
  

                                 

  
  :الكفاءة 

        توظيف النماذج كوسائل تمكن من تفسير بنية المادة على 

المستوى المجهري، مع اعتماد المقادير المولية كوحدة لتقديم حصيلة 

  .المادة خالل تحول كيميائي

  :المعنى

يميائية  يفسر بنموذج التوزيع اإللكتروني لعنصر الخصائص الك-    

  .له

لتمثيل بعض الجزيئات ) لويس، جليسبي، كرام( يوظف النماذج -    

  .وتبرير بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية

بنية المادة والتفاعالت الكيميائية 
           



  

 يستعمل الجدول الدوري للعناصر من أجل تفسير أو توقع بنية -    

  .جزيء لفرد كيميائي، مع تبرير خصائصه الفيزيائية والكيميائية

 التفاعل الكيميائي لتقديم حصيلة كمية المادة  يستخدم جدول تقدم-   

  .لنوع كيميائي بوحدة المول

  :الوحدات

  .اع الكيميائيةوأفراد بعض األنبنية -١

 . هندسة أفراد بعض األنواع الكيميائية-٢

 ).دالئل مقادير كمية المادة(من المجهري إلى العيان -٣

 .المقاربة الكمية لتفاعل كيميائي-٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  راد بعض األنواع الكيميائية بنية أف- ١

  

  .مفهوم النوع الكيميائي -١

 . تطوير نموذج الذرة–بنية الذرة  -٢

  .مكونات النواة-أ

 : نموذج التوزيع اإللكتروني على الطبقات- ب

 .العنصر الكيميائي -٣

  .مفهوم العنصر الكيميائي- أ        

  .النظائر-       ب

  .الثمانية اإللكترونيةقاعدة الثنائية اإللكترونية وقاعدة -      جـ

 :الجدول الدوري للعناصر -٤

  .موقع العنصر في الجدول -

 .العائلة الكيميائية -

 .الغازات الخاملة -

 .كهرسلبية العناصر -

K , L , M 



  

  

  

  

  L’espèce chimique مفهوم النوع الكيميائي ١-١
     

  :مؤشرات الكفاءة

يكشف عن بعض األنواع الكيميائية ، ويميز بين النوع الكيميائي والفرد 

       .الكيميائي

 :مراحل سير الدرس

I   –   النوع الكيميائي مفهوم  

II  -أصناف  األنواع الكيميائية   

III  -  االصطناعية  و الكيميائية الطبيعية األنواع  

  IV –أصل األنواع الكيميائية .  

   V –تمارين    

  



  

  

  

  

I–  النوع الكيميائيمفهوم:   

  : مثال - )١

ائية ي من األفراد الكيمكأس تحتوي على عدد هائلح في  إن عينة من الماء المال

)entités chimiques (   جزيء الماء هيH2O  ،  شاردة الصوديومNa+ ، 

H3O الهيدرونيومشاردة   -OH  شاردة الهيدروكسيد   -Clرشاردة الكلو
+. 

 كيميائية، أنواع عدةفي الكأس  وجدت إذن .ا كيميائيانوع  األفراد المتماثلةسمىن

نهمل  (  -Cl والنوع الكيميائي +Na، النوع الكيميائي H2O النوع الكيميائي

H3Oاألنواع 
) المذكورة   ألن عددها صغيرا جدا أمام  األنواع الكيميائية -OH و+

وبالتالي فالفرد الكيميائي يستعمل في المجال المجهري بينما النوع الكيميائي 

  .يستعمل في المجال العياني

   نوع الكيميائيتعريف ال- )٢

  .التي تكون المادة المتماثلة  الشوارد أو الذرات  أوالجزيئاتمجموعة من    هو 

   :ةلمثأ

   صيغتها الكيميائية متماثلةجزيئا ت نوع كيميائي يتكون من الماء  •

H2O.    

  شواردنوع كيميائي ، يتكون من ) ملح الطعام(كلور الصوديوم  •

  .NaCl ،  صيغته الكيميائية-Clالكلور شوارد و   +Naالصوديوم 

 Fe  رمزها الحديد نوع كيميائي  يتكون من ذرات متماثلة •



  

 انوع الوكلكوكا ا مشروب  أن تحدد ما إذا كان  تستطيع اآلن عزيزي التلميذهلف

  ...؟الحليب والعسل  نوماذا ع، اكيميائي

  : و األنواع الكيميائية  االجسام  - )٣

 هاتمييزيمكن ن من عدة أنواع كيميائية، يتكو ،  جسمأي   اء أوإن أي غذ

  )الشم و السمع  ،اللمس ، الرؤية، الذوق(بواسطة الحواس الخمس 

 .الخارجية الشكل، البنيةعلى اللون،  تدل: الرؤية •

و بتكرار هذه العملية يمكن معرفة  د،على وجود بعض الموا يعلم: الذوق •

 .....)ذوق حلو، مالح (بدقة طبيعة هذه  المواد

  :مسالل •

  . يمكن من اكتشاف شكل األجسام 

 :الشــم •

  .التعرف على وجود غاز ذو رائحة طيبة أو كريهة يمكن من  

  :السمع •

 يحدثها غاز التي  مثل الفرقعة البسيطةالمنطلق،كشف عن نوع الغاز ي

  .مشتعالعندما نقرب منه عود ثقاب  الهيدروجين

  :  مالحظة

 ، لذلك .خطيراكون  أن يبعضها يمكن ألنالكيميائية األنواع  يمكن تذوق كل ال

نواع الكيميائية ، ولتحقيق ذلك على األالحواس الخمس  وحدها ال تكفي للتعرف ف

التحليل نسميها قيق سلسلة من التجارب التعمق في معرفة منتوج ما ، يجب تحو

    .الكيميائي

  : التحليل الكيميائي- )٤

   :تعريف 



  

مسحوق أبيض اللون يصبح لونه أزرق ) ال�مائية(  الجافIIكبريتات النحاس 

  .  الماءبوجود

 

 وجود أو غياب يميائية التي  تسمح لنا بتأكيد هو إجراء سلسلة من التجارب  الك

  ...) . تغير اللون،  تشكل جسم جديد، ( األنواع الكيميائية و تكون النتيجة مرئية 

  

  :األنواع الكيميائية بعض  الكشف عن - )٥

  : منتوج طبيعي -)أ

  : مثال-

  ؟البرتقالزي التلميذ عن مكونات حبة هل تساءلت يوما  عزي

 أي عن األنواع  هذه المكونات فلنتعرف معا عن... يكون الال شك أن جوابك س

  :التي تحتويها حبة برتقــــالة وذلك بالتجارب اآلتية الكيميائية 

  ):4CuSO( الالمائية IIباستعمال كبريتات النحاس  •

     

  

  :التجربة -

 ، نترك قطرة أو )(coupelle ةفي جفن ة الجافIIنضع قليال من كبريتات النحاس 

  ).١شكل (. ليسقطَ  داخل الجفنة برتقال الن من عصير تيقطر

  

  

  

  

  

  

  
+ الجاف IIكبريتات النحاس 

 قطرتين من عصير برتقالة

 ١شكل . 

 الجاف  IIكبريتات النحاس 



  

 

  

  :لمالحظة ا

  .يتلون المسحوق األبيض باللون األزرق 

   : النتيجة

  . على الماء يحتوي عصير البرتقال 

  : باستعمال محلول فهلنغ  •

  

  اللون  أزرق ،هذا المحلولglucose محلول فهلنغ يكشف عن وجود الغلوكوز  

  أحمر أجورييتكون راسب  خين التسبعد و

  :التجربة

 من  ٢ ml  في أنبوب إختبار و نضيف لهمن الحليب   ml٥نضع  -

   ) .٢ الشكل (نقوم بعملية التسخين  ).األزرق اللون( محلول فهلنغ

   المالحظة

                                                            .جوري آ أحمر ظهور راسب

    

+ عصير برتقالة  
 محلول فھلنغ 

 ٢شكل 

لون أحمر 
 أجوري



  

 

 

   :نتيجةال

  .)glucose(لى سكر الغلوكوز ع عصير البرتقاليحتوي 

   :pH  باستعمال ورق الـ  •

  

 فإذا  و معتدل  أساس ، حمض   ةكيميائي   العاون  األ  عنpHيكشف ورق الـ 

 و إذا pH  <٧ حمضا و تكون قيمة الـ ألحمر فإن النوع الكيميائياتلون باللون 

 و pH >٧   الكيميائي أساسا و تكون قيمة الـ فإن النوع   باللون األزرق تلون

  .٧ =pH  و تكون قيمة الـ معتدال إذا حافظ على لونه فإن النوع الكيميائي

  

  

  

  :التجربة

حتوي على عصير البرتقال تي كأس بيشر  فpH  ـ من ورق الانضع شريط

  ).٣شكل.(

  المالحظة 

أللوان الموجودة على ، و بمقارنته بااللون األحمربpH   شريط  ورق الـتلون ي

   pH  < ٧العلبة ، نجده  يطابق  اللون الذي  له   

pH ٧<  pH=7 PH>7 

 حمض أساس



  

 

  
   . .:النتيجة

  .يحتوي عصير البرتقال على حمض

  :رائق الكلــــس باستعمال •

   أكسيد نائي رائق الكلس محلول شفاف ، يتعكـــــر في وجود غاز ث 

  CO2الكربون 

  :التجربة

ات الصوديوم ، يتصل هذا األ نبوب بأنبوب نضع  في أنبوب إختبار محلول ماء

وم  على رائق الكلس ، نق بدوره  يحتويثان توصيل  ينتهي في أنبوب إختبار

  ).٤الشكل( بعملية التسخين كما في

  :المالحظة 

  . ظهور فقاعات غازية  في األنبوبتين  - 

  . تعكر رائق الكلس -  

  :النتيجة 

  .ي أكسيد الكربون نائز ثتعكر رائق الكلس داللة على إنطالق غا

  

 عصير البرتقال

   pHاحمرار ورق الـ

٣شكل   
 



  

  :الخ�صة 

    ، يتغير لون كبريتات النحاس الصلبة منالماء  بوجود النوع الكيميائي  - )١     

  . ا4زرق إلىا4بيض

   يعكر رائق الكلس ٢COي أكسيد الكربون  النوع الكيميائي  غاز  ثنائ-)٢

 ،ھذا       glucose ھلنغ يكشف عن وجود  النوع الكيميائي  الغلوكوزمحلول ف . -)٣

  أحمر أجورييتكون راسب  التسخين  اللون و بعد  أزرقالمحلول

 .  يكشف عن النوع الكيميائي حمض  أو  أساسpH ـ  ورق ال-)٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   الكشف عن بعض الشوارد في ماء معدني- )ب

  ).سعيدة ، يوكس ، إيفري  (
 Cl-الكشف عن شاردة الكلور •

  :التجربة 

  في أنبوب إختبار نضع كمية من الماء المعدني

Ag+ +NO3(ةمن نترات الفض  قطراتنضيف له 
-.(  

  :الحظة الم

 (AgCl)كلور الفضة تشكل راسب أبيض هو  

   .:النتيجة



  

   -Cl  على شوارد الكلوريحتوي الماء المعدني 

 

   :Fe+2شاردة  الالكشف عن •

  :التجربة 

ه ماء معدني بنضيف الى أنبوب اختبار  

NaOHقطرات من محلول   الصود  
  

 المالحظة :

داللة على Fe(OH)2  الثنائيتشكل راسب أخضر فاتح هو هيدروكسيد الحديد

  .+Fe2 .الحديد دشوار وجود

   .:النتيجة

   IIالحديد  على شواردكذلك معدني ال يحتوي الماء

  :Cu+2شوارد النحاس   الكشف عن  •

   التجربة

، نضيف لها قليال من كبريتات النحاس  محلولكمية من اختبارع في أنبوب نض

OH(Na(حلول  هيدروكسيد الصوديوم م −−−−++++ ++++.  

  :المالحظة 

  . II Cu(OH)2هيدروكسيد النحاس    هوتشكل راسب أزرق

  .:نتيجة 

  +Cu2 على شوارد النحاس كبريتات النحاس يحتوي 

SO4- الكبريتاتالكشف عن   شوارد   •
2  

ونضيف له قليال من محلول  كلور الماء المعدني كمية من  اختبارنضع في أنبوب 

  -Ba2++2Clالباريوم  



  

  :المالحظة 

  .ور راسب أبيض يتميز بأنه ال ينحل في محلول حمض كلور الماءظه

  .تكون راسب أبيض اللون BaSO4 مالباريوحمض كلور الماء ، هو كبريتات 

  :نتيجة 

SO4- يحتوي الماء المعدني على شوارد الكبريتات .
2  

إذن عرفنا أن كل منتوج يمكن أن يحتوي على أكثر من نوع كيميائي ، فإذا  أردنا 

 ،ل  بعض العمليات ، عملية الترشيحصل بين هذه األنواع الكيميائية نستعمالف

  . و عملية اإلبانة ، عملية التقطير تصفيةعملية ال ،عملية التبخير

  :عملية الترشيح •

 ورق غير مصمغ يدعىاستعمال وتتم هذه العملية ب

   وتوضع في قمع زجاجي يصب ترشيحورق ال

  واد ما لقى وتب، مهارائقا من مسا  عليه فيخرجالماء

   ويمكن اإلسراع .) أنظر الشكل(الصلبة فوق الورقة

  بإجرائها في جو خفيف الضغط في عملية الترشيح

  .الوعاء جزئيا من الهواء   بإخالء

 :عملية التقطير •
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرشاحة

خليط غير 
  سمتجان

قضيب 
 زجاجي

 قمع

 ماء مقطر

  ماء البحر



  

 
 
 
 
 
   

(  نستعمل لهذا الغرض الجهاز الموضح بالشكل فعندما يغلى ماء الدورق 

 تنطلق أبخرة الماء إلى أنبوب االنطالق وحين  وصولها ) ماء البحر مثال

أما . الماء المقطر ماء  سائال يدعى  مشكلةالى المبرد تبرد بشدة ، فتتكاثف

 نهاية العملية األجسام الصلبة التي كانت ذائبة في الماء الطبيعي فتبقى في

  . قداخل الدور

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

  
 

II   -ميائية أصناف  األنواع الكي:  

  : األنواع الكيميائية الخطيرة- )١

  . من األنواع الكيميائية األكثر أهمية من حيث درجة الخطورة  فئات ٤وجد ت
األنواع -١

الكيميائية القابلة 

  لإلشتعال 
Inflammable 

 

 األنواع الكيميائية -٢

  الكاوية 
 

corrosives 

 

 األنواع  - ٣

الخانقة  الكيميائية   
 

Nocives ou 
irritantes 

 

 األنواع  - ٤

السامة الكيميائية   
 

Toxique 

تشتعل عند 

تعرضها للهب 

كالكحول ، 

البنزين ، غاز 

   .وتانبال

 

كحمض : تحطم الجلد 

حمض  الكبريت ، 

  .األزوت ، الصودا 
 

 

 إزعاجتؤدي إلى 

  مؤقت كاألمونياك 
 
 

 

 

وجع في تؤدي إلى 

غيبوبة ، الرأس ، 

 حاديكأإسهال 

ن أكسيد الكربو
CO  

     
 

 

  

  .مة الالزحتياطات األمنية االاتخاذ من الضروري
 



  

يجب إبعاد   ١

هذه األنواع 

الكيميائية عن كل 

  .لهب 

 هذه استعمال عند ٢

األنواع الكيميائية يجب  

وضع قفازات و نظارات 

 . 

  يجب  وضع -٣

قفازات و نظارات و 

العمل في مكان مهوى 

. 

.يجب تفاذيها  -٤  

  

III -العضوية و الالعضوية األنواع الكيميائية:   

   إلى تشكل احتراقها  ، األنواع التي يؤدي عضوية يةكيميائ انواعأنسمي - 

CO2 و H2O.  

  :أمثلة 

 غاز ،) (propane   البروبان، غازméthane)(  الميثان   ، غازكحول اإليثيلي ال

  .الخ...... )(butaneالبوتان 

  .  باقي  األنواع هي أنواع كيميائية ال عضوية -

  :أمثلة 

  .الخ........سيوم ، الكربون ،  كربونات الكلالحديد ، النحاس ، كلور الصوديوم 

  األنواع  الكيميائيةانحالل قابلية  - )٣

   . المذيب: نسمي المحلول الذي يذيب األنواع  الكيميائية- 

   . المذاب:  نسمي النوع الكيميائـــي الذي يذوب -

  .  يمكن للمذاب أن يكو ن صلبا ، سائال أو غازيا -

   .الخ.. الكحول ، الماء،: نستعمل كمذيب -

ال ينحل في او في الماء ، االنحاللأو قليل    يمكن لنوع كيميائي أن يكو ن كثير-

  .الماء

  .بصفة عامة ، تعتمد درجة الذوبان على طبيعة المذيب  



  

   :مثلة أ

  .و الكحول . السكر ينحل  في الماء ، كذلك الملح -

   .CO2وكذلك غاز اء   في الماالنحاللقليل )   (aspirineقرص األسبرين - 

  .الحديد ال ينحل في الماء  و كذلك الزيت  و غاز البوتان  -

  

III -االصطناعيةالطبيعية و   األنواع  الكيميائية:   

  :الطبيعية  األنواع  الكيميائية- )١ 

  .الطبيعةهي األنواع التي توجد في :تعريف - )أ  

  :أمثلة - ب

  .و قصب السكر   في الشمندر نوع كيميائي  موجود )saccharose(السكر -

  . ملح الطعام نوع كيميائي  ، نستخلصه من مياه البحار - 

  االصطناعيةاألنواع  الكيميائية  - )٢

   :   تعريف-أ

ن طريق  هي األنواع التي يحضرها اإلنسان عاالصطناعيةاألنواع  الكيميائية 

  .التحوالت الكيميائية

  : أمثلة- ب 

  ........الزجاج

  

IV -  األنواع  الكيميائية  أصل :  

  .هي المعادن  التي صنعت أول األنواع  الكيميائية

   .يالد سنة قبل الم١٠٠٠  أكثر من:    الحديد  -

 .الرومانفي عهد : الرصاص -



  

 و في  )١٧٩٤-١٧٤٣كيميائي فرنسي  (Lavoisierوبفضل أعمال ال فوازيه 

  عدة أنواع كيميائية طبيعية صنعت . التاسع عشرالقرن 

الحصول على أغلب األنواع ب مشتقات البترولسمحت  العشرين  نقرفي ال

  .الكيميائية االصطناعية في الكيمياء العضوية 

   :أسئلة التصحيح الذاتي
  

  ؟ تنحل ال في الماء أو تنحل.هل األنواع الكيميائية اآلتية  - )١

     ..........  saccharose  ) ( السكر العادي - 

  ..............   النحاس -

  ..........   كبريتات النحاس-

  ).........ملح الطعام (   كلور الصوديوم - 

  ........الكحول العادي (   اإليثانول - 

  )....الخل( حمض اإليثانويك - 

  ........... البالستيك -  

  

فالحظنا ) Na++ OH(  أضفنا إلى منتوج  محلول  هيدروكسيد الصوديوم - )٢

  . نتشكل راسب  أزرق اللو

  ماهي النتيجة التي تستخلصها ؟ -

 .ماهي الصيغة الكيميائية للراسب المتشكل  -

  

  

   :أجوبة التصحيح الذاتي 



  

١(  

   .. ينحل   ..saccharose  ) ( السكر العادي -

  ينحلال           .......   النحاس -

 ينحل   . .......  كبريتات النحاس-

  ينحل.)لطعام ملح ا(   كلور الصوديوم -

  ينحل ...)الكحول العادي(   اإليثانول -

  ينحل   )...الخل( حمض اإليثانويك -  

  ينحلال   . ..      ...... البالستيك -  

  

٢(  

فالحظنا تشكل ) Na++ OH( أضفنا إلى منتوج ،  محلول  هيدروكسيد الصوديوم 

  . راسب  أزرق اللون

    +Cu2شوارد النحاس إحتواء هذا المنتوج على : النتيجة التي تستخلصها   -

    Cu(OH)2الصيغة الكيميائية للراسب المتشكل هي  

  

  

  

  

  

  

IV -تمارين :   
  



  

   :الثمرين األول

   كيف يمكن الكشف عن نوع كيميائي ؟-)أ

الموجود الماء  : إشرح تجربة توضح فيها كيف تكشف عن النوع الكيميائي- )ب

  .في الفراولة

  

   :الثمرين الثاني

هو أكياس  أو قارورات من البالستيك المركز الذي يباع في  )(javelماء جافيل 

  .  عند مالمسته للجلد انوع كيميائي خطير يسبب حروق

  . يجب أن يظهر على الغطاء الخارجي الذي pictogramme) (  الرمز أرسم -)أ

  ماهي االحتياطات األمنية التي يجب اتخاذها قبل استعمال هذا النوع - )ب

  .الكيميائي 

عند مالمسته لحمض « :  على الغطاء الخارجي لماء جافيل المركز نقرأ- )جـ

 دون على الذي يجب أن ي pictogramme الرمزماهو . » Cl2غاز سام  ينطلق

  ؟قارورة ال
 


