
1:     الصفحة                                  2015/ 09/ 01 :  تاريخ آخر حتديث -  و متارينعرض نظري  -  )1 (بنية أفراد بعض األنواع الكيميائية

فرقاني فارس                                          :        األستاذ                                                                           .جذع مشرتك علوم و تكنولوجيا : ة الشعب –أوىل ثانوي  –علوم فيزيائية 
  

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  قواعد األمن يف املخرب
  
  

   
�� ���                   ���
��ن ا����
 ا����� ������ �ا����رب �4 ا������ء �2$رة /!.� ، ی�+�* ا(��
ام �'�& ا�%$ا#�" !�� أ��
 
  :دون !6�7

  ��& !� ا�%+� و ن�Aرات ا�$@�ی� و @?�زات  و4
 دو!� ا��>;ر أ▪
▪ �D� �%4ا
��G�# ��H @�رورة ا���دة ا������ئ�� و ا(�
ام ا�.�2ئE ا��  . اJن�L�M إ�G ا�IJرة ا�
▪ ��A.! و �M

ی� نA�?� و أدوات !M7�  . �6و�� ا�'����ت ا�
� ی�* اس�'��ل ا���ص� !;ودة▪� Q?ا� Rی
  " .�U��ص�  "  #"م !S ا��$اد ا������ئ�� #� 6
▪ �227! �%'��� �� "���� �M�2اد ا�$�  . #"م !�V ا�
▪ �D� S27�
�* ا�%$اری
 (�* ا����ن ا�
ة �'" اس�'����D و I�M! ا�%�رورة R�W .  
▪ VئX!ن�$ك أو ن�$ ز ZD�$  . أث.�ء إ���4 !�دة آ����ئ�� أو �7��D. �4 أنM$ب اخ��Mر ، ] 
��س�V !.�س�*      ) و اس�س   (�& أ (  #." إ���4 !��$ل !
آ;      ▪� Z��! *ر ی��Mب اخ�$Mان �!�س�V  ( ، أو �7�Z. داخ

 XH! �Mbخ ( �.!/ �D� $ب ن�$Mنc4$ه� ا Z��$  .و 
▪ �D��# 

اد و�'�D �4 @$اری
 �Xس����� ] eث�  . ا��fآ" !� أن ا���دة ا�
▪ g�'ا� �
آ; �! &�  . #"م س�* ا���ء 4$ق (

ی" �b"ة إن�ء ز���� ▪M?�دي   g�'س�خ� و ا�.  
▪ Zرائ�� G�# د��  . #"م !��و�� ا��'
ف #��W Gز !� ��]#�
▪ Z��A)X !��$ی�� Zأ!�م 4$ه� ��ا�' k�
 �4 أنM$ب �$A.م !��و�� ا�"# .  
▪ Z.! �Mی
� إI'�ل !$@" �.;ن ، ی�* ا��fآ" !� #"م و�$د أي !�دة @���� ��IX'�ل @M@ .  
▪G�# ي$��  . !$اد 6��رة  س" �U(��م ا�%�رورات ا��� 
▪ ���M! �@
  . #." ("وث (
یR ی�Q ا6J?�ء ��س�'��ل خ
▪ mی
� س��DM �4 ($ض ا��2M@ ���'���� ا�������"ی" ا�  . ی�* 

 أوىل ثانوي -سلسلة دروس و متارين يف مادة العلوم الفيزيائية
فرقاني فارس: إعداد األستاذ 

03
        ����التها التها التها التها  المادة و تحو المادة و تحو المادة و تحو المادة و تحو����

  

  بنية أفراد بعض األنواع الكيميائية
  

 ���	
   ��ع �	��ك:ا
�ــ�م و ت���
���ــــــ��  


�א�������� ��:א



 2:     الصفحة                                   2015/ 09/ 01 :  تاريخ آخر حتديث -  و متارينعرض نظري  -  )1 (بنية أفراد بعض األنواع الكيميائية
 

فرقاني فارس                                          :        األستاذ                                                                           .جذع مشرتك علوم و تكنولوجيا : ة الشعب –أوىل ثانوي  –علوم فيزيائية 
  

▪ Q�%أو ا����رب �4 ا� ��%�M+ل ا����#cل اX�4 (��� و@$ع (�دث خ ��M+رة ا��bس�X� ا���$ء .  
?�دي اJص���ت �4 !��$ى ا�'�� ، ی�* ▪ �� ن�Aرات و@�ئ��  !� أ��).  
��ض أو اcسg ا�%$ی� ی�* ا���+� ��?�دي س�D6$% !� ا��"ی� ▪)cا �  . أث.�ء ن%
▪ 
M7�  . ن%� ا�;�����ت �rMء و ��qر و ?�دي أر��� !���M �4 ا�
▪                  ��D
وری�   (  ?�دي أو �.* ا����رب ا��� �"ث 4���D ان?���ر أو ا��%���� !�� خ+$ر�� sل أوان��   ) إن آ�ن�����س��'

�6 ا�?�"ی$ �Iآ�ة أو أ����.�DM �����$ء إ�G ا� ���  ) .�4 اJن�
نX ) sس����� آ�� ی
▪ *D� �! ب

ك @�رورات ��D !$اد @���� ��It'�ل ���%  . #"م 
���ء ▪����  ��%�M+ل ا����#cا 
M7! �4 ��ع #� ا��"خ�.�!Jا .  

ة ▪I�M! ز�uرورة ا��@ R�W *ز ی��uب ا�$Mاق أن
  . #." ا(�

 و ا��"رب #�G اس�'����D #." ا�����  ▪M7�4$
 @�رورة ا6J?�ء �4 ا�  .ا��fآ" !� 
▪ ��$6
7;ی� ا��$اد ا������ئ�� �4 أ!�آ� ��ردة و !';و�� #� ا� .  
  

�)�:1(א�����ن� �
  


ام(�"یV @�رورات ��$ي #�G !$اد آ����ئ�� و !�2%�ت #��X# �D!�ت !6�7
 ا��$اد ا������ئ�� W$���� . (  
  

  و  هـ  د  �ـ  ب  أ
 &�)
sی
Mا��  

�
ات  (�& ا�7bا�� "�M!  ���Hآ�$ل إی  

!.u.�ت �
�س�$م$Mا�  


ی��ت Mآ
  ا�
ص�ص

            

      

  
  :ا��+�$ب و�k ا���2%� ا��.�سG�# �M ا�%�رورة ا��.�س�M ، ی��� ا]#���د #�G ا�$ث�%� ا������ 

  
!�دة @���� 

اق�)X�  

!�دة آ�وی�         
  و (�ر@�

  !�دة !eآ�"ة  !�دة !D���  !�دة س�!�

          
  

  !�دة ��رة  !�دة !�?�
ة
!�دة ��رة 

�<�M��  
�'b! دة�!    

        

  

  
  
  



 3:     الصفحة                                   2015/ 09/ 01 :  تاريخ آخر حتديث -  و متارينعرض نظري  -  )1 (بنية أفراد بعض األنواع الكيميائية
 

فرقاني فارس                                          :        األستاذ                                                                           .جذع مشرتك علوم و تكنولوجيا : ة الشعب –أوىل ثانوي  –علوم فيزيائية 
  

���:א��و �
  

  و  هـ  د  �ـ  ب  أ
 &�)
sی
Mا��  

�
ات  (�& ا�7bا�� "�M!  ���Hآ�$ل إی  

!.u.�ت �
�س�$م$Mا�  


ی��ت Mآ
  ا�
ص�ص

            

   

   
  
  

�)�:2(א�����ن� �
  

��k ا����دة ��4 ا��7ن�� ا��.�س���D� �M !�� ���� ا���$اد ا�������                 ("د �4    Qام ث�
W$���� ���&  : ا��"ول ا�qي ی"ل #��Z آ)

یs ، ا���$ل ، �Wز ا�.�bدر ، !�?�
ات Mا��TNT 
  ) .!�دة س�!�( ، ا����ن�

 


امW$���Mا� 
     


      ا�7+

      ا���دة

      ا](����6ت
  

����������:��و �
 


امW$���Mا� 
     



اق س�م واخ; !�?�
 واخ; ا�7+�)X� ���@ 

یs ا���دةMا�� &�) TNT در�b.ز ا��W 
 ا���$ل ا����ن�

 ا](����6ت

g�  ا��.�ب ا��
Qbو ا� "����  


اب !��@Jو ا  
 ا�'�.��

  ا��J'�د #�
*Dا��  


ارةbو ا�  
 و ا�2"م

g�  ا��.�ب ا��
Qbو ا� "����  


اب !��@Jو ا  
 ��ا�'�.

Qb.�ب ا���ا  
  و ا��qوق
g� و ا��

  ا��J'�د #�
*D�2در ا��! 

  
  
  
  
  
  
  



 4:     الصفحة                                   2015/ 09/ 01 :  تاريخ آخر حتديث -  و متارينعرض نظري  -  )1 (بنية أفراد بعض األنواع الكيميائية
 

فرقاني فارس                                          :        األستاذ                                                                           .جذع مشرتك علوم و تكنولوجيا : ة الشعب –أوىل ثانوي  –علوم فيزيائية 
  

�)�:3(א�����ن� �
  

 E��2��� &�أ� Q�@)correcteur ( ��ت ا�����!$�'�  :آ�* #�Z�@�+� G ا�
  . !�دة I"ی"ة ا](�
اق •
• ��'�� Z��!X! *.� .  
• k�Mو ا� Qbا� *.� .  
  .�� ا��$�$دة �4 هqا ا�%�Q  !� ه� اcخ+�ر ا�.���� #� ا��$اد ا������ئ-1

ام ا�$@�ئ� ا�qي ی
!; �LqD اcخ+�ر -2W$���Mه$ ا� �! .                                                   

���������  :��و

1 ( �@�+� G�# *آ� �! G�# دا���$ن اcخ+�ر ا�.���� #� ا��$اد ا������ئ�� ) Q�@)correcteur ا���2�E ا#� ،
� �4 ا(�
ا@�D �$ ا@�
�D� �! s* !� ا��$�$دة 4H�� Q�%ا ا�qه �.  


ام ا�qي ی
!; �qDا ا�7+
 ه$ ) 2W$���Mا�:  

  
  

�)�:4(א�����ن� �
  

'+G إ��V ا�M+�@��� ا����%2�� G�# @�رور� ث.�ئ� ا��$د I2 �%ن ا������Dو ا� C6H12.   
  

  
  
• �@�+� �6�7
 و @$ا#" اc!� ا��qآ$رة �4 آ�  . !� ه� ا�

���:���������و �

6�7
 ا��qآ$رة �4 آ •�� �+�@� و @$ا#" اc!� ا��qآ$رة ا�:  
 

6�7
  ا��$اد�  @$ا#" اc!�  ا�

  خ�نR  ث.�ئ� ا��$د

  . و�k ن�Aرات ا�$@�ی� -
  . و�k ا�%?�زات -

 ا���
ی* �s ا��"خ.� ا���ص� ����دة -
  ا��� eدي إ�G اJخ�.�ق

  ا��D��ن ا���%�
cyclohexane 

� ا�IJ'�لDس  

ی* �s ا��"خ� ا���ص� ���uزات  ا��-�

.  
  




