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 بنية وهندسة أفراد بعض ألانواع الكيميائية :01الوحدة 

 ألاولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا السنة املستوى:

 وتحوالتهااملادة  املجال:

 بنية وهندسة أفراد بعض ألانواع الكيميائية :01 الوحدة

 .ملكي علي ألاستاذ:

 (نظري  سا 10+  أ. م سا 05) :للوحدة املدة الاجمالية

 الكفاءة: تشرامؤ 

  يكشف عن بعض ألانواع الكيميائية ويميز بين النوع

 الكيميائي والفرد الكيميائي.

 .يطبق نموذج التوزيع الالكتروني 

  .يقارن الذّرة بنواتها من حيث: الحجم، الشحنة والكتلة 

 .يبّين بين العنصر الكيميائي ونظرائه 

 كتروناتيربط الخصائص الكيميائية لعنصر بعدد ال 

 املدار الخارجي لذرته.

 .يتوقع صيغة جزيئية مجملة لنوع كيميائي 

   يميز من خالل الجدول الدوري املبسط بين العائالت

 الكيميائية.

 .يوظف نماذج )لويس،جيليسبي وكرام( لتمثيل الجزيئات 

 .يبرر بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمادة 

 البطاقات التجريبية

عن بعض ألانواع الكيميائية شفالك 

النحاس عنصر مثل كيميائي عنصر انحفاظ 

باستعمال رذرفورد تجربة حول  وثائقي نشاط يدرس 

 املحاكاة

الجدول  لبناء التاريخي التطور  حول  وثائقية دراسة 

 للعناصر الدوري

 مراحل سير الوحدة:

 الكيميائية:ة وألانواع الكيميائي ألافراد-1

 الذرةج تطور نموذ -2

 العنصر الكيميائي ونظائره-3

 للعناصرالجدول الدوري -4

 بنية جزيئات بعض ألانواع الكيميائية-5

 هندسة جزيئات بعض ألانواع الكيميائية-6

 

 :أهداف التعلم

النوع بين ويميز الكيميائية ألانواع بعض عن يكشف 

 .الكيميائي والفرد الكيميائي

إلالكتروني التوزيع نموذج يطبق 

 الشحنة الحجم :حيث من بنواتها الذرة يقارن 

 والكتلة

ونظائره الكيميائي العنصر  بين يميز 

إلكترونات بعدد لعنصر  الكيميائية الخصائص يربط 

 .لذرته الخارجي املدار

العائالت بين املبسط الدوري الجدول  خالل من يميز. 

بعض لتمثيل  جليسبي،كرام لويس، النماذج يوظف 

 .الخصائص بعض تبريرو  الجزيئات

 املراجع:

وثائق ألانترنت- الوثيقة املرافقة-الكتاب املدرس ي 

 تمارين من الكتاب املدرس ي :التقويم
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 مؤشرات الكفاءة:

.يكشف عن بعض ألانواع الكيميائية ويميز بين النوع الكيميائي والفرد الكيميائي 

.قراءة وتحليل البطاقات التي تحملها بعض املحاليل املتداولة في الحياة اليومية 

  ع الكيميائية.التعرف على تقنيات الكشف عن بعض ألانوا 

 :والوثائق املستعملةالوسائل /ألادوات 

جهاز الدوري، حاسوب، الجدول  املنهاج + الوثيقة املرفقة+ دليل ألاستاذ+ كتاب مدرس ي  Data show  

كبريتات النحاس الالمائية 4CuSO مصباح بنزن فهلينغ, أنابيب اختبار, جفنة ل ,قطعة برتقال, محلو , 

ورق الــ pHجهاز الـــ، pHكاشفمتر , BBT ,كلور الباريوم  ,حبة بطاطا,ماء اليود 2 2Ba Cl , محلول الصودا

 Na OH , نترات الفضة Ag Cl . 

 التقويم ما يقوم به ألاستاذ به التلميذ مما يقو  عناصر الدرس املدة

 

 

 

 

 د 30

 

 

 د 30

 

 

 د 60

 

 

 

 

ة وألانواع الكيميائي ألافراد-1

 الكيميائية:

 الكيميائي الفرد-أ

 الكيميائي النوع-ب

 الكيميائيالنوع  خصائص-جـ

ألانواع بعض عن  الكشف-د

 (.مخبري  )عملالكيميائية: 

ل الكيميائي ملنتوج طبيعي التحلي

   )حبة البرتقال(

 

 الكيميائي النوع بين يميز

 الكيميائي والفرد

يقوم ببعض الكشوفات 

 ألاولية ملنتوج طبيعي )برتقال(

باعتماده على حواسه 

 الخمس

 القيام ببعض الكشوفات

من  الكيميائية ألانواع بعضل

 خالل الوثيقة املقدمة له

 

 

الكشف عن بعض ألانواع 

كيميائية املوجودة في املواد ال

املستعملة في حياتنا اليومية 

 سواء كانت طبيعية او صناعية

 
 

 
تمرين 

الكتاب 

 املدرس ي

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 علي يملك :ألاستاذ بالوادي ثانوية الشهيد داس ي خليفة   جذع مشترك علوم املستوى:

 عملي-1-لحصة ا بطاقة

 الكشف عن بعض ألانواع الكيميائية املوضوع: ائيةبعض ألانواع الكيمي وهندسة أفرادبنية  الوحدة:
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 الكيميائية:وألانواع  ةالكيميائي ألافراد-1

 الكيميائي: الفرد-أ

 زيئات أو ذرات أو شوارد ..........نطلق إسم الفرد الكيميائي على كل الدقائق املجهرية املكونة للمادة سواء كانت ج

 الكيميائي: النوع-ب

 نتعامل معها من الناحية العيانية. ...(ذرات  شوارد، )جزيئات،ألانواع الكيميائية هي مجموعة من ألافراد الكيميائية املتماثلة 

  الكيميائي:النوع  خصائص-جـ

 يميائية، من بين هذه الخصائص نذكر:لكل نوع كيميائي خصائص فيزيائية تميزه عن باقي ألانواع الك

Mالحجميةالتجمد والكتلة  حرارةدرجة الغليان و درجة حرارة 

V

 
 
 

  

 الرائحة ......... ،اللون و  الشفافةقرينة إلانكسار للضوء بالنسبة لألنواع الكيميائية 

 بخواص فيزيائية نذكر منها:املاء نوع كيميائي يتميز عن باقي ألانواع الكيميائية  :مثال  

 الغليان:درجة حرارة  - 100 C 

 التجمد:درجة حرارة  - 0 C 

الحجمية:الكتلة  - 3 310 /kg m   

4للضوء: الانكسار فرينة  -

3
n
 
 
 

  

 نتطرق له في العملي  (مخبري  )عملألانواع الكيميائية: بعض عن  الكشف-د

   التحليل الكيميائي ملنتوج طبيعي )حبة البرتقال(

الحواس الخمسة حيث يأخذ فكرة عن اللون،  أول عمل يقوم به الكيميائي هنا هو استعمال ألاولية الكشوفات- أ

 الشكل الرائحة، الذوق، اللمس، السمع
  بعض املواد يمكن أن يشكل ذوقها خطرا على صحتك :حذار

 التالي  وأمأل الجدول  حبة البرتقال باستعمال حواسك الخمسة عزيزي الطالب قم بإجراء الكشوفات ألاولية على ذن:ا

 السمع الشم الذوق  اللمس الرؤية  

           لها لون 

           لها رائحة

           تحتوي على ماء

           تحتوي على غاز

           هل هي حامضية

           مها حلوهل طع

 البرتقال تحتوي على املاء مثال إن إن حبةنستطيع أن نقول  أي هل السابق؟ سؤالناهل هذه الكشوفات كافية لإلجابة عن 

هرس حبة البرتقال نجدها تحتوي  فمثال عند تساؤالتنا،الحواس الخمسة ال يمكنها أن تعطينا املعلومات الكافية عن كل 

  املاء. هذا السائل يحتوي على أن الحواسبواسطة  ننا التأكدلكن ال يمك سائل،على 

 بدقة.علينا إجراء بعض الكشوفات الكيميائية لإلجابة عن سؤالنا  ولهذا يجب



   

                                         جذع مشترك علوم وتكنولوجيا املستوى:  بنية وهندسة أفراد بعض ألانواع الكيميائية                                                        : 01الوحدة 

 0780.27.96.244                                                                         هاتف رقم ال ملكي علي والية الوادي........ألاستاذ:  اعداد 
 

 ألاستاذبطاقة عمل 

  ؟الكشوفات ألاولية كافية للكشف عن كل ألانواع الكيميائيةهل  إلاشكالية:

كبريتات النحاس الالمائية ألادوات املستعملة: 4CuSO مصباح بنزن جفنة أنابيب اختبار, فهلينغ, ل برتقال, محلو ,قطعة , 

ورق الــ pH،جهاز الـــ pHكاشفمتر , BBT ,كلور الباريوم  ,حبة بطاطا,ماء اليود 2 2Ba Cl , محلول الصودا

 Na OH , نترات الفضة Ag Cl . 

 الكشف عن وجود النوع الكيميائي املاء في برتقالة: 1تجريبي نشاط 

 الالمائية،باستعمال كبريتات النحاس الثنائي  يكشف على وجود املاء

 اللون ألازرق بوجود املاء. إلى حيث يتحول لونها ألابيض

 النحاس  نذر قليال من كبريتات قطعتين،البرتقالة إلى  نقسم التجربــة:

المائية الجافةال الثنائي 4CuSOالقطعتين.  إحدى على 

 الشكل(. )أنظر اللون ألازرق على مكان التذرية.  ظهور  نالحظاملالحظة: 

 أن البرتقالة تحتوي على النوع الكيميائي: )ماء(. نستنتج نتيجـة:ال

 الكشف عن وجود النوع الغلوكوز في برتقالة: 2نشاط تجريبي 

 اللون ألازرق  وجود الغلوكوز باستعمال محلول فهلنك ذو نكشف على

     آجوري.وبالتسخين يتشكل راسب أحمر 

 نقوم بعصر البرتقالة في أنبوبة اختبار ثم نسكب فوقها قليال  التجربــة:

 ثم نقوم بتسخين املزيج بلطف ألازرق.من محلول فهلنغ ذو اللون 

 بنزن. باستعمال مصباح  

 أجوري.ر راسب أحمر ظهو  املالحظة:

 أن البرتقالة تحتوي على النوع الكيميائي: )غلوكوز(. نستنتج نتيجـة:ال

 الكشف الحموضة في عصير برتقالة: 3نشاط تجريبي 

باستعمال ورق الــ pHأو جهاز الـــ ، pH،تيمول يمكن معرفة طبيعة أو بعض الكواشف امللونة كأزرق البرومو  متر

 املتعادلة.أو  القاعدية،أو  الحامضية،ألانواع الكيميائية من حيث 

نأخذ الكيفي:الكشف  20ml البروموتيمول.مل من عصير البرتقال ونضيف له قطرات من أزرق 

 صفر.بال نالحظ أن املزيج تلون  املالحظة:

 برتقال حامض ي.نستنتج أن عصير ال نتيجـة:ال

 نأخذالكشف الكمي:  20mlمن عصير البرتقال ونضعه في كأس 

نقوم بقياس قيمة الــ بيشر  pH.للعصير 

جهازأن  نالحظ املالحظة: pHإلى قيمة أقل من متر يشير 7.  

 ملكي علي ألاستاذ: ثانوية الشهيد داس ي خليفة بالوادي جذع مشترك علوم املستوى:

 الكشف عن بعض ألانواع الكيميائية ضوع:املو  بنية وهندسة أفراد بعض ألانواع الكيميائية الوحدة:

 عصير برتقال

 محلول فهلينغ

راسب أحمر 

 أجوري

ورق pH جهاز pH 

 لون أزرق

 كبريتات النحاس الالمائية
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 نستنتج أن عصير البرتقال محلول حامض ي. يجة:النت

  الاستنتاج العام:

   من خالل الكشوفات الكيميائية السابقة نستنتج

 حامضية.وذات طبيعة  غلوكوز، ماء، الكيميائية: ألانواعأن حبة البرتقال تحتوي على 

 عن غاز ثنائي أكسيد الكربون في مشروب غازي الكشف : 4نشاط تجريبي 

الكربون  يتعكر في وجود غاز ثاني أكسيد شفاف،لس محلول رائق الك 2CO. 

  نحقق التجربة املوضحة بالشكل التالي: التجربــة:

 على غاز ثنائي أكسيد يحتوي  الغازي نستنتج أن املشروب  نتيجـة:ال

الكربون   2CO 

 

 يميائي النشاءالكشف النوع الك: 5نشاط تجريبي 

 يتحول لونه  اليود الذي يكشف عن وجود النشا باستعمال محلول ماء

 النشا. ألازرق بوجود البني إلى ألاصلي من ألاصفر

 ثم نقطر عليها قطرات ،حبة بطاطا الى نصفين نقسم التجربــة:

 اليود.من ماء 

 البنفسجي ألازرقباللون  ظهور بقعة املالحظة:

    نشا.تحتوي على النوع الكيميائي البطاطا أن مادة  نستنتج النتيجة:

 الكشف الشوارد املعدنية: 6نشاط تجريبي 

  املوضحة في ألاشكال التالية معدنية ونحقق التجارب مياهأنابيب اختبار ونضع فيها حجما من  3نأخذ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :النتائج

تشكل كلور الفضة-أ AgClة على أن املاء املعدني يحوي على شوارد الكلور دالل Cl 

تشكل هيدروكسيد الحديد-ب 
2

Fe OHداللة على أن املاء املعدني يحوي على شوارد الحديد الثنائي 2Fe  

تشكل كبريتات الباريوم-جـ 4BaSOلة على أن املاء املعدني يحوي على شوارد الكبريتاتدال 2

4SO  

 مشروب غازي 

 رائق 

 الكلس

نترات الفضة Ag Cl  محلول الصودا Na OH  كلور الباريوم  2 2Ba Cl  

 راسب أبيض

 4BaSO 

 راسب أخضر

  2
Fe OH 

 راسب أبيض

 AgCl 

 قطرات من 

 ماء اليود

 أزرق بنفسجيلون 
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 ميذالتلبطاقة عمل 

  ؟الكشوفات ألاولية كافية للكشف عن كل ألانواع الكيميائيةهل  إلاشكالية:

كبريتات النحاس الالمائية ألادوات املستعملة: 4CuSO فهلينغ, أنابيب اختبار, جفنة, مصباح بنزن  ل ,قطعة برتقال, محلو 

ورق الــ pHجهاز الـــ، pHكاشفمتر , BBT,كلور الباريوم  ,ماء اليود, النشاء 2 2Ba Cl , محلول الصودا

 Na OH , نترات الفضة Ag Cl . 

 ةالكشف عن وجود النوع الكيميائي املاء في برتقال: 1نشاط تجريبي 

 الالمائية،باستعمال كبريتات النحاس الثنائي  يكشف على وجود املاء

 اللون ألازرق بوجود املاء. إلى حيث يتحول لونها ألابيض

 النحاس  نذر قليال من كبريتات قطعتين،البرتقالة إلى  نقسم التجربــة:

الالمائية الجافة الثنائي 4CuSOين. القطعت إحدى على 

 ...........................................................................................املالحظة: 

 ........................................................................................... نتيجـة:ال

 في برتقالةالكشف عن وجود النوع الغلوكوز : 2نشاط تجريبي 

 اللون ألازرق  نكشف على وجود الغلوكوز باستعمال محلول فهلنك ذو

     آجوري.وبالتسخين يتشكل راسب أحمر 

 نقوم بعصر البرتقالة في أنبوبة اختبار ثم نسكب فوقها قليال  التجربــة:

 ثم نقوم بتسخين املزيج بلطف ألازرق.من محلول فهلنغ ذو اللون 

 نزن. بباستعمال مصباح  

 ............................................................................................ املالحظة:

 ........................................................................................... نتيجـة:ال

 الكشف الحموضة في عصير برتقالة: 3نشاط تجريبي 

باستعمال ورق الــ pHأو جهاز الـــ ، pH،أو بعض الكواشف امللونة كأزرق البروموتيمول يمكن معرفة طبيعة  متر

 املتعادلة.أو  القاعدية،أو  الحامضية،ألانواع الكيميائية من حيث 

نأخذ الكيفي:الكشف  20ml البروموتيمول.مل من عصير البرتقال ونضيف له قطرات من أزرق 

 ........................................................................................... املالحظة:

 ........................................................................................... نتيجـة:ال

 نأخذالكشف الكمي:  20mlمن عصير البرتقال ونضعه في كأس 

نقوم بقياس قيمة الــ بيشر  pH.للعصير 

 ........................................................................................... املالحظة:

 ملكي علي ألاستاذ: ثانوية الشهيد داس ي خليفة بالوادي جذع مشترك علوم املستوى:

 الكشف عن بعض ألانواع الكيميائية املوضوع: بنية وهندسة أفراد بعض ألانواع الكيميائية الوحدة:

 .............لون 

 كبريتات النحاس الالمائية

 عصير برتقال

 محلول فهلينغ

.........................

......................... 

ورق pH جهاز pH 
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 ........................................................................................... نتيجـة:ال

  الاستنتاج العام:

   من خالل الكشوفات الكيميائية السابقة نستنتج

 ........................................................................................... الكيميائية: ألانواعأن حبة البرتقال تحتوي على 

 الكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون في مشروب غازي : 4نشاط تجريبي 

الكربون  يتعكر في وجود غاز ثاني أكسيد شفاف،رائق الكلس محلول  2CO. 

  نحقق التجربة املوضحة بالشكل التالي: التجربــة:

 ........................................................................................... النتيجة: 

              ........................................................................................... 

 

 الكشف النوع الكيميائي النشاء: 5نشاط تجريبي 

 يتحول لونه  اليود الذي باستعمال محلول ماءيكشف عن وجود النشا  

 النشا. ألازرق بوجود البني إلى ألاصلي من ألاصفر

 ثم نقطر عليها قطرات ،حبة بطاطا الى نصفين نقسم التجربــة:

  اليودمن ماء 

 ........................................................................................... املالحظة:

 ........................................................................................... النتيجة:

 الكشف الشوارد املعدنية: 6نشاط تجريبي 

 املوضحة في ألاشكال التالية ما من مياه معدنية ونحقق التجاربأنابيب اختبار ونضع فيها حج 3نأخذ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :النتائج

تشكل كلور الفضة-أ AgCl داللة على أن املاء املعدني يحوي على.................................... 

تشكل هيدروكسيد الحديد-ب 
2

Fe OH داللة على أن املاء املعدني يحوي على.................................... 

كبريتات الباريومتشكل -جـ 4BaSO داللة على أن املاء املعدني يحوي على.................................... 

 

 غازي  مشروب

 رائق 

 الكلس

 قطرات من 

 ماء اليود

 لون ............................

نترات الفضة Ag Cl  محلول الصودا Na OH  كلور الباريوم  2 2Ba Cl  

 راسب أبيض

 4BaSO 

 راسب أخضر

  2
Fe OH 

 راسب أبيض

 AgCl 
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 مؤشرات الكفاءة:

 .يطبق نموذج التوزيع الالكتروني 

.يقارن الذّرة بنواتها من حيث: الحجم، الشحنة والكتلة 

 

 :والوثائق املستعملةالوسائل /ألادوات 

جهاز الدوري، حاسوب، الجدول  املنهاج + الوثيقة املرفقة+ دليل ألاستاذ+ كتاب مدرس ي  Data show  

 

 التقويم ما يقوم به ألاستاذ به التلميذ مما يقو  عناصر الدرس املدة

 

 

 

 

 د 30

 

 

 

 د 30

 

 

 

 

 

 

 الذرةتطور نموذج  -2

 للمادةالذرية  النظرية-أ

 الذريةالنماذج  تطور -ب

  لدالتون النموذج الذري 

  لطومسون النموذج الذري 

  فوردالنموذج الذري لرذر 

 لبوهرالذري  النموذج 

 مكونات الذرة - جـ

 تجربة رذرفورد     

يقرأ من الكتاب املدرس ي نص 

تاريخي حول تطور نماذج 

 الذرة منذ القدم

 :حيث من بنواتها الذرة يقارن 

 .والكتلة الشحنةو الحجم 

ذا في هاملدرس ي  يكيف الكتاب

 الدرس

 وثائقي نشاط يعطي للتلميذ

 رذرفورد تجربة حول 

 اةاملحاك باستعمال

 
 

 
تمرين 

الكتاب 

 املدرس ي

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علي يملك :ألاستاذ بالوادي ثانوية الشهيد داس ي خليفة   جذع مشترك علوم املستوى:

 نظري-2-لحصة ا بطاقة

 تطور نموذج الذرة املوضوع: يميائيةبنية وهندسة أفراد بعض ألانواع الك الوحدة:
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 للمادة:الذرية  النظرية-أ

تعود فرضية البنية الذرية للمادة إلى إلاغريق حيث اعتبرت املادة متكونة من عدد كبير من الدقائق املجهرية املختلفة غير 

اليونانية )منسميت الذرات  قساملالنقابلة  Atomosولكن هذه الفرضية اندثرت وشاعت بدل منها  تنقسم(،عني ال التي ت

إلى أن قدم دالتون فرضيته حول التركيب الذري للمادة عام أخرى،نظريات  1808 ومنذ ذلك التاريخ تكاثرت الاكتشافات

 املجهرية.والبحوث حول تركيب املادة وبنيتها 

 الذرية:النماذج  تطور -ب

 الذري لدالتون: النموذج 

 تتكون املادة من دقائق صغيرة تسمى ذرات وهي تدخل في التفاعالت دون أن تنقسم 

 ( 1–الشكل )البلياردو وذرات العنصر لها نفس الخواص وهي تشبه كرة 

 :النموذج الذري لطومسون  

في سنة طومسون اكتشف العالم  1987لكترون، وفي سنة أول مكون للمادة هو إلا 1904 

 اقترح نوذجا للذرة حيث تصور أن الذرة عبارة عن كرة مملوءة بمادة كهربائية موجبة 

 (.2الشحنة محشوة بإلكترونات سالبة )الشكل 

 :النموذج الذري لرذر فورد 

 فيها معظم كتلة الذرة  برهن أن الذرة مكونة من نقطة مادية مركزية موجبة الشحنة، تتمركز 

 وتسمى النواة، تليها سحابة من إلالكترونات سالبة الشحنة تدور حولها بسرعة كبيرة جدا ويفصل

 ( 3بينهما فراغ كبير، أي أن للذرة بنية فراغية. )الشكل  

 النواة مكونة من نوعين من الدقائق وهي البروتونات ذات الشحنة املوجبة والنترونات 

 هربائيا.املتعادلة ك

 :النموذج الذري لبوهر 

 النموذج الكوكبي، حيث شبه الذرة بالنظام الشمس ي أين تقوم النواة 1913اقترح بوهر سنة 

 مقام الشمس وإلالكترونات تدور حولها في مدارات محددة مثل ما تدور الكواكب حول الشمس.

الكالسيكية والذي مازال يعتمد عليه إلعطاء تصورا مبسطا  يعتبر هذا النموذج أخر نموذج للذرة املبني على قوانين الفيزياء -

 ( 4 )الشكل التعليم.لتركيب الذرة في 

 الذرة:  مكونات-جـ 

يعود أصل اسم الذرة الى الكلمة إلاغريقية أتوموس وتعني القابل الى الانقسام وهي احدى العناصر الكيميائي التي تحتفظ 

 بخصائصها الكيميائية وأصغرها حجما.

 تعتمد على تسليط أشعة من جسيمات ألفا )ذات شحنة موجبة( على رقاقة ذهب، فوجد أن  ربة رذرفورد:تج

بعض ألاشعة ينعكس والبعض ينكسر، ومعظمها ينفذ، ويدل ذلك على وجود بعض مساحات فارغة في الذرة، 

انظر ألاشعة.وأيًضا وجود جسيمات لها نفس شحنة ألاشعة، وهناك جسيمات لها شحنة مختلفة عن شحنة 

 الصورة في الكتاب املدرس ي

 )تطبع وتوزع على التالميذ( تطور نموذج الذرة-2
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 الذرة:  تركيب 

 النيكليونات(البروتونات والنيترونات  نواة تدور حولها الكترونات في مدارات.  وتتألف النواة منذرة من ال تتألف( 

 يرمز لنواة الذرة بالرمز A

Z X حيث 

 A  ترونات(عدد البروتونات + الني)يسمى العدد الكتلي  

 Z  )في النواة يساوي عدد البروتونات و يسمى العدد الذري )عدد الالكترونات 

 تعطى العالقة بين العدد الكتلي وعدد البروتونات والنيترونات كاالتي A Z N  

35الكلور نواة  مثال توضيحي:

17Cl ننوترو  18وبروتون  17تحتوي على 

البروتون  مالجسي 1

1 p النيترون 1

0 n الالكترون 0

1e البوزيترون 0

1e 

 kg 271,672.10 271,674.10 319,1.10 319,1.10الكتلة بوحدة

  1,00728 1,00866 0,0005 0,0005الكتلة بوحدة 

الشحنة C 191,6.10 0 
191,6.10 191,6.10 

 مالحظة: 

 كتلة الالكترون صغيرة جدا مقابل كتلة النواة، لذا نقول إن كتلة الذرة بالتقريب تساوي كتلة نواتها. -

 غ.مّرة من نصف قطر الذّرة إذا معظم حجم الذرة فرا مئة ألفنصف قطر النواة أصغر بـ -

 كتلة الذرة 

 تتكون الذرة من نواة وبعدد من الالكترونات التي تدور حولها في مدارات وبالتالي تكون كتلتها 

   noyAtom électrons
m m m  

              . . .
Atom protons neutrons électrons

m m m m Z m p N m n Z m é      

ون كتلة الذرة تك إلالكترون مهملة أمام كتلة البروتون  وأن كتلةبما أن كتلة البروتون تساوي بالتقريب الجيد كتلة النيترون 

 مضاعفة لكتلة البروتون ويمكن توضيح ذلك كما يلي:

       . . .
Atom

m Z m p N m n Am p   

 النواة شحنة 

بالعالقة:  يعبر عنها  .
noy

q Z eحيثe 191,6.10تمثل الشحنة العنصريةe C 

 

 ئيا لنالذرة متعادلة كهربا الذرة شحنة  . . 0
Atom

q Z é P é    أنو P Z 

 

 العنصر الكيميائي ونظائره-3

 

 

 

A

Z X
 

 العدد الكتلي

 العدد الذري 
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 ت الكفاءة:مؤشرا

   يبقى محفوظ أثناء التفاعل الكيميائي العنصر الكيميائي تجريبيا أنيثبت 

  العنصر الكيميائي ونظرائه.يبّين 

 

 :والوثائق املستعملةالوسائل /ألادوات 

جهاز ،الدوري حاسوب، الجدول  املنهاج + الوثيقة املرفقة+ دليل ألاستاذ+ كتاب مدرس ي  Data show  

 كبريتات النحاس محلول 2 2

4Cu SO أنابيب اختبار, جفنة, مصباح بنزن ,قطعة حديد , 
S

Fe 

محلول الصوداكؤوس بيشر ,صفيحة نحاس , حامل , ملقط ,  Na OH ة , ملعقة. , ميزان الكتروني ,ماصة عياري 

 

 التقويم ما يقوم به ألاستاذ به التلميذ مما يقو  عناصر الدرس املدة

 د 30

 

 

 د 30

 

 

 د 30

 

 

 د 30

 العنصر الكيميائي ونظائره-3

 انحفاظ العنصر الكيميائي   3-1

تأثير معدن  :01نشاط تجريبي 

الحديد على محلول كبريتات 

 النحاس الثنائي

أكسدة معدن  :02نشاط تجريبي 

  نحاس ال

تسخين  :03نشاط تجريبي 

 هيدروكسيد النحاس الثنائي 

 العنصر الكيميائي 3-2

 تعريفه-أ

 النظائر-ب

فوائد واستخدامات نظائر 

 العناصر

نسبة وجود بعض العناصر 

 الكيميائية في الكرة ألارضية

 وحدة الكتلة الذرية-جـ 

 التجارب من سلسلة ينجز

 عنصر  انحفاظ توضح

 لنحاسا عنصر مثل كيميائي

 

أثناء القيام  يوجه التلميذ

 بالتجربة لخطورة بعضها

 يستعمل أو وثيقة يدرس

 لدراسة آلالي إلاعالم برمجيات

 في العناصر بعض وجود نسب

 .ألارض وفي الكون 

 على يحتوي  جدول  دراسة

 العناصر بعض نظائر

 
 

 
تمرين 

الكتاب 

 املدرس ي

 علي يملك :ألاستاذ بالوادي ثانوية الشهيد داس ي خليفة   جذع مشترك علوم املستوى:

 عملي-3-لحصة ا بطاقة

 ونظائرهالعنصر الكيميائي  املوضوع: بنية وهندسة أفراد بعض ألانواع الكيميائية الوحدة:
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 ألاستاذبطاقة عمل 

 ؟بمعنى أخر هل تشارك النواة في التفاعل الكيميائي عندما يحدث تفاعل كيميائي هل تتغير طبيعة الذرة؟ إلاشكالية:

كبريتات النحاس محلول  ألادوات املستعملة: 2 2

4Cu SO أنابيب اختبار, جفنة, مصباح بنزن ,قطعة حديد , 
S

Fe 

محلول الصوداكؤوس بيشر ,صفيحة نحاس , حامل , ملقط ,  Na OH  .ميزان الكتروني ,ماصة عيارية , ملعقة , 

 معدن الحديد على محلول كبريتات النحاس الثنائيتأثير : 01نشاط تجريبي 

نضع صفيحة مصقولة من الحديد 
S

Fe الثنائي النحاسكبريتات في كأس يحتوي على 2 2

4Cu SO  وبعد مدة نسجل

 املالحظات

 املالحظة:

اللون ألازرق العائد إلى شوارد النحاس الثنائي اختفاء-1 2

aq
Cu  

راسب أحمر ملعدن النحاس هور ظ-2 
S

Cuعلى صفيحة 

 الحديد.   

 :النتيجة

شواردأن أي  النحاس،الحديد إلى معدن  تماسها لصفيحة الثنائي خاللتحول شوارد النحاس  2

aq
Cu  املوجودة في املحلول

لتعطي معدن النحاس تجمعالنحاس ت إلى ذراتتكتسب كل منها إلكترونين وتتحول  
S

Cu وذرات الحديد التي فقدت ،

إلكترونين تتحول إلى شوارد الحديد الثنائي 2

aq
Fe  املحلول.في  

املعادلة إلاجمالية تكتب       2 2

S Saq aq
Cu Cu eFe F    

  أكسدة معدن النحاس : 02نشاط تجريبي 

 من صف
ً
 يحة مصقولة من معدن النحاس إلى لهب مصباح بنزن نعرض جزءا

 املالحظة:

 أسود، ثم يصبح بعد ذلك  الجزء من الصفيحةازدياد احمرار  نالحظ

 فجأة بالخضر( بحرارة لهب،  اللهب يتلّون )

 النتيجة:

 فيعطي جسم صلب أسود  أكسجين الهواءمعدن النحاس يتفاعل مع ثنائي 

هو: أكسيد النحاس الثنائي 
S

CuO 

تكتب: املعادلة إلاجمالية للتفاعل      22
S g S

Cu O CuO     

  تسخين هيدروكسيد النحاس الثنائي : 03نشاط تجريبي 

نضع في أنبوب اختبار حوالي-1 1mlقطرات من محلول الصود ، نضيفمن محلول كبريتات النحاس الثنائي Na OH  

 :01املالحظة 

على راسب أزرق نيلي من هيدروكسيد النحاس الثنائي صيغته نتحصل 
2

Cu OH 

 ملكي علي ألاستاذ: فة بالواديثانوية الشهيد داس ي خلي جذع مشترك علوم املستوى:

 انحفاظ العنصر الكيميائي املوضوع: بنية وهندسة أفراد بعض ألانواع الكيميائية الوحدة:
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 محتوى ألانبوب بطريقة منتظمة  نسخن-2

 :02املالحظة 

  صلب أسودالنحاس الثنائي يتحول تدريجيا إلى جسم  حظ أن الراسب ألازرق لهيدروكسيدنال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتيجة:

إلى أكسيد النحاس الثنائي يتحول  بتسخين هيدروكسيد النحاس الثنائي 
S

CuO 

املعادلة إلاجمالية للتفاعل هي:     22 S l
Cu OH CuO H O               

 

 

 نتيجة عامة:

 ثابتة.من خالل مختلف التفاعالت الكيميائية، فإن الطبيعة العميقة للنحاس بقيت 

 فعنصر النحاس يعّرف ما هو مشتركا بين معدن النحاس وكل مركباته، رغم تباين)اختالف( أشكالها.  -

 بقيت محفوظة  خالل مختلف التحوالت الكيميائية، فإن نواة ذرة النحاس -

 هذه النتيجة ألاساسية يمكن صياغتها كما يلي : -

 نواة وتبقى على حالها، ولذلك يكون العنصر الكيميائي محفوظا خالل مختلف التحوالت الكيميائية، ال تتدخل ال -

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S

CuO 

 Na OH  

 
2

Cu OH 

 2 2

4Cu SO  
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 التلميذبطاقة عمل 

 ؟بمعنى أخر هل تشارك النواة في التفاعل الكيميائي عندما يحدث تفاعل كيميائي هل تتغير طبيعة الذرة؟ إلاشكالية:

كبريتات النحاس محلول  ألادوات املستعملة: 2 2

4Cu SO أنابيب اختبار, جفنة, مصباح بنزن ,قطعة حديد , 
S

Fe 

محلول الصوداامل , ملقط , كؤوس بيشر ,صفيحة نحاس , ح Na OH  .ميزان الكتروني ,ماصة عيارية , ملعقة , 

 تأثير معدن الحديد على محلول كبريتات النحاس الثنائي: 01نشاط تجريبي 

نضع صفيحة مصقولة من الحديد 
S

Fe الثنائي النحاسكبريتات في كأس يحتوي على 2 2

4Cu SO دة نسجل وبعد م

 املالحظات

 املالحظة:

1- ........................................................................................... 

 2-........................................................................................... 

    ........................................................................................... 

 :النتيجة

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................... املعادلة إلاجمالية

  أكسدة معدن النحاس : 02نشاط تجريبي 

 من صفيحة مصقولة من معدن النحاس إلى لهب مصباح بنزن 
ً
 نعرض جزءا

 املالحظة:

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 النتيجة:

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 ........................................................................................... املعادلة إلاجمالية

  تسخين هيدروكسيد النحاس الثنائي : 03نشاط تجريبي 

نبوب اختبار حوالينضع في أ-1 1mlقطرات من محلول الصود ، نضيفمن محلول كبريتات النحاس الثنائي Na OH  

 :01املالحظة 

................................................................................................................................................................. 

 ملكي علي ألاستاذ: ثانوية الشهيد داس ي خليفة بالوادي جذع مشترك علوم املستوى:

 انحفاظ العنصر الكيميائي املوضوع: بنية وهندسة أفراد بعض ألانواع الكيميائية الوحدة:
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 محتوى ألانبوب بطريقة منتظمة  نسخن-2

 :02املالحظة 

................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتيجة:

........................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................... املعادلة إلاجمالية

 

 

 نتيجة عامة:

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 
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CuO 

 Na OH  

 
2

Cu OH 

 2 2

4Cu SO  
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 العنصر الكيميائي 2-2

 .Zيطلق بالتعريف مصطلح العنصر الكيميائي على كل ألافراد الكيميائية التي لها نفس الرقم الذري  :هتعريف-أ

 خالل التحوالت الكيميائية يكون العنصر الكيميائي محفوظ.

عرف إلى وقتنا هذا 116عنصرا كيميائيا منها 90النووية ويقال عنها  عنصرا طبيعيا أما الباقي فقد حضر في مخابر الفيزياء

 عناصر اصطناعية.

ويكتب  الالتيني للتمييز بين العناصر الكيميائية أعطي لكل عنصر رمزا يميزه، حيث يمثل هذا الرمز الحرف ألاول من اسمه

بالحرف الكبيرة Majuscule أكثر، يضاف حرف ثاني من الاسم الالتيني  أو  عنصرين، وفي حالة تماثل الحرف ألاول في

يكتب بالحرف الصغيرة الثاني(يكون  )عادةللعنصر  Minuscule 

  أمثلة:

 رمزه اسم العنصر بالالتينية اسم العنصر بالعربية

 Carbone C كربون 

 Chlore C1 كلور 

 Cuivre Cu نحاس

 Calcium Ca كالسيوم

 Argent Ag فضة

 Aluminium A1 أملنيوم

 Nitrogène N أزوت

 Oxygène O أكسجين

 Hydrogène H هيدروجين

 A وتختلف في العدد الكتلي Zهي ذرات تنتمي الى نفس العنصر الكيميائي تتشابه في العدد الذري : النظائر-ب

    الهيدروجين ذرة     :أمثلة 3 2 1

1 1 1, ,H H H          ذرة الكلور 35 37

17 17,Cl Clالخ ....... 

 :فوائد واستخدامات نظائر العناصر 

اث وألابح تطوير الفالحة وبعض الصناعاتفي  أيضا للتشخيص والعالج، وتستخدمفي الطب تستخدم بعض النظائر 

 ذا املجال. يطلب من التلميذ بحث حول هوالكيميائيةالعلمية الحيوية 

 في الكرة ألارضية العناصر الكيميائية بعض نسبة وجود:  

 نسبة وجوده في القشرة ألارضية  نسبة وجوده في ألارض  رمزه الكيميائي العنصر الكيميائي

 االوكسجين  O 29,8% 46,6% 

 الكالسيوم  Ca 1,8% 3,6% 

 الحديد  Fe 33,3% 5% 

 نيكل  Ni 2% 0,01% 

 مغنيسيوم  Mg 13,9% 2,1% 
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  :وحدة الكتلة الذرية-جـ 

ني أن يعتحتوي نواة ذرة الهيدروجين على بروتون واحد، وكتلة نواة الهيدروجين تساوي تقريبا كتلة ذرة الهيدروجين، هذا 

 كتلة البروتون تساوي تقريبا كتلة ذرة الهيدروجين.

 كوحدة لقياس البروتون(كتلة  )أيللتعبير البسيط على الكتل الذرية اعتمدت كتلة ذرة الهيدروجين 

الكتل في املستوى الذري وسميت بوحدة الكتلة الذرية، يرمز لها بالرمز :271حيث 1,667.10 kg  

  للعناصر:الجدول الدوري -4
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 اءة:مؤشرات الكف

 يميز من خالل الجدول الدوري املبسط بين العائالت الكيميائية 

 

 :والوثائق املستعملةلوسائل /ألادوات ا

  جهاز الدوري، املنهاج + الوثيقة املرفقة+ دليل ألاستاذ+ كتاب مدرس ي حاسوب، الجدول  Data show  

  

 التقويم ما يقوم به ألاستاذ به التلميذ مما يقو  عناصر الدرس دةامل

 

 

 

 د 60

 

 

 

 د 60

 

 

 د 30

 

 

 د 30

 للعناصر الجدول الدوري -4

   والتوزيع الالكتروني للذرات

 للعناصرالجدول الدوري -4-1

 نموذج التوزيع إلالكتروني- 4-2

 الدوريالجدول  بناء-4-3

 الكيميائيةبعض العائالت  4-4

 التشرد وقاعدة الثنائية 4-5

 والثمانية إلالكترونية

ة وكهرو جابيكهرو سلبية - 4-6

 كيميائيعنصر 

 الشوارد-4-7

 التطور  حول  وثائقية دراسة

 الدوري الجدول  لبناء التاريخي

 .للعناصر

 الجدول  وتحليل دراسة

 الذرة نموذج على اعتمادا

 .املقترح

 تشابه توضح تجارب تحقيق

 ةالكيميائي الخصائص

 .الواحدة العائلة لعناصر

 لتعيين املعارف يوظف

 الجدول  في العناصر خصائص

 املبسط الدوري

 رالنظائ أهمية على يركز

 .الطبيعة في نسبها ويحدد

 
 

 
تمرين 

الكتاب 

 املدرس ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علي يملك :ألاستاذ بالوادي ثانوية الشهيد داس ي خليفة   جذع مشترك علوم املستوى:

 نظري-4-لحصة ا بطاقة

 الجدول الدوري للعناصر املوضوع: بنية وهندسة أفراد بعض ألانواع الكيميائية الوحدة:



   

                                         جذع مشترك علوم وتكنولوجيا املستوى:  بنية وهندسة أفراد بعض ألانواع الكيميائية                                                        : 01الوحدة 

 0780.27.96.2419                                                                         هاتف رقم ال ملكي علي والية الوادي........ألاستاذ:  اعداد 
 

    :والتوزيع الالكتروني للذرات للعناصر الجدول الدوري -4

 للعناصرالجدول الدوري -4-1

 على الكراسة وال يدون قرأ من الكتاب نص تاريخي ي

 لقد اهتم كثير من العلماء منذ القدم بدراسة العناصر الكيميائية والطبيعية في محاولة يائسة للتحكم في تحوالتها.

وكان الكثير منهم يبحث عن وسيلة تحويل بعض املعادن مثل النحاس إلى الذهب ... لم يفلحوا طبعا في هذه العملية ولكن 

تهم وتجارههم أدت إلى نتائج كبيرة إذ استطاع البعض منهم اكتشاف عدة عناصر وتحديد بعض خصائصها الفيزيائية محاوال

 والكيميائية.

ابتدأت الكيمياء الحديثة مع أعمال الكيميائي الفرنس ي أونتوان الفوازي  1794 1743 وفي نفس الفترة تكاثرت الدراسات ،

عنصرا في عام 63ات وأصبح عدد العناصر املعروفة وتسارعت الاكتشاف 1860 وبدأت تظهر بعض الصفات املشتركة بين

هذه العناصر وتشابه بعض خصائصها الفيزيائية والكيميائية. وحاول الكثير من العلماء اقتراح تصنيفا للعناصر ولكنها كانت 

 جزئية وغير شاملة.

سنةفي  1869 اقترح العالم الروس ي مندلييف ترتيبا للعناصر في جدول حسب خواصها الفيزيائية والكيميائية ووفق كتلها

وهو الجدول املستعمل حاليا مع تعديالت وإضافات  الخصائص،الذرية تصاعديا إذ الحظ ظهور دورية منتظمة في تشابك تلك 

 ملعاصرة.اجاءت هها الاكتشافات الجديدة والنظريات 

 نموذج التوزيع إلالكتروني- 4-2

 ال تتوزع إلالكترونات حول النواة بصفة كيفية بل تخضع ملبدأين يحددان عددهما في كل مدار وكيفية توزعهما.

( إال لعدد محدد من إلالكترونات حيث يتسع املدار ذو الرقم)مدارال تتسع طبقة  ألاول:املبدأ  nمن إلالكترونات  لعدد

أقصاها ال يتعدى 22n 

عدد إلالكترونات ألاعظمي في الطبقة 22n  املدارالطبقة() 

2 n = 1 

8 n = 2 

18 n = 3 

بقةتشغل إلالكترونات الطبقات وفق رقمها بداية من الط للذرة،في حالة إلاستقرار التام  :الثانياملبدأ  1n  ثم 

الطبقة 2n بعد تشبع الطبقة 1n فالطبقة ، 3n بعد تشبع 2n ......وهكذا 

             يرمز لكل طبقة بحرف كما يلي:

 

 

 

1

2

3

n K

n L

n M

 

 

 

 

جلأفي برنامجنا يعتمد على هذا التوزيع فقط من  الحظة:م  18Z  

 الذرات:أمثلة عن التوزيع إلالكتروني لبعض 

 التوزيع إلالكتروني العدد الذري  رمز الذرة

 H 1  1K 

 C 6  2 4K L 

 Na 11  2 8 1K L M 

 Cl 17  2 8 7K L M 
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 الدوري:الجدول  بناء-4-3

 VIIIلى إ I، ترقم عادة ألاعمدة بأرقام رومانية من سطور  7وأعمدة  8يتشكل الجدول الدوري في صيغته البسيطة من 

 بالسطور الثالث ألاولى. ، نعطي فيما يلي الجدول الدوري البسيط باالكتفاء7إلى  1والسطور بالرقام العربية من 

 عتمد ترتيب العناصر الكيميائية في الجدول الدوري على التوزيع إلالكتروني في املدارات وفق الرقم الذري   التصاعدي.ي

 دارات ذراته أي أن السطر في الجدول ال يحتوي إال العناصر التي لها نفس عدد املدارات.يوافق رقم السطر في الجدول، عدد م

يحتوي العمود الواحد في الجدول العناصر التي لها نفس عدد إلالكترونات في مدارها ألاخير فرقم العمود يمثل عدد 

 ألاخير.إلالكترونات في املدار 

 الدوري.شبعة كلها في العمود الثامن وهو ألاخير في الجدول توجد العناصر الكيميائية ذات املدارات امل

Ⅷ Ⅶ Ⅵ Ⅴ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ  
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  الكيميائية:بعض العائالت  4-4

تمتاز عناصر العمود الواحد من الجدول الدوري بخصائص فيزيائية وكيميائية متشاههة فهي تكون ما يسمى العائلة بغض 

 النظر عن بعض الحاالت النادرة.

  ألاخير.ناصر العمود ألاول الذي تتميز بإلكترون واحد على مدارها وهي تتمثل في ع القالئيات:عائلة 

  إلكترونين.في مدارها ألاخير  الثاني،وهي تتمثل في عناصر العمود  الترابية:عائلة القالئيات 

  إلكترونات. 3مدارها ألاخير  الثالث فيوهي تتمثل في عناصر العمود  الترابية:عائلة العناصر 

  تكون في حالتها   إلكترونات، 7وهي تتمثل في عناصر العمود السابع في مدارها ألاخير  الهالوجينات:عائلة 

العادية على شكل جزيئات ثنائية الذرة مثل           2 2 2, ,Br Cl F 

  الطبيعة،وهي غازات نادرة في  )الثامن(وهي تتمثل في عناصر العمود ألاخير  الخاملة:عائالت الغازات  

 كما أنها عاطلة أي ال تتفاعل مع أي عنصر كيميائي آخر.          

 والثمانية إلالكترونية: الثنائيةالتشرد وقاعدة  4-5

  :إلالكترونيةقاعدة الثنائية 

إذا كان لذرة 3 5Z لتتحول  نات(إلكترو 3أو  2أو  1) فقد إلكترونات مدارها ألاخير وهيفإنها تسعى أثناء تحول كيميائي ل

إلى شاردة موجبة سعيا بذلك الكتساب التركيب إلالكتروني لذرة الغاز الخامل ألاقرب إليها وهو الهيليوم الذي مداره ألاخير 

 (.2)مشبع بإلكترونين 

الهيدروجينذرة الهيدروجين تسعى لن تفقد إلكترونها الوحيد لتتحول إلى شاردة  حالة خاصة: H  
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 قاعدة الثمانية إلالكترونية: 

إذا كان لذرة 7 18Z باستثناء 14Z  شكل أربعة  ىإلكترونات( عل 8 (ألاخيرفإنها كل ذرة تسعى ليكون في مدارها

  فقدها:أزواج مثل أقرب غاز خامل لها وذلك باكتساب إلالكترونات أو 

 ى: الحالة ألاول       

 إلكترونات. 8مشبع بـ ألاخير ليصبح مدارها ما قبل  لفقدها،تسعى الذرة  إلكترونات، 3أو  2أو  1إذا كان في املدار ألاخير لذرة 

 الحالة الثانية:        

ي ألاخير ليصبح مدارها ف إلكترونات 3أو  2أو  1 الكتسابة تسعى الذر  إلكترونات، 7أو  6أو  5إذا كان في املدار ألاخير لذرة 

 إلكترونات. 8مشبعا بـ 

 مالحظة:    

 الكيميائية.تفسر قاعدتي الثنائية والثمانية إلالكترونية تكوين بعض ألانواع 

ذرة الصوديوم - 2 8 1:Na K L Mتسعى للتخلي عن هذا إلالكترون لتصبح شاردة الصوديوم 2 8:Na K L 

ذرة الكلور  - 2 8 7:Na K L M لتصبح شاردة الكلور  إلكترون، الكتسابتسعى 2 8 8:Cl K L M 

مزه ر  الصوديوم،مشكلين نوع كيميائي يدعى كلور  السالبة،وشارة الكلور  املوجبة،ثم يحدث تجاذب بين شارة الصوديوم 

الكيميائي NaCl 

  يائي:كيمعنصر  ةوكهرو جابيكهرو سلبية - 4-6

  أكثر.العناصر الكهرو سلبية هي العناصر التي تميل ذراتها إلى اكتساب إلكترون أو 

  أكثر.العناصر الكهروجابية هي العناصر التي تميل ذراتها إلى فقدان إلكترون أو 

  اصر هي عنسابع أما عناصر العمود الخامس والسادس وال وجابية،عناصر العمود ألاول والثاني والثالث هي عناصر كهر 

 كهروسلبية.

  مثل:كما أنها ليست بعناصر كهروجابية  كهروسلبية،عناصر العمود الرابع ليست بعناصر ..... ,Si C  

  كلما كان عدد إلالكترونات املكتسبة أو املفقودة أقل وعليه فإن  كيميائي،تزداد كهروسلبية او كهروجابية عنصر

السادس تكون أكبر  وعناصر العمودكهروسلبية من عناصر العمود السادس  أكبر ع تكون عناصر العمود الساب

كهر وجابية من عناصر  أكبر كما أن كهروجابية عناصر العمود ألاول تكون  الخامس،كهروسلبية من عناصر العمود 

 الثالث.كهر وجابية من عناصر العمود  أكبر وعناصر العمود الثاني تكون  الثاني،العمود 

 :الشوارد-4-7

  موجبة،فعندما تفقد تحمل شحنات  أكثر،هي ذرات فقدت أو اكتسبت إلكترونا أو  البسيطة:الشاردة  

 سالبة.وعندما تكتسب تحمل شحنات 

عند تحول ذرة - Xإلى شاردة بفقدان عدد nمن إلالكترونات نرمز لها بـ nX  وننمذج هذا الفقدان بمعادلة 

يلي:  وكما . nX n é X   

عند تحول ذرة  - Xإلى شاردة باكتساب عدد n من إلالكترونات نرمز لها بـ nX بمعادلة وننمذج هذا الاكتساب 

يلي: وكما  . nX n é X    
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  الشوارد:شحنة 

 املوجبة حنة الشاردةش nX :هي .q n e   

 السالبة شحنة الشاردة nX :هي .q n e       

 أمثلة:

2

3

2

2

3

2

Na Na é

Mg Mg é

Al Al é

O é O









 

 

 

 

 

  سالبة.موجبة أو وهي عبارة عن جزيء يحمل شحنة  املركبة:الشاردة 

 : أمثلــة

 شوارد سالبة شوارد موجبة

 شاردة الهيدرونيوم 3H O شارة الهيدروكسيد  HO 

 شاردة ألامونيوم 4NH  شاردة النترات  3NO 

 شاردة الكبريتات   2

4SO  

 نغناتبرمشاردة ال   4MnO 
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 مؤشرات الكفاءة:

 :والوثائق املستعملةالوسائل /ألادوات 

  جهاز الدوري، املنهاج + الوثيقة املرفقة+ دليل ألاستاذ+ كتاب مدرس ي حاسوب، الجدول  Data show  

 

 التقويم ما يقوم به ألاستاذ به التلميذ مما يقو  عناصر الدرس املدة

 د 60

 

 

 

 

 د 60

  

 

 

 

 

 

 د 60

 

  

بنية جزيئات بعض ألانواع -5

 الكيميائية

 الجزيءمن الذرة إلى - 5-1

لويس للرابطة  نموذج-أ 

 التكافؤية

 للذراتلويس  تمثيل

  الكيميائيتكافؤ العنصر 

  ميائيالكيتكافؤ العنصر 

 الجزيء 

 :التكافؤية الرابطة-ب 

  التكافؤيةمفهوم الرابطة 

  لويسبتمثيل الجزيئات 

 استقطاب الجزيئات 

  البينيةالرابطة الكيميائية  

 الصيغ الكيميائية– 5-2

 نموذج استعمال على يتمرن 

 الصيغ بعض لتمثيل لويس

 بين التمييز مع الجزيئية

 وغير الترابطية ألازواج

 الرابطة بين وكذلك الترابطية

 وغير املستقطبة التكافؤية

 .املستقطبة

 الصيغ كتابة على يتدرب

 املفصلة ونصف املفصلة

 .الجزيئات لبعض

 يوجه التلميذ

 الوثيقة من أنشطةيستعمل 

 ياملدرس  الكتاب من أو املرافقة

 
 

 
تمرين 

الكتاب 

 املدرس ي

 

 

 

 

 

 

 علي يملك :ألاستاذ بالوادي ثانوية الشهيد داس ي خليفة   جذع مشترك علوم املستوى:

 نظري-5-لحصة ا بطاقة

   ئيةبنية الجزيئات الكيميا املوضوع: بنية وهندسة أفراد بعض ألانواع الكيميائية الوحدة:

  يتوقع صيغة جزيئية مجملة لنوع كيميائي 

  الجزيئات.الذرات و لتمثيل  لويس نموذجيوظف 
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.. 

 بنية جزيئات بعض ألانواع الكيميائية-5

 الجزيء:لى من الذرة إ- 5-1

باولي فان عدد الكترونات كل  وحسب مبدأرأينا أن للذرة الكترونات تدور حول نواتها حسب نموذج بور في مدارات محددة 

طبقة محدد بعالقة رياضية. تسعى الذرات خالل التحول الكيميائي إلى أن تحصل على البنية الالكترونية الثمانية أو الثنائية 

 السطحية لتكون بذلك جزيئات ألانواع الكيميائية. بإلكتروناتهاالتحاد مع ذرات أخرى لتشاركها ذلك بالتأين أو باويتم 

 التكافؤية:لويس للرابطة  نموذج-أ 

 يخضع للقواعد التالية: للذرات:لويس  تمثيل 

 يكتب رمز العنصر الكيميائي -

 يحاط برمز العنصر نقاط تمثل إلكترونات الطبقة السطحية -

 ترونات املتزاوجة بنقطتين متجاورتين أو قطعة مستقيمة صغيرةيرمز لإللك -

 يرمز لإللكترون الحر بنقطة  -

       أمثلة:

  

  H             O              N             He 
 

  الكيميائي:تكافؤ العنصر  

 املثال السابق وحسب تمثيل لويس:  في ، السطحيةفي الطبقة  العازبة هو عدد إلالكترونات الفردية

تكافؤ 1H  وتكافؤ  2O  تكافؤ و  0He  

 رتباط عدد من الذرات وهو نوعانهو فرد كيميائي متعادل كهربائيا يتكون من ا :الجزيء 

يتكون من ذرتين أو أكثر من نفس النوع الكيميائي مثل: الجزيء البسيط: 3 2 2 2, , ,O Cl O H  

يتكون من ذرات لعناصر كيميائية مختلفة مثل:: الجزيء املركب 2 4 3 2, , ,CO CH NH H O  

 :التكافؤية الرابطة-ب 

  التكافؤية:مفهوم الرابطة 

 مشاركة إلكترونية بين ذرتين أو أكثر ينتج عنها ترابط الذرات فتكون بذلك الجزيئات: هي

  )البسيطة(أحادية واحد لكل منهما سميت رابطة تكافئية بإلكترون  ذرتينفإذا كانت مشاركة 

     ثنائيةمنفردين لكل منهما سميت رابطة تكافئية بإلكترونين وإذا كانت مشاركة ذرتين 

 ثالثية   منفردة لكل منهما سميت رابطة تكافئية بثالثة إلكترونات مشاركة ذرتين وإذا كانت 

 أمثلة

                                                               O  O 2O  

                                                          Cl  H HCl  

                                                             H  H 2H  

                                                              N  N 2N  

 

.. 
. . 

. 
. 

. 

.. 

..
 . 

- 
 
- 
 - 
 - 

 - 
 

- 
 

- 
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  لويس:تمثيل الجزيئات بنموذج 

  ويتكون هذاذرات العناصر الكيميائية لتكون جزيئات ألانواع الكيميائية  تتحد

 باستعمال الكتروناتها السطحية الفردية قصد تحقيق قاعدتي الثنائيةتحاد الا

                                                                                              أو الثمانية الالكترونية

 Cl      H                                    بطة( حيث:تدعى الثنائيات املشتركة بالزوج الالكتروني الرابط )الثنائية الرا

 eN.عدد الالكترونات في الطبقة الخارجية للذرة : 

 tNالخارجية ات: العدد إلاجمالي لإللكترونات في الطبق. 

 dN.)عدد الثنائيات التي يمكن أن تتحقق )الرابطة وغير الرابطة : 

تمثيل لويس لجزيء املاء مثال: 2H O: 

التوزيع الالكتروني لذرة ألاكسجين: 2 6

8 :O K L  

التوزيع الالكتروني لذرة الهيدروجين: 1

1 :H K  

  O                                             في الطبقة الخارجية للذرات الجزيء: تالعدد إلاجمالي لإللكترونا

                         2. 2 6 8t e eN N H N O                                                 H         H 

عدد الثنائيات التي يمكن تحقيقها:
8

4
2 2

t
d

N
N     

                                            الاحتمال الوحيد لتحقيق عدد الثنائيات مع احترام قاعدتي

                                                                                       الثنائية والثمانية  

النشادر مثل بتمثيل لويس جزيء: تطبيق 3NH 

 استقطاب جزيء: 

 O                            عند حدوث ترابط بين الذرات لتكوين جزيئات وعندما يكون بين الذرات 

  H               H                           الذرات واقعة في ألاعمدة ألاولى من )أحد بية كبير فرق في الكهروسل

                                 من الجدول الدوري( ألاعمدة ألاخيرةالجدول الدوري وألاخرى واقعة في  

 أكثف،حابة إلالكترونية حول الذرات الكهروسلبية تكون فإن كثافة الس 

  موجب وآلاخر سالب مما يجعل الجزيء يتكون من قطبين أحداهما 

 Cl           H                      :  مثال

الروابط التكافؤية بين H و O في جزيء املاءمستقطبة 

الروابط بين ذرات Hفي جزيء 2H غير مستقطبة 

الرابطة بين الذرات Hو Cفي الجزيء 4CHغير مستقطبة 

 كانت الرابطة التكافؤية مستقطبة يكون الجزيء مستقطب مما يعطي للنوع الكيميائي بعض الخصائص فيصبح إذا

 )مذيب جيد مثل )املاء والكحول الايثيلي 

 درجة غليانه عالية نسبيا 

 

 ثنائية رابطة

 
  ةرابطغير ثنائية 

 

  

  

 

جزيء HCl 

جزيء 2H O 

جزيء 2H O 
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  رابطة بين الجزيئات()البينية الرابطة الكيميائية 

 وهي رابطةدث انجذاب بين الجزيئات من جراء استقطاهها نعني هها الترابط الذي يحدث بين جزيئات مستقطبة إذ يح

 11املثال ص أنظر تميز الحالة الفيزيائية للنوع الكيميائي  وهي التيضعيفة 

 :الصيغ الكيميائية– 5-2

 تمثل مختلف العناصر املكونة للجزيء وعدد كل منها لكنها ال تبين كيفية ارتباطها وال  :الصيغة الجزيئية املجملة لجزيء-أ

تركيبها الفضائي مثال 2 6 2 2.... , ,C H O CO H O 

يس للجزيئات تمثيل لو تبين كيفية ارتباط العناصر فيما بينها باستعمال  الصيغة الجزيئية املفصلة )املنشورة( لجزيء-ب

 ةمن دون ألازواج الالكترونية الغير مشترك

 

                                                                               O 

                             H        H           O     C     O 
 

 

ن مختلفة وتكو  املفصلةالصيغ  وتختلف فيألانواع الكيميائية املتماكبة هي أنواع لها نفس الصيغة املجملة  التماكب-جـ 

 الخواص الفيزيائية والكيميائية

جزيء :مثال 2 6C H O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

H 

H 

H H 

H C C O H    

H H 

H H 
 

 

 
 

H C O C H    

H 

H 

H 

H 

 
  

 



   

                                         جذع مشترك علوم وتكنولوجيا املستوى:  بنية وهندسة أفراد بعض ألانواع الكيميائية                                                        : 01الوحدة 

 0780.27.96.2427                                                                         هاتف رقم ال ملكي علي والية الوادي........ألاستاذ:  اعداد 
 

 مؤشرات الكفاءة:

   لتمثيل الجزيئات. جيليسبي وكراميوظف نماذج 

  ة.يبرر بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية للماد 

 

 :والوثائق املستعملةالوسائل /ألادوات 

  جهاز الدوري، املنهاج + الوثيقة املرفقة+ دليل ألاستاذ+ كتاب مدرس ي حاسوب، الجدول  Data show  

 

 التقويم ما يقوم به ألاستاذ به التلميذ مما يقو  عناصر الدرس املدة

 

 

 د 60

 

 

 

 د 30

 

  

ع هندسة جزيئات بعض ألانوا-6

 الكيميائية

)نموذج تنافر  جليسبي نموذج 6-1

 (ألازواج الالكترونية

)نموذج تنافر  كرام نموذج 6-2

 (ألازواج الالكترونية

 جليسبي نموذج يستعمل

 الفضائية البنية تمثيل في

 الجزيئات لبعض

 بعض تمثيل على التمرن 

 نموذج بواسطة الجزيئات

 مكرا

 أو الجزيئية النماذج يستعمل

 لتمثيل آلالي عالمإلا  برمجيات

 نموذج حسب الجزيئات بعض

 لويس جيليسبي وكرام 

 

 
 

 
تمرين 

الكتاب 

 املدرس ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علي يملك :ألاستاذ بالوادي ي خليفةثانوية الشهيد داس    جذع مشترك علوم املستوى:

 عملي-6-لحصة ا بطاقة

   هندسة الجزيئات الكيميائية املوضوع: بنية وهندسة أفراد بعض ألانواع الكيميائية الوحدة:
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 هندسة جزيئات بعض ألانواع الكيميائية-6

 (:)نموذج تنافر ألازواج الالكترونية جليسبي نموذج 6-1

توزع  شكل مستوى في حين للذرات والجزيئاتيعتبر نموذج لويس قاصرا على تفسير بعض خصائص الجزيئات لنه يصفها ب

اقترح العالم الفراغ وقدفي  Jillespieسنة 1957 بين ألازواج  يعتمد على التنافر التكافؤيةنموذج لتوزع الروابط

            عرف بالصيغة الرمزية.إلالكترونية يبرز من خالله الزوايا بين الروابط وأبعادها ويمثل كل جزيء بصيغة ت

  وهي من الشكل :الرمزيةالصيغة n mAX E تمثل:حيث 

 A :   ،   الذرة الرئيسية في الجزيء X   الذرات الثانوية في الجزيء : 

 nكترونية الرابطة للذرة املركزية.: عدد ألازواج الال 

 m.عدد ألازواج الالكترونية غير املرتبطة للذرة املركزية : 

  التالميذ( وتوزع على)مالحظة تطبع الوثيقة  :جليسبيتمثيل الجزيئات بنموذج 
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 في حالة الجزيء 2 0A X E 

وجود ذرتان Xمرتبطتان بالذرة املركزية A الجزيء خطير ترابطي فيكون شكل غيوجود زوج الكتروني وعدم 

 

 

 في حالة الجزيء 3 0A X E 

ذرتان  3وجود Xبالذرة املركزية مرتبطة A مثلث مستوالجزيء ير ترابطي فيكون شكل غوجود زوج الكتروني وعدم 

 

 

 

 في حالة الجزيء 4 0A X E 

ذرتان 4 وجود Xبالذرة املركزية مرتبطة A رباعي وجوهالجزيء ل ير ترابطي فيكون شكغوجود زوج الكتروني وعدم 

 

 

 

 في حالة الجزيء 3 1A X E 

ذرتان 3 وجود Xبالذرة املركزية مرتبطة A هرمي مثلثيالجزيء ر ترابطي فيكون شكل غيالكتروني  زوجووجود 

 

 

 

 في حالة الجزيء 2 2A X E 

ذرتان وجود Xبالذرة املركزية مرتبطة A مرفقيالجزيء زوجين الكترونيين غير ترابطيين فيكون شكل ووجود 

 

 

 

O C O  X A X  مثال جزيء 2CO  

A  يءمثال جز 2CH O  

X 

X X 
C 

O 

H 

H 

A مثال جزيء 4CH  

X 

  
 

X X 
X 

C 

H 

H 
H 

H 

A مثال جزيء 3NH  

E 

  
 

X X 
X 

N 

E 

H 
H 

H 

A مثال جزيء 2H O  

1E 

  
 

X 2E 
X 

O 

1E 

2E 
H 

H 

 جميع الحاالت املمكنة()نموذج جليليسبي 
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 ام:كر  نموذج 6-2

يحدد  تمثيال رمزيا للجزيئاتدونالد كرام للتعبير عن البنية الفضائية للجزيئات وإبراز الشكل الهندس ي لها إقترح العالم 

 كالتالي:موضع الروابط في الفضاء 

 عادية.تمثل الروابط الواقعة في مستوى الرسم بخطوط  -

 (.)متقطعمهشر  بمثلثالواقعة خلف مستوى الرسم  الروابطتمثل  -

 مملوء. بمثلثتمثل الروابط الواقعة أمام الرسم  -

 :اصطالحات نموذج كرام  

 جانبية )في مستوي(. ةرابط                                       خلفية. ةرابط                                     امامية. ة: رابط                    

 أمثلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمارين الكتاب املدرس ي  :01حول الوحدة تقويم 

 املرة القادمة بحول هللا  2نلتقي مع مذكرة الوحدة أن تنال هاته املذكرة اعجابكم بما فيها من نقائص ربما , أتمنى 

 القلبية الصادقة دعواتكم 

 ... ي عليكملألاستاذ 
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