ويأخذ القيم املبيّنة يف الجدول اآليت:

7654321n

QPONMLKرمز السوّية الطاقية الرئيسية

n رقــم الســويّة  2n2 حيــث  وتُعطــى الســعة العظمــى مــن اإللكرتونــات يف ســويّات الطاقــة الرئيســية حســب مبــدأ بــاويل بالعالقــة: 

الطاقيــة الرئيســية.

نشاط )3(:
M؟ وما السعة العظمى لإللكرتونات يف هذه السوية؟ ما قيمة العدد الكّمي الرئييس للسويّة الرئيسية 

:, 1-4-2 ثانيًا: العدد الكمي الثانوي 
د عدد سويّات الطاقة الفرعيّة يف كّل سويّة رئيسية يُحدَّ

د الشــكل الهنــديس لهــذا املــدار،  ، ويُحــدَّ s  ، p  ،d  ، f وهــي:

. n 1- ويأخــذ القيــم الصحيحــة التــي تــرتاوح بــني الصفــر و 

n0,1,2,3 ............ 1, -=

,3 نوع المحط  = عندما 
شكله أكثر تعقيداً f

,2 نوع المحط  = عندما 
d شكله معقد

,1 نوع المحط  = عندما 
p شكله مغزالن يلتقيان 

بالرأس

s ,0 نوع المحط  = عندما 
شكله كروي

Z

Y

X

Z

Y

X

Z

Y

X

Z

Y

X

نشاط )4(:
؟. 1 n 3= , من أجل  ما القيم التي يأخذها العدد الكمي الثانوي 

ما العالقة بني سويات الطاقة الرئيسية والفرعيّة؟. 2

؟. 3 d ، p ، s ما أشكال املحطات اإللكرتونية 

n=4أربع سويات فرعية

n=3ثالث سويات فرعية

n=2سوياتان فرعيتان

n=1سوية فرعية واحدة
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:m 1-4-3 ثالثًا: العدد الكمي املغناطيسي 
يحــّدد عــدد االتجاهــات واألوضــاع التــي ميكــن أن يأخذهــا محــّط إلكــرتوين عنــد خضوعــه لحقــل مغناطيــيس خارجــي، ويأخــذ أعــداداً 

صحيحــة تــرتاوح بــني:

( )2 1, + m أي مجموع قيمه  ( ..........0.......... ), ,= - +

. s m َمحّط واحد من النوع  0 0,= =

. p m ثالثة محطّات ُمتكاِفئة بالطاقة من النوع  , ,1 0 1 1,= - + =

. d m خمسة محطّات ُمتكاِفئة بالطاقة من النوع  , , , ,2 1 0 1 2 2,= - - + + =

. f m سبعة َمحطّات ُمتكاِفئة بالطاقة من النوع  , , , , , ,3 2 1 0 1 2 3 3,= - - - + + + =

Z

Y

X

f 3

Z

Y

X

f 2               

Z

Y

X

f 1 

Z

Y

X

f 0

Z

Y

X

f 1

Z

Y

X

f 2               

Z

Y

X

f 3

Z

Y

X

d 2               

Z

Y

X

d 1

Z

Y

X

d 2

Z

Y

X

d 1

Z

Y

X

0d

Z

Y

X

p 1

Z

Y

X

p 10

Z

Y

X

p

Z

Y

X

s

: m(Spin) s 1-4-4 رابعًا: العدد الكمومي للف الذاتي 
د جهة دوران اإللكرتون حول محَور مار مبركزه.	  يُحدِّ

مُيثَّل اإللكرتون برسم سهم يشر إىل جهة دورانه حوَل ُمحَوره.	 

تتَّســُع كّل حجــرة )َمحــّط( يف َمــداٍر لــزوج مــن اإللكرتونــات املُتعاكِســة بجهــٍة دورانها 	 

حــول محــور كّل منها.

نشاط )5(:
آخُذ مغناطيَسني ُمستقيَمني وأضعها متوازينَي، بحيث يكون قطباها الشاليان يف االتّجاه ذاته، ماذا أالحظ؟	 

أعكُس القطبَني أحدها بالنسبة لآلخر، ماذا أاُلحظ؟	 

هل ميكن تفسر وجود إلكرتوننَي يف َمحطٍّ واحد مع وجود قوى تنافر كهربايئ بينها وفق ما سبق؟	 

N S

S N
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يتحرّك اإللكرتون حول ذاته حركة مغزليّه تؤّدي لنشوء حقٍل مغناطييس.

إضاءة

1-5 التوّزع اإللكتروني يف الذّرات:

ماذا يُقَصد بـالتوزّع اإللكرتوين؟
هو الكيفية التي تتوزّع فيها اإللكرتونات حول النواة ضمن الغامة اإللكرتونية.

ــة  ــاس كتل 1.6 وق 10 coulombe 19#= - ــرتون  ــحنة اإللك ــاس ش ــن ق ــكان أول م ــي ميلي ــامل األمري الع

m 9.11 10 kge
31#= - اإللكــرتون 

إضاءة

و يتّم ذلك وفق القواعد اآلتية:

أواًل: مبدأ البناء )كليتشكو فيسكي(:
ُتأل اإللكرتونات بدءاً من السويّة الطاقية الفرعيّة األدىن طاقة إىل السويّة الطاقية الفرعيّة األعى طاقة، وفق اآليت:

1s

2s

4s

5s

3s

6s

7s

2p

4p

5p

3p

6p

4d

5d

3d

4f

1s

2s

4s

5s

3s

6s

7s

2p

4p

5p

3p

6p

4d

5d

3d

6d

4f

5f

6d

5f

البداية

النهاية

قة
طا

د ال
ديا

از

Q   n=7

O   n=5

N   n=4

P   n=6

M   n=3

L   n=2

K   n=1

أالحظ:

طاقة املحطّات يف السويّة الفرعيّة تكون جميعها ُمتساوية.. 1

p) طاقتها ُمتساوية. ,p ,p ) px y z  مثال: املحطّات الثالثة يف السويّة الفرعيّة 

2 .. s2 p2 أعى من طاقة السوية  طاقة السوية 

3 .s p d f4 ,4 ,4 ,4

ازدياد الطاقة

=4n فيكون تسلسل سويّات الطاقة الفرعيّة.  إذا كان 

4 .. d3 s4 أخفض من طاقة  طاقة املَدار 
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ثانيًا: قاعدة هوند:
ال ميكن لحجرة كميّة يف أّي مدار أن تضمَّ إلكرتوننَي معاً قبل أن تضمَّ كّل حجرات املدار إلكرتوناً واحداً.

p باإللكرتونات وفق اآليت: مثال: يتمُّ ملُء املدارات 

1
 

2
 

3

4
 

5
 

6

ثالثًا: مبدأ باولي ) مبدأ االستبعاد(:
ال ميكــن أن يكــون إللكرتونــني يف ذرّة واحــدة األعــداُد الكموميّــة األربعــة ذاتُهــا، فــإذا اتّفقــا يف الثالثــة األوىل فســوف يختلفــان يف عــدد 

اللّــف الــذايت.

تطبيق:
He:1s2

ذرّة الهليوم: 2

    

رابعًا: الترميز اإللكتروني:
يعرِّ عن سويات الطاقة الرئيسية، وسويّات الطاقة الفرعيّة، وعدد اإللكرتونات يف سوية الطاقة الفرعيّة.

مثال:
s1 العدد الكمي الرئييس1 عدد االلكرتونات

العدد الكمي الثانوي  H:1s1
1 ذرّة الهدروجني 

Al13  ،  K19 الحظ التوزع االلكرتوين للعنارص اآلتية: 

K:19 s1 2 s2 2 2p6 s3 2 3p6 s4 1

Al:13 s1 2 s2 2 2p6 s3 2 3p1
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1-6 أمثلة على التوّزع اإللكتروني لبعض العناصر:

2

1s

He
2

1s 2s 2p

Ne

10

2 2 6

2p z

1s 2s 2p

F

9

2 2 5

2p y

8

1s 2s 2p

O
2 2 4

2p x

1s 2s 2p

N

7

2 2 3

2s

1s 2s 2p

C

6

2 2 21s 2s

Be

4

2 2

s1

1s 2s 2p

5

B
2 2 1

1s

H

1

1

1s

3

2s

Li
2 1

استثناءات التوزّع اإللكرتوين:

d ُممتلِئــة أو نصــف ُممتلِئــة، مثــل  s و نالحــظ وجــود اســتقرار لــذّرات بعــض العنــارص التــي تكــون فيهــا املــدارات 

عنــرصي الكــروم والنحــاس :

Cr24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5

Cu29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10

إثراء:
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الســلوك املَوجــي للــادة: يُصــِدر اإللكــرتون طاقــًة عــى هيئــة إشــعاٍع عنــد انتقالــه مــن َمــدار أبعــد إىل مــدار 	 

أقــرب إىل النــواة، وميتــّص طاقــًة عنــد انتقالــه بالعكــس، لذلــك هــو جســيم، ويســلك ســلوك َموجــة.

ــر جــداً كاإللكــرتون 	  ــة جســيم صغ ــة أو رسع ــة حرك ــد موضــع وكّمي ــن تحدي ــرغ: ال ميك ــدأ الشــك هايزن مب

ــة. ــز صغــر جــداً بــآن واحــد وبدقّ يتحــرَّك يف حيّ

وصف املدار الذّري: املنطقة التي يكون وجود اإللكرتون فيها أكر احتاالً حول النواة.	 

ــدأ الشــك 	  ــة، مب ــة ثنائي ــني أساســيني .)لإللكــرتون طبيع ــى مفهوم ــوم ع ــذرّة: تق ــة ال ــة لبنيّ ــة الحديث النظري

ــرغ(. هايزن

تعني سويّات الطاقة من خالل معرفة األعداد الكموميّة:	 

n

n , , , , , ,1 2 3 4 5 6 7=

,

[0,(n 1)]-

m
[ ]....... .......1 0 1- +

m s

العدد الكمي الرئيسي يحّدد البُعد
األكثر احتماالً لإللكترون عن النواة

ويحّدد سويات الطاقة الرئيسية للمدارات 
قيمه 

يحّدد دوران اإللكترون حول
محور مار من مركزه

يحّدد عدد السويات الفرعية وشكلها.
قيمه أعداد صحيحة تتراوح بين 

يحّدد األوضاع التي يأخذها المحط
عندما يخضع لحقل مغناطيسي خارجي

قيمه أعداد صحيحة تتراوح بين 

العدد الكّمي الرئيسي 

العدد الكمي الثانوي

العدد الكمي املغناطيسي

العدد الكمومي للف الذاتي

N, 32
M, 18
L, 8

K, 2

Nucleus

يخضع التوزّع اإللكرتوين إىل ثالث قواعد:	 

مبدأ االستبعاد: ال ميكن أن يكون إللكرتوننَي يف ذرٍّة واحدة األعداَد الكموميّة األربعة ذاتها.. 1

مبدأ البناء: إّن اإللكرتونات َتأل املدارات بدءاً من املدار ذي السويّة الطاقية األدىن وبالتدريج.. 2

قاعدة هوند: ال ميكن لُحجرة كّمية يف أّي مدار أن تضمَّ إلكرتوننَي معاً قبل أن تضمَّ كّل ُحجرات املدار . 3

إلكرتوناً واحداً.

تعّلمت
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أوالً: امأل الفراغات بالكلات املناسبة:

1 .. عند انتقال اإللكرتون من سويّة طاقية أقرب إىل سويّة طاقيّة أبعد عن النواة فإنَّه 

2 .. ن من سويَتنَي فرعيَتنَي ها  سويّة الطاقة الرئيسية الثانية تتكوَّ

3 .. د سويات الطاقة الفرعيّة هو  العدد الكمومي الذي يُحدِّ

4 .. s1 يف ذرّة الهليوم يف العدد الكمومي  يختلف اإللكرتونان املوجودان يف املَحّط 

ثانياً: اخرت اإلجابة الصحيحة لكلٍّ مّا يأيت:

1 .: M السعة العظمى من اإللكرتونات للسوية الطاقيّة الرئيسيّة 
a .32b .18c .8d .2

تنتمي السويّة الطاقية الفرعيّة f إىل السويّة الطاقية الرئيسية:. 2
a .األوىلb .الثانيةc .الثالثةd .الرابعة

=2n هي:. 3 , من أجل  القيم التي يأخذها العدد الكمومي 
a .1،2،3b .0،1،2c .0،1d .1،2

) هذا يعنى أنَّ املدار هو:. 4 2, 3)n, == إذا كانت 

a .3db .s3c .3pd .s2

ثالثاّ: ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة، وكلمة غلط أمام العبارة غر الصحيحة وصّححها:

Fe26 يساوي 3 .. 1 عدد اإللكرتونات العزباء )املفردة( يف ذرّة عنرص الحديد 

2 .. 4, =  ، n 1= p4 تكون فيه قيمة  املدار 

s3 هي إلكرتونان.. 3 السعة العظمى للسويّة الطاقية الفرعيّة 

العدد األعظمي لإللكرتونات التي تتّسع لها سويّة الطاقة الرئيسية الثالثة يساوي 8.. 4

رابعاً: رتّب السويّات الطاقيّة اآلتية، تبعاً لنقصان الطاقة:
s2  ، f5  ، d3  ، p4  

خامساً: اكتب التوزّع اإللكرتوين للعنارص اآلتية، بطريقة املربعات واألسهم:
F9  ، Cu29  ، P15  

سادساً: اكتب التوزّع اإللكرتوين للذّرات اآلتية، بطريقة الرتميز اإللكرتوين:
Ar18  ، O8  ، K19  

. املطلوب اكتب: s s p1 2 22 2 4 O هو  سابعاً: إذا علمت أن التوزّع اإللكرتوين لذرّة األكسجني 

a ..العدد الذّري لألكسجنيb ..عدد املحطّات املُمتلِئةc ..عدد اإللكرتونات العزباء

أختبر نفسي
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ثامناً: أكمل الجدول اآليت:

n ,قيمة  رمز احملّطقيمة 

43

21

52

10

ناقش الفرق بني نوذج رذرفورد ونوذج بور والنظرية الحديثة لبنيّة الذرّة.

تفكير ناقد

ــة  ــة املدرس ــث يف مكتب ــرتوين، ابح ــوزّع اإللك ــاء الت ــات يف أثن d3 باإللكرتون ــات  ــل محطّ s4 قب ــات  ــئ محطّ تتل

ــابكة.  والش

أبحث أكثر
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عند زيارتك ملؤسسة استهالكية تجد أّن موادها السلعية رُتِّبت يف أقسام، فهناك قسم لألغذية وللمفروشات، 

وللمنظفات وهكذا ....، وهذا يُسّهل عى املُستهلك الوصوَل إىل القسم الذي يريده، لرشاء املادة السلعية 

املطلوبة.

ا�هداف:

يتعرَُّف إىل الجدول الدوري. ٭

يحّدد موقع عنرص يف الجدول  ٭

الدوري اعتاداً عى البنيّة الذّرية.

يستقرئ صفات عنرص ما من  ٭

موقعه يف الجدول الدوري.

يتعرَُّف عى الخواص الرئيسية  ٭

لبعض الفصائل الكيميائية.

يثّمن دور العلاء يف تطوير الجدول  ٭

الدوري.

الكلمات المفتاحية:

الفصائل. ٭

األدوار. ٭

املعادن القلوية. ٭

املعادن القلوية الرتابية. ٭

املعادن االنتقالية. ٭

الالمعادن. ٭

أشباه املعادن. ٭

الهالوجينات. ٭

الغازات النبيلة. ٭

الالنثانيات. ٭

األكتينات. ٭

اجلدول الدوري عند مندلييف و تطوره
تــّم التعــرّف إىل العنــارص الكيميائيــة مثــل الذهــب 

ــم، حيــث إنَّ هــذه  ــذ القدي والنحــاس والفضــة من

العنــارص توجــد يف الطبيعــة، ويســهل الحصــول 

عليهــا بالطرائــق البدائيــة، وبازديــاد عــدد العنــارص 

 60 مــن  أكــر  عددهــا  بلــغ  التــي  املكتشــفة، 

عنــرصاً معروفــاً، بــدأ العلــاء ُمالَحظــًة تكراريــة يف 

ــة. ــة والفيزيائي ــات الكيميائي الخاصيّ

 أُجِريــت عــّدة محــاوالٍت إليجــاد عالقــاٍت بــني 

خاصيّــات هــذه العنــارص مــن بينهــا جــدول مندليــف، حيــث الحــظ العــامل الــرويس دميــرتي 

مندليــف مفهــوم الدوريــة أو التكــرار يف صفــات العنــارص املعروفــة آنــذاك، ورتّبهــا وفقــاً 

ــك  ــمَّ اكتشــافها يف ذل ــدة مل يت ــارص جدي ــة عن ــة إلضاف ــع فارغ ــرك مواق ــة، وت ــا الذّري لكتله

ــة.      ــا الغــازات النبيل الوقــت، ومنه

 قــام العــامل هــري مــوزيل بإعــادة ترتيــب العنــارص بحســب عددهــا الــذّري، الــذي ميثّــل 

ــرى  ــارص أخ ــت عن ــن أُضيف ــرور الزم ــع م ــرص، وم ــودة يف كّل عن ــات املوج ــدد الروتون ع

ــة. ــة وصنعي طبيعي

 يف مطلــع عــام 2016، بلــغ عــدد العنــارص 118، وبذلــك يكتمــل الجــدول الــدوري، الــذي 

دعــي بالجــدول الــدوري الحديــث.

العامل الرويس دميرتي مندليف

1834-1907م
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2-1 تركيب اجلدول الدوري احلديث:
نشاط )1(:
أالحظ وأستنتج:

Copernisium
(285)

Cn

Hg

Cd

ZnCu

Ag

Au

Roentgenium
(280)

Rg
Darmstadtium

(281)

Ds

Pt

Pd

NiCo

Rh

Ir

Meitnerium
Mt

Hassium
Hs

Os

Ruthenium
Ru

FeMn

Tc

Re

BhSg

W

Mo

CrV

Nb

Tantalum
Ta

DbRf

Hf

Zr

Ti

Y

Sc

(294)(293)(290)(289)(286)

At

(294)

I

Br

Te

Selenium

SeAs

Cl
Sulphur
SPSi

FONCB

PoBi

Sb

Ge

Sn

PbTl

In

Ga

Al

Rn

Xe

Kr

Ar

Ne

He

Actinide Seriesسلسلة األكتينيدات  

Lanthanide Seriesسلسلة الالنتانيدات  

NoMdFmEsCfBkCmAmPuNpUPaThAc

YbTmErHoDyTbGdEuSmPmNdPrCeLa

Ra

Ba

Sr

Ca

Mg

Be

Fr

Cs

Rb

Potassium
K

Na

Li

H

Na

HydrogenAtomic number العدد الذريهيدروجين

Electrons in each energy level

Elements symbol

اإللكترونات في كل مستوى طاقي

رمز العنصر

Elements name اسم  العنصر

Solid صلب

Liquid

Gas

Not found in nature

سائل

غاز

غير موجود في الطبيعة

Average atomic mass  متوسط الكتلة الذرية

Non metals

Noble gases

ال معادن

غازات نبيلة (خاملة)

Inner transition metals معادن انتقالية داخلية (نادرة)

Alkali metals

Alkaline earth metals

Transition metals

Other metals

معادن قلوية

 معادن ترابية قلوية

معادن انتقالية

معادن أخرى

Lu

Lr

57-71

89-103 Fl   Lv OgTsMcNh
Nihonium Flerovium Moscovium Livermorium Tennessine Oganesson

pd

f

s
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ممَّ يتكّون الجدول الدوري؟ 

فّر عدم انتظام شكل الجدول الدوري؟. 2

فّر اختالف عدد األعمدة يف كّل فئة؟. 3

ما العالقة بني عدد أدوار الجدول الدوري وعدد سويّات الطاقة الرئيسية؟. 4

يتكــّون الجــدول الــدوري مــن مجموعــة ُمربَّعــات، كّل ُمربَّــع يحتــوي: اســَم العنــرص، رمــزه، عــدده الــذّري، كتلتــه الذّريــة وتوزّعــه 	 

اإللكرتوين.

رُتّبت العنارص يف املُربَّعات حسب تزايد العدد الذّري، يف فصائل، وأدوار.	 

عــدم انتظــام شــكل الجــدول الــدوري يعــود إىل االختــالف يف التــوزّع اإللكــرتوين للعنــارص، مــّا أدى إىل إدراجهــا يف أربــع فئــات 	 

,s) ُمختلِفــة يف عــدد األعمــدة. p,d, f)

عدد األعمدة يف كّل فئة يساوي عدد اإللكرتونات األعظمي يف السوية الفرعيّة كا يي:	 

ــوية  – ــداً يف الس ــاً واح ــطحيّة إلكرتون ــا الس ــوي طبقته ــي تحت ــة الت ــادن القلوي 1A املع ــا  ــني، ه ــن فصيلت s م ــة  ــّون الفئ تتك

s 2A فصيلــة املعــادن القلويــة الرتابيــة التــي تحتــوي طبقتهــا الســطحيّة إلكرتونــني فقــط يف الســوية الفرعيّــة ، و s ــة  الفرعيّ

ــوم. ، وعنــرص الهلي

8A فصيلــة  – 3A حتــى  ، تبــدأ مــن  p p تتكــّون مــن ســّت فصائــل، إلكرتوناتهــا الســطحيّة تشــغل الســوية الفرعيّــة  الفئــة 

الغــازات النبيلــة.
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B تحتــوي العنــارص االنتقاليــة، وتتــاز عنــارص هــذه الفئــة  – d تتكــّون مــن عــرشة أعمــدة، ُوِضعــت يف مثــاين فصائــل  أمــا الفئــة 

d مــن  ، وبامتــالء جــزيئ أو كّي للســوية الفرعيّــة  n s مــن الســوية الطاقيــة الرئيســية  بامتــالء جــزيئ أو كّي للســوية الفرعيّــة 

.( 1)n- الســوية الطاقيــة الرئيســية 

ــالء  – ــبه امت ــالء أو ش ــة وامت s الخارجي ــة  ــوية الطاقي ــالء كّي للس ــز بامت ــة وتتميّ ــة الداخلي ــارص االنتقالي ــمل العن f تش ــة  الفئ

ــادرة. ــة الن ــى باألترب ــي تدع ــات الت ــات واألكتين ــا الالنثاني ــا مجموعت ــوداً، ه ــرش عم ــة ع ــوي أربع ، وتح ,f f4 5 ــويات  للس

عدد أدوار الجدول الدوري سبعة تقابل سويات الطاقة الرئيسية.	 

نشاط )2(:
الحظ موقع كّل من العنارص اآلتية يف الجدول الدوري:

املجموعة 1: الصوديوم، املغنزيوم، األملنيوم، الحديد والزنك.

املجموعة 2: الكربون، اآلزوت، الكريت و اليود.

املجموعة 3: الجرمانيوم والسيليكون )السيليسيوم(.

توزع العنارص يف الجدول الدوري من حيث خاصيّاتها إىل:

معادن: تقع عى يسار ووسط الجدول الدوري تتشابه بخاصيّاتها الفيزيائية من حيث اللمعان، الريق والناقلية للكهرباء والحرارة، . 1

القدرة عى السحب والطرق وغرها، كا تتشابه بالخاصيّات الكيميائية، فتميل إىل فقد اإللكرتونات السطحيّة بسهولة، فتتآكل 

برعة )مثل عنارص املجموعة 1(.

ال معادن: تقع عى ميني وأعى الجدول الدوري، صفاتها عكس املعادن فهي رديئة النقل للحرارة والكهرباء، هّشة غر قابلة للسحب . 2

أو التصفيح ال بريَق لها، تيل إىل كسب اإللكرتونات )مثل عنارص املجموعة 2(.

أشباه املعادن: تقع عى جانبي الخط املتعرج يف الجدول الدوري لها خاصيّات فيزيائية وكيميائية مشابهة للمعادن والالمعادن . 3

معاً )مثل عنارص املجموعة 3(.

الجرمانيوم من أشباه املعادنزهر الكريتمعدن الذهب

يُعــّد الســيليكون والجرمانيــوم عنرَصيــن مهّمــني يف الصناعــة، والســيّا يف صناعــة رقائــق الحاســوب والخاليــا 

الشمســيّة، كــا اســتعمل الســيليكون يف الجراحــة التجميليــة. 

إثراء:
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2-2 التوّزع اإللكتروني للعناصر واجلدول الدوري:

أالحظ التوزّع اإللكرتوين للعنارص اآلتية، ثّم أجيب عن األسئلة:

H: K(1)

s1 1

1

Li: K(2) L(1)

s s1 2
3

2 1

Na: M(1)K(2) L(8)

ss s p 31 2 2
11

12 2 6

ما عدُد اإللكرتونات يف الطبقة السطحيّة للعنارص السابقة؟. 1

إىل أّي فصيلة تنتمي هذه العنارص؟ وملاذا؟. 2

1A فصيلــة املعــادن القلويــة، ألنَّ عــدد  عــدد اإللكرتونــات الســطحيّة للعنــارص الســابقة واحــد، وتنتمــي إىل الفصيلــة 

s يســاوي الواحــد. ــة  إلكرتونــات الطبقــة الســطحيّة يف الســوية الفرعيّ

نشاط )3(:
، حّدد موقعها يف الجدول الدوري، اعتاداً عى التوزّع اإللكرتوين: Cl17  ، Ne10  ، Mg12 لديك العنارص اآلتية: 

الحّل:

Cl M(7)K(2) L(8)

s ps s p 3 31 2 2
17

2 52 2 6

7A، فصيلة الهالوجينات. يقع الكلور يف الدور الثالث، الفصيلة 
Ne: L(8)K(2)

s ps 2 21
10

2 62

8A، فصيلة الغازات النبيلة. يقع النيون يف الدور الثاين، الفصيلة 
Mg: M(2)K(2) L(8)

ss s p 31 2 2
12

22 2 6

2A، فصيلة املعادن القلوية الرتابية. يقع املغنزيوم يف الدور الثالث، الفصيلة 

د الســويّة الطاقيــة  يحــّدد موقــع عنــرص يف الجــدول الــدوري مــن خــالل التــوزّع اإللكــرتوين للعنــرص، حيــث تُحــدِّ

د مــن خــالل عــدد اإللكرتونــات يف الســويّة  الرئيســية األخــرة الــدور الــذي ينتمــي لــه العنــرص، أّمــا الفصيلــة فتُحــدَّ

الطاقيــة الرئيســية األخــرة.

نتيجة:

نشاط )4(:
Ca20 يف الجدول الدوري اعتاداً عى التوزّع اإللكرتوين. حّدد موقع عنرص الكالسيوم 
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2-3 استخدامات اجلدول الدوري:
للجــدول الــدوري أهّميــة عنــد العلــاء وطــالب الكيميــاء يف دراســة الخــواص الفيزيائيــة والكيميائيــة للعنــارص، وكيفيــة اختالفهــا مــن 

مجموعــة إىل أخــرى ضمــن الجــدول، ومعرفــة خاصيّــات عنــرص مــا، وكيفيــة تفاعلــه مــع عنــرص آخــر، مــن خــالل معرفــة املجموعــة التــي 

ينتمــي لهــا هــذا العنــرص.

2-4 التعّرف على بعض الفصائل الرئيسية يف اجلدول الدوري:
:1A أواًل: فصيلة المعادن القلوية 

Fr وهــو  Cs، والفرانســيوم  Rb، الســيزيوم  K، الروبيديــوم  Na، البوتاســيوم  Li، الصوديــوم  H، الليثيــوم  تضــمُّ )الهدروجــني 

، ويعتــر الهدروجــني مــن الالمعــادن. s عنــرص ُمشــع( وهــي عنــارص تنتهــي جميعهــا بإلكــرتون تكافــؤ واحــد يف الســويّة الفرعيّــة 

ا طاقة التأيّن الثانية، فهي عالية.	  +M، أمَّ طاقة تأيّنها األوىل ضعيفة لسهولة تحّرر إلكرتون التكافؤ وتعطي أيُوناً موجباً 

تتناقص درجتا االنصهار والغليان للمعادن القلوية بازدياد العدد الذّري.	 

تتاز املعادن القلوية بريق أبيض فيض، عدا السيزيوم أصفر ذهبي، ويزول الريق عند التعرّض للهواء.	 

تتمتع بقدرة إرجاعية عالية.	 

جيدة النقل للحرارة والكهرباء.	 

:2A ثانيًا: فصيلة المعادن القلوية الترابية 
ــارص  ــع(. وهــي عن ــرص ُمِش Ra وهــو عن ــوم  Sr، والرادي Ca، السرتانســيوم  Mg، الكالســيوم  ــوم  Be، املغنزي ــوم  تضــم )البريلي

. s ــة  ــا بإلكــرتويَن تكافــؤ يف الســويّة الفرعيّ تنتهــي جميعه

 	.M 2+ طاقة تأيّنها أعى من املعادن القلوية، مّا يجعلها أقّل صفًة معدنيًة منها وتعطي أيُوناً موِجباً 

 تتاز املعادن القلوية الرتابية بريق أبيض فيض.	 

تُعّد املعادن القلوية الرتابية أكر قساوًة من املعادن القلوية، إاّل أنّها أقّل قدرًة إرجاعيًة منها.	 

ارتفاع درجتي االنصهار والغليان للمعادن القلوية الرتابية عن املعادن القلوية.	 

جيدة النقل للحرارة والكهرباء.	 

98% منهــا  2% مــن كتلــة اإلنســان يرتكَّــز  يُعــّد الكالســيوم مــن العنــارص الرضوريـّـة أيضــاً لجســم اإلنســان ويشــكل 

يف العظــام واألســنان.

إثراء:
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7A فصيلة الهالوجينات: ثالثًا: الفصيلة 
At وهــو عنــرٌص ُمِشــٌع(، تحتــوي الســوية الســطحيّة عــى ســبعة  ، واألســتاتني  I Br، اليــود  Cl، الــروم  F، الكلــور  تضــّم )الفلــور 

، تيــل هــذه العنــارص إىل كســب إلكــرتون والتحــّول إىل أيُــون  p ، وخمســٍة منهــا يف الســويّة  s إلكرتونــات، إلكرتونــني منهــا يف الســوية 

X، ويُعــّد الفلــور أكــر العنــارص كهرســلبية. 1- ســالب 

تــزداد درجــات االنصهــار والغليــان لهــذه العنــارص بازديــاد العــدد الــذّري مــن الفلــور إىل اليــود، ويعــود ذلــك إىل ازديــاد قــوى 	 

فاندرفالــس بــني جزيئــات الهالوجــني.

عند درجة الحرارة العادية الكلور والفلور غازان، أّما الروم فهو سائل، واليود صلب.	 

الهالوجينات توجد حرّة عى شكل جزيئات ثنائية الذرّة.	 

لهذه الغازات ألوان تيّزها: أصفر فاتح للفلور - أصفر مخرض للكلور - بني محمر للروم - بنفسجي لليود.	 

8A فصيلة الغازات النبيلة: رابعًا: الفصيلة 
الكزينــون  ،Kr الكريبتــون   ،Ar األرغــون   ،Ne النيــون   ،He )الهليــوم  وتضــّم  النــادرة  الغــازات  مجموعــة   تشــمل 

.)Rn Xe، الرادون 

n يف باقي عنارص الفصيلة.	  ns p2 6 1s2 يف الهليوم، و  تتميّز بطبقة إلكرتونية خارجية مشبعة 

توجد يف الحالة الذّرية )أحادية الذرّة(، كا أنّها ال تكّون روابط مع ذّرات عنارص أُخرى.	 

يصعــب تحويــل الغــازات النبيلــة إىل الحالــة الســائلة أو الصلبــة، بســبب ضعــف قــوى التجــاذب بــني ذّرات الغــاز، ويشــّذ الهليــوم 	 

يف أنـّـه يشــّكل جســاً صلبــاً حقيقيــاً بفعــل الضغــط فقــط، بغــّض النظــر عــن درجــة الحــرارة.

ــر صغــرة، ألّن الفعــَل املُتبــاَدل بــني ذّرات الغــاز النبيــل ضعيــٌف، 	  تتميّــز بدرجــة غليــان ُمنخِفضــة جــداً، كــا أنَّ لهــا حــرارة تبخُّ

القتصــاره عــى فعــل قــوى فانــدر فالــس فقــط.

ــذّري. 	  ــة لهــذه الغــازات تــزداد مــع العــدد ال ــة الكيميائيّ ــرادون، مــّا يجعــل الفاعليّ ــن مــن الهليــوم إىل ال تتناقــُص طاقــة التأيّ

ــه ال تُعــرَف أيــة مركّبــات كيميائيــة للهليــوم والنيــون واألرغــون، بينــا ميكــن للكريبتــون والكزينــون تشــكيل بعــض  ولهــذا فإنّ

املركّبــات الثابتــة مــع عنــارص أخــرى.
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,s) تثـّـل ســويات الطاقــة الفرعيّــة للــذرّة، 	  p,d, f) رُتّبــت العنــارص يف الجــدول الــدوري حســب أربــع فئــات 

التــي تحــوي إلكرتونــات التكافــؤ.

يحــوي الجــدول ســبعة أســطر أفقيــة هــي األدوار، ُمكاِفئــة لعــدد ســويّات الطاقــة الرئيســية ومثــاين فصائــل 	 

.A,B مــن 

A إىل عدد اإللكرتونات يف الطبقة السطحية.	  يشر رقم الفصيلة 

d يف عنــارص 	  A. ويدخــل إىل املــدار  ,p يف عنــارص الفصيلــة  s يدخــل اإللكــرتون املُضــاف إىل املــدار الفرعــي 

f يف عنــارص األتربــة النــادرة. B، وإىل املــدار  الفصيلــة 

ــا أشــباه املعــادن؛ فتقــع عــى جانبــي الخــّط 	  تقــع املعــادن عــى يســار الجــدول، والالمعــادن عــى ميينــه، أمَّ

املُتعــرِّج يف الجــدول.

يف أسفل الجدول زمرتان ها الالنثانيات واألكتينيات، تشّكالن مجموعة األتربة النادرة.	 

د الســوية الطاقية 	  د موقــع عنــرص يف الجــدول الــدوري مــن خــالل التــوزُّع اإللكــرتوين للعنرص، حيــُث تُحــدِّ يُحــدَّ

ــا الفصيلــة؛ فتحــّدد مــن خــالل عــدد اإللكرتونــات يف  الرئيســية األخــرة الــدور الــذي ينتمــي لــه العنــرص، أمَّ

الســوية الطاقيــة الرئيســية الســطحية )الخارجيــة(.

تتاز املعادن القلوية والقلوية الرتابية بقدرة إرجاعيّة.	 

تتاز الهالوجينات بأنّها عنارص كهرسلبية، ويُعّد الفلور أكرها كهرسلبية.	 

تتاز الغازات النبيلة بأنّها جزيئات أحادية الذرّة، وهي غازات يصعب إسالتها.	 

تعّلمت
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أوالً: اخرتِ اإلجابة الصحيحة لكّل مّا يأيت:

الفلور من عنارص فصيلة:. 1
a .املعادن القلويةb .املعادن القلوية الرتابيةc .الغازات النادرةd .الهالوجينات

يُعّد السيليكون:. 2
a .ًمعدناً قلوياb .شبه معدنc .ًمعدناً انتقالياd .ًمعدناً قلوياً ترابيّا

يشبه الليثيوم عنرص:. 3
a .األملنيومb .الهليومc .اليودd .الصوديوم

توَجد أشباه املعادن يف الجدول الدوري فقط يف الفئة:. 4

a .db .pc .fd .s

ثانياً: اكتب اسم عنرَصين لها خاصيّات ُمشاِبهة لعنرص الكالسيوم.

A يف الجدول الدورّي؟ ثالثاً: ما الذي يوحيه إليك أرقام األعمدة 

رابعاً: اكتب التوزّع اإللكرتوين للعنارص اآلتية، وحّدد موقعها يف الجدول الدورّي:
S , Al , Ar16 13 18

(7A)؟ وما اسم هذه الفصيلة؟ خامساً: ما الصفة الكيميائية املُميّزة للعنارص يف الفصيلة 

سادساً: قاِرن بني املعادن و الالمعادن من حيث : الريق، الطرق والسحب، الناقلية للحرارة والكهرباء.

سابعاً: ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وصّحح العبارة غر الصحيحة يف كلٍّ مّا يأيت:

يتشابه الصوديوم والبوتاسيوم بالخاصيّات الكيميائية.. 1

2 ..8A ينتمي اليود إىل الفصيلة 

A يف الجدول الدوري سبعة.. 3 عدد األعمدة )الفصائل( 

األرغون من العنارص النشيطة كيميائياً.. 4

يُعّد املغنزيوم من املعادن القلوية الرتابية.. 5

عدد سويّات الطاقة الرئيسية لعنارص الدور الرابع اثنان.. 6

ثامناً: أكمل الجدول اآليت، اعتاداً عى الجدول الدوري:

التكافؤالفصيلةالدورالعدد الذّريالعنصر

N75

F9الثاني

Ca202

أختبر نفسي
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تاسعاً: أعِط تفّسراً علمياً لكلٍّ مّا يأيت:

صعوبة إسالة الغازات النبيلة.. 1

يتَّصف البوتاسيوم بقدرة إرجاعيّة.. 2

درجة غليان الفلور أقّل من درجة غليان اليود.. 3

عارشاً: اكتب رمز كّل مّا يأيت:

1 .. 4A عنرص ال معدين يف املجموعة 

عنرصان يوجدان يف الحالة السائلة عند درجة حرارة الغرفة.. 2

غاز نبيل يف الدور الثالث.. 3

تختلف الخاصيّات الفيزيائية للبوتاسيوم عن الخاصيّات الفيزيائية للكلور، فّر ذلك.

تفكير ناقد

ابحث يف مكتبة املدرسة والشابكة عن: 

كيفية اكتشاف عنرص الفوسفور، وخاصيّاته الفيزيائية والكيميائية واستخداماته. . 1

وظائف الكالسيوم يف جسم اإلنسان، وماذا ينتج عن نقص عنرص الكالسيوم أو زيادته يف جسم اإلنسان؟. 2

أبحث أكثر
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ا�هداف:

يتعرَُّف بعض الخاصيّات الدّورية  ٭

لعنارص الجدول الدوري.

يبنّي تدرُّج الخاصيّات الدورية  ٭

للعنارص عر الدور والفصيلة.

يربط التدرُّج يف الخاصيّات  ٭

للعنارص مع التوزّع اإللكرتوين لها.

يتعرَُّف قاعدة الثُانية. ٭

يوظّف قاعدة لويس بالرتميز  ٭

النقطي إللكرتونات التكافؤ. 

الكلمات المفتاحية:

طول الرابطة. ٭

طاقة التأيّن. ٭

قاعدة الثُانية. ٭

الكهرسلبية. ٭

األلفة اإللكرتونية. ٭

تتنّوع خاصيّات العنارص يف الطبيعة، وتشّكل مناظَر طبيعيًة ُمدِهشًة يف ألوانها وتدرّجها، كذلك فإّن لعنارص 

الجدول الّدوري خاصيّاَت دّوريًة يتّم االستفادة منها يف تكوين ُمركَّبات ومواد جديدٍة تلبّي حاجات اإلنسان 

وُمتطلَّباته.
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3-1 نصف قطر الذّرة: 
نشاط )1(:
أالحظ وأستنتج:

معدن . 1 يف   186 pm القيمة  داللة  ما 

37 يف جزيء الهدروجني؟ pm الصوديوم؟ و 

معدن . 2 يف   372 pm القيمة  داللة  ما 

74 يف جزيء الهدروجني؟ pm الصوديوم؟ و 

أستنتج:

ومنهــا 	  للمعــادن  الــذرّة  قطــر  نصــف 

بــني  املســافة  بنصــف  يعــرّف  الصوديــوم 

البلّــوري  الرتكيــب  يف  متجاورتــني  نواتــني 

. للعنــرص

توَجــد 	  التــي  للعنــارص  بالنســبة  أّمــا 

الالمعــادن  ومنهــا  جزيئــات،  شــكل  عــى 

)الهدروجــني( فيُعــرَف نصــف قطــر الــذرّة 

بنصــف املســافة بــني نــوى الــذّرات املُتطاِبقــة 

بينهــا. فيــا  بروابــط  كيميائيــاً  واملُتّحــدة 

ــني يف الرابطــة 	  ــزي األيُون ــني مرك ــرتَكة، أو هــو املســافة ب ــني يف الرابطــة املُش ــني ُمتَّحدتَ ــوايَت ذرّتَ ــني ن طــول الرابطــة هــو املســافة ب

ــوين. ــّمى نصــف القطــر األيُ ــة، ويُس األيُوني

أالحُظ و أجيُب:

 روابط معدن الصوديوم 
في البنية البلورية

نصف القطر

نصف القطر

روابط ذرات الالمعدن في 
جزيء الهدروجين

37 pm

186 pm

372 pm

74 pm

تعتمد أنصاف أقطار الذرات عى نوع الروابط التي تكونها الذّرات.

P

31

71

98

112114119120122135

167 140 140

140

142

168150146170

133 131

140

7273757785112

160186

227 197

215248

265 222

152

37

143 118 110 103 100

H

Li

Na Mg

Ca

Be B C N O F

ArClSlAl

Ga

Sr

BaCs

K

Rb

Ge

SnIn

Tl

Sb Te

As Se Br

I

Kr

Xe

RnAtPoBiPb

S

Ne

He

227K

1

1

2

2 13 14 15 16 17

18

3

4

5

6

مقطع من الجدول الدوري يوضح األحجام النسبية وأنصاف أقطار الذرات مقاسة بوحدة 

)pm(البيكو مرت
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كيف تتغّر أنصاف األقطار الذّرية للعنارص يف الدور الواحد للجدول الدوري؟ فّر ذلك.. 1

كيف تتغّر أنصاف األقطار الذّرية للعنارص يف الفصيلة الواحدة للجدول الدوري؟ فّر ذلك.. 2

أستنتج:

يتناقــُص يف الغالــب نصــف قطــر الــذرّة عنــد االنتقــال 	 

الــذّري. العــدد  بازديــاد  ميينــه  إىل  الــدور  يســار   مــن 

فكلّــا زادت شــحنة النــواة املُوِجبــة زادت قــوة جــذب 

النــواة إللكرتونــات التكافــؤ، مــّا يســبب نقــص قطــر الــذرّة.

ــن 	  ــال م ــد االنتق ــذرّة عن ــر ال ــف قط ــب نص ــزداد يف الغال ي

ــذّري، و يفــّر  ــاد العــدد ال ــة بازدي أعــى إىل أســفل الفصيل

ــواة(:  ــة للن ــاد الشــحنة املوجب ــم ازدي ــك )رغ ذل

ازدياد عدد السويّات الطاقية الرئيسية. –

تعمل السويّات املُمتلِئة عى حجب تأثر النواة عى إلكرتونات التكافؤ، فيقل التجاذب بينها. –

زيادة قّوة التنافر بني اإللكرتونات. –

تطبيق:
. Li3  ، B5  ، F9 قارن بني أنصاف أقطار الذّرات اآلتية : 

الحل:

الحظ الرتكيب اإللكرتوين لهذه العنارص. –

s sF:1 2 2p9
2 2 5  ، s sB:1 2 2p5

2 2 1  ، s sLi:1 23
2 1

جميع هذه العنارص تقع يف دور واحد. –

ميكن ترتيبها بحسب تزايد نصف القطر الذري. )بازدياد العدد الذري يتناقص القطر الذري( –

F تزايد B Li$ $

تطبيق:
1.29Ac، احســب  0.74Ac، وطــول الرابطــة يف جــزيء كلــور الهدروجــني تســاوي  إذا كان طــول الرابطــة يف جــزيء الهدروجــني يســاوي 

نصــف قطــر ذرّة الكلــور.

الحل:

2
( )

r
d

)نصف قطر ذرّة الهدروجني(=
طول الرابطة

2
0.74 0.37Ar= = c

طول الرابطة = نصف قطر ذرّة الهدروجني + نصف قطر ذرّة الكلور

r نصف قطر ذرّة الكلور 1.29 0.37 0.92A= - =l c

اتجاهات التغر يف نصف قطر الذرّة

تناقص 

يد
تزا
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3-2 نصف قطر األُيون:
نشاط )2( :

أالحظ الشكل وأتساءل:

181 pm100 pm

b

[Ne]3s 3p2 6 [Ar]

أيون الكلورايد  

أو
Cl-  ذرة الكلورCl

[Ne]3s 3p2 5

a

186 pm 102 pm

+Naأيون الصوديوم

[Ne]

Naذرة الصوديوم

[Ne]3s
1

100 يف ذرّة الكلور؟ – pm 186 يف ذرّة الصوديوم؟ و pm ما داللة القيمة 

181pm يف أيُون الكلوريد؟ – 102 يف أيُون الصوديوم؟ و pm ما داللة القيمة 

فّر االختالف يف قيمة نصف القطر الذّري للعنرص عن نصف قطر أيُونه. –

نستنتج: 

 عندما تفقد الذرّة اإللكرتونات وتكّون أيُوناً موجباً يصغر حجمها. يُفّر ذلك: 	 

إّن فقــدان إلكــرتون تكافــؤ أو أكــر ينتــج فراغــاً يف الســويّة الخارجيــة، مــّا يــؤّدي إىل نقصــان يف نصــف القطــر، وبالتــايل يقــّل التنافــر 

الكهربــايئ الســاكن بــني مــا تبّقــى مــن اإللكرتونــات، باإلضافــة إىل زيــادة التجــاذب بينهــا وبــني النــواة ذات الشــحنة املوجبــة، مــّا 

يســمح لإللكرتونــات باالقــرتاب أكــر مــن النــواة.

 عندمـا تكتسـب الذّرات إلكرتونات وتكون أيُونات سـالبة يـزداد حجمها. يُفّر ذلك: 	 

إّن إضافـــة إلكــرتون إىل الــذرّة يولـّـد تنافــراً كهربائيــاً ســاكناً أكــر مــع إلكرتونــات الســويّة الخارجيــة يدفعهــا بقــّوة نحــو الخــارج، ينتــج 

عــن ذلــك زيــادة املســـافة بــني اإللكرتونــات الخارجيــة، مــّا يــؤّدي إىل زيــادة نصــف القطر.

نشاط )3(:
أالحُظ وأجيُب:

)pm( مقطع من الجدول الدوري يوضح قيم نصف قطر األيون مقاساً بوحدة

133

1-

F

181

1-

Cl

195

1-

Br

220

1-

I

140

2-

O

184

2-

S

198

2-

Se

221

2-

Te

146

3-

N15

4+

C20

3+

B31

2+

Be76

1+

Li

102

1+

Na

138

1+

K

152

1+

Rb

167

1+

Cs

72

2+

Mg

100

2+

Ca

118

2+

Sr

135

2+

Ba

54

3+

Al

62

3+

Ga

81

3+

In

95

3+

Ti

41

4+

Si

53

4+

Ge

71

4+

Sn

84

4+

Pb

212

3-

P

222

3-

As

62

5+

Sb

74

5+

Bi

138

1+

K
2

1 2 13 14 15 16 17

3

4

5

6
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كيف تتغّر أنصاف األقطار األيُونية للعنارص يف الدور الواحد للجدول الدوري؟ فّر ذلك.. 1

كيف تتغّر أنصاف األقطار األيُونية للعنارص يف املجموعة الواحدة للجدول الدوري؟ فّر ذلك.. 2

أستنتج:

ــّون 	  ــن الجــدول تك ــرى م ــة الي ــي يف الجه ــارَص الت إّن العن

ــارص  ــّون العنـ ــني تكـ ــاً، يف ح ــر حج ــة أصغ ــاٍت موِجب أيُون

التــي يف الجهــة اليمنــى مــن الجــدول أيُونــاٍت ســـالبة أكــر 

حجـــاً يف الغالــب، وباالنتقــال مــن اليســـار إىل اليمــني 

عــر الــدور يتناقــُص حجـــم األيُــون املوِجــب. وعنــد بدايــة 

ــون الســالب األكــر  ــة الخامســة يتناقــُص حجــم األيُ الفصيل

ــاً. ــا تدريجي أيض

عنــد االنتقــال مــن أعــى إىل أســفل الفصيلــة، فــإّن إلكرتونات 	 

الســويّات الخارجيــة يف األيـُـون تكـــون يف ســويّات طاقــٍة أعــى، مــّا ينتــج عنــه زيــادة يف حجــم األيـُـون. لــذا يــزداد نصــف قطــر كلٍّ 

مــن األيُونــات املوجبــة والســالبة عنــد االنتقــال إىل األســفل خــالل الفصيلــة.

نشاط )4(:
رتّب العنارص اآلتية حسب تزايد نصف قطر األيُون لكلٍّ منها:

Be4  ، Ca20  ، Mg12

3-3 طاقة التأّين:
ما املقصود بطاقة التأيّن؟

(X) معتدلة مأخوذة مبفردها يف الحالة الغازية: هي الطاقة املبذولة النتزاع إلكرتون من ذرّة 

X(g)+ طاقة X e(g)
1$ ++ -

ــز العنــارص املعدنيــة بقــدرة ذّراتهــا عــى التخــّي عــن إلكرتوناتهــا الخارجيــة  يــدّل هــذا التعريــف عــى طاقــة التأيّــن األوىل حيــث تتميّ

ُمتحّولــة إىل أيُونــات تحمــل شــحنات موِجبــة.

وهناك تأيّنات الحقة خاصة بانتزاع إلكرتونات إضافية من الذّرات متعّددة اإللكرتونات. 

طاقة التأيّن الثانية هي الطاقة الالزمة إلجراء التفاعل:

X(g)
1 ++ X طاقة  e(g)

2$ ++ -

kJ.mol) من أجل واحد مول. )1- (eV) من أجل ذرّة واحدة أو بالكيلو جول  تقدر طاقة التأيّن باإللكرتون فولط 

1eV 1.6 10 J19#= -

إضاءة

اتجاهات التغر يف نصف قطر األيون

يتناقص نصف قطر 
األيونات الموجبة

يتناقص نصف قطر 
األيونات السالبة

طر
الق

ف 
ص

ة ن
اد

زي
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طاقة التأيّن والحياة:

ــن  ــرة م ــة كب ــول كّمي ــبَّب يف دخ ــاء يتس ــطح امل ــت س ــون تح ــه الغّواص ــرَّض ل ــذي يتع ــط ال ــادة يف الضغ إنَّ الزي

ى هيلوكــس  األكســجني إىل الــدم وهــذا يســبب اإلغــاء والغثيــان. ولتجنُّــب ذلــك يســتخدُم الغّواصــون خليــط يســمَّ

ــل مــن دخــول األكســجني إىل الــدم. ــن الهليــوم العاليــة تقلِّ ــف بالهليــوم. ألنَّ طاقــة تأيّ - أكســجني ُمخفَّ

إثراء:

أالحظ الشكل:

أتساءل وأجيب:

كيف تتغّر طاقة التأيّن للعنارص يف الدور الواحد من اليسار إىل اليمني يف الجدول الدوري؟ فّر ذلك.. 1

كيف تتّغر طاقة التأيّن للعنارص يف الفصيلة الواحدة من األعى إىل األسفل يف الجدول الدوري؟ فّر ذلك.. 2

أستنتج:

تــزداد طاقــة التأيـّـن لــذّرات عنــارص الــدور الواحــد بازديــاد العــدد الــذّري )مــن اليســار إىل اليمــني يف الجــدول الــدوري( والســبب يف 	 

ذلــك يعــود إىل تزايــد شــحنة النــواة ) ازديــاد عــدد الروتونــات( وهــذا يزيــد مــن جــذب النــواة لإللكرتونــات الخارجيــة.   

تتناقَــص طاقــة التأيّــن لــذّرات الفصيلــة الواحــدة بازديــاد العــدد الــذّري )مــن األعــى إىل االســفل يف الجــدول الــدوري( رغــم تزايــد 	 

شــحنة النــواة، وذلــك بســبب تزايــد عــدد ســويّات اإللكرتونيــة الرئيســية التــي تعمــل عــى زيــادة حجــب اإللكرتونــات الســطحيّة 

عــن النــواة وبالتــايل تناقُــص تأثّرهــا بهــا.
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اتجاهات التغر يف طاقة التأين األوىل

تزداد بشكل عام

ام
 ع

كل
ش

ص ب
ناق

تت

أفكُّر ثّم أفّر:

الــذّرات التــي لهــا قيــم طاقــة تأيـّـن كبــرة ال تيــل إىل تكويــن األيُونــات املوجبــة، ألّن طاقــة التأيـّـن تشــر إىل مــدى تّســك نــواة الــذرّة 	 

بإلكرتونــات التكافــؤ، وطاقــة التأيـّـن الكبــرة تشــر إىل تّســك النــواة بهــذه اإللكرتونــات بشــكل كبر.

ــارة 	  ــهولة خس ــوب: ألّن س ــات( للحاس ــة )البطاري ــة الجاف ــا الكهربائي ــع الخالي ــة يف صن ــة أهّمي ــوم املُنخِفض ــن الليثي ــة تأيّ إّن لطاق

ــر. ــة أك ــة كهربائي ــاج طاق ــى إنت ــة ع ــاعد البطاري ــات يس اإللكرتون

تطبيق:
. Be4  ، N7  ، F9 رتّب العنارص اآلتية تصاعدياً حسب تزايد طاقة التأيّن 

الحل:
اكتب التوزّع اإللكرتوين لهذه العنارص:

s sBe:1 24
2 2 ، s sN:1 2 2p7

2 2 3 ، s sF:1 2 2p9
2 2 5

جميع هذه العنارص تقع يف دور واحد. )تتزايد طاقة التأيّن بازدياد العدد الذري لعنارص الدور الواحد(.
تتزايد Be N F$ $

3-4 األلفة اإللكترونية:

0

0

0

0

0

-328

-349

-324

-295

-141

-200

-195

-190

0

-72

-78

-101

-91

-122

-134

-119

-107

-35

-29

-43

-29

-29

-19

-118

-125

-282

~(0)

~(0)

~(0)

~(0)

~(0)

-73

-60

-53

-48

-47

-45

1

2

3

4

5

6

kJ/mol جدول قيم األلفة االلكرتونية لبعض العنارص بوحدة 
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نشاط )5(:
أالحظ الشكل وأتساءل:

ما املقصود باأللفة اإللكرتونية؟	 

كيف تتغّر األلفة اإللكرتونية يف الدور الواحد؟	 

كيف تتغّر األلفة اإللكرتونية يف الفصيلة الواحدة؟	 

أستنتج:

تيــل ذّرات بعــض العنــارص وبشــكل خــاص الالمعدنيّــة منهــا، الكتســاب إلكرتونــات إضافيّــة وتشــكيل أيُونــات ســالبة، وهــذا مــا يعــّر 	 

عنــه باأللفــة اإللكرتونيــة.

تُعــرّف األلفــة اإللكرتونيــة بأنّهــا: الطاقــة املُتحــّررة عنــد انضــام إلكــرتون واحــد إىل ذرّة غازيــة ُمعتِدلــة لتشــّكل أيُونــاً غازيــاً ســالباً 
يف حالــة ُمســتِقرّة.

X e X(g) (g)
1$+ +- - طاقة

.(kJ.mol )1- وتقّدر األلفة اإللكرتونية بالكيلو جول للمول الواحد 

ــر  ــوى التنافُ ــى ق ــب ع ــالب للتغلّ ــون الس ــث إىل األيُ ــاٍن أو ثال ــرتون ث ــة إلك ــة إلضاف ــزم طاق ــة: يل ــة أو الثالث ــة الثاني ــة اإللكرتوني األلف

ــايئ. الكهرب

تّغّير األلفة اإللكترونية عبر الدور والفصيلة في جدول التصنيف الدوري:

يف الــدور الواحــد تــزداد األلفــة اإللكرتونيــة بازديــاد العــدد الــذّري ) مــن اليســار إىل اليمــني يف الجــدول الــدوري(، وذلــك الزديــاد 	 

شــحنة النــواة ) ازديــاد عــدد الروتونــات(، وهــذا مــا يزيــد مــن جــذب النــواة لإللكرتونــات.

يف الفصيلــة الواحــدة تقــّل األلفــة اإللكرتونيــة بازديــاد العــدد الــذّري )مــن األعــى إىل األســفل يف الجــدول الــدوري(، وذلــك الزديــاد 	 

عــدد الطبقــات اإللكرتونيــة، وهــذا يــؤّدي إىل حجــب إلكرتونــات الطبقــة الســطحيّة عــن النــواة األمــر الــذي يــؤّدي بــدوره إىل زيــادة 

التنافُــر بــني اإللكرتونــات الســطحيّة واإللكــرتون املُضــاف.

تطبيق:
. K19  ، Ge32  ، Br35 رتّب العنارص اآلتية تصاعدياً حسب زيادة األلفة اإللكرتونية: 

الحل:
اكتب التوزّع اإللكرتوين لهذه العنارص:

s s s sK:1 2 2 3 3 4p p19
2 2 6 2 6 1

s s s sGe:1 2 2 3 3 4 3 4p p d p32
2 2 6 2 6 2 10 2

s s s sBr:1 2 2 3 3 4 3 4p p d p35
2 2 6 2 6 2 10 5

الحظ أنها تقع يف دور واحد. تزداد األلفة اإللكرتونية بازدياد العدد الذّري.

K Ge Br$ $
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3-5 الكهرسلبّية:

.A تغّر الكهرسلبية لعنارص الفصائل 

أالحظ الشكل وأتساءل:

ما العنرص األكر كهرسلبية والعنرص األقّل كهرسلبية؟. 1

ما املقصود بالكهرسلبية؟. 2

ملْ تُعنيَّ قيَُم الكهرسلبية للغازات النبيلة؟ فّر ذلك.. 3

كيف تتغرَّ قيم الكهرسلبية يف الدور الواحد ويف الفصيلة الواحدة؟. 4

أفّكر ثّم أجيب:

0.79 و 	  3.98 يف حــني أنَّ الســيزيوم والفرنســيوم أقــّل العنــارص كهرســلبية بقيمــة  F أكــر العنــارص كهرســلبية بقيمــة  ــور  الفل

0.7 عــى الرتتيــب.

ــر 	  ــذرّة األك ــون لل ــة، ويك ــة الكيميائي ــات يف الرابط ــذب اإللكرتون ــى ج ــرص ع ــة ذّرات العن ــدى قابلي ــا م ــلبية بأنّه ــرّف الكهرس تع

ــة. ــات الرابط ــر إللكرتون ــذب أك ــّوة ج ــلبية ق كهرس

ملْ تُعنيَّ قيم الكهرسلبية للغازات النبيلة، ألنّها تشّكل عدداً قليالً من املركّبات.	 

تقــلُّ الكهرســلبية يف الفصيلــة بزيــادة العــدد الــذّري )أي كلَّــا اتّجهنــا إىل األســفل(، بســبب زيــادة نصــف قطــر الــذرّة، وتأثــر حجــب 	 

الســويّات املُمتلِئــة لقــوى جــذب النــواة، وزيــادة التنافــر بــني اإللكرتونــات.

تــزداد الكهرســلبية يف الــدور بزيــادة العــدد الــذّري، بســبب نقــص نصــف قطــر الــذرّة، وزيــادة شــحنة النــواة، وزيــادة قــوى الجــذب 	 

الكهربايئ.
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تزايد الكهرسلبية

قيم الكهرسلبية

الكهرسلبية
الكهرسلبية

الكهرسلبية
الكهرسلبية

ــة  ــة اإللكرتوني ــن واأللف ــة التأيّ ــا طاق ــات، بين ــذّرات يف املركّب ــات ال ــن خاصيّ ــة م ــلبية: هــي خاصيّ الكهرس

ــرَدة. هــا خاصيّتــان للــذّرات بحالتهــا املُف

إضاءة

نشاط )6(:
هل يوجد ارتباط بني الكهرسلبية وحجم الذرّة؟ فّر ذلك.

تطبيق:
. Cl17  ، S16  ، P15 اكتب التوزيع اإللكرتوين لذرات العنارص اآلتية ثم ّرتبها حسب تزايد الكهرسلبية 

s s sP:1 2 2 3 3p p15
2 2 6 2 3

s s sS:1 2 2 3 3p p16
2 2 6 2 4

s s sCl:1 2 2 3 3p p17
2 2 6 2 5

الحل:
أالحظ أن جميعها تقع عى دور واحد )الثالث(.

P تزايد S Cl$ $

نشاط )7(:
ما الفرق بني الكهرسلبية واأللفة اإللكرتونية؟
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3-6 اخلاصّيات املعدنية والالمعدنية:
ال معادنمعادنأشباه معادن

الحــظ موقــَع كلٍّ مــن املعــادن، والالمعــادن، وأشــباه املعــادن يف الجــدول الــدوري، ومــن خــالل دراســتك ســابقاً صــْف الخاصيّــات العاّمــة 

لــكلٍّ منهــا. كيــف تتغــّر الخاصيّــة املعدنيــة والالمعدنيــة يف الــدور الواحــد ويف الفصيلــة الواحــدة؟

المعادن:
هي عنارص تتلئ طبقتها السطحيّة بأقل من نصف سعتها باإللكرتونات( أقل من 4 إلكرتونات ) مثل الصوديوم واملغنزيوم واألملنيوم(.. 1

تيل إىل فقد إلكرتونات التكافؤ وتكوين أيُونات موِجبة.. 2

تتميّز بكر نصف قطر الذرّة وصغر كلٍّ من األلفة اإللكرتونية وطاقة تأيّنها.. 3

ناقلة جيدة للكهرباء لسهولة حركة وانتقال اإللكرتونات بني الذّرات من مكاٍن آلخر داخل املعدن.. 4

الالمعادن:
هي عنارص تتلئ طبقتها السطحيّة بأكر من نصف سعتها باإللكرتونات، مثل الفوسفور واألكسجني والكلور.. 1

تيل إىل اكتساب إلكرتونات التكافؤ وتكوين أيُونات سالبة.. 2

تتميّز بصغر نصف قطر الذرّة وكر كلٍّ من األلفة اإللكرتونية وطاقة تأيّنها.. 3

غر ناقلة للكهرباء لصغر الحجم الذّري وصعوبة فصل إلكرتونات التكافؤ.. 4

أشباه المعادن:
هي عنارص طبقتها السطحيّة ممتلئة بحوايل نصف سعتها·. 1

لها مظهر املعادن وُمعظَم خاصيّات الالمعادن وخاصيّاتها وسط  بني املعادن والالمعادن.. 2

تستعمل يف موِصالت الرتانزستور واألجهزة الكهربائية، ألّن ناقليتها الكهربائية أعى من الالمعادن، وأقّل من املعادن.. 3
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أستنتج:

بزيادة العدد الذّري تقل الصفة املعدنية، وتزداد الصفة الالمعدنية يف الدور الواحد.	 

بزيادة العدد الذّري تزداد الصفة املعدنية، وتقّل الصفة الالمعدنية يف الفصيلة الواحدة.	 

3-7 قاعدة الُثمــانية:
أتساءل:

ــة اإللكرتونيــة أليُــون الصوديــوم. وأحــّدد اإللكرتونــات يف الطبقــة الخارجيــة  أكتــب التــوزّع اإللكــرتوين لعنــرص الصوديــوم، وأالحــظ البنيّ

لــه، ثــّم أســتنتج نــّص قاعــدة الثُانيــة.

أتذكر:
عندما تخر ذرّة الصوديوم إلكرتون التكافؤ الوحيد لديها لتُنتج أيُون صوديوم، يتغّر التوزّع اإللكرتوين لها عى النحو اآليت:

s ذرّة صوديوم s sNa:1 2 2 3p11
2 2 6 s أيُون صوديوم   1 sNa:1 2 2p11

2 2 6

+Na مشابه للتوزّع اإللكرتوين للنيون )غاز نبيل(. أالحظ أّن التوزّع اإللكرتوين أليُون 

قاعــدة الثُانيــة: إّن الــذرّة تكتســب اإللكرتونــات أو تخرهــا أو تشــارك بهــا، لتحصــل عــى مثانيــة إلكرتونــات تكافــؤ 

يف الســويّة الطاقيــة الســطحيّة.

ما فائدة قاعدة الثُانية؟
ــون الــذي يُنتجــه العنــرص، فالعنــارص التــي تقــع عــى الجانــب األميــن مــن الجــدول  تكُمــن فائــدة هــذه القاعــدة يف تعيــني نــوع األيُ

الــدوري تكتســب عــادة اإللكرتونــات لتحصــل عــى التــوزّع اإللكــرتوين للغــاز النبيــل، ولهــذا الســبب تُنِتــج هــذه العنــارص أيُونــات ســالبة، 

إاّل أنّــه بطريقــة ُمشــاِبهة تَفقــد العنــارص التــي عــى الجانــب األيــر مــن الجــدول الــدوري اإللكرتونــات لتُنتــج أيُونــات موجبــة.

أالحظ:
إّن هذه القاعدة ال تشمل عنارص الدور األّول، ألنّها تحتاج إىل إلكرتوننَي فقط.

أتساءل:
ما إلكرتونات التكافؤ؟ وكيف تُحّدد تكافؤات العنارص النموذجية يف الجدول الدوري؟ كيف مثّل لويس هذه اإللكرتونات؟
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3-8 إلكترونات التكافؤ:
إلكرتونات التكافؤ: هي اإللكرتونات املوجودة يف السويّة السطحيّة للعنرص.

 تكافؤ عنرص:  –
هــو عــدد اإللكرتونــات التــي تفقدهــا أو تكتســبها أو تشــارك بهــا الــذرّة عنــد تكويــن املركبــات الكيميائيــة، وهــذه اإللكرتونــات 

تشــغل يف ذّراتهــا املأخــوذة يف حالتهــا املُســتِقرّة الســويّات ذات الطاقــة العليــا.

,1,2,3 وهــذه القيــم هــي  – 4 ,IA هــي  IIA, IIIA, IVA قيــم التكافــؤات املألوفــة للعنــارص النموذجيــة يف الفصائــل: 

عــدد إلكرتونــات التكافــؤ يف الــذّرات املفروضــة. 

 قيم التكافؤات املألوفة لعنارص الفصائل:  –
VA,VIA,VIIA,VIIIA تساوي الفرق بني العدد األعظمي ) البالغ مثانية إلكرتونات ( وعدد إلكرتونات تكافئها.

(VIIIA)، تلــك مثانيــة إلكرتونــات تكافــؤ عــدا ذرّة عنــرص الهليــوم  – ذّرات العنــارص النبيلــة )الخاملــة( التــي تُشــكِّل الفصيلــة 

التــي تحــوي إلكــرتويَن تكافــٍؤ فقــط .

اعتمــد لويــس ترميــزاً مالِئــاً، تبــدو فيــه إلكرتونــات التكافــؤ عــى شــكل نقــاط تحيــُط برمــز العنــرص تســاوي يف عددهــا رقــم  –

الفصيلــة.
IA VIIIA

IIA IIIA IVA VA VIA VIIA

تطبيق:
)، ثّم استنتج عدد إلكرتونات التكافؤ يف كّل منها. Z, Y, X)9 6 8 اكتب التوزّع اإللكرتوين للعنارص االفرتاضيّة اآلتية: 

الحّل:
الحظ التوزّع اإللكرتوين لهذه العنارص:

، عدد إلكرتونات التكافؤ 6. s sX:1 2 2p8
2 2 4 

، عدد إلكرتونات التكافؤ 4. s sY:1 2 2p6
2 2 2 

، عدد إلكرتونات التكافؤ 7 . s sZ:1 2 2p9
2 2 5 
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نشاط )8(:
اكتب التوزّع اإللكرتوين لكلٍّ من البوتاسيوم والفلور، ثّم أجب األسئلة اآلتية:

ماذا تحتاج كّل ذرّة لتحقيق قاعدة الثانية؟ وما عدد إلكرتونات التكافؤ؟. 1

ما موقع كل ّمنها يف الجدول الدوري؟ وما تكافؤه؟. 2

اكتب تثيل لويس لكلٍّ منها.. 3

تزايد طاقة التأين

تزايد الكهرسلبية

تزايد األلفة االلكترونية

تزايد نصف قطر الذرة

تزايد الخاصة المعدنية
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الخاصيّات الفيزيائية والخاصيّات الكيميائية تتغّر دوريّا تبعاً ألعدادها الذّرية.	 

ر عــادًة 	  ــني كيميائيــاً )وتُقــدَّ نصــف القطــر الــذّري هــو نصــف املســافة بــني نــوايَت ذرَّتَــني ُمتاثلتَــني وُمرتابطتَ

.)pm ــرت  بالبيكوم

أنصــاف األقطــار الذّريــة لعنــارص الــدور الواحــد تتناقــص بازديــاد العــدد الــذّري )مــن اليســار إىل اليمــني  يف 	 

ــفل يف  ــى إىل األس ــن األع ــدة )م ــة الواح ــارص الفصلي ــذّري لعن ــدد ال ــاد الع ــزداد بازدي ــدوري( وت ــدول ال الج

ــدوري( الجــدول ال

طاقــة التأيـّـن: هــي الطاقــة الالزمــة النتــزاع إلكــرتون واحــد مــن ذرّة عنــرص ُمعــنّي ُمعتِدلــة الشــحنة مأخــوذة 	 

.(kJ.mol )1- يف الحالــة الغازيــة، وتقــّدر بوحــدة 

تــزداد طاقــة التأيـّـن لــذّرات عنــارص الــدور الواحــد بازديــاد العــدد الذّري)مــن اليســار إىل اليمــني  يف الجــدول 	 

ــاد العــدد الــذّري )مــن األعــى إىل األســفل يف الجــدول  ــص لــذّرات الفصيلــة الواحــدة بازدي الــدوري(، وتتناقَ

الــدوري(.

األلفــة اإللكرتونيــة: هــي الطاقــة الناتجــة عندمــا تكتســب ذرًّة غازيــًة ُمتعاِدلــًة إلكرتونــاً واحــداً لتشــّكل أيُونــاً 	 

. (kJ.mol )1- غازيــاً ســالباً، وتقــّدر بوحــدة 

تــزداد األلفــة اإللكرتونيــة يف الــدور الواحــد مــن اليســار إىل اليمــني يف الجــدول الــدّوري وتقــّل بازديــاد العــدد 	 

الــذّري يف الفصيلــة الواحــدة مــن األعــى إىل األســفل. 

الكهرسلبية: هي قدرة الذرّة عى جذب اإللكرتونات يف أّي مركب كيميايئ. 	 

تــزداد كهرســلبية العنــارص يف الــدور الواحــد مــن اليســار إىل اليمــني يف الجــدول الــدوري، وتتناقــص يف الفصيلــة 	 

الواحــدة مــن األعــى إىل األســفل.

تكافــؤ عنــرص: هــو عــدد اإللكرتونــات التــي تفقدهــا أو تكتســبها أو تشــارك بهــا الــذرّة عنــد تكويــن املركبــات 	 

الكيميائيــة. وتشــغل املــدارات ذات الطاقــة العليــا عندمــا تكــون ذرَّاتهــا ُمســتِقرّة.

بزيادة العدد الذّري تقل الصفة املعدنية، وتزداد الصفة الالمعدنية يف الدور الواحد.	 

بزيادة العدد الذّري تزداد الصفة املعدنية، وتقّل الصفة الالمعدنية  يف الفصيلة الواحدة.	 

تعّلمت
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أوالً: اخرت اإلجابة الصحيحة لكّل مّا يأيت:

عنارص الفصيلة الواحدة يف الجدول الدوري متاثلة يف:. 1
a ..عدد إلكرتونات التكافؤb ..الخاصيّات الفيزيائيةc ..عدد اإللكرتوناتd ..التوزّع اإللكرتوين

إحدى العبارات اآلتية صحيحة:. 2

a ..Mg Na أكر من نصف قطر ذرّة املغنزيوم  نصف قطر ذرّة الصوديوم 

b ..B C أصغر من قيمة الكهرسلبية للبور  قيمة الكهرسلبية للكربون 

c ..Br -Br أصغر من نصف قطر ذرّة الروم  نصف قطر األيُون 

d ..Rb K أصغر من طاقة التأيّن األوىل لعنرص الريبيديوم  طاقة التأيّن األوىل لعنرص البوتاسيوم 

الفصيلة التي تحتوي عى أشباه معادن:. 3

a .IAb .IIAc .VAd .VIIIA

ثانياً: أعِط تفسراً علميّاً لكلٍّ مّا يأيت:

يقل نصف القطر الذّري يف الدور الواحد من اليسار إىل اليمني.. 1

طاقة التأيّن للغازات النبيلة عالية.. 2

العنارص التي يكون لها طاقُة تأيّن صغرة نشيطًة كيميائياً.. 3

تزايُد طاقة تأيّن العنارص املتتالية يف الجدول الدوري عّر الدور.. 4

نصف قطر األيُون املُوِجب أقّل من نصف قطر ذرّته.. 5

نصف قطر األيُون السالب أكر من نصف قطر ذرّته.. 6

تستعمل أشباه املعادن يف موصالت الرتانزستور واألجهزة الكهربائية.. 7

ثالثاً: أجب عن االسئلة اآلتية:

أّي العنارص اآلتية: املغنزيوم أم الكالسيوم أم الريليوم، نصف قطر أيُونه أكر؟ وأيّها نصف قطر أيُونه أصغر؟. 1

ما سبب اختالف نصف قطر أيُون الالمعدن ونصف قطر ذرته؟. 2

حّدد أي من العنرصين له أكر طاقة تأيّن يف كلٍّ من األزواج اآلتية:. 3

(Cs , Li) (Kr , Li) (Ne , N)

 من أهّم املعادن املوجودة يف الحليب، واملطلوب حّدد كّل من:. 4 s[Ar]4 2 يُعّد العنرص ذو التوّزع اإللكرتوين: 
a .الفصيلةb .الدورc .الفئة التي ينتمي لها هذا العنرصd .تكافِئِه

5 .. Be4   Mg12   Ca20 قارن بني أنصاف أقطار الذرات اآلتية: 

6 .. C6   Si14   Ge32 رتّب العنارص اآلتية تصاُعدياً حسب تزايد طاقة التأيّن: 

7 .. S16   Se34   Te52 رتّب العنارص اآلتية تصاعدياً حسب تزايد األلفة اإللكرتونية: 

0.94Ac، وطول الرابطة يف جزيء . 8 احسب طول الرابطة يف جزيء الفلور، علاً أّن طول الرابطة يف جزيء فلور الهدروجني 

.0.6Ac الهدروجني 

أختبر نفسي
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يوجد اختالف يف الخاصيّات الفيزيائية بني املعادن والالمعادن. فّر ذلك.

تفكير ناقد

تتاز املعادن بخاصيّة اللمعان والريق، ابحث يف مكتبة املدرسة والشابكة عن سبب هذه الخاصيّة.

أبحث أكثر

مشروع تطّور مفهوم الذّرة عبر مراحل تاريخية

هدف المشروع:
إظهار دور العلاء عر التاريخ يف اكتشاف تطور بنية الذرّة.

مراحل المشروع:
أوالً- التخطيط:

 دراسة كل نوذج من الناذج اآلتية: . 1

نوذج  دالتون، نوذج رذرفورد ، نوذج بور، النموذج الحديث لبنية الذرّة.

مقارنة الناذج السابقة وإظهار الفرق بينها.. 2

ثانياً- التنفيذ :
ويتضمن :

توزيع الطالب إىل أربع مجموعات.. 1

تبحث كّل مجموعة عن نوذج من الناذج السابقة.. 2

تبادل املعلومات بني املجموعات ومقارنة الناذج.. 3

ثالثاً- التقويم:
يتضمن مناقشة النتائج، وإعداد تقرير شامل يبنّي دور العلاء يف تطور بنية الذرّة خالل مدة خمسة عرش يوماً.
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أسئلة الوحدة الثانية
أوالً: لديك الجدول اآليت:

NeFONCBBeLiالعنصر

العدد الذّري109876543

باالعتاد عى الجدول السابق، اخرت اإلجابة الصحيحة لكّل مّا يأيت:

العنرص املوجود يف الطبيعة عى شكل غازات أحادية الذرّة )منفردة(:. 1

a .Nb .Oc .Fd .Ne

العنرص الذي نصف قطر أيُونه أصغر من نصف قطر ذرّته:. 2

a .Cb .Fc .Lid .Ne

) ثاليث موجب:. 3 )3+ العنرص الذي تكون شحنة أيُونه 

a .Beb .Bc .Nd .O

العنرص الذي ينتمي إىل العنارص القلوية الرتابية:. 4

a .Cab .Fc .Lid .Ne

العنرص الذي نصف قطر أيُونه أكر من نصف قطر ذرّته:. 5

a .Beb .Fc .Lid .Ne

العنرص الذي ينتمي إىل فصيلة الهالوجينات: . 6

a .Cb .Fc .Lid .Ne

العنرص األكر طاقة تأيّن:. 7

a .Beb .Fc .Bd .Ne

العنرص ذو نصف القطر الذّري األصغر:. 8

a .Beb .Bc .Lid .Ne

العنرص األقّل ألفًة إلكرتونية:. 9

a .Beb .Lic .Bd .Ne
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العنرص األكر كهرسلبية:. 10

a .Lib .Fc .Bd .Ne

العنرص الذي ذرّته أكر حجاً: . 11

a .Beb .Oc .Bd .N

عنرص النرتوجني تحوي سويّته الطاقية األساسية الخارجية )السطحيّة(:. 12
a .7 إلكرتوناتb .6 إلكرتوناتc .5 إلكرتوناتd .4 إلكرتونات

p2 ُممتلِئة بستة إلكرتونات:. 13 العنرص الذي سويّته الطاقية الفرعيّة 

a .Cb .Oc .Fd .Ne

Ne يطابق التوّزع اإللكرتوين لأليُون:. 14 التوّزع اإللكرتوين لعنرص النيون 

a .Fe-b .Li+c .O-d .Be 2+

التوّزع اإللكرتوين لذرّة عنرص الكربون:. 15

a .s s1 2 2p2 1 3b .s s1 2 2p2 2 2c .s s1 2 2p1 1 4d .s s1 2 3p2 2 2

عدد اإللكرتونات العزباء يف ذرّة األكسجني:. 16
a .8b .2c .6d .4

Li شكل املحط إلكرتوين لها:. 17 s يف ذرّة الليثيوم  السوية الطاقية الفرعيّة 

.a.b.c.d Z

Y

X

C الذي شكله َمغزالن يلتقيان بالرأس:. 18 املحّط اإللكرتوين يف ذرَّة الكربون 

a .sb .pc .dd .f

s[He]2 لعنرص:. 19 2p2 3 التوّزع اإللكرتوين 

a .Ob .Nc .Bd .Li

ثانيا: أعِط تفسراً علمياً لكّل مّا يأيت:
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كهرسلبية األكسجني أعى من كهرسلبية النرتوجني.. 1

2 ..Fe 3+ Fe أكر من نصف قطر  2+ نصف قطر 

عنرص البوتاسيوم ال يوجد حّراً يف الطبيعة.. 3

ثالثاً: أِجب عن األسئلة اآلتية:

أكمل الجدول اآليت، ثّم رتِّب املحطّات بحسب تزايد الطاقة.. 1

nرمز احملط ,قيمة  nقيمة  ,+ مجموع قيمتي 

d3

s4

p2

f5

Zn إىل:. 2 ,Kr ,K ,Si ,Br باالستعانة بالجدول الدوري صّنف العنارص اآلتية:
a ..عنرص انتقايلb ..معدن قلويc ..شبه معدنd ..المعدنe ..غاز نبيل

د األعداد الكموميّة األربعة إِللكرتوين السويّة الطاقية السطحيّة.. 3 ، ثّم حدِّ Ca20 اكتب التوّزع اإللكرتوين لـ 
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رابعاً: امُلخطَّط البياين مُيثّل دورية طاقة التأيّن األوىل لبعض لعنارص بداللة أعدادها الذّرية.

املطلوب:

رتّب عنارص الدور الثاين تصاُعدياً حسب طاقة التأيّن األوىل لكّل منها.. 1

Ca تنازُلياً حسب طاقة التأيّن األوىل لكّل منها.. 2 , S , N , He , Ne رتّب العنارص اآلتية: 

د الفصائل التي تنتمي إليها هذه العنارص.. 3 حّدد عنارص الدور الثاين والثالث التي تشذُّ عن الخاصيّة الدورية لطاقة التأيّن األوىل. ثّم حدِّ

د العنرص الذي له أكر قيمة لطاقة التأيّن األوىل. ثّم فرِّ سبب ارتفاع هذه القيمة.. 4 حدِّ
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األهداف العامة للوحدة :
يتعرَُّف الروابط الكيميائية وطبيعتها. –

يتعرَُّف تداخل املحطّات وتهجينها. –

يتعرَُّف التصاوغ )التاكب(. –

– .)VSEPR( يتعرَُّف هندسة الجزيء بطريقة فسر

الوحدة الثالثة
   الجزيئات والّروابط الكيميائّية



ا�هداف:

يرشُح البنية الذّرية والرتكيب  ٭

اإللكرتوين.

يتعرَُّف الروابط الكيميائية بني  ٭

الذّرات.

مُيثُّل الروابط الكيميائية بأنواعها. ٭

مُييُّز الروابط بني الذّرات يف  ٭

الجزيء.

يُحّدُد نوع الرابطة من خالل  ٭

حساب فرق الكهرسلبية بني 

الذّرات املرتبطة.

يتعرَُّف الروابط الكيميائية بنَي  ٭

الجزيئات.

الكلمات المفتاحية:

رابطة أيُونية. ٭

رابطة مشرتكة. ٭

رابطة ُمشرتَكة قطبية. ٭

رابطة تسانُدية. ٭

رابطة معدنية. ٭

رابطة هدروجينية. ٭

قوى ارتباط فاندر فالس. ٭

األكسجني مولِّد الحياة

ُس األكسجني الغواص يتنفَّ
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1-1 الروابُط بني الذّرات
عــات ذّريــة ثابتــة تســّمى الجزيئــات، وتكــون الجزيئــات ثنائيــة الــذرّة  تيــل ذّرات ُمعظَــم العنــارص لالرتبــاط فيــا بينهــا لتشــّكل تجمُّ

دة الــذّرات، وتوَجــد بعــض العنــارص عــى شــكل بلــورات فيهــا عــدد غــر محــدود مــن الــذّرات املرُتاِبطــة فيــا بينهــا ويــؤدي  أو ُمتعــدِّ

هــذا االرتبــاط الســتقرار هــذه الــذّرات.

1-1-1 الرابطة األُيونّية
نشاط )1(:

. Ar18  ، Cl17  ، Na11  ، Ne10  : إذا علِمت أنَّ

أكتُب التوزّع اإللكرتوين لكّل منها بطريقة املُربَّعات واألسهم.	 

أحّدُد عدد اإللكرتونات يف السوية الطاقية األخرة لكّل منها.	 

أحّدُد الذّرات التي تيل إىل فقد اإللكرتونات، وأحّدُد عدد اإللكرتونات التي ميكن فقدها.	 

أحّدُد الذّرات التي تيل إىل كسب اإللكرتونات، وأحّدُد عدد اإللكرتونات التي ميكن اكتسابها.	 

ُح آلية تشّكل كلوريد الصوديوم.	  أوضِّ

ذّرات الغازات النبيلة أكر استقراراً، ألن سويّتها الطاقية األخرة ممتلئة باإللكرتونات.

إضاءة

أستنتُج:

  مُيكن لبعض الذّرات أن تفقَد إلكرتوناً أو أكر من سويّتها الطاقية األخرة وتتحّول إىل أيُون موجب. 	 

Na Na e$ ++ - مثال: ذرّة الصوديوم   

Na Na+

11p+ 11e-

e-

11p+ 10e-

.)Ne أالحُظ أنَّ أيُون الصوديوم يأخذ البنية اإللكرتونية للغاز النبيل األقرب له )النيون 

 ميكُن لبعض الذّرات أن تكتسب إلكرتوناً أو أكر، وتتحّول اىل أيُون سالب. 	 

Cl e Cl$+ - - مثال: ذرّة الكلور   

Cl Cl-

17p+ 17e- e-

17p+
18e-

.)Ar أالحُظ أنَّ أيُون الكلوريد يأخُذ البنية اإللكرتونية للغاز النبيل األقرب له )األرغون 
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تشّكل ملح كلوريد الصوديوم:
ــوم  ــد الصودي ــايئ لتشــّكيل جــزيء كلوري +Na نتيجــة التجــاُذب الكهرب ــوم  ــون الصودي -Cl وأيُ ــد  ــون الكلوري ــني أيُ ــط ب ــمُّ الرتاب يت

ــة. ى الرابطــة األيُوني ــك بارتباطهــا برابطــة تســمَّ ــاً، وذل املُتعــاِدل كهربائي

Na Cl NaCl$++ -

بلورات ملح كلوريد الصوديوم )ملح الطعام (

Na+

11p+

Cl-

17p+
18e-

10e-

أستنتُج:

تنشــأُ الرابطــة األيُونيــة عــن التجــاُذب الكهربــايئ الســاكن بــني األيُونــات املوجبــة واأليُونــات الســالبة، ُمشــكِّلة مركّبــات أيُونيــة، وتكــون 

عــادة عــى شــكل شــبكة بلوريــة صلبــة ثالثيــة األبعــاد.

نشاط )2(:
. Cl17  ، Mg12 MgCl2، علاً أن:  ح اّلية تشّكل جزيء كلوريد املغنزيوم  وضِّ

خاصّيات المرّكبات األُيونية:

تجربة:
آخُذ كمية من بلورات كلوريد الصوديوم )ملح الطعام( وأقّسمها إىل ثالثة أقسام:	 

أذيُب القسم األول بكمية كافية من املاء، ماذا أالحظ؟	 

أضــُع املحلــول الناتــج يف وعــاء الناقليــة الكهربائيــة )وعــاء زجاجــي يحــوي مريــني موصولــني بــدارة كهربائيــة تحــوي بيــل ومصبــاح(، 	 

ثــّم أغلــُق الــدارة، مــاذا أالحــظ؟ وكيــف أفــّر ذلــك؟

أضُع القسم الثاين من امللح الصلب يف الوعاء السابق، وأُغلُق الدارة، ماذا أاُلحظ؟ وكيف أُفرِّ ذلك؟	 

أعرُض القسم الثالث للطرق، ماذا أاُلحظ؟	 

-
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+
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أستنتُج:

خاصيّات املركَّبات األيُونية:

صلبة يف الدرجة العادية من الحرارة.	 

توَجُد عى شكل تجّمعات أيُونية برتتيب ُمنتظَم تشّكل بلورات.	 

 درجات انصهارها وغليانها ُمرتِفعة، بسبب وجود قوى تجاذب كهربايئ ساكن، 	 

.801 Cc NaCl درجة انصهاره  مثال: 

بلوراتها رسيعة الكر، وال تقبل السحب والتصفيح، ألنَّ طبقاتها ُمقاومٌة للحركة.	 

ُمعظَُمها ذّواب يف املاء.	 

محاليلها ومصاهرها ناقلة للتيار الكهربايئ، ألنَّ أيُوناتها حرّة الحركة.	 
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1-1-2 الرابطة امُلشتركة )التساُهمية(
نشاط )3(:

. N7  ، O8  ، H1 إذا علمت أن: 

أكتُب تثيل لويس للذّرات السابقة.	 

أحّدُد عدد اإللكرتونات التي ميكن أن تشارَك بها كلٌّ من الذرَّات السابقة.	 

أفّرُ تشكُّل جزيئات العنارص السابقة.	 

أالحُظ وأستنتُج:

H2 تشّكل جزيء 

جزيء هدروجين

1
H

H
2

 H  H  H  H
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تحــوي ذرّة الهدروجــني يف ســويّتها الطاقيــة األخــرة إلكرتونــاً وحيــداً، ولــي تســتقرَّ فإنَّهــا تشــرتك مــع ذرّة هدروجــني أخــرى بإلكــرتون 

ــّمى هــذه الرابطــة  He. تُس ــا  ــل األقــرب له ــة الغــاز النبي ــه، فتأخــذ بني ــني يف الوقــت ذات ــا الذرّتَ ــه نواتَ لتشــكيل زوج إلكــرتوين تجذب

.H H- ــني  ــني املُرتِبطَت ــني رمــزَي الذرّتَ ــا بقطعــة ُمســتقيمة ترســم ب ــة" نثّله "رابطــة ُمشــرتَكة أحادي

O2 تشّكل جزيء 

يشترك زوجان من اإللكترونات

O O O

O O

O+
8
O

ــا تشــرتك مــع ذرّة أكســجني أخــرى بإلكرتونــني  تحــوي ذرّة األكســجني يف ســويتها الطاقيــة األخــرة ســتة إلكرتونــات، ولــي تســتقر فإنّه

لتشــّكيل زوجــني مــن اإللكرتونــات تجذبهــا نواتــا الذرّتــني يف الوقــت ذاتــه، فتأخــذ بنيــة الغــاز النبيــل األقــرب لهــا        ، تُســّمى هــذه 

.O O= الرابطــة "رابطــة مشــرتكة ثنائيــة )مزدوجــة("، وميثّــل جــزيء األكســجني 

N2 تشّكل جزيء 

يشترك ثالثة أزواج من اإللكترونات

+N N N

N N

N
7
N

ــة  ــع ذرّة نرتوجــني أخــرى بثالث ــا تشــرتك م ــي تســتقرَّ فإنَّه ــات، ول ــة األخــرة خمســة إلكرتون تحــوي ذرّة النرتوجــني يف ســويّتها الطاقي

Ne، تُســّمى  إلكرتونــات لتشــكيل ثالثــة أزواج إلكرتونيــة تجذبهــم نواتـَـا الذرَّتـَـني يف الوقــت ذاتــه، فتأخــذ بنيــة الغــاز النبيــل األقــرب لهــا 

.N N/ هــذه الرابطــة "رابطــة ُمشــرتَكة ثالثيــة"، وميثّــل جــزيء النرتوجــني 

أستنتُج:

الرابطة املُشرتَكة: هي القّوة الرابطة بني ذرّتنَي الشرتاكها بزوج إلكرتوين أو أكر.

بات ذات الروابط الُمشتَركة: خاصّيات الُمركَّ

تجربة:
أضيُف كمية من الزيت إىل أنبوب يحوي ماءاً مقطراً، أرجُّ األنبوب وأتركُه فرتة قصرة، ماذا أاُلحظ؟	 

أضُع املزيج السابق يف وعاء الناقلية الكهربائية، وأغلُق دارته. أكتُب ُمالَحظايت.	 

Ne
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أستنتُج:

خاصيّات املركبات ذات الروابط املُشرتَكة:

ُمعظَمها غازات، ألنَّ قوى الربط بني جزيئاتها ضعيفة وتوجد بعضها يف الحالة الصلبة والحالة السائلة.	 

ا تذوب يف املحالت الالقطبية مثل البنزن ورباعي كلوريد الكربون.	  ال تذوُب يف املاء )املاء محل قطبي(، إنَّ

ال تنقُل التيار الكهربايئ، ألنَّها ال تحوي أيُونات.	 

ُمعظَُمها ذات درجات انصهار وغليان ُمنخِفضة، ألنَّ قوى الرتابُط بني جزيئاتها ضعيفة.	 

1-1-3 الرابطة املشتركة القطبية
نشاط )4(:

. F9  ، H1  : إذا علمت أنَّ

أكتُب تثيل لويس للذرّتني السابقتني.	 

أحّدُد عدد اإللكرتونات التي ميكُن أن تشارِك بها كّل من الذرّتني السابقتني.	 

 	.HF أفّرُ تشكُّل جزيء فلور الهدروجني 

جزيء
فلور الهدروجين

ذرة 
فلور

ذرة
هدروجين

+ FH FH

غــاز فلــور الهدروجــني غــاز ســام، لكــن لــه أهّميــة كبــرة يف الكتابــة عــى الزجــاج، حيــث لــه القــدرة عــى التفاعــل 

SiF4، ويف الصناعــات الكيميائيــة. SiO2 املكــّون الرئيــيس للزجــاج ُمعطيــاً  مــع 

إثراء:

تتلُك ذرّة الهدروجني يف سويتها الطاقية األخرة إلكرتوناً وحيداً، وتتلُك ذرّة الفلور يف سويّتها الطاقية األخرة سبعة إلكرتونات.	 

لي تستقرَّ كّل من الذرَّتنَي يجب أن تأخَذ بنية الغاز النبيل األقرب لها.	 

م كّل منهــا إلكرتونــاً لتكّويــن الــزوج اإللكــرتوين املُشــكِّل للرابطــة املُشــرتَكة القطبيــة يف جــزيء فلــور الهدروجــني الــذي يكــون 	  تقــدِّ

أقــرب للــذرّة األكــر كهرســلبية )ذرَّة الفلــور(.

تكتسب ذرّة الفلور شحنة جزئية سالبة، وتكسب ذرّة الهدروجني شحنة جزئية موِجبة.	 

أستنتج:

ــذرّة  ــرتَك نحــو ال ــزوج اإللكــرتوين املُش ــث ينجــذُب ال ــني يف الكهرســلبية، حي ــني ُمختلِفتَ ــنَي ذرّت ــة: تنشــأ ب ــرتَكة القطبيّ الرابطــة املُش
األكــر كهرســلبية.
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2d-

d
+
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+

H

H

O

تطبيق: 
،H O2 أالحُظ، وأفرِّ تشكُّل الرابطة املُشرتَكة القطبية يف جزيء املاء 

. O8  ، H1  : علاً أنَّ

نشاط )5(:
. H1  ، N7 NH3، علاً أّن:  أوضُح تشكُّل الروابط املُشرتَكة القطبية يف جزيء النشادر 

دور الكهرسلبية في تحديد طبيعة الرابطة )قاعدة باولينغ(:
د نوع الرابطة يف املركبات الكيميائية تبعاً لقيم فرق الكهرسلبية للعنارص، وفق الجدول اآليت: تُحدَّ

النسبة املئوية للطبيعة األيُونيةنوع الرابطةالفرق في الكهرسلبية

0.3 %5ُمشتَركة غير قطبيةأقّل من  أقّل من 

1.7 0.3 و %50ُمشتَركة قطبيةبين  %5 حتى  من 

1.7 %100أُيونيةأكثر من  %50 حتى  من 

نشاط )6(:
NaCl. وفق قاعدة باولينغ، إذا علمت أّن:  ،LiH  ، I2 ُد نوع الرابطة بنَي كّل من الجزيئات اآلتية:  أحدِّ

IHLiNaClالعنصر

2.52.11.00.93قيمة الكهرسلبية

الحّل:

نوع الرابطةالفرق في الكهرسلبيةاجلزيء

I20مشتركة

LiH2.1 1.0 1.1- مشتركة قطبية=

NaCl3 0.9 2.1- أُيونية=

تطبيق:
اعتاداً عى قيم الكهرسلبية يف الجدول اآليت:

CaHOClالعنصر

1.02.13.53قيمة الكهرسلبية

د طبيعة الرابطة الكيميائية وفق قاعدة باولينغ، بني كّل من الجزيئات اآلتية: حدِّ
.Cl2 H، غاز الكلور  O2 CaO، املاء  أكسيد الكالسيوم 
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استثناءات قاعدة الُثمانية اإللكترونية:
كا يف الحاالت اآلتية:

N7 عنــد ارتباطهــا باألكســجني 	  حالــة املركبــات التــي تحــوي إحــدى ذّراتهــا عــدداً فرديــاً مــن إلكرتونــات التكافــؤ، مثــل ذرّة النرتوجــني 

NO O8 يف جــزيء 

N O

Be4 يف املُركَّبنَي:	  B5 والريليوم  حالة املركبات التي يكون إلحدى ذّراتها عدد ذّري صغر، مثل البور 

BF3 فلوريد البور 

F

B

F

F

BeCl2 كلوريد البريليوم 

Cl ClBe

P15 يف جــزيء خــايس كلوريــد 	  حالــة املركبــات التــي تحــوي أكــر مــن مثانيــة إلكرتونــات حــول إحــدى ذّراتهــا، مثــل الفوســفور 

.PCl5 ــفور  الفوس

PCl
5

Cl

Cl

Cl

Cl P

Cl

ابطة التساُندّية 1-1-4 الرَّ
نشاط )7(:

NH4+ تشّكل أيُون األمونيوم 

أالحظ وأستنتج:

+H ميتلُك مداراً إلكرتونياً فارغاً.	  أيُون الهدروجني )بروتون( 

 تتلُك زوجاً إلكرتونياً غر رابٍط.	 

H

N
H

H ذرّة النرتوجني يف جزيء النشادر 

تنح ذرّة النرتوجني زوجاً إلكرتونياً غر رابط، وتسّمى ذرَّة مانِحة.	 

يستقبُل أيُون الهدروجني هذا الزوج اإللكرتوين يف مداره الفارغ )الذي يبقى مشرتكاً بينها(، وتنشأ رابطة تساندية.	 

يتكّون أيُون األمونيوم املُوِجب.	 
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نرمز للرابطة التساندية بسهم يتَّجه من الذرَّة املانِحة إىل اآلخذة، كا يف الشكل:	 

H

H

N

H

H

N

H

S
S
S
S
S
SS

V

X

W
W
W
W
W
WW

HHH N

H

H

H

H

تعريــف الرابطــة التســاندية: هــي الرابطــة التــي تنشــأ بــني ذرّتـَـني، تقــّدم إحداهــا زوجــاً إلكرتونيــاً غــر رابــط يســتنُد إىل مــداٍر فــارٍغ 
لــذرٍّة أخــرى تحتــاج لــزوج إلكــرتوين وصــوالً إىل الرتتيــب اإللكــرتوين املُســتِقر.

نشاط )8(:
 	.H+ H بأيُون الهدروجني  O2 H من ارتباط جزيء املاء  O3 + أالحُظ الصورة التي توّضح تشّكل أيُون الهدرونيوم 

H
2
O H

3
O+H+

$

+R

T

S
S
S
S
S
SS

V

X

W
W
W
W
W
WW

++

 	.H+ أبنّيُ كيفية تشّكل الرابطة التساندية بني ذرّة األكسجني وأيُون 

حاً الروابط فيها. . ثّم أكتُب املُعاَدلة الكيميائية ُموضِّ H1  ، O8 علاً أّن: 

1-1-5 الرابطة املعدنية
نشاط )9(:

ة مرَّات. ماذا أاُلحظ؟	  أضُع قطعة من معدن الزنك عى سطح طاولة، وأطرقها عدَّ

أُعيُد التجربة عى قطعٍة من الفحم. ماذا أاُلحظ؟	 

أالحظ:

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + +

قوة مؤثرة خارجية
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أستنتُج:
يقبــل الزنــك الطــرق والســحب والتصفيــح، بســبب وجــود قــوة ترابــط بــني ذراتــه تدعــى الرابطــة املعدنيــة، بينــا ال يتمتــع الفحــم بهــذه 

الخاصيّات.

ــل بحّريــة ضمــن الشــبكة 	  إّن تداُخــل املحطـّـات الفارغــة يف ســويات الطاقــة الخارجيــة للــذّرات، يســمح لإللكرتونــات الخارجيــة بالتنقُّ

ــة. املعدنيــة، وهــذا يشــبُه بحــراً مــن اإللكرتونــات تســبح فيــه أيُونــات ذّرات املعــادن املرُتاصَّ

تنشأ الرابطة املعدنية من التجاُذب بني أيُونات ذّرات املعادن وبحر اإللكرتونات املحيط بها.	 

تعريف الرابطة املعدنية:
هــي رابطــة تنشــأُ عــن وجــود إلكرتونــات حــرّة التنقــل بــني ذّرات املعــدن، بحيــث ميكــُن اعتبارهــا غــر ُمنتميــة إىل ذرّة معينــة، وهــي 

تلعــُب دوَر عامــِل التحــام ذّرات املعــدن فيــا بينهــا.

قوة الرابطة المعدنية:

ة الرابطــة املعدنيــة بازديــاد شــحنة نــوى ذّرات املعــدن، وعــدد إلكرتوناتــه يف بحــر اإللكرتونــات الخــاص باملعــدن، وبازديــاد 	  تــزداد قــوَّ

ة الرابطــة املعدنيــة تــزداُد درجــة حــرارة انصهــار وغليــان املعــدن. قــوَّ

ــر بــني األيُونــات 	  تــزداد قــوة الرابطــة املعدنيــة بازديــاد عــدد اإللكرتونــات الســطحية الحــرّة التــي تعمــُل عــى تقليــل قــوى التنافُ

ــة للمعــدن. املوجب

+ - + - + - + - + - + - + -

- + - + - + - + - + - + -
-

-

--

-----

- - -

-

-

- -

-

-

+

+ - + - + - + - + - + - + -

أيون معدني موجب

بحر من اإللكترونات الحرة

تأثير الرابطة المعدنية في خاصّيات المعادن:

قابليــة الســحب والتصفيــح: يعــود ذلــك إىل الرتتيــب املنتظــم للــذرات داخــل املعــدن، وإمكانيــة انــزالق طبقــة منهــا فــوق الطبقــات 	 

األخــرى دون كــر الرتابـُـط.

املتانة: مقاومة املادة لالنقطاع.	 

الصالبة: مقاومة املادة للخدش.

 Cr24 املتانة والصالبة: تعود لقّوة الرابطة املعدنية، مثالً الكروم 

، ألنَّ عــدد اإللكرتونــات الحــرّة املُســاِهمة يف  – K19 أشــّد صالبــة مــن البوتاســيوم 

تشــّكيل الرابطــة املعدنيــة للكــروم أكــر مــن البوتاســيوم.

الكــروم يشــّكل ســتة أزواج إلكرتونيــة تشــاركية بينــا البوتاســيوم يشــّكل زوجــاً  –

ــاً تشــاركيّاً فقــط. إلكرتونيّ

ــة ضمــن الشــبكة 	  ــات املُوِجب ــة املُحيطــة باأليُون ــات اإللكرتوني ــة الغام ــك لســهولة حرك ــود ذل ــة: يع ــة والحراري ــة الكهربائي الناقلي

ــة. املعدني
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وابط بنَي اجلزيئات 1-2 الرَّ
1-2-1 الرابطة الهدروجينية

أاُلِحُظ وأستنتج:

نشاط )10(:
ن يف الجدول اآليت املُتضِمن تغّرات درجة الغليان بداللة الكتلة الجزيئية لبعض املركَّبات: أتعَّ

VIIA VIAهاليدات الهدروجني لبعض عناصر الفصيلة  هدرات بعض عناصر الفصيلة 

g.mol)المركب )1- C)الكتلة الجزيئية  )c g.mol)المركبدرجة الغليان  )1- C)الكتلة الجزيئية  )c درجة الغليان 

HF2019.5H O218100

HCl36.584.9-H S23461-

HBr80.966.8-H Se28141.5-

HI127.935.4-H Te2129.62.2-

أالحُظ:

ــة، 	  ــة جزيئي ــه أصغــر كتل HF، فل ــور الهدروجــني  ــة، عــدا فل ــادة كتلهــا الجزيئي ــدات الهدروجــني بزي ــان هالي ــاد درجــات غلي ازدي

وأعــى درجــة غليــان.

ــة، وأعــى درجــة 	  ــة جزيئي ــه أصغــر كتل H، فل O2 ــاء  ــة، عــدا امل ــا الجزيئي ــادة كتله ــارص بزي ــان هــدرات العن ــاد درجــات غلي ازدي

ــان. غلي

وجود الهدروجني يف كّل املركّبات يف الجدول السابق.	 

H وعــى الرغــم مــن صغــر كتلهــا  O2 HF واملــاء  ُ االرتفــاع يف درجــة غليــان كّل مــن فلــور الهدروجــني  يفــرِّ

ــة. ــة لوجــود روابــط بــني جزيئــات كّل منهــا تســّمى الروابــط الهدروجيني الجزيئي

نتيجة:

مثال )1(:
:HF أالحُظ تثيل الروابط الهدروجينية بني جزيئات فلور الهدروجني 

d
-

d
+

HF

d
-

d
+

HF

H H

F F

F

H H

F رابطة هدروجينية
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مثال )2(:
H O2 أالحظ تثيل الروابط الهدروجينية بني جزيئات املاء 

أستنتُج:

تتكــوَّن الرابطــة الهدروجينيــة عندمــا تقــع ذرّة هدروجــني بــني ذرَّتـَـني شــديَديت الكهرســلبية )الفلــور، األكســجني، النرتوجــني( وتكــون 	 

ُمرتِبطــة مــع إحــدى الذرّتـَـني برابطــة ُمشــرتَكة قطبيــة، وترتبــط مــع الــذرّة األخــرى برابطــة هدروجينيــة.

  الرابطة الهدروجينية: رابطة فيزيائية تنشأ بني الجزيئات القطبية، وتشّدها لبعضها، فتزيد من قوى التجاُذب فيا بينها.

الرشطان الواجب توافرها لنشوء الرابطة الهدروجينية:	 

وجود ذرّة ذات كهرسلبية عالية يف كّل من الجزيئني. –

ارتباط ذرّة هدروجني بإحدى هاتنَي الذرّتنَي ) اللّتني لها كهرسلبية عالية(. –

نشاط )11(:
.NH3 ح تشّكل الروابط الهدروجينية بني جزيئات غاز النشادر  وضِّ

1-2-2 روابط فاندر فالس
أالحُظ وأجيُب:

أتساءل:

هل تنشأ قوى ترابط بني الجزيئات غر القطبية املُشبَعة تكافُئيّاً؟	 

هل يحدث انتقال لإللكرتونات بني الذّرات؟	 

ما طبيعة قوى الرتابُط بني تلك الجزيئات؟	 
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قوى فاندرفالس

يوهانس ديريك فاندرفالس 1923/1937
عالم فيزيائي هولندي

ُس الجزيئــات املُشــبعة تكافؤيــاً غــر القطبيــة ومــن نــوٍع واحــٍد فــوق بعضهــا، تنشــأ قــوى تجــاذب كهربــايئ بــني النــوى 	  عندمــا تتكــدَّ

لــة هــذه القــوى قــوَّة  واإللكرتونــات للجزيئــات املتجــاورة، وقــوى تنافــر كهربــايئ بــني الشــحنات املتاثلــة يف الجزيئــات، وتكــون ُمحصِّ

ة ارتبــاط فانــدر فالــس. وتتَّصــف بأنَّهــا: جــذٍب ضعيفــة، تســّمى قــوَّ

ذات طبيعة كهربائية ساكنة، وال يظهُر تأثرها إاّل عندما تكوُن الجزيئات قريبًة من بعضها بعضاً. وال يحصُل االنتقال لإللكرتونات . 1

بني ذّرات الجزيئات املرُتاِبطة.

ً يف تحديد الخاصيّات الفيزيائية للمواد، وتَُعدُّ إىل حدٍّ ما مسؤولة عن تشّكل األطوار املُكثَّفة . 2 ضعيفة نسبياً إاّل أنَّ لها دوراً ُمهاَّ

السائلة والصلبة للادة.

تزداد قيمتها بازدياد عدد اإللكرتونات والكتلة الجزيئية وعدم التناظر يف الجزيء.. 3

تضعف قيمتها بارتفاع درجة الحرارة، بسبب زيادة الحركة العشوائية للجزيئات، مّا يؤدِّي إىل إضعاف قوى التجاذب.. 4

أكَّدت التجارب وجود أربعة أنواٍع من القوى تشّكُل مبُجملِها قوى فاندرفالس:

نوع تجاذيب يحدث بني ثنائيات األقطاب ذات عزوم كهربائية دائة.. 1

نوع تجاُذيب يحدث بني جزيء ثنايئ قطب ذي عزم كهربايئ دائم وجزيء أو ذّرة ال قطبية ُمجاِورة . 2

لها.

نوع تجاُذيب ينشأ بني جزيئات ال قطبية أو ذّرات الغازات النادرة.. 3

نوع تنافُري ينشأ نتيجة تنافُر الغامات اإللكرتونية لذّرات الجزيئات مع نواها القريبة منها.. 4

إضاءة

86



الرابطــة األيُونيــة: تنشــأ الرابطــة األيُونيــة عــن التجــاُذب الكهربــايئ الســاكن بــني األيُونــات املُوِجبــة واأليُونــات 	 

الســالبة، مشــكلة مركّبــات أيُونيــة، وتكــون عــادًة عــى شــكل شــبكة بلوريــة صلبــة ثالثيــة األبعــاد.

الرابطة املُشرتَكة: القّوة الرابطة بني ذرتني الشرتاكها بزوٍج إلكرتوين أو أكر.	 

ــزوج اإللكــرتوين 	  ــني يف الكهرســلبية، حيــث ينجــذُب ال ــني ُمختلفتَ ــني ذرَّتَ ــة: تنشــأ ب ــرتَكة القطبي الرابطــة املُش

املُشــرتَك نحــو الــذرّة األكــر كهرســلبية.

ميكن تحّديد نوع الرابطة بني ذرّتنَي اعتاداً عى فرق الكهرسلبية بيَنها )قاعدة باولينغ(.	 

الرابطــة التســاندية: الرابطــة التــي تنشــأ بــني ذرتــني تقــدم إحداهــا زوجــاً إلكرتونيــاً غــر رابــط يســتنُد إىل 	 

مــداٍر فــارغ لــذرٍّة أخــرى تحتــاُج لــزوج إلكــرتوين وصــوالً إىل الرتتيــب اإللكــرتوين املُســتِقّر.

الرابطــة املعدنيــة: رابطــة تنشــأ عــن وجــود إلكرتونــات حــرّة التنقــل بــني ذّرات املعــَدن بحيــث ميكــُن اعتبارهــا 	 

غــر ُمنتميــة إىل ذرّة معينــة، وتلعــُب دوَر عامــل التحــام بــني ذّرات املعــدن.

الرابطــة الهدروجينيــة: تتكــّون عندمــا تقــع ذرّة هدروجــني بــني ذرّتَــني شــديديَت الكهرســلبية )الفلــور، 	 

األكســجني، النرتوجــني(، وتكــون ُمرتِبطــًة مــع إحــدى الذرّتَــني برابطــٍة ُمشــرتَكة قطبيــة، وترتبــط مــع الــذرّة 

ــة. ــٍة هدروجيني ــرى برابط األخ

ــاً وغــر القطبيــة ومــن نــوٍع واحــد فــوق بعضهــا، بســبب 	  ُس الجزيئــات املُشــبَعة تكافئيّ تنشــأ عندمــا تتكــدَّ

قــوى تجــاُذب كهربــايئ بــني النــوى واإللكرتونــات للجزيئــات املُتجــاِورة، وقــوى تنافُــر كهربــايئ بــني الشــحنات 

ة ارتبــاط فانــدر فالــس. لــة هــذه القــوى قــوَّة جــذٍب ضعيفــة، تســّمى قــوَّ املُتاثِلــة يف الجزيئــات ُمحصِّ

تعّلمت

أوالً: أمألُ الفراغات بالكلات املُناِسبة:

1 .. الرابطة األيُونية تنشأ بني أيُون  وأيُون 

تتكّون الرابطة الهدروجينية عندما تقُع ذرّة  بني ذرّتنَي  الكهرسلبية.. 2

3 .. ، وُمعظَم املُركّبات املُشرتَكة تنحلُّ يف  ُمعظَم املركَّبات األيُونية تنحلُّ يف 

ثانياً: اخرت اإلجابة الصحيحة لكّل مّا يأيت:

HCl هي:. 1 الرابطة بني ذريَت الكلور والهدروجني يف جزيء 
a ..تسانديةb ..هدروجينيةc ..أيُونيةd ..ُمشرتَكة قطبية

أختبر نفسي
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1.7 تكون الرابطة بيَنها:. 2 إذا كان الفرق يف الكهرسلبية بني ذرَّتنَي ُمرتبطتنَي أكر من 
a ..أيُونيةb ..هدروجينيةc ..تسانديةd ..مشرتكة قطبية

الرابطة املعدنية األقوى تتشّكل يف:. 3

a .Nab .Alc .Mgd .Cr

تتناقُص قوى ارتباط فاندر فالس بـ:. 4
a . زيادة عدد

اإللكرتونات.

b . زيادة الكتلة

الجزيئية.

c . نقصان درجة

الحرارة.

d ..زيادة درجة الحرارة

ثالثاً: أعِط تفسراً علميّاً لكّل مّا يأيت:

املركّبات األيُونية الصلبة ال تنقُل التيار الكهربايئ.. 1

قابلية ُمعظَم املعادن للسحب والتصفيح.. 2

تزداد قوى ارتباط فاندر فالس بنقصان درجة الحرارة.. 3

ارتفاع درجة غليان املاء عى الّرغم من أّن كتلته الجزيئية ُمنخِفضة.. 4

رابعاً: حّدد نوع الرابطة بني الذّرات يف كّل من الجزيئات اآلتية:

HCl  ،LiH  ،NaF  ،K O2  ،MgBr2  ،O2

اعتاداً عى جدول قيم الكهرسلبية اآليت:

HLiNaKMgالعنصر

2.11.00.90.81.2الكهرسلبية

FClBrONالعنصر

4.03.02.83.53.0الكهرسلبية

خامساً: بنّي نوع الروابط يف كلٍّ مّا يأيت:
.H O3 + HF، وأيُون الهدرونيوم  MgCl2، فلور الهدروجني  Cl2، كلوريد املغنزيوم  غاز الكلور 

O8  ، F9  ، H1  ، Mg12  ، Cl17 موضحاً بالرسم. علاً أّن: 

CH4. فــّر  NH3، وال تنشــأ بــني جزيئــات غــاز امليتــان  تنشــأ الروابــط الهدروجينيــة بــني جزيئــات غــاز النشــادر 

ذلــك.

تفكير ناقد

بعــض املركبــات التــي تحــوي روابــط قطبيــة ال يكــون للجــزيء فيهــا صفــة قطبيــة، ابحــث يف ذلــك ُمســتعيناً مبكتبــة 

ــة والشابكة.  املدرس

أبحث أكثر
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يلجــأ الباحثــون أحيانــاً إىل التهجــني أو التلقيــح الخلطــي بــني نباتـَـني أو حيوانـَـني من ســاللتنَي 

ُمختلِفتـَـني ليجمعــوا الصفــات املرغوبــة يف كلٍّ منها.

ا�هداف:

يتعرّف نظرية رابطة التكافؤ. ٭

يصف املحّط الجزيئي يف جزيء  ٭

الهدروجني وجزيء الكلور.

يتعرّف التهجني. ٭

 يرشح مبدأ دمج املحطات ٭

. , ,s s sp p p3 2 )التهجني(: 

الكلمات المفتاحية:

التهجني. ٭

v. ٭ الرابطة 

r. ٭ الرابطة 

تداُخل املحطّات. ٭
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2-3 ات الذريّة وتهجينها  المحطَّ
ل المحّطات الجزيئّية وتشكَّ



2-1 احملّط اجلزيئي
أالحُظ وأجيب:

نشاط )1(:
أالحُظ وأتساءل:

+

H H H
2

z
y

x

z
y

x x

كيف يتشّكل جزيء الهدروجني؟ –

ماذا تدعى املنطقة املُشرتِكة بني محطَّي ذّريَت الهدروجني؟ –

هل تتغّر أشكال املحطّات بعد تداُخلها؟ –

ــزداد الطاقــة  ــاً، فت ــُح الرابطــة أكــر ثبات ــل، وتصب ــني، ازداَد حجــم منطقــة التداُخ ــل املحطّ ــا ازداَد تداُخ كلَّ

ــا. الالزمــة لتفكيكه

إضاءة

فــّرت نظريــة رابطــة التكافــؤ تشــّكل روابــط مشــرتكة يف مركبــات ال تحقــق قاعــدة الثانيــة، مثــل )مركبــات الهدروجــني، والبريليــوم، 

والبــور، وغرهــا(، حيــث تقــوم عــى فرضيتـَـني:

تنتُج الرابطة عن تداخل محطني نصف ُممتلِئنَي.. 1

ننَي للرابطة تتّسُع إللكرتوننَي فقط )ُمتعاكَسني يف اللف الذايت(، ها اإللكرتونان الرابطان.. 2 منطقة تداُخل املحطَّني املُكوِّ

نستنتج:

1s دون تغّر شّكلها. H عن تداُخل املحطَّني  H- يتشّكل جزيء الهدروجني 

نشاط )2(:
أالحُظ وأتساءل:

+

Cl Cl Cl
2
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كيف تشّكل جزيء الكلور؟ –

ماذا تدعى املنطقة املُشرتَكة بني محطَّي ذّريَت الكلور؟ –

هل تتغّر أشكال املحطّات بعد تداُخلها؟ –

نستنتج:

3p، الــذي يحــوي كّل منهــا إلكرتونــاً أعزبــاً،  Cl عــن التداُخــل الــرأيس بــني املحطَّــني نصــف املُمتلِئـَـني  Cl- يتشــّكل جــزيء الكلــور 

دون تغــّر شــكلها.

أالحُظ وأستنتج:

+

+

 v تشكل الرابطة

 r تشكل الرابطة

v )سيغا(.	  عند حدوث التداخل الرأيس بني محطَّني تنشأ رابطٌة قوية تسّمى الرابطة 

r )باي(.	  عند حدوث تداُخل جانبَني ملحطَّني تنشأ رابطة ضعيفة تسّمى الرابطة 

نشاط )3(:
أالحظ وأجيب:

:O2 تثّل الصورة أشكال املحطّات لذرّة األكسجني، وتداخل بعضها لتشّكل جزيء األكسجني 

+

  O   O   O
2

Pz
Py

Px

Pz
Py

Px

Pz
Py

Pz
Py

Px

محطات نصف ممتلئة رابطة .....

محطات ممتلئةرابطة .....

91



 	.r v و أحّدد عى الصورة كاّلً من الرابطتنَي 

 	.O O= أفّر تشكُّل كلٍّ من الرابطتنَي 

نشاط )4(:
د نوع الرابطة الناتجة. ح بالرسم منطقة التداُخل بنَي املحطَّات يف جزيء كلور الهدروجني، وحدِّ وضِّ

2-2 دمُج احملّطات )التهجني(
1-2-1 البنية اإللكترونية لذّرة الكربون وتكافؤاتها:

 	C:1 2 2s s p6
2 2 2 أتذكُّر التوزّع اإللكرتوين للكربون يف حالته األساسية: 

2Pz2Py2Px

1s

2s

اقة
لط

د ا
ديا

 از
جاه

ات

أالحــظ أّن التــوزّع اإللكــرتوين يف ذرّة الكربــون يبــنّي وجــود إلكرتونَــني أعزبَــني، وهــذا التــوزُّع يقــوُد إىل أنَّ الكربــون ثنــايئ التكافــؤ 	 

( فيــدلُّ عــى أنَّ البنيــة اإللكرتونية  ......,CH ,CO4 2 CO(. أّمــا التكافــؤ الرباعــي للكربــون يف ُمعظــم مركَّباتــه )كــا يف  )كــا يف 

لــذرّة الكربــون تحتــوي عــى أربعــة إلكرتونــات عزبــاء.

–  ،2pz 2s إىل املحّط   عند إثارة ذرّة الكربون ينتقل إلكرتون من املحّط 

C:1 2 2s s p* 2 1 3
6 فيصبح تكافؤ الكربون رباعيّاً: 

2Pz2Py2Px

1s

2s

اقة
لط

د ا
ديا

 از
جاه

ات

يدل عى الذرّة املثارة حيث ميكن إثارتها بإكسابها طاقة مناسبة. C
*

الرمز 

إضاءة

ل إىل تعّريف التهجني باإلجابة عى االستفساَرين اآلتيَني: – ميكننا التوصُّ

األول:
CH4 ُمتاثِلــة، رغــم  ثبــَت تجريبيــاً أنَّ الروابــط األربــع التــي تشــّكلها ذرّة الكربــون مــع ذّرات الهدروجــني األربــع يف جــزيء امليتــان 

2s، كيــف تــمَّ تفّســر ذلــك؟ 2p ومحطّــاً واحــداً مــن النــوع  أنَّ ثالثــاً مــن املحطّــات مــن النــوع 

2s إلعطــاء أربعــة محطـّـاٍت هجينــة ُمتكاِفئــة  2p واملحــّط  الجــواب: إنَّ تاثـُـل الروابــط األربعــة يعــوُد إىل امتــزاج املحطـّـات الثالثــة 
. sp3 يُرَمــز لهــا 

92



الثاين:
؟ وما شّكل كّل منها؟ sp3 ما هي خاصيّات املحطات الهجينة األربعة 

 ، p s و ــات  ــات املحطّ ــل خاصيّ ــدة تحم ــة الجدي ــات األربع ــذه املحطّ ــواب: إّن ه الج
sp3 كــا يف الشــكل  ، فيكــّون املحــط املنفــرد  p ــات املحــط  ، وثالثــة أجــزاء مــن خاصيّ s ــات املحــط  بنســبة جــزء واحــد مــن خاصيّ

املجــاور.

ــات  ــا محط ــج عنه ــا، فينت ــذرّة ذاته ــة يف ال ــكل والطاق ــة يف الش ــر مختلف ــني أو أك ــج محط ــة دم ــو عملي ــني: ه التهج

ــة. ــات الهجين ــى: املحط ــة تدع ــكل والطاق ــة يف الش ــدة متكافئ جدي

: sp3 أواًل: التهجين 
أالحظ أّن:

ــن  ــة ع ــكل والطاق ــف يف الش 2s يختل ــط  ــرتون املح ــة، ألن إلك ــر ُمتكاِفئ ــارة غ ــون املث ــرِدة يف ذرّة الكرب ــة املُنف ــات األربع اإللكرتون

، وحتــى تكــون املحطّــات األربعــة ُمتكاِفئــًة يف الشــكل والطاقــة، يحــدُث التهجــني  , ,2 2 2p p px y z اإللكرتونــات الثالثــة يف املحطّــات 

ــات  ، وهــذه املحطّ sp3 ــا  ــكلٍّ منه ــز ل ــة يُرَم ــاٍت هجين ــع محطّ ــّوُن أرب ، وتتك , ,2 2 2p p px y z ــالث  ــات الث 2s واملحطّ ــني املحــّط  ب

109.5c، وتكــون  ــا  ــا تســاوي كّل منه ــة نحــو رؤوس رباعــي الوجــوه صانعــة زواي ــة ُمتَِّجه ــون املركزي ــواِة ذرّة الكرب ــع حــول ن تتوضَّ

ــات أبعــد مــا ميكــُن عــن بعضهــا يف الفــراغ. كــا هــو موّضــح بالشــكل. املحطّ

2Pz2Py2Px sp3 sp3 sp3 sp32s

اقة
لط

د ا
ديا

 از
جاه

ات

قبل التهجين بعد التهجين

. p s وأخفض من طاقة املحط  sp3 أعى طاقة من املحط  أالحظ: طاقة املحطات الهجينة 

z y

x

z y

x

z y

x

z y

x

2Pz2Py2Px

sp3 sp3 sp3 sp3

2s

sp3

sp3

sp3

sp3 محطات هجينةتهجين رباعي الوجوه

109.5 ํ

sp3محط هجين
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أفكُر وأجيُب:

CH4؟ وما نوعها؟ 	   كيف تتشّكُل الروابط يف جزيء امليتان 

1s يف ذرّة الهدروجــني بتداخــل رأيس،  sp3 لــذرّة الكربــون مــع إلكــرتون املحــّط  يرتبــط كّل إلكــرتون أعــزب يف كّل محــّط هجــني 

v يف جــزيء امليتــان. فتتشــّكُل أربــع روابــط ُمتاثِلــة مــن النــوع 

C
H

H

H

H

C

H

H

H

H

sp3

sp3
v
s

أالحُظ وأجيب:

CH4؟	  ما الشكل الهنديس لجزيء امليتان 

نشاط )5(:
C، وبنيِّ نوع كلٍّ منها. H2 6 ارسم شكالً توضيحيّاً يبنّي املحطّات والروابط يف جزيء اإليتان 

: sp2 ثانيًا: التهجين 
؟ sp2 كيف يتمُّ التهجني 

، تكوُن . 1 sp2 2py، فيتكّوُن نتيجة ذلك ثالثة محطّاٍت هجينٍة يُرَمز لكلٍّ منها  2px و 2s مع محطَّني  يندمُج يف ذرّة الكربون محّط 

120c، بحيث تكوُن أبعد ما ميكُن عن بعضها يف  ُمتناِظرة وتقُع جميُعها يف ُمستٍو واحٍد، وتصنُع فيا بيَنها زوايا تساوي كلٌّ منها 

ح  2pz الذي مل يشارك يف عملية التهجني؛ فيبقى عمودياً عى ُمستوي املحطّات الهجينة الثالثة. كا هو موضَّ ا املحّط  الفراغ، أمَّ

بالشكل.

z y

x

Py

z y

x

Px

sp2 sp2 sp2

z y

x

s

التهجين المثلثي

sp2

sp2

sp2

120 ํ

2Pz2Py2Px sp2 sp2 sp2 2Pz
2s

اقة
لط

د ا
ديا

 از
جاه

ات

قبل التهجين بعد التهجين

94



v، وكذلك ترتبُط باملحطَّني الهجيَنني املُتبّقيَني بذّريَت . 2 ترتبُط كّل من ذّريَت الكربون باألخرى بأحد محطّاتها الهجينة برابطة من النوع 

 .v  هدروجني برابطتنَي من النوع 

ا املحطُّ املتبقي من كّل ذرٍّة واملُتعاِمد مع مستوي الذرّة يتداخُل جانبياً مع مثيله من الذرّة الثانية، وينشأُ نتيجة ذلك رابطة من  أمَّ

.r النوع 

:C H2 4 تشّكل جزيء اإلتيلن 

v بني ذريَت الكربون.	  ps يف كلٍّ من ذّريَت الكربون بشكٍل رأيس لتشّكيل رابطة  2 يتداخُل املحّط 

 	.v 1s يف ذّريت هدروجني بشكٍل رأيس لتشكيل رابطتنَي  ps املتبّقيان يف كّل ذرّة كربون مَع محطَّني  2 يتداخُل املحطَّان 

v الخمس يف مستٍو واحد.	  تقُع الروابط 

 	.r 2pz يف كّل ذرّة كربون يتداخالن بشكل جانبي فتتشّكل رابطة  أما املحطّان غر الهجيَنني 

C C

H

H

H

H v v

v

v

v

r

: sp ثالثًا: التهجين 

كيف يتمُّ التهجني sp؟	 

، يقعــان عــى 	  sp ــكلٍّ منهــا  ــز ل ــني يُرَم ــني متكاِفئَ ــني هجيَن ــاً محطَّ 2px ُمعِطي 2s مــع محــّط  ــون محــّط  يندمــُج يف ذرّة الكرب

ــني. 2pzالباقيَ  ،2py ــني  ــع املحطَّ ــُد ُمســتوياها م 180c، ويتعام ــا  ــة بينه ــث الزاوي اســتقامٍة واحــدة حي

أالحظ وأجيب:

ما قيمُة الزاوية بني املحطّات الهجينة؟ –

ما عدُد املحطّات الهجينة املُتشكِّلة؟ –

2Pz2Py2Px sp sp 2Pz
2s

اقة
لط

د ا
ديا

 از
جاه

ات

2Py

قبل التهجين بعد التهجين

z y

x

Px

z y

x

s
sp sp

180 ํ

sp sp
التهجين الخطي
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أفكر وأجيب:

C؟ وما نوُعها؟	  H2 2 كيف تتشكَُّل الروابط يف جزيء اإلتني )األستلني( 

1s يف ذرّة 	  ــطُّ  ــيّاً املح ــُل رأس v، ويتداخ ــة  ــّكل رابط ــون، فتتش ــن ذّريَت الكرب sp يف كّل م ــوع  ــن الن ــطٌّ م ــيّاً مح ــُل رأس يتداخ

v الثــالث عــى االمتــداد نفســه )الزاويــة  v، تقــع الروابــط  sp لــذرّة الكربــون فتتشــّكل رابطــة  الهدروجــني مــع املحــط الهجــني 

 .)180c

r وفَق الشكل: 2pz يف كّل ذرّة كربون تتداخُل جانبياَ لتشّكيل رابطتنَي من النوع  2py و ا املحطّات  أمَّ

C CH H

vvv

r

r

ابحْث أكر:

هل يتشابه تهجني املحطَّات مع تهجني الحيوانات والنباتات؟

نشاط )6(:
أكِمل الجدول اآليت:

نوع التهجني في 

ذّرة الكربون

احملّطات الداخلة 

في التهجني

نوع الروابط 

لة املُتشكِّ

عدد احملّطات 

نة الناجتة املُهجَّ
الشكل الفراغي

الزاوية بني 

نة ات املُهجَّ احملطَّ

sp3vرباعي الوجوه

, ,sp pxy3120c

sp, ,r r v)خطي)مستقيم

96



نظرية رابطة التكافؤ تقوُم عى فرضيّتنَي:	 

تنتُج الرابطة عن تداخل محطَّني نصِف ُممتلِئنَي.. 1

نني للرابطة تتسع إللكرتونني فقط )متعاكسان يف اللف الذايت(، ها اإللكرتونان . 2 منطقة تداخل املحطَّني املُكوِّ

الرابطان.

 	.v التداُخل الرأيّس للمحطّات يُشكِّل رابطة من النوع 

 	.v r، وهي أضعف من الرابطة  التداخل الجانبي للمحطّات يشكِّل رابطة من النوع 

ــا 	  ــُج عنه ــا، وينت ــذرّة ذاته ــة يف ال ــكل والطاق ــًة يف الش ــر ُمختلِف ــني أو أك ــج محطَّ ــة دم ــو عملي ــني: ه التهج

ــة. ــات الهجين ــى املحطَّ ــة تدَع ــكل والطاق ــة يف الش ــدة ُمتكاِفئ ــات جدي محطَّ

sp3 ُمتاثِلة 	  , لتشــكيل أربعــة محطـّـاٍت هجينــة مــن النــوع  ,p p px y z s مــع ثالثــة محطـّـات  يندمــُج محــّط 

.109.5c يف الشــكل والطاقــة، وتكــون الزاويــة بــني املحطـّـات

sp2 ُمتاثِلــة يف الّشــكل 	  p, لتشــكيل ثالثــِة محطَّــاٍت هجينــة مــن النــوع  px y s مــع محطَّــني  يندمــُج محــطُّ 

.120c والطاقــة، وتكــوُن الزاويــة بــني املحطـّـات الهجينــة 

sp ُمتاثِلــة يف الشــكل والطاقــة، 	  ــني هجينــني مــن النــوع  px لتشــكيل محطَّ s مــع محــّط  يندمــُج محــطُّ 

.180c ــة  ــات الهجين ــني املحطّ ــة ب ــوُن الزاوي وتك

تعّلمت

أوالً: اخرت اإلجابة الصحيحة لكّل مّا يأيت:

C ها:. 1 H2 6 v بني ذّريَت الكربون يف جزيء اإليتان  املحطّان املُتداِخالن لتتشّكل الرابطة 

a .s sp p-b .s sp p3 3-c .2sp p3 -d .s sp -

HF ها:. 2 املحطّان اللذان يتداخالن لتشّكيل جزيء 

a .2 2p p-b .2 2s s-c .3 3p p-d .2 1sp -

180c، فيكون التهجني من النمط:. 3 إذا كانت الزاوية بني املحطّات الهجينة 

a .sp3b .spc .sp2d .s p2 2

v فقط من الجزيئات اآلتية هو:. 4 الجزيء الذي تربُط ذّراته فيا بينها بروابط من نوع 

a .N2b .O2c .CO2d .Cl2

v تقع يف مستٍو واحٍد من الجزيئات اآلتية هو:. 5 الجزيء الذي يحوي خمسة روابط من نوع 

a .b .c .d .

أختبر نفسي
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َح تشّكيل الجزيئات اآلتية: ثانياً: استخدْم مفهوم تداخل املحطّات لتوضِّ
N2، مع رسم املحطّات املُتداِخلة وتحّديد نوع الروابط.  ،H O2  ،F2

لة لكّل من الجزيئات اآلتية: ثالثاً: اكتب الصيغة املُفصَّ
اإليتلن واإلستلني واإليتان، وحّدد أنواع الروابط وأناط تهجني ذّرات الكربون يف كلٍّ منها.

. sp3  ، sp2  ، sp ح بالرسم كيفيّة تشّكل املحطّات الهجينة  رابعاً: وضِّ

r من حيث: v والرابطة  خامساً: قاِرن بنَي الرابطة 

آلية التشّكل. –

الطاقة الالزمة للتفّكيك. –

. Cl17  ، Be4  : BeCl2، إذا علمت أنَّ ما أنواع التهجني يف جزيء 

تفكير ناقد

؟ ابحث يف مكتبة املدرسة والشابكة عن ذلك. , ,s s sp p p2 3 هل يقترص تهجني املحطّات عى األنواع 

أبحث أكثر
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إنَّ جميــع الظواهــر يف الطبيعــة تيــُل إىل االســتقرار، فمثــالً الــزالزل ســببها أّن طبقــات األرض 

غــر ُمســتِقرّة، وبالتــايل تســعى إىل االســتقرار، وتكــون طاقتهــا أخفــض مــا ميكــن، فالينابيــع 

ــذّرات  ــك ال ــات غــر ُمســتِقرّة نســبياً، وكذل ــا موجــودة يف طبق ــا تكــون مياهه ــُع عندم تنب

تيــُل إىل االســتقرار عــن طريــق ارتباطهــا مــع بعضهــا بعضــاً.

HO

HO

HO

H

O

OH

O

C الصيغة الكيميائية لفيتامين

ا�هداف:

يتعرَُّف الصيغة الكيميائيّة للجزيء  ٭

)املُجَملة – نصف املنشورة – 

املنشورة(.

مييّز أنواع التصاُوغ )التاكب(. ٭

يتعرَُّف هندسة الجزيء، نظرية  ٭

تنافُر األزواج اإللكرتونية يف مستوي 

.)VSEPRالتكافؤ )نظرية فسر

الكلمات المفتاحية:

الصيغة املُجَملة. ٭

الصيغة املنشورة. ٭

الصيغة نصف املنشورة. ٭

التصاوغ. ٭

التصاوغ البنيّوي. ٭

التصاوغ السلسّي. ٭

التصاوغ املوضعّي. ٭

التصاوغ الوظيفّي. ٭

التصاوغ الهنديس. ٭

نظرية فسر. ٭
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3-1 التعّرف على اجلزيء:
ما الذي يدفُع عنارص الغازات النبيلة إىل الوجود ُمنفرِدة يف الطبيعة؟	 

ما الذي يدفُع بعض العنارص لالرتباط ببعضها بعضاً؟	 

نشاط )1(:
أدوات التجربة:

علبة الكرات واألعواد.

H B C N

O F Si P

S Cl Br I

أربُط كرًة برتقالية مع كرتنَي زرقاوتني باستخدام األعواد.. 1

أربُط كرًة رمادية مع أربع كراٍت زرقاء باستخدام األعواد.. 2

ماذا ينتُج عن هذا االرتباط؟

أالحُظ:

H
2
O CHجزيء الماء

4 جزيء الميتان

أستنتج:

الجزيء: هو أحُد أنواع دقائق املادة، ويتكّون من مجموعة ذّرات ُمرتِبطة فيا بينها.

 	.)O3 S8، األوزون  ، الكريت األصفر  I2 قد يتكّون الجزيء من ذّرات ُمتاثِلة مثل: )اليود 

I I

O
3

S
8

I
2

OO

O S

S

S

S

S

S

S

S
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قد يتكّوُن الجزيء من ذّرات ُمختلِفة، مثل:	 

DNA C
6
H

12
O

6
سكر الغلوكوز

أفكر:

ماذا تسّمي قوى التاُسك بني الذّرات يف الجزيء؟

3-2 أنواع الّصيغ الكيميائّية للمرّكبات:
أالحُظ وأتساءل:

:C H2 4 أنظُر إىل صيغ جزيء اإليتلِن 

C
2
H
4

CH
2

CH
2 C C

H

H

H

H

ما الذّرات التي تكّون جزيء اإليتلِن؟ وما عدد كّل منها؟	 

أّي من الّصيغ توّضُح فقط أنواع وعدد ذّرات كّل عنرٍص يف الجزيء؟	 

أّي من الّصيغ توّضُح جميع الروابط بني الذّرات يف الجزيء؟	 

أّي من الّصيغ توّضُح الروابط بني ذّريَت الكربون يف الجزيء فقط؟	 

أّي من الّصيغ تثُّل الصيغة املُجَملة، الصيغة نصف املنشورة، الصيغة املنشورة؟	 

ُح فقط أنواع وعدد ذّرات كّل عنرص يف الجزيء.	  الصيغة املُجَملة: توضِّ

الصيغة املنشورة: توّضُح جميع الروابط بني الذّرات يف الجزيء.	 

ــني 	  ــني ذريَت الهدروج ــط ب ــل الرواب ــن دون تثي ــن م ــورة، لك ــة املنش ــابُه الصيغ ــورة: تش ــف املنش ــة نص الصيغ

ــون. والكرب

نتيجة:
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3-3 التصاوغ:
نشاط )2(:

أستخدُم علبة الذّرات )الكرات واألعواد(. )8 كرات رمادية، 20 كرة زرقاء(

أربُط أربَع كراٍت رمادية )الكربون( بواسطة األعواد. ثّم أربُط كراٍت زرقاء )هدروجني( بوساطة األعواد بباقي الثقوب، يف شكلني . 1

ُمختلَِفني.

مثُّل الشكلنَي )البنيَتني( اللَّذين حصلُت عليها:. 2

C C

C

CH H

HH

H

H

HH

HH

C C CH

HHH

C

H

HHH H

H

أحّدُد الصيغة املُجَملة لكّل جزيء، ماذا أستنتُج؟ –

أالحظ: ميكن ربط الكرات ذاتها بطرائَق ُمختلِفة، والحصول عى أشكال ُمختلِفة. وهذا ينطبق عى الذّرات.

ــورة أو  ــف املنش ــة نص ــُف يف الصيغ ــا، وتختل ــة ذاته ــة املُجَمل ــا الصيغ ــة له ــات كيميائي ــي مركّب ــات: ه املُتصاِوغ

ــراغ. ــع يف الف التموض

نتيجة:

نشاط )3(:
C بصيغتنَي ُمختلِفتنَي. H Cl3 7 مثّل املركّب 
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3-4 أنواع التصاوغ:
3-4-1 التصاوغ البنّيوي:

وله ثالثة أشكال:

أواًل: التصاوغ السلسلي:

نشاط )4(:
أالحظ وأستنتج:

أالحُظ املُتصاوغات املُمثَّلة بالصور اآلتية:	 

أحّدُد الصيغة املُجَملة لهذه املُتصاِوغات.	 

أحّدُد االختالَف بشكِل السلسلة لذّرات الكربون )ارتباط ذّرات الكربون ببعضها(.	 

ــوزُّع ذّرات 	  ــُف بت ــا تختل ــا، ولكّنه ــة ذاته ــة املُجَمل ــات الّصيغ ــون للجزيئ ــا تك تصــاوغ السلســلة: يحــدُث عندم

ــون. الكرب

قد تكوُن السلسلة نظامية )ال تحتوي ُمتباِدالت(.	 

قد تكوُن السلسلة ُمتفرِّعة ) تحتوي ُمتباِدالت(.	 

نتيجة:

ثانيًا: التصاوغ الموضعي:

نشاط )5(:
أالحُظ صيغ املُتصاِوغات اآلتية:	 

CH
3

C

OH

CH
3

CH
3

CH
3

CH

CH
3

CH
2
OH

OH

CH
3
CH

2
CHCH

3

CH
3
CH

2
CH

2
CH

2
OH
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أمثُّل هذه املُتصاِوغات بالكرات واألعواد.	 

أحّدُد الصيغة املُجَملة لهذه املُتصاِوغات.	 

-OH يف كلٍّ منها؟	  أحّدُد االختالف يف موضع زمرة 

ــرة  ــف مبوضــع الزم ــا تختل ــا، ولكّنه ــة ذاته ــة املُجَمل ــات الصيغ ــا تكــون للجزيئ التصــاوغ املوضعــي: يحــدُث عندم

ــة يف الجــزيء. الوظيفيّ

نتيجة:

ثالثًا: التصاوغ الوظيفّي:

نشاط )6(:
أالحُظ املُتصاِوَغني اآلتيَني:

C C CH

HHH

C

O

HHH

H

البوتانال

C C CH

OHH

C

H

HH H

H

البوتان-2-ون

O

C R تحتوي عى زمرة الكربونيل 

O

C Rl الصيغة العامة للكيتونات 

O

C H R وتحتوي عى زمرة الفورميل 

O

C H الصيغة العامة لأللدهيدات 

إضاءة

أحّدُد الزمرة الوظيفية.	 

أحّدُد الصيغة املُجملَة لهَذين املُتصاِوغني.	 

تصــاوغ الوظيفــة: يحــدث عندمــا تكــون للجزيئــات الّصيغــة املُجَملــة ذاتهــا، ويختلــُف بهــا ترتيــب الــذّرات ضمــن 

الجــزيء مــّا يــؤّدي إىل اختــالف الزمــرة.

نتيجة:
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3-4-2 التصاوغ الفراغّي:
نشاط )7(:

أالحُظ املُتصاِوَغني اآلتيَني:

C C

Cl

H

Cl

H

C C

Cl

H

H

Cl

األول

الثاني

يَت الكلور)املُتباِدالت( بالنسبة للرابطة املُشرتَكة الثنائية.	  أحّدُد موضع ذرَّ

أستنتج:

التموضع الفراغي للُمتباِدالت بالنسبة للرابطة املُشرتَكة الثنائية املوجودة ضمن الجزيء. يأخذ شكلنَي:

األول:
.Z (cis): تكوُن فيه املُتباِدالت يف االتّجاه نفسه من الرابطة املُشرتَكة الثنائية ورمزه  املقرون 

-2 البوتِن مثل: مقرون 

C C

CH
3

H

CH
3

H

الثاين:
.E (trans): تكون فيه املُتباَدالت يف اتّجاهني ُمتعاكَسني من الرابطة املُشرتَكة الثنائية ورمزه  املفروق 

-2 البوتِن مثل: مفروق 

C C

CH
3

H

H

CH
3

نشاط )8(:
C H F2 2 2 أكتُب املُتصاِوغات الفراغية للُمركَّب: 
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3-5 هندسة اجلزيء: )نظرية فسبر(
أالحُظ وأستنتُج:

X تثّل املُتباِدالت، وE تثُّل الزوج اإللكرتوين غر الرابط( M تثّل الذرّة املركزية، و )حيث 

الصيغة

العامة للجزيء
مثالمتثيل الشكل

عدد األزواج اإللكترونية

غير الرابطةالرابطة

MX2

180˚

الشكل الخّطي، الزاوية
180c بين الروابط 

BeCl Cl

ً BeCl2 يأخُذ شكالً خّطّيا جزيء 
180c والزاوية بين الروابط 

MX E2 2

104.5˚

الشكل المرفقي، الزاوية
104.5c بين الروابط 

O
H

H

O

HH

O
H

H

H يأخُذ شكالً مرفقّياً، O2 جزيء 
104.5c والزاوية بين الروابط 

MX3120˚

الشكل المستوي المثلّثي، الزاوية بين 
120c الروابط 

Cl

B

Cl

Cl

ً BCl3 يأخذ شكَل مستٍو مثلثا جزيء 
120c و الزاوية بين الروابط 

MX E3
107.5˚

شكٌل هرمّي ثالثّي، الزاوية بين 
107.5c الروابط 

H

N
H H

NH3 شكله هرميٌّ ثالثّي النشادر 

MX4
109.5˚

شكٌل رباعيُّ الوجوه، الزاوية بين 
109.5c الروابط 

H

C
H H

H

CH4 شكله رباعي  جزيء الميتان 
الوجوه
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يف كّل من األشكال السابقة:

ما عدُد األزواج اإللكرتونية الرابطة وغر الرابطة حول الذرّة املركزية؟	 

هل يؤثُِّر عدد هذه األزواج اإللكرتونية يف شكل الجزيء؟	 

ما العالقُة بني عدد األزواج اإللكرتونية والشكل الهنديس للجزيء؟	 

أستنتج:

إذا ُوِجــَد زوجــان إلكرتونيــان رابطــان يحيطــان بالــذرّة املركزيــة، يكــون الجــزيء أكــر اســتقراراً بالشــكل الخطّــي. )مثــل 	 

)CO ,BeCl2 2

إذا ُوِجــد زوجــان إلكرتونيــان رابطــان يحيطــان بالــذرّة املركزيــة، وأزواج إلكرتونيــة غــر رابطــة يســتقرُّ الجــزيء بالشــكل املرفقــي أو 	 

)H O,H S2 2 الــزاوي. )مثــل 

ــل 	  ــّي. )مث ــة، يكــون الجــزيء أكــر اســتقراراً بشــكل مســتٍو مثلث ــذرّة املركزي ــُط بال ــة رابطــة تحي ــة أزواج إلكرتوني ــدت ثالث إذا ُوِج

)PH ,NH3 3 ــل  ــّي )مث ــكل الهرم ــزيء بالش ــتقرُّ الج ــط فيس ــر راب ــرتوين غ ــد زوج إلك ــا إذا وج BF( أّم ,BCl3 3

ــل 	  ــوه )مث ــّي الوج ــكل الرباع ــتقراراً بالش ــرَ اس ــزيء أك ــوُن الج ــة، يك ــذرّة املركزي ــط بال ــة تحي ــة أزواج إلكرتوني ــدت أربع إذا ُوِج

)CH ,SiH4 4

: )نظرية فسر( تنصُّ

إّن أزواج اإللكرتونــات الرابطــة وغــر الرابطــة تتــوزَّع يف الفــراغ حــول الــذرّة املركزيــة للجــزيء بحيــث يكــوُن التنافـُـر 

الكهربــايئ بينهــا أقــلَّ مــا ميكــن لينتــَج الشــكل األكــر اســتقراراً )ثباتــاً(.

نتيجة:
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الجزيء: هو وحدة كيميائية تتكوَّن من مجموعة ذّرات مرتبطة فيا بينها.	 

ح فقط أنواع وعدد ذّرات كّل عنرص يف الجزيء.	  الّصيغة املُجَملة: توضِّ

ح جميع الروابط بني الذّرات يف الجزيء.	  الّصيغة املنشورة: توضِّ

ــل الروابــط بــني ذرَّات الهدروجــني 	  ــاِبه الّصيغــة املنشــورة لكــن مــن دون تثي الّصيغــة نصــف املنشــورة: تُش

والكربــون.

ــة ذاتهــا، مــع اختــالف الصيغــة نصــف املنشــورة 	  ــة لهــا الصيغــة املُجَمل ــات كيميائيّ املُتصاِوغــات: هــي مركَّب

أو التموُضــع يف الفــراغ.

تصــاُوغ السلســلة: يحــدُث عندمــا تكــوُن للجزيئــات الصيغــة املُجَملــة ذاتهــا، وتختلــُف بتــوزُّع ذّرات الكربــون، 	 

قــد تكــون السلســة نظاميــة، وقــد تكــون السلســة ُمتفّرعة.

تصــاُوغ املوِضــع: يحــدُث عندمــا تكــوُن للجزيئــات الصيغــة املُجملَــة ذاتهــا، وتختلــُف مبوِضــع الزمــرة 	 

الوظيفيّــة يف الجــزيء.

تصــاُوغ الوظيفــة: ويحــدُث عندمــا تكــوُن للجزيئــات الصيغــة املُجَملــة ذاتهــا، ويختلــُف بهــا ترتيــب الــذرَّات 	 

يف الجــزيء مــّا يــؤّدي إىل اختــالف الزُّمــرة.

التصــاوغ الفراغــي: يصــُف التموُضــع الفراغــي للُمتبــاِدالت بالنســبة للرابطــة املشــرتكة الثنائيــة املوجــودة يف 	 

الجــزيء ولــه نوعــان:

1 ..(Z) (cis): تكون فيه املُتبادالت يف االتّجاه ذاته من الرّابطة املُشرتَكة الثنائية ورمزه  املقرون 

2 .(E) (trans): تكون فيه املُتباَدالت يف اتجاَهني ُمتعاكَِسني من الرابطة الُمشرتَكة الثنائية ورمزه  املفروق 

.

ــات الرابطــة وغــر 	  ــؤ )فســر(: إّن أزواج اإللكرتون ــة يف مســتوي التكاف ــر األزواج اإللكرتوني ــة تنافُ ــصُّ نظري تن

الرابطــة تتــوزَّع يف الفــراغ حــول الــذرّة املركزيــة للجــزيء بحيــث يكــوُن التنافـُـر الكهربــايّئ بينهــا أقــّل مــا ميكــُن 

لينتــج الشــكل األكــر اســتقراراً )ثباتــاً(. 

تعّلمت

أوالً: اكتب الّصيغة املنشورة لكلٍّ من املركَّبات اآلتية:

CH OH , C H , C H3 2 2 2 6

ثانياً: ما الفرُق بني الصيغة املُجَملة والّصيغة املنشورة؟

C H OH3 7- ثالثاً: اكتب صيغتنَي ُمختلَفتني للمركّب: 

أختبر نفسي
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رابعاً: اكتب صيغة كّل من:

-2 البوتِن -2 البوتِن، مفروق  مقرون 

خامساً: أعِط تفسراً علميّاً لكلٍّ مّا يأيت:

a ..يأخذ جزيء املاء الشكل املرفقّي

b ..تأخذ الجزيئات أشكاالً فراغية ُمختلِفة

سادساً: حّدد نوع التصاُوغ للُمركّبَني اآلتيَني:
CH3COOH , HCOOCH3

سابعاً: مثّل بالرسم الشكُل الهنديس الفراغي لكلٍّ من املركّبات اآلتية:
NH , BeCl , CH3 2 4

: O, H8 1 ثامناً: إذا علمت أّن 

a ..اكتب التوزّع اإللكرتوين لكّل من األكسجني والهدروجني

b ..بنّي كيف يتم االرتباط بني ذريت هدروجني وذرة أكسجني لتشّكل جزيء املاء

c ..حّدد األزواج الرابطة واألزواج غر الرابطة يف جزيء املاء

تاسعاً: أكمل خارطة املفاهيم اآلتية:

أنواع الّتصاُوغ

الّتصاُوغ الفراغي

تصاُوغ الوظيفةتصاُوغ السلسلة

.C H O3 6 2 اكتب متصاوغات املركب 

تفكير ناقد

ابحث يف مكتبة املدرسة والشابكة عن تأثر التصاُوغ يف الخاصيّات الكيميائية والفيزيائية للمركبات.

أبحث أكثر
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مشروع تنمية بلورات لعدة مركبات
ال توجــد يف الطبيعــة معظــم املــواد الصلبــة عــى شــكل نقــّي، لذلــك يتوجــب علينــا إيجــاد طرائــق لفصــل املــواد عــن بعضهــا، وأكــر هــذه 

الطرائــق اســتخداما هــي البلــورة وإعــادة البلــورة.

وبرزت أهمية تنمية البلورات يف صناعة القطع اإللكرتونية والتي أحدثت ثورة يف عامل التكنولوجيا.

هدف المشروع:
التعرّف إىل عملية البلورة وأهميتها يف تنقية املواد.

مراحل المشروع:
أوالً: التخطيط:

التعرّف إىل عملية البلورة، وأهميتها يف تنقية منتجات التفاعل.. 1

التعرّف إىل رشوط البلورة.. 2

التعرّف إىل عمليتي بلورة السكر وبلورة كلوريد الصوديوم )ملح الطعام(.. 3

ثانيا:ً التنفيذ:

يتم توزيع الطالب إىل ست مجموعات:	 

املجموعة األوىل: تبحث يف طرق البلورة. –

املجموعة الثانية: تبحث رشوط البلورة. –

املجموعة الثالثة: تبحث ألية البلورة. –

املجموعة الرابعة: تبحث فوائد البلورة. –

املجموعة الخامسة: تقوم بإجراء عملية البلورة للسكر )صناعة ما يسمى سكر نبات(. –

املجموعة السادسة: تقوم بإجراء عملية البلورة مللح كلوريد الصوديوم. –

يتم تبادل املعلومات بني املجموعات.	 

ثالثاً: التقويم:
مناقشة النتائج وإعداد تقرير شامل عن البلورة وأهميتها يف تنقية املواد خالل مدة خمسة عرش يوماً.
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أسئلُة الوحدة الثالثة
أوالً: امأل الفراغات بالكلات املناسبة:

1 .. الرابطة املُشرتَكة القطبية تنشأ بني  مختلفتني يف 

م . 2 واألخرى تقدِّ م زوجاً إلكرتونياً  وتسّمى  عند ارتباط ذرّتنَي برابطة تسانُدية فإنَّ إحداها تُقدِّ

.  فارغ، وتسّمى 

من. 3 وهي   للمحطات  الجانبي  لتداخل  ا عن  لنوع   ا من  رابطة   تتشّكل 

.)v الرابطة )

4 .. مركبات لها الصيغة املُجَملة ذاتها، وتختلُف بالصيغة نصف املنشورة أو التموُضع يف الفراغ، تسّمى

ُح فقط أنواع وعدد ذرَّات كّل عنرص يف الجزيء.. 5 الصيغة  توضِّ

ثانياً: اخرت اإلجابة الصحيحة لكّل مّا يأيت:

الرابطة املعدنية األضعف تتشّكُل يف:. 1

a .K19b .B5c .Ca20d .Cr24

C، ها:. 2 H2 4 r بني ذّريَت الكربون يف جزيء اإليتلِن )اإلتن(  املحطّان املُتداِخالن يف تكّوين الرابطة 

a .s sp p-b .2 sp p2-c .2 2p p-d .2 sp -

التصاوغ الذي يحدُث عندما تكون للجزيئات الصيغة املُجَملة ذاتها، وتختلُف بتوزيع ذّرات الكربون يُسّمى:. 3
a ..تصاوغ املوضعb ..تصاوغ الوظيفةc ..تصاوغ السلسلةd ..التصاوغ الفراغي

املُركُب الذي شكلَه الفراغي هرمّي ُمثلثّي من املركبات اآلتية:. 4

a .CCl4b .NH3c .BCl2d .CO2

ُن رابطة أيُونية مع األكسجني هو:. 5 العنرُص الذي يكوِّ
a ..الفوسفورb ..الكريتc ..املغنزيومd ..البور

PF3 هو:. 6 الشكُل الهنديّس املُتوقَّع للمركب 
a .. مرفقّي.. dهرميٌّ مثلثي.. cرباعيُّ الوجوه.. bخطّيُّ

املركُب الذي تتاسٌك جزيئاته بقوى تجاٌذب ثٌنائية القطب هو:. 7

a .CH COONa3b .CF CF3 3-c .CO2d .Br2

املادة التي تنقُل التيار الكهربايئ من املواد اآلتية هي:. 8
a ..مصهور السكرb ..الشمعc ..محلول كريتات الزنكd ..مسحوق الكريت
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ثالثاً: أِجب عن األسئلة اآلتية:

1 .Cl , B17 5 BCl3؟ علاً أّن:  ما نوُع التهجني يف جزيء 

2 .P , H15 1 PH3، علاً أّن:  د الشكل الهنديّس لجزيء  حدِّ

3 .Cl , Ca17 20 CaCl2؟ علاً أّن:  ما نوع الروابط ضمن جزيء 

H واملطلوب:. 4 , O1 8 3.44، وأنَّ  2.2 وكهرسلبية األكسجني  إذا علمت أنَّ كهرسلبية الهدروجني تساوي 

a .H O2 ح بالحساب ما نوع الرابطة بني الهدروجني واألكسجني ضمن جزيء  وضِّ

b ..ح إجابتك باستخدام تثيل لويس ما نوع الروابط بني جزيئات املاء؟ وضِّ

c ..ح إجابتَك باستخدام تثيل لويس H؟ وضِّ O2 +Hو  ما نوع الرابطة بني 

d ..ارسم الشكل الفراغي لجزيء املاء

حّدد املتصاوغ املقرون واملفروق يف كّل مّا يأيت:. 5
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األهداف العامة للوحدة:
يتعرَُّف التوزّع اإللكرتوين لبعض عنارص فصائل الجدول الدوري.  –

يتعرَُّف بعض الخاصيّات الفيزيائية للعنارص. –

يتعرَُّف طريقة تحضر بعض العنارص. –

يقوم بتجارب توّضح بعض تفاعالتها الكيميائية. –

يتعرَُّف مركباتها وأهميتها يف الحياة العملية. –

الوحدة الرابعة
كيمياُء العناصر  



نضــُع كّميــة مــن مــاء البحــر يف حــوض عــى الشــاطئ، ونرتكُهــا عــّدة أيــاٍم يف فصــل الصيــف. 

مــاذا تتوقــُع أن يحــدث؟

ــح  ــا مل ــالٍح أهّمه ــّدة أم ــن ع ــّوُن م ــون، تتك ــادٍة بيضــاء الل ــاء، ونحصــُل عــى م ــُر امل يتبخَّ

ــة. ــا اليومي ــتعال يف حياتن ــائعة االس ــات الش ــن املركب ــو م NaCl، وه ــام  الطع

Na :الرمز الكيميائي

العدد الذري:      11

العدد الكتلي:     23

11P+

12n0

وجودُه في الطبيعة
ــا يوجــد عــى  الصوديــوم عنــرٌص نشــيٌط كيميائيــاً، ال يوَجــد حــرّاً يف الطبيعــة، وإنَّ

ــرتات  ــوم، ون ــات الصودي ــوم، وكربون ــد الصودي ــاٍت، أشــهرُها: كلوري شــكل مركب

الصوديــوم.

ا�هداف:

يتعرَُّف التوزَّع اإللكرتوين لذرّة  ٭

الصوديوم.

يتعرَُّف بعَض الخاصيّات الفيزيائية  ٭

للصوديوم.

يتعرَُّف طريقَة تحضر الّصوديوم. ٭

يقوُم بتجارَب توّضح بعض  ٭

تفاعالت الصوديوم الكيميائيّة.

يتعرَُّف مركباِت الصوديوم  ٭

وأهّميتها يف الحياة العمليّة.
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موقُعه في الجدول الدوري

نشاط )1(:
ُل الشكل املُجاِور، الذي ميثُّل مقطعاً من الجدول الدوري، ثّم أِجيُب عن األسئلة اآلتية: أتأمَّ

أكتُب التوّزع اإللكرتوين لعنرص الصوديوم. . 1

أحّدُد موقعه يف الجدول الدوري.. 2

أحّدُد تكافؤه؟. 3

 

:Na11 s1 2 s2 2 2p6 s3 1

.K,L,M سويّات الطاقة الرئيسة التي تشغلُها إلكرتونات ذرّة الصوديوم هي: ثالث سويَّات طاقة رئيسة 

IA وتسّمى املعادن القلويّة.	  يقُع يف الدور الثالث، والفصيلة األوىل 

 	Na+ تكافــؤه أحــادّي ألنـّـه يحــوي إلكرتونــاً واحــداً يف ســويّة الطاقــة الرئيســة الســطحيّة، يفقــده بســهولة ُمتحولــًة إىل أيـُـون موِجــب 

، ُمحّققــاً قاعــدة الثُّانيَّــة.

1-1 حتضيُر الّصوديوم:
حة يف الشكل. NaCl باستخدام خلية داونز املوضَّ يُحرضَّ الصوديوُم بعملية التحلّل الكهربايّئ ملصهور كلوريد الصوديوم 

عند إمرار تيَّار كهربايئ عى مصهور كلوريد الصوديوم:	 

2NaCl 2Na 2Cl$ ++ -

تتجــه أيُونــات الصوديــوم نحــو املهبــط وتُرجــع مكّونــًة مصهــور 	 

الصوديوم:

2Na 2e 2Na$++ -

ــاز 	  ــَة غ ــد مكّون ــد وتتأكسَّ ــو املصع ــور نح ــات الكل ــه أيُون تتّج

2Cl Cl 2e2$ +- - الكلــور: 

وبجمع املُعاَدالت السابقة:
2NaCl 2Na Cl( ) ( ) 2( )g$ +, ,

مصهور
كلوريد الصوديوم

مصهور الصوديوم

قطب كرافيت مصعد

قطب حديد
مهبط

Clغاز
2

(سائل)
Na

NaCl
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1-2 اخلاصّيات الفيزيائية:
الصوديوم معدن فيّض برّاق، يفقد بريقه عندما يتعرّض للهواء الجوّي.	 

معدن لنّي يسهل قطعه بالسكني.	 

يلّون اللهب باللّون األصفر.	 

 	.883 Cc 98 ودرجة غليانه  Cc درجة انصهاره 

1-3 اخلاصّيات الكيميائّية:
ــه مــع  يحفــظ الصوديــوم يف أوعيــة ُمحَكمــة اإلغــالِق تحــوي الكروســني، ألّن الصوديــوم ال يتفاَعــل مــع الكروســني الــذي مينــع تفاعلَ

األكســجني وبخــار املــاء يف الهــواء الجــوي.

أواًل: تفاُعل الصوديوم مع األكسجين:

نشاط )2(:
أدوات التجربة: قطعة صوديوم، ملقط، سكني، قفازات، نظّارات واقية.

أُمسُك مبلقط قطعة من الصوديوم، وأقطُع بالسكني قطعًة صغرة منها، ماذا أاُلحظ؟

ــوم، وتشــكُّل أكســيد 	  ــد الصودي ــكان القطــع، بســبب تأكُس ــق املعــدين م ــزوُل الري ي

4Na O 2Na O( ) 2 2 ( )s s$+ املُعاَدلــة:   الصوديــوم وفــق 

Na بأنــه ال يتفــّكك بالحــرارة، ينحــلُّ باملــاء بســهولة 	  O2 يتَّصــف أكســيد الصوديــوم 

ُمشــكِّالً محلــول هدروكســيد الصوديــوم

Na O H O 2NaOH2 2 $+ وفق املُعاَدلة:        

نشاط )3(:
ناً فوق أكسيد الصوديوم، وفق املُعاَدلة:          يتفاعُل مصهور الصوديوم مع األكسجني الجاف بشّدٍة بلهٍب أصفَر مكوِّ

2Na O 2Na O( ) 2( ) 2 2( )s g s$+

Na ُمؤكِسداً قويّاً، ألنَّه يتفّكُك بالحرارة ُمعِطياً األكسجني الفّعال، وفق املُعاَدلة: O2 2 يُعدُّ فوق أكسيد الصوديوم 

Na O Na O (O)2 2( ) 2 ( )s s$ +
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ثانياً: تفاعُل الصّوديوم مع الماء:

تجربة:
نســُك مبلقــط قطعــة صغــرة جــداً مــن الصوديــوم املحفــوظ يف الكروســني، ونلقيهــا 	 

ُمبــارَشة يف املــاء، مــاذا ناُلِحــظ؟

ة يف الدرجة العادية من الحرارة:	  يتفاعُل الصوديوم مع املاء بشدَّ

يرجــُع انفجــار الصوديــوم عنــد ُمالمســته للــاء إىل التنافـُـر بــني األيونــات املوِجبــة التــي تتكــّوُن نتيجــة فقــد إلكــرتون 

عنــد مالَمســة املــاء للصوديــوم، وهــذا عــى عكــس االعتقــاد الّســائد بــأنَّ االنفجــار يحــدُث نتيجــة تكوُّن هدروكســيد 

ــوم والهدروجني. الصودي

إثراء:

ثالثًا: تفاُعل الّصوديوم مع الهدروجين:
مُيرَّر تياٌر من غاز الهدروجني عى مصهور الصوديوم ملّدة كافية، فينتُج مركَّب بلوري يُدعى هدريد الصوديوم:

2Na H 2NaH( ) 2( ) ( )s g s$+

نشاط )4(:
ِد العنرص املُؤكِسد والعنرص املُرِجع يف التفاُعل السابق. حدِّ

الهدريــدات: مركّبــات أيونيــة، تنتــُج عــن تفاُعــل املعــادن القلويــة مــع الهدروجــني، ويكــوُن الهدروجــني فيهــا 

ــالباً. أيوناً س

إضاءة

رابعاً: تفاعُل الصوديوم مع الالمعادن:
يتّحــُد الصوديــوم مــع كثــر مــن الالمعــادن، يف درجــات الحــرارة 

املُرتِفعــة.

يتفاعــُل الصوديــوم مــع الكريــت بالتّســخني ُمشــّكالً كريتيــد 	 

الصوديــوم، وفــق املُعاَدلة:

2Na S Na S( ) ( ) 2 ( )s s s+
3

يتفاعــُل الصوديــوم مــع الكلــور ُمشــّكالً كلوريــد الصوديــوم، 	 

وفــق املُعاَدلــة:

2Na Cl 2NaCl2+
تفاعل الصوديوم مع غاز الكلور3

Cl
2

Na

(2)(1)
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خامسًا: قدرة الصوديوم اإلرجاعية:
م يف سلســلة اإلزاحــة، ويســتخَدُم يف اســتخالص بعــض املعــادن  يُعــدُّ الصوديــوم ُمرِجعــاً قويـّـاً، ألنـّـه يقــُع يف مركــز ُمتقــدِّ

)التعديــن(، والســيّا التــي ال ميكــُن إرجــاع مركباتهــا بالكربــون، يُرجــع الصوديــوم بالتســخني أكســيد املغنزيــوم:
MgO 2Na Mg Na O( ) ( ) ( ) 2 ( )s s s s+ +

3

1-4 استخدامات مرّكبات الصوديوم:
دة يف الصناعة منها: تستخدُم ُمركّبات الصوديوم يف مجاالت ُمتعدِّ

إنتاج الكثر من املواد الكيميائيّة.. 1

صناعة الصابون والزجاج.. 2

صناعة مصابيح بخار الصوديوم.. 3

ُمعالَجة بعض املواد العضوية املُستخَدمة يف صناعة كلٍّ من الورق، الحرير الصناعي، املنسوجات، األدوية، وغرها.. 4

الصوديوم معدن نشيٌط كيميائيّاً، ال يوجد ُحرّاً يف الطبيعة.	 

يُحرضَّ الصوديوم يف الصناعة من التحلّل الكهربايئ ملصهور كلوريد الصوديوم.	 

يُحَفظ الصوديوم يف أوعية تحوي الكروسني، ويجُب أن تكوَن ُمحَكمة اإلغالق.	 

يتفاعُل الصوديوم مع األكسجني ويشّكل أكسيد الصوديوم.	 

يتفاعُل مصهور الصوديوم مع األكسجني ويشّكل فوق أكسيد الصوديوم.	 

يتفاعُل الصوديوم مع املاء ويشّكُل هدروكسيد الصوديوم.	 

يتفاعُل الصوديوم مع الالمعادن ويشكُِّل املركبات املُوافقة.	 

يُرِجُع الصوديوم بالتسخني أكاسيد املعادن.	 

دة يف الصناعة.	  تُستخدُم مركباُت الصوديوم يف مجاالت ُمتعدِّ

املعادُن القلوية لها قدرٌة عى تشّكيل أكاسيد ذات صفات أساسيّة قوية.	 

تعّلمت
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أوالً: اخرت اإلجابة الصحيحة لكّل مّا يأيت:

اإللكرتون الذي يشغُل سويّة الطاقة السطحيّة يف ذرّة الصوديوم، يكوُن يف املدار:. 1

a .pb .sc .dd .f

يتفاعُل مصهور الصوديوم مع األكسجني الجاف ويُنِتج:. 2

a .Na O2b .NaO2c .NaOd .Na O2 2

عند تحضر الصوديوم بعملية التحلُّل الكهربايئ ملصهور كلوريد الصوديوم:. 3
a ..يتأكَسُد الصوديوم ويُرَجع الكلورb ..يُرَجع الصوديوم ويتأكسد الكلور

c ..ع الصوديوم عند املصعد ينطلق الكلور عى املهبط.. dيتجمَّ

ثانياً: أعِط تفسراً علميَّاً لكلٍّ مّا يأيت:

يُحَفُظ معدُن الصوديوم يف أوعية تحوي الكروسني ُمحَكمة اإلغالق.. 1

ال يوجُد عنرُص الصوديوم ُحّراً يف الطبيعة.. 2

يُنَصُح باستخدام ملقط ملسك قطعة الصوديوم يف املُختَر.. 3

يَُعّد الصوديوم ُمرجعاً قويّاً.. 4

يُستعَمُل املاء األكسجيني يف التعقيم.. 5

ثالثاً: قاِرن بني أكسيد الصوديوم وفوق أكسيد الصوديوم من حيُث الثبات الحراري.

رابعاً: حلَّ املسألة اآلتية:
4.3 مبعــزل عــن الهــواء إىل درجــة حــرارة مناســبة، فــإذا علمــت أنـّـه مل يَبْــَق  g ُســخِّن مزيــج مــن أكســيد املغنزيــوم والصوديــوم كتلتــه 

شــيٌئ مــن الصوديــوم أو أكســيد املغنزيــوم يف نهايــة التفاعــل. املطلــوب:

اكتب املُعاَدلة الكيميائية املعّرة عن التفاعل الحاصل.. 1

احسب كتلة كّل من الصوديوم، وأكسيد املغنزيوم يف املزيج.. 2

3 .(Mg:24 , O:16 , Na:23) احسب كتلة املغنزيوم الناتج. 

أختبر نفسي

يستعمل فوق أكسيد الصوديوم يف تنقية جّو الغواصات من غاز ثُنايئ أكسيد الكربون.

تفكير ناقد

يُستعَمُل هدروكسيد الصوديوم يف صناعة الصابون واملُنظّفات. اكتب موضوعاً توّضُح فيه ذلك ُمستيعناً مبكتبة املدرسة والشابكة.. 1

801)، ومع ذلك . 2 C)c 318)، بينا درجة انصهار كلوريد الصوديوم  C)c يتميُّز هدروكسيد الصوديوم بانخفاض درجة انصهاره 

يُحرضَّ الصوديوم بالتحلّل الكهربايئ ملصهور كلوريد الصوديوم، وليس من مصهور هدروكسيد الصوديوم، ابحث يف ذلك ُمستيعناً 

ابكة. مبكتبة املدرسة والشَّ

أبحث أكثر
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 N  :الرمز الكيميائي

العدد الذري:       7

العدد الكتلي:     14

7P+

7n0

نــات الهــواء الجــوّي، ويُشــكِّل أربــع أخــاس حجــم الهــواء،  يَُعــّد غــاُز النرتوجــني مــن ُمكوِّ

ــة. وهــو مــن الغــازات الرضوريــة للكائنــات الحيّ

وجودُه في الطبيعة
أيَن يوجد النرتوجني يف الطبيعة؟

N2 يف الهــواء الجــوّي، ويُشــكِّل  يوجــُد النرتوجــني يف حالتــه الغازيــة عــى هيئــة جزيئــات 

%78 مــن حجــم الهــواء. مــا يقــارُب 

ها: يوجُد النرتوجني يف القرشة األرضيّة عى شكل مركبات أهمُّ

NaNO3 نرتات الصوديوم أو نرتات شيي 

N N

N
2

ا�هداف:

يتعرَُّف التوزُّع اإللكرتوين لذرّة  ٭

النرتوجني.

يتعرَُّف بعض الخاصيّات الفيزيائية  ٭

للنرتوجني.

يقوُم بتحضر النرتوجني. ٭

ُح بعض  ٭ يقوُم بتجارب توضِّ

الخاصيّات الكيميائية للنرتوجني.

يتعرَُّف بعض مركبات النرتوجني  ٭

وأهّميتها يف الحياة العملية.
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موقُعه في الجدول الدورّي

نشاط )1(:
ل الشكل املُجاِور الذي ميثّل جزءاً من الجدول الدوري، ثّم أجيُب عن األسئلة اآلتية: أتأمَّ

أكتُب التوّزع اإللكرتوين لعنرص النرتوجني.. 1

أحّدُد موقعه يف الجدول الدوري.. 2

أحّدُد تكافؤه؟. 3

التوزُّع اإللكرتوين للنرتوجني:	 

– .5A يقُع النرتوجني يف الدور الثاين، يف الفصيلة الخامسة 

يحوي 5 إلكرتونات يف السويّة السطحيّة، تكافؤه ثاليّث يف ُمعظم مركباته، مييُل لتكوين روابط ُمشرتكة وروابط أيُونية. –
N:7 s1 2 s2 2 p2 3

2-1 حتضيُر غاز النتروجني
أوالً: في المختبر )من الهواء الجوي(

نشاط )2(:
أالحُظ الشكل جانباً:

أقرتُح طريقًة تجريبية للحصول عى غاز النرتوجني من الهواء.	 

يتــمُّ تخليــُص الهــواء مــن أكســجينه، وذلــك بتنكيــس وعــاٍء فــوق شــمعٍة ُمشــتِعلة  –

يف حــوض مــن املــاء.

بعــد انطفــاء الشــمعة يبقــى النرتوجــني مــع قليــٍل مــن غــاز ثنــايئ أكســيد الكربون  –

الناتــج عــن االحــرتاق، والــذي ينحــلُّ قســٌم منــه يف املــاء، باإلضافــة لنســبٍة ضئيلــٍة مــن الغــازات النبيلــة.

النتروجين 78%

األكسجين 21%
غازات اخرى 

%1 تقريباً

الشكل )1(: نسب الغازات يف الغالف الجوي

121



ثانياً: في الصناعة

يُحــرضَّ غــاز النرتوجــني بكّميــات تجاريــة بالتقطــر التجزيئــي 	 

للهــواء املُســال. كــا يف الشــكل )2(.

ــاً، فيبــدأ النرتوجــني  – ــَر تدريجيّ يُــرتَك الهــواُء املُســال ليتبخَّ

بالغليــان قبــل األكســجني.

ثالثًا: بالتفّكك الحراري لنتريت األمونيوم

تجربة:
املواد واألدوات:

أنبوب اختبار، كأس زجاجي، دورق، موقد بنزن، أنبوب توصيل، حوض زجاجي، ماء مقطّر، نرتيت الصوديوم، كلوريد األمونيوم.

خطوات العمل:

أركُّب الجهاز املُبنيَّ يف الشكل. –

أمــزُج كّميــًة مــن نرتيــت الصوديــوم الصلــب مــع كّميــٍة  –

مــن كلوريــد األمونيــوم الصلــب يف كأٍس زجاجــي.

أُضيُف للمزيج ماًء ُمقطّراً. –

ُن الدورق، ماذا أاُلحُظ؟ – أغلُق الدورق بإحكاٍم وأسخِّ

ع يف األنبوب املُنّكس. – أالحُظ ظهور فقاعاٍت غازية تتجمَّ

أكتُب ُمعاَدلة التفاُعل الحاصل. –

NH Cl NaNO NH NO NaCl4 2 4 2$+ +

مبا أّن مركب نرتيت األمونيوم قليل الثبات يف الدرجة العادية من الحرارة، يتفّكك وفَق املُعاَدلة:

NH NO N 2H O4 2 2 2$ +

غاز النتروجين
درجة الغليان  

غاز اآلرغون

-196 cC

أكسجين سائل 
cC 183-درجة الغليان

هواء مسال 
cC 190-درجة الغليان

الشكل )2(: التقطر الجزيئ للهواء املسال

ماسك

محلول نتريت 
الصوديوم وكلوريد 

األمونيوم

حمام مائي دافئ

شبكة تسخين

موقد بنسن

غاز النيتروجين
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2-2 اخلاصّيات الفيزيائية
النرتوجني غاز عديم اللَّون والطعم والرائحة.	 

قليُل االنحالل يف املاء.	 

 	.(1.2 g.L )1- كتلتُه الحجمية 

غُر سام وال يصلح للتنفُّس.	 

 	.( 196 C)- c يتميُّع بصعوبة تحت الضغط الجوي، وذلك بتريده إىل درجة حرارة ُمنخِفضة 

 	.( 214 C)- c يتجّمُد سائله عند الدرجة 

ــوى  ــات. )ق ــني الجزيئ ــط ب ــوى الرب ــد للنرتوجــني إىل ضعــف ق ــع والتجمُّ ــارُب يف درجــات التميُّ ــود التق يع

فاندرفالــس(

إضاءة

2-3 اخلاصّيات الكيميائية
N:7

N:7

s1 2

s1 2

s2 2

s2 2

p2 3

p2 3

N

N

N molecule2

Nوتــزداد فعاليتــه  N/ غــاُز النرتوجــني خامــل كيميائيــاً يف الــرشوط العاديــة، بســبب قــّوة الرابطــة املُشــرتَكة يف جــزيء النرتوجــني 

بارتفــاع درجــة الحــرارة.

ــذه  225)، وه kcal.mol )1- ــني  ــزيء النرتوج ــن ج (1mol) م ــة يف  ــة الثالثيّ ــك الرابط ــة لتفكي ــة الالزم إنَّ الطاق

N2 إاّل بعــد التســخني الشــديد جــّداً  الطاقــة كبــرة نســبيّاً، وعليــه ال يحــدُث التفــّكك الحــراري لجزيئــات النرتوجــني 

.(3000 K)c عنــد درجــة أعــى مــن 

إثراء:

أواًل: اتّحاد النتروجين مع المعادن:

يتَّحُد النرتوجني مع املعادن بدرجاِت حرارٍة تختلُف حسب نشاط املعدن.	 

يتَّحُد النرتوجني مع الليثيوم بسهولة يف درجة الحرارة العادية، ويُعطي نرتيد الليثيوم وفق املُعاَدلة: –

6Li N 2Li N2 3$+
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يتَّحُد النرتوجني مع املغنزيوم عند تسخينه إىل درجة االحمرار، ويعطي نرتيد املغنزيوم: –

3Mg N Mg N2 3 2$+

نشاط )3(:
يحتاُج املغنزيوم لحرارة أكر من الليثيوم عنَد تفاُعل كلٍّ منها مع غاز النرتوجني.

ثانيًا: اتّحاد النتروجين مع الهدروجين:
يتَّحُد الهدروجني مع النرتوجني بالضغط والحرارة العالية وبوجود وسيط، وينتج غاز النشادر ذو الرائحة النفاذة، وفق املُعاَدلة:

N 3H 2NH2 2 48k

300 atom

37
+

ثالثاً: اتّحاد النتروجين مع األكسجين:
أفكُر وأجيُب:

كيــَف يتحــّوُل غــاز النرتوجــني املوجــود يف الهــواء الجــوي إىل مركبــات نرتوجــني، تصــُل إىل 

الرتبــة؟

يتشّكُل حمض اآلزوت كا يأيت:	 

ــن الطاقــة  – يتَّحــد أكســجني الهــواء مــع النرتوجــني عنــد حــدوث الــرق، الــذي يؤمِّ

الالزمــة لحدوثــه وفــق املُعاَدلــة:

N O 2NO2( ) 2( )

3300K

( )g g g+

وجوُد كّمية كافية من األكسجني يُنتُج ثنايئ أكسيد النرتوجني ذا اللون النارنجي، وفق املُعاَدلة: –

2NO O 2NO( ) 2( ) 2( )g g gE+

NO2 الناتج يف ماء املطر ُمعِطياً حمض اآلزوت، وفق املُعاَدلة: – يذوُب 

3NO H O 2(H NO ) NO2 2 3E+ + ++ -

يتفاعُل حمض اآلزوت مع بعض ُمكوِّنات الرتبة ُمشكِّالً مركبات النرتوجني. –
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2-4 أهّم مركبات النتروجني واستعماالتها

استعماالته املركب

فات المنزلية، والصبغات، والنايلون،  تحضير حمض اآلزوت، وصناعة الُمنظَّ
رات. والُمتفجِّ

NH3 النشادر 

صناعة األسمدة. NH NO4 3 نترات األمونيوم 

صناعة األسمدة. (NH ) SO4 2 4 كبريتات األمونيوم 

صناعة األدوية، والنايلون، والُمتفّجرات. HNO3 حمض اآلزوت 

يُستعَمل النرتوجني املُسال يف حفظ أعضاء الجسم كقرنيّة العني وغرها.

إثراء:

%78 من الهواء الجوّي، لكّنه غر سام وال يصلُح للتنفُّس.	  يوَجُد النرتوجني يف الهواء الجّوّي بنسبة 

يقُع النرتوجني يف الدور الثاين والفصيلة الخامسة يف جدول التصنيف الدوري.	 

يُحرضَّ غاز النرتوجني بالتقطر التجزيئي للهواء املُسيَّل.	 

يعتــَر غــاُز النرتوجــني خاِمــالً يف درجــة الحــرارة العاديــة، ويعــوُد ذلــك إىل قــّوة الرابطــة املُشــرتَكة الثالثيّــة يف 	 

.N2 جــزيء 

َن نرتيدات املعادن.	  يتّحُد النرتوجني مع املعادن بدرجات حرارة ُمختلِفة ليكوِّ

يتّحُد النرتوجني مع الهدروجني بالضغط والحرارة العالية ليكّوَن النشادر.	 

يتّحُد النرتوجني مع األكسجني يف الدرجات العالية من الحرارة، ليكّوَن أكاسيد النرتوجني.	 

تعّلمت
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أوالً: اخرت اإلجابة الّصحيحة لكلٍّ مّا يأيت:

يتّحُد النرتوجني مع بعض املعادن ُمعِطياً مركبات:. 1
a .النرتاتb .النرتوc .النرتيداتd .النرتيت

تكافؤ النرتوجني يف معظم مركباته:. 2
a .3 فقطb .4 فقطc . 4 ،3d .5 ،4 ،3

3 .:A يقع النرتوجني يف الجدول الدوري يف الفصيلة الرئيسية
a .الثامنةb .الخامسةc .الثالثةd .األوىل

صيغة نرتيد الصوديوم:. 4

a .Na N3b .NaN2c .Na N2d .NaN3

عند اتّحاد النرتوجني مع املعادن القلوية تتشّكل رابطة:. 5
a .ُمشرتَكة فقطb .ُمشرتَكة أو أيُونيةc .أيُونية فقطd .تساندية فقط

تحوي جميع عنارص فصيلة النرتوجني يف طبقتها السطحيّة عى:. 6
a .5 إلكرتوناتb .إلكرتوننَيc .3 إلكرتوناتd .إلكرتون

ثانياً: أعِط تفسراً علميَّاً لكلٍّ مّا يأيت:

الخموُل الكيميايئ لغاز النرتوجني.. 1

يُستعَمُل غاُز النرتوجني يف ملِء بعض أنواع املصابيح الكهربائية.. 2

ثالثاً: حلَّ املسألة اآلتية:
ــه  ــاز حجم ــُق غ ــوم، فينطل ــت الصودي ــع نرتي ــاري م ــوم التج ــد األموني ــن كلوري 2 م g ــا  ــًة كتلتُه ــزُج عين ــاز النرتوجــني ن لتحضــر غ

النظاميَــني. املطلــوب: 0.448L مقاســاً يف الرشطَــني 

اكتب ُمعاَدالت تحضر النرتوجني الحاصلة.. 1

احسب كتلة كلوريد األمونيوم النقية يف العينة.. 2

احسب النسبة املئوية للشوائب يف العينة.. 3

احسب عدد موالت نرتيت الصوديوم الالزمة للتفاعل.. 4

(N:14 , Cl:35 5 , O:16 , H:1 , Na:23).

أختبر نفسي

NO يف تشكُّل األمطار الحامضيّة. يساِهم غاز 

تفكير ناقد

للنرتوجني السائل استعاالٌت عديدة، ابحث يف ذلك ُمستيعناً مبكتبة املدرسة والشابكة.

أبحث أكثر
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ــاه  ــع ذات املي ــض الينابي ــد يف بع ــت، ويوج ــة للكري ــادر الطبيعي ــن املص ــني م ــدُّ الراك تُع

ــراض. ــض األم ــة بع ــاس ملُعالَج ــا الن ــتحّم به ــي يس ــة الت الدافئ

 S    :الرمز الكيميائي

العدد الذري:       16

العدد الكتلي:     32

16P+

16n0

أيَن يوجُد الكريت يف الطبيعة؟ ما أهّميته للكائنات الحيّة؟

وجوُده في الطبيعة
ــُد  ــا، يوج ــن كتلته %0.01 م ــُل إىل  ــبٍة تص ــت بنس ــى الكري ــة ع ــرشة األرضي ــوي الق تح

ــع  ــداً م ــون ُمتِّح ــطح األرض، أو يك ــن س ــة م ــب قريب ــكل رواس ــى ش ــرّاً ع ــة ُح يف الطبيع

ZnS ــاً مركبــات أهّمهــا كريتيــد الرصــاصPbS، وكريتيــد الزنــك  ن عنــارَص أخــرى ُمكوِّ

ــازاُت  ــدُّ الغ CaSO4 وغرهــا. وتُع ــات الكالســيوم  CuS، وكريت ــد النحــاس  ، أو كريتي

ــت. ــاً للكري ــني مصــدراً طبيعيّ ــن الراك ــة م املُنطلِق

ا�هداف:

يتعرَُّف التوزّع اإللكرتوين لذرّة  ٭

للكريت.

يتعرَُّف بعَض الخاصيّات الفيزيائية  ٭

للكريت.

يتعرَُّف طريقتي استحصال  ٭

الكريت.

ليّة. ٭ يتعرَُّف أشكاَل الكريت التآصُّ

يقوم بتجارَب توّضح بعض  ٭

الخاصيّات الكيميائية للكريت.

يتعرَُّف بعَض مركبات الكريت  ٭

وأهّميتها يف الحياة العملية.
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CaSOكبريتات الكالسيوم
4

CuSكبريتيد النحاسPbSكبريتيد الرصاص

موقُع الكبريت في الجدول الّدوري

نشاط )1(:
ل الشكل امُلجاِور الذي ميثُّل مقطعاً من الجدول الّدوري. ثّم أجيُب عن األسئلة اآلتية: أتأمَّ

أحّدُد موقَعه يف الجدول الدوري.. 1

أكتُب التوزَُّع اإللكرتوين لعنرص الكريت.. 2

أستنتُج عدَد اإللكرتونات العزباء )املفردة( لذّرة . 3

الكريت املثارة.

 	p pS:1 2 2 3 3s s s16
2 2 6 2 التوزُّع اإللكرتوين لذرّة الكريت: 4

التوزُّع اإللكرتوين للطبقة السطحيّة باملربَّعات واألسهم:	 

s3 2 p3 4

وعند إثارة ذرّة الكريت يصبُح التوزُّع اإللكرتوين للطبقة السطحيّة كا يأيت:

s3 2

3s1

p3 3

p3 3

d3 1

3d2

العدد الذري

الكتلة الذرية
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أستنتُج:
VIA، ويُعّد ال معدن. يقُع الكريت يف الدور الثالث والفصيلة السادسة 

يحوي 6 إلكرتونات يف سويّته السطحية، وتكافُؤه ثنايئٌّ يف ُمعظَم مركباته.

,6) إلكرتون، لتشّكَل روابط أيُونية أو ُمشرتَكة أو تسانُدية، يف مركّبات الكريت. 4, 2) ميكُن أن تساهَم ذرّة الكريت بـ: 

:نظائر الكبريت ر أنَّ تذكَّ

النظائر ذّرات للعنصر ذاته، تتشاَبه بالعدد الذّري وتختلُف بعدد 
النيوترونات، وبالتالي تختلُف بالعدد الكتلّي، لها الخاصّيات 

الكيميائّية ذاُتها، وتختلُف بالخاصّيات الفيزيائية.
S1632S1633

S1634S1636

3-1 استحصاُل الكبريت
نشاط )2(:

يُســتحَصل الكريــت مــن مصــادره الطبيعــة، بإحــدى 

الطريقتَــني اآلتيتَــني:

طريقُة فراش:. 1

تعتمــُد عــى حفــر بــرٍ يصــل إىل الطبقــات الغنيــة 

بالكريــت الحــّر، يتــمُّ صهــرُه يف مــكان وجوده باســتخدام 

بخــار املــاء املضغــوط، ومــن ثــّم دفُعــه مصهــوراً إىل 

يف  كــا  املضغــوط.  الهــواء  باســتخدام  األرض  ســطح 

الشــكل املُجــاور.

طريقُة كالوس:. 2

تعتمُد عى استخالص الكريت يف مصايف النفط.

عر خطوتنَي:

الخطــوة األوىل: هدرجــُة مركبــات الكريــت العضويّــة 

.H S2 )مثــل التيــوالت( املوجــود يف املُشــتّقات النفطيــة إلنتــاج كريتيــد الهدروجــني 

الخطوة الثانية: حرُق كريتيد الهدروجني بوجود األكسجني:

2H S 3O 2S 2H O2 2 2$+ +

هواء مضغوط
P=40atm

P=20 _ 40atm
160-175cC

ماء ساخن

كبريت مصهور

صخر أصم

ماء ساخن

كبريت مصهور

طين ورمل وأكاسيد
ألمنيوم سيليكاتية
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3-2 اخلاصّيات الفيزيائية
تجربة:

املواد واألدوات:
قطعة كريت، بطارية، أسالك توصيل، مصباح كهربايئ، قاطعة، مطرقة.

خطوات العمل:

أصُف الخاصيّات الفيزيائية لقطعة الكريت: الحالة الفيزيائية، اللّون، واللّمعان.. 1

أختُر الناقليَة الكهربائية للكريت بجعل قطعة الكريت جزءاً من دارٍة الكهربائية . 2

ُمغلَقة.

حب.. 3 أختُر قابليَة القطعة للطّرق والسَّ

أضُع قطعَة كريت يف ماء ُمقطّر، وأخرى يف التولوين، ماذا أاُلحظ؟. 4

أسّجُل النتائَج يف الجدول اآليت:. 5

حبالناقلية الكهربائيةاللمعانالّلوناحلالة الفيزيائية وبان في التولوينالذوبان في املاء قابلية الّطرق والسَّ الذَّ

أستنتُج:
ــحب، ال يــذوُب يف املــاء، لكّنــه  إنَّ الكريــت الُحــّر النقــّي، مــادة بلوريــة صفــراء اللـّـون، رديء النقــل للكهربــاء، وغــر قابــل للطـّـرق والسَّ

يــذوُب يف التولويــن.

3-3 التآُصل يف الكبريت
دة )التآصل(، لكلٍّ منها خاصيّاتُه الفيزيائية امُلميّزة، للكريت صور بنيّوية ُمتعدِّ

S8، كدرجــة الحــرارة أو  يعــوُد إىل عوامــَل ُمختلِفــٍة تؤثِّــُر يف الرتتيــب الهنــديس لجزيئاتــه 

املُذيبــات لبلوراتــه وغرهــا.

أجرُّب وأستنتُج:
املواد واألدوات:

ــة،  ــة، أوعيــة زجاجي زهــر الكريــت، جفنــة خزفيــة، موقــد بنــزن، حامــل أنابيــب زجاجي

مــاء، تولويــن، ثنــايئ كريتيــد الكربــون.
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3-3-1 الكبريت المتبلور، له شكالن:
أواًل: الكبريت المعينّي:

نشاط )3(:
CS2 أو التولوين. – أُذيُب كّميًة من زهر الكريت يف ثنايئ كريتيد الكربون 

أترُك محلول الكريت فرتة من الزمن، ماذا أاُلحظ؟ –

يرتّســب الكريــت عــى شــكل بلــوراٍت صفــراَء شــفافٍة مُثانيــة الوجــوه، تســّمى 	 

الكريــت املعينــي.

ثانياً: الكبريت الموشوريّ:

نشاط )4(:
أصِهُر كّميًة من زهر الكريت يف جفنة. –

َد جزئياً. – أتركُها ترُد تدريجيّاً حتّى تتجمَّ

أسكُب باقي السائل، ماذا أالِحظ؟ –

ــا أصفــر باهــٌت تســّمى الكريــت 	  ــة، لونُه ــوراٍت إبّري يتشــّكُل عــى جــدار الوعــاء بل

املوشــوري.

3-3-2 الكبريت غير المتبلور، يُقسَم إلى:
أواًل: الكبريت المطاط:

نشاط)5(:
أسّخُن زهَر الكريت يف جفنة حتى الغليان. –

أسكُب السائَل تدريجيّاً يف ماٍء بارد، ماذا أالحظ؟ –

يتجّمُد عى شكل كتلة مطاطية لونُها بّني.	 

ب: ثانيًا: الكبريت الُمرسَّ

ب بشكل غر ُمتبلِور.	  ينتُج هذا الكريت عن بعض التفاُعالت الكيميائية، يرتسَّ

كريت معيني

كريت موشوري

كريت غر متبلور
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3-4 اخلاصّيات الكيميائّية
الكريــت عنــرٌص نشــط كيميائيـّـاً، يدخــُل يف كثــر مــن التفاُعــالت الكيميائيّــة، فيتّحــُد مــع ُمعظـَـم العنــارص اتّحــاداً ُمبــارَشاً عنــد درجــات 

حــرارٍة ُمناِســبة.

أجرُب وأستنتُج:
املواد واألدوات:

ــض  ــار، حم ــب اختب ــد، أنابي ــرادة حدي ــوم، ب ــط مغنزي ــة، رشي ــة خزفي ــمس، جفن ــاد الش ــاء، ورق عب ــزن، م ــد بن ــت، موق ــر الكري زه

ــاء. ــا غط ــة له ــيوم، جفن ــات البوتاس ــز، برمنغن ــت املُركَّ الكري

نشاط )6(:
أوالً: تفاعُل الكبريت مع األكسجين:

خطواُت العمل:

أضُع كّميًة قليلة من زهر الكريت يف جفنة. –

أسخُن الجفنَة بحذٍر حتى يبدأُ الغاز بالتصاُعد. –

أعرُِّض ورقَة عباد الّشمس املُبلّلة باملاء للغاز املُنطلِق، ماذا أاُلِحظ؟ –

ــّوُن ورقــَة 	  ــُق غــاز يل يحــرتُق الكريــت بأكســجني الهــواء بلهــٍب أزرَق ســاطع، وينطل

عبــاد الشــمس باللــون األحمــر.

أكتُب املُعاَدلة املعّرة عن التفاُعل الحاصل باملُعاَدلة: –

S O SO2 2$+

تحضُر حمض الكريت:

نــاً أكســيد 	  SO2 بوجــود وســيٍط ُمناِســب )أســفنج البالتــني، أو خــايس أكســيد الفاناديــوم( ُمكوِّ ــد  يتأكسَّ

ثــاليث الكريــت، وفــق املُعاَدلــة:
SO O 2SO2 2

P

3

t
+

ــرة مــن 	  ــًة كب ــاً كّمي ــت، وُمطلِق ــاً حمــَض الكري ن ــاء، ُمكوِّ ــع امل ــت بشــّدة م ــاليث أكســيد الكري ــُد ث يتّح

ــة: ــق املُعاَدل الحــرارة، وف
SO H O H SO3 2 2 4$+

إضاءة

نشاط )7(:
ثانيًا: تفاُعل الكبريت مع المعادن:

أخلُط كّميًة من زهر الكريت مع برادة الحديد يف جفنة. –

ُن رشيطاً من الحديد، وأدخلُه ُمبارَشة يف الخليط، ماذا أاُلحظ؟ – أسخِّ

اللهب األزرق املصاحب لحرق الكريت
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)1( )2(

)3( )4( تشكل كريتيد الحديد

، وفق املُعاَدلة: II ناً كريتيد الحديد  يتّحُد الكريت مع الحديد ُمكوِّ

S Fe FeS+
3

نتيجة:
يتّحُد الكريت بالحرارة مع جميع املعادن باستثناء الّذهب والبالتني ويشكُِّل كريتيد املعدن.

نشاط )8(:
ثالثًا: تفاُعل الكبريت مع الالمعادن:

أخلُط كّميًة من زهر الكريت مع مسحوق الفحم يف جفنة. –

ُنها، ماذا أاُلحظ؟ – أغطّي الجفنة، وأسخِّ

ــرات 	  ــالً يف املخت ــتعَمل مح ــتعال، يُس ــع االش ــام، رسي ــائل )س ــون الس ــد الكرب ــايئ كريتي ــاً ثن ــون مكّون ــع الكرب ــُت م ــُد الكري يتّح

ــة: ــق املُعاَدل ــة(، وف الكيميائي

S C CS( ) ( ) 2( )s s+
3

,

ناً غاَز كريتيد الهدروجني، وفَق املُعاَدلة: – يتّحُد الكريُت بالحرارة مع الهدروجني ُمكوِّ

S H H S( ) 2( ) 2 ( )g gs +
3

نتيجة:
ناً كريتيد الالمعدن. يتّحُد الكريُت بالحرارة مع كثر من الالمعادن كالهدروجني والكربون والفوسفور، ُمكوِّ

H يف املاء ُمعِطياً حمضاً ضعيفاً، يسّمى كريتيد الهدروجني. S2 ( )g ينحلُّ غاُز كرتيد الهدروجني 

إضاءة
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نشاط )9(:
رابعًا: الخاصّية اإلرجاعّية للكبريت:

أضُع كّميُة من زهر الكريت يف أنبوب اختبار. –

أضيُف فوقًها كّميًة من حمض الكريت املُركّز، وأسخِّن بلطف، ماذا أاُلِحظ؟ –

أعــرُّض ورقــَة ترشــيٍح ُمبلّلــة مبحلــول برمنغنــات البوتاســيوم للغــاز املُنطلِــق، مــاذا  –

أُالحظ؟

يُرجُع الكريت حمض الكريت إىل غاز ثنايئ أكسيد الكريت، وفق املُعاَدلة:	 

S 2H SO 3SO 2H O2 4 2 2$+ +

يُــزوُل اللــون البنفســجي للورقــة املُبلّلــة برمنغنــات البوتاســيوم. داللــًة عــى انطــالق 	 

.SO2( )g غــاز 

3-5 استعماالت الكبريت
للكريت عّدُة استعاالٍت نذكُر منها:

صناعة حمض الكريت الالزم للصناعات الكيميائية املُختلِفة كصناعة األسمدة وغرها.	 

صناعة ثنايئ أكسيد الكريت الذي يُستعَمُل يف تبييض األقمشة الحريرية.	 

صناعة أعواد الثقاب.	 

تحسني خاصيّات املطاط ليصبَح أكر قساوًة )فلكنة املطاط(.	 

تركيب بعض األدوية الجلديّة.	 

حمض الكبريت المركز

s

so2

134



 	 ،PbS ــاص  ــد الرص ــا: كريتي ه ــات أهمُّ ــاً مركب ــارص، مكّون ــض العن ــع بع ــداً م ــرّاً، أو ُمتّح ــت ُح ــُد الكري يوَج

CaSO4 وغرهــا. CuS، كريتــات الكالســيوم )الجبــس(  ZnS، كريتيــد النحــاس  كريتيــد الزنــك 

يقُع الكريت يف الفصيلة السادسة والدور الثالث يف جدول التصنيف الدوري.	 

ــزة، تُدعــى هــذه 	  ــة املُميّ ــه الفيزيائي ــا خاصيّات ــكّل منه دة ل ــة( ُمتعــدِّ ــة )صــور بنيوي للكريــت أشــكاٌل تآُصلي

الظاهــرة )التأصــل(.

نــاً كريتيــد املعــدن 	  يحــرتُق الكريــت بلهــٍب أزرق، ينتــج ثنــايئ أكســيد الكريــت، كــا يتّحــُد مــع املعــادن ُمكوِّ

عنــد التســخني.

يتّحُد الكريت بالحرارة مع جميع املعادن باستثناء الذهب والبالتني، ويشّكل كريتيد املعدن.	 

ــد 	  ــاً كريتي ــفور، مكّون ــون والفوس ــني والكرب ــادن كالهدروج ــن الالمع ــر م ــع كث ــرارة م ــت بالح ــُد الكري يتّح

ــدن. الالمع

للكريت خاصيّة إرجاعية.	 

للكريت مركبات أهّمها حمض الكريت، كريتيد الهدروجني، وأكاسيد الكريت.	 

تعّلمت

أوالً: اخرت اإلجابة الصحيحة لكّل مّا يأيت:

تكافؤ الكريت يف معظم مركباته:. 1
a .2 فقطb .4 فقطc .6 فقطd .4 ،2

يتّحُد الكريت مع بعض املعادن ُمشكِّالً:. 2
a ..كريتيدات املعادنb ..SO2 كريتيدات املعادن وغاز 
c ..كريتات املعادنd ..SO2 كريتات املعادن وغاز 

تحوي ذرُّة الكريت يف السويّة الطاقية السطحيّة عى:. 3
a .إلكرتون واحدb .أربعة إلكرتوناتc .إلكرتوننَيd .ستة إلكرتونات

يحرتُق كريتيد الهدروجني بوجود األكسجني، ينتُج بخاُر املاء و:. 4

a .SO2b .Sc .SO3d .H SO2 3

ثانياً: أعِط تفسراً علميّاً لكلٍّ مّا يأيت:

يُعدُّ الكريت من العنارص املُرِجعة القوية.. 1

يُستعَمُل الكريت يف صناعة اإلطارات املطاطية.. 2

دة.. 3 للكريت أشكاٌل بنيويّة )تآصلية( ُمتعدِّ

أختبر نفسي
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ثالثاً: حلَّ املسألتنَي اآلتيتنَي:

املسألة األوىل:
16 من الكريت النقي بأكسجني الهواء، وينطلُق غاز يلّون ورقة عباد الشمس باللون األحمر. املطلوب: g نحرُق كّميًة 

اكتِب املُعاَدلَة املُعّرة عن التفاُعل الحاصل.. 1

احسْب حجَم الغاز املنطلق مقاساً يف الرشطنَي النظاميَني.. 2

3 .(S:32 , O:16) احسْب حجًم الهواء الالزم لالحرتاق مقاساً يف الرشطنَي النظاميَني. 

املسألة الثانية:
1.12 يف الرشطنَي النظاميَني. L د، فينطلُق غاٌز حجمه  5 بحمض الكريت املُمدَّ g نُعامل سبيكة من الحديد والنحاس كتلتُها 

املطلوب:

احسْب كتلَة كلٍّ من الحديد والنحاس يف السبيكة.. 1

2 .(Fe:56 ,Cu:63.5 ,H:1 ,S:32 ,O:16) احسْب النسبة املئوية ملكّونات السبيكة. 

دة، كيف تُثِبُت أنَّها تثُِّل عنرصاً واحداً، عى الرّغم من اختالف أشكالها؟. 1 للكريت أشكاٌل بنيّوية ُمتعدِّ

يُستعَمُل غاز ثُنايئ أكسيد الكريت املُذاب باملاء لقرص ألوان املواد عند صناعة الورق.. 2

تفكير ناقد

يدخُل حمُض الكريت يف كثر من الصناعات، اكتب موضوعاً يف ذلك ُمستعيناً مبكتبة املدرسة والشابكة. 

أبحث أكثر
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 Cl   :الرمز الكيميائي

العدد الذري:       17

العدد الكتلي:     35

17P+

18n0

أيَن يوجُد الكلور يف الطبيعة؟

ما أهّميتُه بالنسبة للكائنات الحيّة؟

اليوميّــة،  املُنظّفــات يف حياتنــا  تُســتعَمُل 

فهــل يدخــُل الكلــور يف تركيبهــا الكيميــايئ؟

ا�هداف:

يتعرَُّف التوزُّع اإللكرتوين لذرّة  ٭

الكلور.

يتعرَُّف بعَض الخاصيّات الفيزيائية  ٭

للكلور.

يتعرَُّف بعَض طرائق تحضر  ٭

الكلور.

ُح بعَض  ٭ يقوم بتجارٍب توضِّ

الخاصيّات الكيميائية للكلور.

يتعرَُّف بعَض مركبات الكلور  ٭

وأهّميتها يف الحياة العمليّة.
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وجوُده في الطبيعة
ال يوَجُد الكلور ُحرّاً يف الطبيعة، ألنّه نشيٌط كيميائيّاً. أشهُر مركباته:

MgCl2، يوجــد بعضهــا عــى شــكل صخــور  ــد املغنزيــوم  KCl، وكلوري ــد البوتاســيوم  NaCl، كلوري ــد الصوديــوم  كلوري

ــة يف ميــاه البحــار. رســوبيّة، أو ُمنَحلّ

موقُعه في الجدول الدوري

نشاط )1(:
أتأّمُل الشكل امُلجاِور الذي ميثّل مقطع من الجدول الدوري، ثّم أجيُب عن األسئلة اآلتية:

أكتُب التوزُّع اإللكرتوين لعنرص الكلور.. 1

أحّدُد موقَعه يف الجدول الدوري.. 2

أحّدُد تكافَؤه.. 3

 	p pCl:1 2 2 3 3s s s17
2 2 6 2 5  : Cl17 التوزُّع اإللكرتوين لذرّة الكلور 

وبطريقة املُربَّعات واألسهم:	 

:Cl17 s1 2 s2 2 s3 2p2 6 p3 5

VIIA فصيلة الهالوجينات.	  يقُع الكلور يف الدور الثالث، الفصيلة الّسابعة 

قاً القاعدة الثُّانية.	  -Cl، يكون تكافُؤه أُحاديّاً، ُمحقِّ مييُل الكلور إىل اكتساب إلكرتون بسهولٍة ُمتحوِّالً إىل أيُون سالب 

نشاط )2(:
يُعّد الكلور مؤكسداً قوياً, فّر ذلك.
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4-1 حتضير الكلور
أوالً: في الصناعة:

ــايئ ملصهــور كلوريــد الصوديــوم، كــا مــّر  ــل الكهرب يَُحــرضَّ بالتحلُّ

ــوم. ــا يف درس الصودي معن

ثانيًا: في الُمخَتبر:
املواد واألدوات:

ثنــايئ أكســيد املنغنيــز، حمــض كلــور املــاء املركــز، حمــض الكريــت املُركَّــز، مــاء، موقــد بنــزن، أنابيــب زجاجيــة، ســداة مطاطيــة مثقبــة، 

حوجلــة زجاجيــة )بركــس(، أوعيــة وكــؤوس زجاجيــة ُمناســبة، قمــع زجاجــي ُمــزوَّد بصنبــور أو ســحاحة، حامــل معــدين شــاقويل مــع 

حوامــل أفقيَّــة. )كــا يف الشــكل(

خطواُت العمل:

نُركُِّب الجهاز، ونضُع املواد الالزمة، كا يف الشكل التايل. –

نُضيُف حمض كلور املاء تدريجيّاً. –

نُسخِّن الدورق بلطٍف، ماذا نالحظ؟ –

حمض كلور الماء
المركز

أبخرة مصفرة

ماءحمض الكبريت المركز

كلور

ثنائي أكسيد
المنغنيز

مصهور
كلوريد الصوديوم

مصهور الصوديوم

قطب كرافيت مصعد

قطب حديد
مهبط

Clغاز
2

(سائل)
Na

NaCl
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ــول 	  ــّم محل ــرَّر بوعــاء يحــوي املــاء، ث ــُق أبخــرًة مصفــرَّة، ُت ــز، وتنطل ــور املــاء املُركًّ ــز مــع حمــض كل ــايئ أكســيد املنغني يتفاعــُل ثن

ــة ُمحَكمــة اإلغــالق  ــه بأوعي ــُن تجميع ــا لألعــى. وميك ــب فوَّهته ــق يف أنابي ــور املُنطلِ ــاز الكل ــُع غ ــز، ويجّم ــت املُركَّ حمــض الكري

ــة. ــات الكيميائيّ ــارب الخاصيّ ــتعَمل يف تج ــبة، ليُس وُمناِس

نكتُب املُعاَدلة األيونية املُمثّلة للتفاُعل الحاصل: –

MnO 4(H Cl ) (Mn 2Cl ) Cl H O2( ) ( ) ( ) ( )
2

( ) 2( ) 2 ( )gs aq aq aq aq$+ + + + + ,
+ - -+

مُيرَّر غاز الكلور عر املاء ومحلول حمض الكريت املركز، فّر ذلك.	 

4-2 اخلاصّيات الفيزيائية
– . لونُه أصفر ُمْخرَضّ

– .3.17 أثقُل من الهواء، ألنَّ كثافته بالنسبة للهواء 

رائحتُه واخزٌة ُمثرٌة للسعال. –

يتميَّع بسهولة بالضغط يف درجة الحرارة العادية. –

4-3 اخلاصّيات الكيميائّية
أجرُِّب وأستنتج:

املواد واألدوات:

كميــة مــن غــاز الكلــور، أنابيــب زجاجيــة، وأوعيــة زجاجيــة عاتــة أو ُمغطـّـاة بقطعــة قــاش ســوداء، أوعيــة زجاجيــة شــفافة مناســبة، 

مــاء ُمقطَّــر، هدروكســيد الصوديــوم، مغنزيــوم، فوســفور، أملنيــوم، موقــد بنــزن.

تحذير:

ــٍة ُمتناهيــة, ويصعــُب تنفيذهــا يف  ــم التجــارب الــواردة يف هــذا الــدرس, بحاجــة إىل عوامــل أمــاٍن ُمناِســبة, ودقّ ُمعظَ

ــور. ــاز الكل ــّمية غ ــبب س ــرة, بس ــا خط ــدريّس, ألنَّه ــر امل املُختَ

أواًل: اتّحاُده مع الهدروجين:
يتّحُد غاز الكلور مع غاز الهدروجني يف درجة حرارٍة عالية مشّكالً غاز كلور الهدروجني، وفق املُعاَدلة:

H Cl 2HCl2( ) 2( ) ( )g g g$+

الرابطــُة بــني الكلــور والهدروجــني شــديدة القطبيــة، فيتأيـّـن غــاُز كلــور الهدروجــني عنــد حلِّــه باملــاء بتأثــر 

نــاً محلــوالً يســّمى حمــض كلــور املــاء. قطبيّــة املــاء، مكوِّ

إضاءة

Cl2

140



ثانيًا: تفاعُله مع الماء:

نشاط )3(:
نّرُر غاز الكلور يف وعاء يحوي ماًء ُمقطَّراً يف الدرجة العادية من الحرارة مبعزٍل عن الضوء.

ماذا أاُلحظ؟

يتكّوُن ماُء الكلور )حمض كلور املاء، وحمض تحت الكلوري(، وفق املُعاَدلة:	 

H O Cl HCl HOCl2 2$+ +

ــا 	  ــان م ــذي رسع (O)، ال ــال  ــجني الفّع ــُق األكس ــوء، وينطل ــود الض H) بوج OCl )( ) ( )aq aq++ - ــوري  ــت الكل ــٌض تح ــّكُك حم يتف

ــة: ــق املُعاَدل ــاَز األكســجني، وف يشــكِّل غ

2(H OCl ) 2(H Cl ) O( ) ( ) ( ) ( ) 2( )gaq aq aq aq$+ + ++ - + ضوء-

ثالثًا: تفاُعله مع المعادن:
يتّحُد غاُز الكلور يف درجات الحرارة املُرتِفعة مع ُمعظَم املعادن ُمشكِّالً كلوريد املعدن.

نشاط )4(:
نّرُر غاَز الكلور املُسّخن عى قطعة مغنزيوم، ماذا نالحُظ؟

يتّحُد الكلور مع املغنزيوم ُمشكِّالً كلوريد املغنزيوم، وفق املُعاَدلة اآلتية:	 

Mg Cl MgCl( ) 2( ) 2( )s g s+
3

يتّحُد الكلور مع األملنيوم، وفق املُعاَدلة:	 

2Al 3Cl 2AlCl( ) 2( ) 3( )gs s+
3

رابعاً: تفاعُله مع الالمعادن:
ناً كلوريد الالمعدن. يتّحُد غاز الكلور مع ُمعظَم الالمعادن برعة ُمكوِّ

نشاط )5(:
ن، ماذا نالحظ؟ نُدِخُل قطعَة فوسفور يف حوجلة تحوي غاز الكلور املُسخَّ

يتّحُد الكلور مع الفوسفور ُمشكِّالً كلوريد الفوسفور، )حسب كّمية الكلور ورشوط التفاُعل(، وفق املُعاَدلتنَي اآلتيتنَي:	 

2P 3Cl 2PCl( ) 2( ) 3( )g ss $+

PCl Cl PCl3( ) 2( ) 5( )g g g$+

يتّحُد الكلور مع الروم، وفق املُعاَدلة:	 

Br Cl 2BrCl2( ) 2( ) ( )g gs $+
Cl

2

P

(1) (2)
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خامسًا: تفاُعل الكلور مع القلويات:

نشاط )6(:
ٍة كافيــة، نحصــُل عــى محلــوٍل لونـُـه ضــارٌب إىل الصفــرة، تفــوُح  نُرســُل غــاَز الكلــور يف دورق يحــوي محلــول هدروكســيد الصوديــوم ملــدَّ

منــه رائحــة الكلــور، يُســّمى مــاء جافيــل، نثـّـل التفاعــالت الحاصلــة باملُعــاَدالت اآلتيــة:

H O Cl HCl HOCl2 2$+ +

NaOH HCl NaCl H O2$+ +

NaOH HOCl NaOCl H O2$+ +

بجمع املُعاَدالت السابقة:

2NaOH Cl NaCl NaOCl H O2 2$+ + +

NaCl) يف قرِص املنسوجات القطنية، والتعقيم، وتنظيِف األرضياِت وغرها. NaOCl)+ يُستخَدم ماء جافيل 

سادسًا: تفاُعل الكلور مع األكسجين:
ال يتّحُد الكلور مع األكسجني ُمبارشة ) كبقية الهالوجينات(، لذلك تُحرضَّ مركباته بطريقٍة غر مبارشة.

4-4 استعماالُت الكلور
للكلور استعاالٌت كثرٌة منها:

 	.CCl4 يف صناعة بعض العقاقر الطبّية واملُذيبات العضوية الصناعية، مثل ُرباعي كلور الكربون 

يستعَمُل الكلور يف تعقيم مياه الرّشب، وأحواض السباحة، وقرص املنسوجات ) إزالة األلوان(. فّر ذلك؟	 

عند إمرار غاز الكلور يف املاء، وبوجود الضوء، يتفاعُل معه برعة، وينتُج األكسجني الذّري )الفعال(، وفق التفاعل:

H O Cl 2HCl (O)2 2$+ +

ال)الذّري( بأنّه فّعاٌل جداً، يقوُم بإزالة األلوان النباتيّة )قرص األلوان(، وقتل الجراثيم )التعقيم(. ميتاُز األكسجني الفعَّ

تخلــُط بعــض ربــات البيــوت مــاء جافيــل مــع حمــض كلــور املــاء، لالعتقــاد بــأّن هــذا ســيجعل التنظيــف أفضــل، 

وهــذا ميكــُن أن يســبَِّب حــاالِت اختنــاٍق بغــاز الكلــور الناتــج عــن تفاُعلهــا مــع بعضهــا بعضــاً، وفــق املُعاَدلــة:
NaOCl 2HCl Cl NaCl H O2 2$+ + +

إثراء:
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ال يوَجُد الكلور حرّاً يف الطبيعة، ألنّه نشيٌط كيميائياً.	 

VIIA، والدور الثالث من الجدول الدوري.	  ابعة  يقُع الكلور يف الفصيلة السَّ

غاز الكلور رائحتُه واخزٌة ُمثرٌة للسعال.	 

يَُعّد ماء الكلور ُمؤكسداً قويّا قارصاً لأللوان.	 

يتّحُد الكلور مع الهدروجني يف درجة حرارة عالية ُمشكِّالً غاز كلور الهدروجني.	 

يتّحُد الكلور يف درجات الحرارة املُرتِفعة مع ُمعظَم املعادن ُمشكِّالً كلوريد املعدن.	 

ناً كلوريد الالمعادن.	  يتّحُد الكلور مع ُمعظَم الالمعادن برعة ُمكوِّ

فــرة تفــوُح 	  عندمــا ينحــلُّ غــاز الكلــور يف محلــول الصــود الــكاوي نحصــُل عــى محلــوٍل لونُــه ضــارٌب إىل الصًّ

منــه رائحــة الكلــور يســّمى مــاء جافيــل.

تعّلمت

أوالً: اخرت اإلجابة الصحيحة لكّل مّا يأيت:

عدُد اإللكرتونات التي تَْشُغل سويَّة الطاقة السطحيّة يف ذرّة الكلور يساوي:. 1
a .1b .3c .5d .7

يتّحُد غاز الكلور مع الحديد بالحرارة وينتُج:. 2

a .FeClb .Fe Cl2c .FeCl3d .FeCl2

عنَد إمرار غاز الكلور مبحلول الصود الكاوي نحصُل عى محلول:. 3
a .ماء جافيلb .الكلس القارصc .رائق الكلسd .ماء الكلور

ثانياً: أعِط تفسراً علميّاً لكلٍّ مّا يأيت:

ماء الكلور ماّدة قارصة لأللوان.. 1

يُجَمُع غاز الكلور يف أنابيب اختباٍر فوهتُها نحو األعى.. 2

ثالثا: حلَّ املسألَتني اآلتيتنَي:

املسألة األوىل:
4mol مــن  مزيــٌج مــن غــاَزْي الهدروجــني والكلــور بنســبة تفاعلهــا، يُســخَّن لدرجــة حــرارٍة ُمناِســبة حتّــى تــام التفاُعــل، فيتشــّكل 

غــاز كلــور الهدروجــني.

املطلوب:

اكتب املُعاَدلة الكيميائية املُعّرة عن التفاُعل الحاصل.. 1

احسْب عدد موالت كلٍّ من الكلور والهدروجني يف املزيج.. 2

3 .(H:1 , Cl:35.5) احسْب كتلة غاز كلوريد الهدروجني الناتج. 

أختبر نفسي
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املسألة الثانية:
7.1 من غاز الكلور يف املُختَر من تفاُعل ثُنايئ أكسيد املنغنيز مع حمض كلور املاء. g نريُد تحضر 

املطلوب:

ة عن التفاُعل الحاصل.. 1 كتابة املُعاَدلة الكيميائية املُعرِّ

احسْب كتلَة ثُنايئ أكسيد املنغنيز الالزمة.. 2

احسْب عدَد موالت حمض كلور املاء املُتفاِعل.. 3

4 .(Cl: . , : , : , : )Mn O H35 5 55 16 1 احسْب حجَم غاز الكلور الناتج مقاساً يف الرشطنَي النظامينَي. 

يُعّد ماُء الكلور ُمؤكِسداً قويّاً، فرِّ ذلك.

تفكير ناقد

يستعَمُل الكلور يف قرص ألوان املالبس القطنية، وال يستعَمُل يف قرص الّصوف والحرير الطبيعي.

ُح فيه ذلك، ُمستعيّناً مبكتبة املدرسة والشابكة. اكتْب موضوعاً توضِّ

أبحث أكثر
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يعوُد اللّون البّني لوجود مركبات الحديد

يُعتــَرُ الحديــُد عصــب الصناعــات الثقيلــة، ويــأيت ترتيــب الحديــد الرابــع مــن حيــث الوفــرة 

بــني العنــارص املعروفــة يف القــرشة األرضيّــة بعــد عنــارص األكســجني والســيليكون واألملنيــوم، 

%6.3 مــن كتلــة القــرشة األرضيــة وتــزداد كّميتــه تدريجيّــاً كلـّـا اقرتبنــا مــن باطــن  يكــّون 

األرض، للحديــد ومركباتــه أثــٌر كبــٌر يف نشــوء الحقــل املغناطيــيّس األريّض.

أيَن يوَجد الحديد يف الطبيعة؟ وما أشهُر خاماته؟

وجوُده في الطبيعة
ــف  ــوي عــى ُمختلَ ــٍة تحت ــاٍت طبيعيّ ــة خام ــة عــى هيئ ــُد يف القــرشة األرضيّ يوجــُد الحدي

.90% ــازك  ــّر يف الني ــكٍل ُح ــد بش ــُد الحدي ــد، ويوَج ــيد الحدي أكاس

O 46.4 %

Si 28.2 %

Al 8.32 %

Fe 5.63 %

Ca 4.15 %

Na 2.36 % Mg 2.33 % K 2.09 %
Ti 0.57 %
H 0.14 %

النسب المئوية للعناصر في القشرة األرضية

ا�هداف:

يتعرَُّف التوزَُّع اإللكرتوين لذرّة  ٭

الحديد.

يتعرَُّف بعَض الخاصيّات الفيزيائية  ٭

للحديد.

يتعرَُّف طرائَق استحصال الحديد. ٭

يقوم بتجارٍب توّضُح بعَض  ٭

الخاصيّات الكيميائيّة للحديد.

يتعرَُّف بعَض مركبات الحديد  ٭

وأهّميتها يف الحياة العملية.
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ويوّضح الجدول اآليت أهّم خامات الحديد التي تستعَمل يف استحصاله.

اخلاصّياتالصيغة الكيميائَيةاالسم الكيميائَياخلام
نسبة احلديد في 

اخلام

IIIالهيماتيت Feأكسيد الحديد  O2 50لوُنه أحمر داكن، سهل اإلرجاع3 60%-

الليمونيت
 III أكسيد الحديد 

2Feالمائي O .3H O2 3 20أصفر اللون، سهل اإلرجاع2 60%-

املغنيت
أكسيد الحديد 
Feالمغناطيسّي O3 4

أسوُد اللون، له خاصّيات 
45مغناطيسّية 70%-

IIالسيدريت FeCO3كربونات الحديد 
لوُنه رماديُّ ُمصفَّر، سهُل 

30اإلرجاع 42%-

السيدريتالهيماتيت المغنتيت

موقُعه في الجدول الدوري

نشاط )1(:
ُل الشكل امُلجاِور, الذي ميثُّل مقطعاً من الجدول الدوري, ثمَّ أجيُب عن األسئلة اآلتيّة: أتأمَّ

أحّدُد موقَعه يف الجدول الدوري.. 1

أكتُب التوزُّع اإللكرتوين لعنرص الحديد.. 2

أحّدُد تكافؤه.. 3

الرَّابــع	  الــدور  يف  يقــُع  انتقــايلٌّ  عنــرٌص   الحديــُد 

.VIIIB والفصيلة 

 	Fe: s s p s p d s

K L M N

1 2 2 3 3 3 426
2 2 6 2 6 6 2

1 2 3444 444 1 2 3444444 444444 التوزُّع اإللكرتويّن لعنرص الحديد: 

التوزّع اإللكرتوين يف الطبقتني األخرتني:

s3 2 s4 2p3 6 3d6

العدد الذري

الكتلة الذرية
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3d تحوي أربعة إلكرتونات عزباء، تُضفي عليه خاصيّة قابليّة التمغُنط. وياُلَحُظ يف هذا التوزُّع السويَّة الطاقية قبَل األخرة 

+Fe2، وميكــُن أّن تفقــَد  ، فتتحــّول الــذرُّة إىل أيـُـون موجــب  4s يكــوُن تكافــُؤ الحديــد وفقــاً لهــذا التــوزُّع 2، نتيجــة فقــد الــزَّوج اإللكــرتوين 

+Fe3، ليصبــَح تكافــؤ الحديد 3. 3d، ُمتحوِّلــة إىل أيـُـون ُموِجــب  إلكرتونــاً آخــَر مــن الطبقــة قبــل األخــرة 

5-1 استحصاُل احلديد
يتمُّ استحصاُل الحديد من فلزّاته يف الفرن العايل، كا يف الشكل جانباً. كيَف يتمُّ ذلك؟

يتلّخُص استحصاُل الحديد:

ى الفــرن بخامــات الحديــد وفحــم الكــوك مــن فّوهــة أعــى 	  يُغــذَّ

الفرن.

اخن، من فتحاٍت أسفل الفرن.	  ُر تيار من الهواء السَّ ميرَّ

ــا إىل  – ن الفلــزَّات املُختلِفــة للحديــد، وتتحــوَّل بكاملِه فتُســخَّ

Fe، املســامي فيســهل إرجاعــه. O2 3  III أكســيد الحديــد 

CO2، ويُرجــُع باتّحــاّده مــع  – يحــرتُق فحــم الكــوك، فينتــُج 

.CO كّميــة أخــرى مــن فحــم الكــوك إىل 

– III يتفاعــُل أحــادي أكســيّد الكربــون مــع أكســيد الحديــد 

، ينتــُج الحديــد.

  وفق املُعاَدالت اآلتية:

C O CO2 2$+

C CO 2CO2$+

Fe O 3CO 2Fe 3CO2 3 2$+ +

ى الحديد الصّب.	  %5 كربون، يُسمَّ يُؤَخذ مصهور الحديد من فوَّهة أسفل الفرن، يحوي 

تُؤَخذ املُخلَّفات الناتِجة عن عمليّة االستحصال )خبث الحديد( من فوَّهة أسفل الفرن.	 

هيماتيت

غازات عادمة

هواء ساخنهواء ساخن

خبث الحديد
مصهور الحديد

تشكل

تشكل

تشكل

فحم الكوك

غازات عادمة

CO
2

CO

Fe
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ة 5-2 اخلاصّياُت الفيزيائيَّ
ِبَم يختلُف الحديد اللنّي والفوالذ؟

ــن  ــه م ــواء لتخليِص ــجني أو اله ــة باألكس ــراٍن خاّص ــه يف أف ــَد ُمعالَجت ــّب، بع ــد الص ــن الحدي ــوالذ م ــد الف ــني والحدي ــد الل ــُج الحدي ينت

ــون. ــوائب والكرب الش

قابلية التمغُنطاللوننسبة الكربوننوُع احلديـد
حب  قابلية السَّ

والتصفيح
القساوة واملتانة

%0.3احلديد اللني يتمغَنُط بسهولة، أبيض رمادّي لماعأقّل من 
مغنطته مؤقتة

حب بشكٍل  قابل للسَّ
أقلَّ قساوةجيد

%0.3,%1.5احلديد الفوالذ
فّضي ضارب 

أشّد قساوةأقّل قابلية للسحبَمغنطته دائمةللزرقة

ــا 	  ــي يخضــع له ــة الت ــالف املعالجــة الحراري ــه، واخت ــون في ــالف نســبة الكرب ــة باخت ــة واآللي ــد الفيزيائي ــات الحدي ــف خاصيّ تختل

ــقاء(. ــاء واإلس )اإلح

5-3 اخلاصّيات الكيميائّية
أواًل: تأثيُر األكسجين أو الهواء الجاف:

الهواء البارد: ال يتأثُر الحديد يف جّو من األكسجني أو الهواء الجاف يف درجة الحرارة العادية.. 1

اخن:. 2 الهواء السَّ

نشاط )2(:
املواد واألدوات:

سلك من الحديد، دورق يحوي أكسجني، موقد بنزن.

أسّخُن سلك الحديد.	 

أدخُل سلك الحديد املسخَّن يف الدورق الذي يحوي األكسجني، ماذا أالحُظ؟	 

سلك حديد

موقد

أكسجين نقي

رمل

أكسيد
الحديد المغناطيسي
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ج سلك الحديد، ويُغطى بطبقة قاتة من أكسيد الحديد املغناطييس األسود. – يتوهَّ

أكتب املُعاَدلة املُمثِّلة للتفاُعل الحاصل:	 

3Fe 2O Fe O2 3 4$+

مالحظة:
. II FeO أكسيد الحديد  III و Fe أكسيد الحديد  O2 3 Fe مكّون من:  O3 4 أكسيد الحديد املغناطييس 

ثانيًا: تأثير الهواء الّرطب:

نشاط )3(:
أترُك قطعًة من الحديد يف جّو من الهواء الرَّطب ملّدة طويلة، ماذا أاُلحظ؟	 

ــتمرار  – ــن اس ــد م ــي الحدي ــاميّة ال تحم ــة َمس ــي طبق ــد، وه ــدأ الحدي ــّمى ص ــون، تس ــة الل ــة بنيّ ــد طبق ــى الحدي ــّكُل ع تتش

ــدأ. ــن الص ــه م ــان لحايت ــن الّده ــة م ــد بطبق ــَي الحدي ــُب ط ــك يج ــد، لذل التأكُس

ثالثاً: تأثيرُ بخار الماء:

نشاط )4(:
املواد واألدوات:

بــرادة حديــد، حوجلــة، أنابيــب زجاجيــة، دارة تســخني كهربائيــة، 

حــوض زجاجــي، موقــد بنــزن.

أركّب الجهاز املوّضح يف الصورة جانباً.	 

أســّخن حوجلــة املــاء حتـّـى انطــالق بخــار املــاء ومــروره عــى 	 

بــرادة الحديــد الســاخنة. مــاذا أالحــظ؟

يتشّكُل أكسيد الحديد املغناطييس، وينطلُق غاز الهدروجني، وفَق املُعاَدلة: –

3Fe 4H O Fe O 4H( ) 2 ( ) 3 4( ) 2( )s g s g+ +
3

ــل  ــد، مث ــُع وصــول األكســجني إىل الحدي ــر بالهــواء الرطــب، ومين ــد عــادًة مبعــدن ال يتأث ــدأ يطــى الحدي ــع الصَّ ملن

القصديــر أو الكــروم أو بدهــان مســحوق األملنيــوم أو بدهــان أكســيد الرصــاص األحمــر أو )رباعــي أكســيد ثــاليّث 

ــون أو الســيلقون(. ــذي يُدعــى بالزيرق Pb )ال O3 4 الرصــاص ( 

إثراء:

دارة تسخين الحديد 
إلى درجة االحمرار

بطارية

بخار الماء
برادة الحديد

ماء يغلي
H

2
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رابعًا: تفاُعل الحديد مع الكلور:
، وفق املُعاَدلة: III يف الشكل جانباً: نسخِّن رشيط من الحديد، ثمَّ ندخلُه يف إناٍء يحوي غاز الكلور فيتشّكل كلوريد الحديد 

2Fe 3Cl 2FeCl2 3+
3

Cl2

Fe

خامسًا: تفاُعل الحديد مع الحموض:

a .:حمض كلور املاء

نشاط )5(:
أضُع يف أنبوب االختبار قليالً من برادة الحديد، وأمسُكه بامللقط.	 

د. ماذا أالحظ؟	  4ml من حمض كلور املاء املُمدَّ أضيُف حوايل 

كلوريــد	  تكــوُّن  بســبب  فاتحــاً،  أخــرَض  املحلــول  لــون  ويصبــُح  الحديــد،  مــع  املــاء  كلــور  حمــُض   يتفاعــُل 

. II الحديد 
Fe 2HCl Fe HCl( ) ( ) ( ) 2( )s aq aq g2$+ +

ُمالحظة:

يكــوُن تكافــؤ الحديــد عنــد تفاعلــه مــع غــاز الكلــور ثاُلثـــيّاً، ألّن الكلــور ُمؤكِســد قــوي، بيَنــا يكــوُن تكافــؤ الحديــد ثُنائيّــاً يف  –

تفاعلِــه مــع حمــض كلــور املــاء.

+Fe3 بّني فاتح. – +Fe2 أخرَض، بيَنا لون أيُون  لوُن محلول أيُون 

b .:حمض الكريت املُمّدد

نشاط )6(:
د. أكّرُر النشاط باستبدال حمض كلور املاء بحمض الكريت املُمدَّ

ماذا أالحُظ؟
 ، II ــد  ــات الحدي ــّون كريت ــح، بســبب تك ــول إىل األخــرض الفات ــوُن املحل ــّوُل ل ــّدد، ويتح ــت املم ــع حمــض الكري ــد م ــُل الحدي يتفاع

ــاز الهدروجــني: ــُق غ وينطل
Fe H SO FeSO H2 4 4 2$+ +
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c .:حمُض الكريت املركز

ــالً 	  ــُف قلي ــد، وأمســُكه مبلقــط، أضي ــرادة الحدي ــالً مــن ب ــار قلي أضــُع يف أنبــوب اختب

ُن األنبــوب. مــاذا أالحــُظ؟ فــرِّ ذلــك. ــز، أســخِّ مــن محلــول حمــض الكريــت املُركَّ

يحــدُث التفاُعــل ويتحــّوُل لــوُن املحلــول إىل البنــي الفاتــح، بســبب تكــّون  –

ر  ــذَّ ــزٍة يُح ــٍة واخ ــون ذو رائح ــم الل ــاٌز عدي ــُق غ ، وينطل III ــد  ــات الحدي كريت

استنشــاقه، يزيــُل اللــون البنفســجي لورقــة ترشــيُح ُمبلَّلــة برمنغنــات البوتاســيوم 

.KMnO4

أكتُب املُعاَدلة املُعّرة عن التفاُعل الحاصل.	 

2Fe 6H SO Fe (SO ) 3SO 6H O2 4 2 4 3 2 2$+ + +

سادسًا: تفاعل الحديد مع القلويات:
ال يتفاعُل الحديُد مع القلويات حتى لو كانَت ُمركَّزًة وساِخنة.

اته 5-4 استعماالُت احلديد وفلزَّ
ــور  ــة لتط ــة ودعام ــة والخفيف ــات الثقيل ــن الصناع ــر م ــاً لكث ــه أساس دة، تجعلُ ــدِّ ــات ُمتع ــة بخاصيّ ــبائكه املُتنّوع ــد وس ــاُز الحدي ميت

ــتخداماته: ــن اس ــارات. وم الحض

الحديُد الصّب يف صناعة: الجسور واألنابيب. –

الحديُد اللنّي يف صناعة: السالسل– الّسفن– املسامر– املغانِط املؤقَّتة. –

الفوالُذ يف صناعة: السكك الحديدية – السيّارات – املغانِط الدائة. –

حمض الكبريت المركز

Fe

so2
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يُعدُّ الحديد أكر املعادن االنتقاليّة استعاالً.	 

ال يوجُد الحديد ُمنفرِداً يف الطبيعة إاّل يف الكتل املُتساِقطة من النيازك.	 

Fe(، الهياتيــت )أكســيد الحديــد )	  O3 4 مــن أهــّم فلــزّات الحديــد: املغناتيــت )أكســيد الحديــد املغناطيــيس 

.)FeCO3  ) II Fe(، الســيدريت )كربونــات الحديــد ) O2 3  ) III

VIIIB(، والدور الرابع يف الجدول الدوري، ويأخُذ الحديد التكافؤ )2 و3(.	  يقُع الحديد يف الفصيلة )

FeSO4، أكســيد الحديــد 	   II FeCl2، كريتــات الحديــد   II مــن مركبــات الحديــد الثّنــايئ: كلوريــد الحديــد 

.Fe(OH)2  II FeO، هدروكســيد الحديد   II

Fe، أكســيد 	  (SO )2 4 3  III FeCl3، كريتــات الحديــد   III مــن مركّبــات الحديــد الثــاليث: كلوريــد الحديــد 

.Fe(OH)3  III Fe، هدروكســيد الحديــد  O2 3  III الحديــد 

Fe بتســخني الحديــد تســخيناً شــديداً يف الهــواء، أو بإمــرار تيــار مــن 	  O3 4 يُحــرضَّ أكســيد الحديــد املغناطيــيس 

بخــار املــاء الســاخن عــى الحديــد املُســخَّن لدرجــة االحمــرار.

صدأ الحديد: طبقة بنيّة اللون مساميّة تتشّكُل عى الحديد عند تعرُّضه للهواء الرطب فرتة طويلة.	 

تعتَر ظاهرة التآكُل من أخطر املشاكل يف مجال الصناعات الكيميائية.	 

يتفاعــُل الحديــد مــع الكلــور بالتســخني لينتــَج كلوريــد الحديــد، يتّحــُد الحديــد مــع الكريــت ُمعِطيــاً كريتيــد 	 

.FeS  II الحديــد 

ال يتفاعُل الحديد مع القلويات.	 

ــط، 	  يســتعمُل الحديــد يف مجــاالت الحيــاة: )صناعــة الجســور واألنابيــب، السالســل، الســفن، املســامر، املغانِ

الســكك الحديديــة، الســيارات ..............(.

تعّلمت

أوالً: اخرت اإلجابة الصحيحة لكّل مّا يأيت:

II باللون:. 1 تتلّوُن محاليل أمالح الحديد 
a .األحمرb .األزرقc .األخرض الفاتحd .البّني

III باللون:. 2 تتلّوُن محاليل أمالح الحديد 
a .البّنيb .األزرقc .األخرض الفاتحd .أحمر بنفسجي

ن أحد النواتج:. 3 يتفاعُل الحديد مع حمض كلور املاء، فيكوِّ

a .H O2b .Cl2c .FeCl3d .H2

أختبر نفسي
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ثانياً: أعِط تفسراً علميّاً لكلٍّ ماَّ يأيت:

تستعَمُل أوعية الحديد يف نقل القلويات وتخزينها.. 1

يصدأ الحديد عنَد تعرُّضه للهواء الرَّطب.. 2

ثالثاً: حلَّ املسألتني اآلتيتني:

املسألة األوىل:
III الجــاف، واملســخَّن إىل درجــة االحمــرار. وعنــد  5 مــن فلــّز أكســيد الحديــد  g يُرَســُل تيــار مــن أُحــادي أكســيد الكربــون فــوق 

1.12.مقاســاً  L د، فينطلــُق غــاز حجمــه  تــام اإلرجــاع يلقــى ناتــج اإلرجــاع يف مقيــاس الغــاز املُحتــوي عــى حمــض الكريــت املُمــدَّ

ــني. ــني النظاميَ يف الرشطَ

املطلوب:

III يف الفلز. احسب النسبة املئويّة ألكسيد الحديد 

(C:12 , S:32 , H:1 , O:16 , Fe:56)

املسألة الثانية:
مُيــرَّر تيــاٌر مــن بخــار املــاء الســاخن يف أنبــوب مــن الخــزف، يحــوي بــرادة الحديــد املُســخَّن إىل درجــة االحمــرار، حتّــى تــام التفاُعــل، 

.3.2 g فنجــُد يف نهايــة التجربــة أّن كتلــة األنبــوب قــد ازدادت مبقــدار 

املطلوب حساب:

كتلة أكسيد الحديد املُتشّكل.. 1

النسبة املئوية لكلٍّ من الحديد واألكسجني يف هذا األكسيد.. 2

(H:1 , O:16 , Fe:56)

يتفاعُل الحديد مع حمض كلور املاء بتكافِئه الثُّنايّئ.

تفكير ناقد

اكتب موضوعاً باستخدام الشابكة يرشُح

تفاُعــل الرميــت الشــهر للحــام قضبــان الســكك 

الحديدية.

أبحث أكثر
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مشروع تلّوث الهواء
الهواء النقي رضوري لحياة الكائنات الحيّة، ويُعد الهواء ُملّوثاً عند حدوث تغّر يف نسب مكوناته، أو وجود مواد طارئة.

الهدف العام:
دراسة خطورة تلوث الهواء وطرائق معالجته.

أهداف المشروع:
دراسة بعض ملوثات الهواء حسب أثرها الفيزيولوجي عى الكائن الحي.	 

دراسة التدابر املمكنة للحّد من تلوث الهواء.	 

اقرتاح طرائق ملعالجة التلوث.	 

مراحل المشروع:
أوالً: التخطيط:

تحديد مصادر تلوث الهواء وأسبابه.	 

دراسة بعض ملوثات الهواء حسب أثرها الفيزيولوجي عى الكائن الحي.	 

اإلجراءات والتدابر املمكنة ملعالجة تلوث الهواء.	 

ثانياً: التنفيذ:

يتم توزيع الطالب إىل أربع مجموعات:	 

املجموعة األوىل: تحدد امللوثات األساسية للهواء. –

املجموعة الثانية: تدرس أثر امللوثات عى الكائن الحي. –

املجموعة الثالثة: تدرس مصادر التلوث. –

املجموعــة الرابعــة: تبحــث عــن اإلجــراءات املتخــذة للحــّد مــن تلــوث الهــواء )حايــة البيئــة( عــى مســتوى الجمهوريــة العربيــة  –

الســورية واقــرتاح طرائــق للمعالجــة.

ثالثاً: التقويم:
مناقشة النتائج وإعداد تقرير كامل عن الهواء ومصادر تلوثه وطرائق معالجته خالل مدة خمسة عرش يوماً.
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أسئلُة الوحدة الرابعة
أوالً: اخرتِ اإلجابة الصحيحة لكلٍّ ماَّ يأيت:

Na11 يف الجدول الدوري يف:. 1 يقُع الصوديوم 
a ..الفصيلة الثانية والدور األولb ..الفصيلة األوىل الدور الثاين

c ..الفصيلة األوىل الدور الثالثd ..الفصيلة الثانية الدور الثاين

يتفاعُل الحديد مع حمض الكريت املُمّدد وينتُج:. 2

a .FeSO H4 2+b .FeSO H O4 2+

c .Fe (SO ) H2 4 3 2+d .Fe (SO ) H O SO2 4 3 2 2+ +

ينحلُّ غاز النشادر يف املاء، ويُعطي محلوالً:. 3
a ..ًحمضيّاً ضعيفاb ..ًأساسيّاً قويّاc ..ًأساسياً ضعيفاd ..ًُمعتِدال

ثانياً: أعِط تفسراً علميّاً لكلٍّ ماَّ يأيت:

ال يوجد الحديد حّراً يف الطبيعة.. 1

الصوديوم عنرٌص نشٌط كيميائيّاً.. 2

يُحَفظ ماء الكلور يف أوعية عاتة.. 3

ة عن كلٍّ ماًّ يأيت: ثالثاً: اكتب املُعاَدالت الكيميائيّة املوزونة املُعرِّ

تفّكك فوق أكسيد الصوديوم بالتَّسخني.. 1

اتّحاد النرتوجني مع املغنزيوم عنَد تسخينه إىل درجة االحمرار.. 2

تفاُعل الحديد مع حمض الكريت املُركَّز.. 3

اتّحاد غاز الكلور مع املغنزيوم يف درجات الحرارة املُرتِفعة.. 4

إرجاع الكريت لحمض الكريت املُركّز.. 5

تفاُعل غاز الهدروجني مع مصهور الّصوديوم.. 6

اتّحاد النرتوجني مع الليثيوم بسهولة يف درجة الحرارة العادية.. 7

رابعاً: حلَّ املسائل اآلتية:

املسألة األوىل:
0.92 مع األكسجني حتى تام التَّفاُعل، ثّم يُلقى ناتُج التفاعل يف وعاء يحوي ماء ُمقطّر. g تُفاِعل قطعُة من الصوديوم كتلتها 

املطلوب:

اكتب املُعادلتني املُعرتني عن التفاعلنَي الحاصلني.. 1

احسب كتلة هدروكسيد الصوديوم الناتج.. 2

(H:1 , O:16 , Na:23)
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املسألة الثانية:
.33 g خليٌط من برادة الحديد وزهر الكريت بنسبة التفاُعل بينها، كتلته 

املطلوب:

حساب كتلة كّل من الحديد والكريت يف الخليط.. 1

ُن الخليط السابق إىل درجة عالية من الحرارة مبعزل عن الهواء، ثّم يُضاف إىل الناتج حمض كلور املاء. احسْب حجم الغاز املُنطلِق . 2 يسخَّ

0 والضغط النظامي. Cc يف الدرجة 

(Fe:56 , H:1 , Cl:35.5 , S:32)

املسألة الثالثة:
 AgNO3 Clk الصلــب والنقــي يف مــاء ُمقطَّــر، ثــّم يُعاَمــل املحلــول بكميّــة زائِــدة مــن محلــول نــرتات الفّضــة  2.23 مــن  g يُــذاُب 

، فــإذا علمــَت أنَّ الكتلــة الذّريــة للبوتاســيوم  4.3 g AgCl كتلتــه بعــد الغســل والتجفيــف  حتـّـى تــام الرتســيب، فيتكــّوُن راســٌب مــن 

.108 39، والكتلــة الذّريــة للفضــة 

املطلوب:

ة عن التفاُعل الحاصل.. 1 اكتُب املُعاَدلة الكيميائية املُعرِّ

احسب الكتلة الذّرية التقريبيّة للكلور.. 2
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