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بحذر مع الأداة،

الأ�سيتون ،برمنجنات

لال�شتعال.

�أبل��غ معلم��ك طل ًب��ا للإ�سع��اف
الأولي وا�ستخدم مطف�أة الحريق
ح�س��ب ن��وع الم��ادة المحترق��ة
والمو�ضحة على المطف�أة.

الإ�سعافات الأولية في المختبر
�أخبر معلمك في الحال عن �أي حوادث قد تقع ،وعليك �أن تكون على علم بما ي�أتي:
• احتياطات ال�سالمة في المختبر.
• كيف ومتى تبلغ عن حادث� ،أو �إ�صابة �أو جرح� ،أو مادة م�سكوبة.
• مكان �صندوق الإ�سعافات الأولية وم�ستلزماتها ،ومواقع كل من �أجهزة �إنذار الحريق والهاتف ومكتب الممر�ض في المدر�سة.

اال�ستجابة الآمنة

الموقف
الحروق

ُي�سكب عليها الماء البارد بغزارة.

الجروح والكدمات

اتباع التعليمات والإر�شادات الموجودة في �صندوق الإ�سعافات الأولية.

ال�صدمات الكهربائية

تزوي ��د ال�شخ� ��ص بالهواء المنع�ش ،وتمدي ��د ال�شخ�ص الم�صاب ف ��ي و�ضع يكون فيه
ً
منخف�ض ��ا عن باق ��ي الج�سم ،و�إجراء عملي ��ة التنف�س اال�صطناع ��ي �إذا كان
الر�أ� ��س
�ضرور ًّيا.

الإغماء �أو االنهيار

ارجع �إلى اال�ستجابة في موقف ال�صدمة الكهربائية.

الحريق

�إقف ��ال جميع م�صادر اللهب و�إغالق �صنابير الغاز ،ولف الم�صاب ببطانية الحريق،
ا�ستعمال طفاية الحريق لإخماد النار.
ال يج ��ب ا�ستخدام الماء لإطفاء الحريق؛ لأن الماء يتفاعل مع المواد المحترقة ،مما
يت�سبب في ازدياد الحريق.

مادة مجهولة في العين

غ�سل العين بالماء النظيف.

الت�سمم

معرفة العامل الم�سبب للت�سمم ،و�إبالغ المعلم للقيام بالالزم.

النزف ال�شديد

ال�ضغط على الجرح لوقف النزيف ،وطلب الم�ساعدة الطبية في الحال.

المواد الم�سكوبة

غ�سل المنطقة الم�صابة بكمية كبيرة من الماء.

المقدمة
الحمد لله رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،وعلى آله وصحبه

أجمعين ،وبعد:

يأتي اهتمام المملكة بتطوير المناهج الدراسية وتحديثها من منطلق أحد التزامات رؤية المملكة

العربية السعودية ( )2030وهو ":إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات األساسية
باإلضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية"؛ وذلك من منطلق تطوير التعليم وتحسين ُمخرجاته

ومواكبة التطورات العالمية على مختلف الصعد.

داعما لرؤية المملكة الع ربية السعودية
ويأتي كتاب كيمياء  1للتعليم الثانوي (نظام المقررات) ً

( )2030نحو االستثمار في التعليم عبر ضمان حصول كل طالب على فرص التعليم الجيد وفق خيارات
متنوعة ،بحيث يكون الطالب فيها هو محور العملية التعليمية التعلمية .وقد جاء هذا الكتاب في

خمسة فصول ،هي :مقدمة في علم الكيمياء ،والمادة – الخ واص والتغي رات ،تركيب الذرة ،والتفاعالت

الكيميائية ،والمول.

والكيمياء فرع من العلوم الطبيعية يتعامل مع بنية المادة ومكوناتها وخصائصها النشطة .وألن

حيزا في الفراغ وله كتلة ،إذن فالكيمياء تهتم بدراسة كل شيء يحيط بنا،
المادة هي كل شيء يشغل ً
ومن ذلك السوائل التي نشربها ،والغازات التي نتن ّفسها ،والمواد التي يتكون منها جهازنا الخلوي،

وطبيعة األرض تحت أقدامنا .كما تهتم بدراسة جميع التغيرات والتحوالت التي تطرأ على المادة.

يحول إلى منتجات نفطية قابلة لالستخدام بطرائق كيميائية ،وكذلك تحويل بعض
فالنفط الخام ّ
المنتجات النفطية إلى مواد بالستيكية .والمواد الخام المعدنية ُيستخلص منها الفلزات التي تستخدم

في العديد من الصناعات الدقيقة ،وفي صناعة السيارات والطائرات .واألدوية المختلفة تستخلص
من مصادر طبيعية ثم تفصل وتركب في مختبرات كيميائية .ويتم في هذه المختبرات تعديل مواصفات
هذه األدوية لتتوافق مع المواصفات الصيدالنية ،وتلبي متطلبات الطب الحديث.

وقد تم بناء محتوى كتاب الطالب بطريقة تتيح ممارسة العلم كما يمارسه العلماء ،وجاء تنظيم

المحتوى بأسلوب مشوق يعكس الفلسفة التي بنيت عليها سلسلة مناهج العلوم من حيث إتاحة الفرص
والموجه والمفتوح .فقبل
المتعددة للطالب لممارسة االستقصاء العلمي بمستوياته المختلفة ،المبني
َّ

البدء في دراسة محتوى كل فصل من فصول الكتاب ،يقوم الطالب باالطالع على الفكرة العامة
للفصل التي تقدم صورة شاملة عن محتواه .ثم يقوم بتنفيذ أحد أشكال االستقصاء المبني تحت

عنوان التجربة االستهاللية التي تساعد ً
أيضا على تكوين النظرة الشاملة عن محتوى الفصل .وتتيح

التجربة االستهاللية في نهايتها ممارسة شكل آخر من أشكال االستقصاء الموجه من خالل سؤال
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االستقصاء المطروح .وتتضمن النشاطات التمهيدية للفصل إعداد مطوية تساعد على تلخيص أبرز
األفكار والمفاهيم التي سيتناولها الفصل .وهناك أشكال أخرى من النشاطات االستقصائية األخرى
التي يمكن تنفيذها من خالل دراسة المحتوى ،ومنها مختبرات تحليل البيانات ،أو حل المشكالت،

مفتوحا
أو التجارب العملية السريعة ،أو مختبر الكيمياء في نهاية كل فصل ،الذي يتضمن استقصا ًء
ً
في نهايته ،بما ُيعزز ً
أيضا مبدأ رؤية (" ) 2030نتع ّلم لنعمل".
وعندما تبدأ دراسة المحتوى تجد في كل قسم ً
ربطا بين المفردات السابقة والمفردات الجديدة،
وفكرة رئيسة خاصة بكل قسم ترتبط مع الفكرة العامة للفصل .وستجد أدوات أخرى تساعدك

وتفسيرا
وشرحا
على فهم المحتوى ،منها ربط المحتوى مع واقع الحياة ،أو مع العلوم األخرى،
ً
ً
للمفردات الجديدة التي تظهر مظللة باللون األصفر ،وتجد ً
أيضا أمثلة محلولة يليها مسائل تدريبية

تعمق معرفتك وخبراتك في فهم محتوى الفصل .وتضمن كل قسم مجموعة من الصور واألشكال
ِّ
والرسوم التوضيحية بدرجة عالية الوضوح تعزز فهمك للمحتوى .وتجد ً
أيضا مجموعة من
الشروح والتفسيرات في هوامش الكتاب ،ومنها ما يتعلق بالربط مع محاور رؤية ( )2030وأهدافها

االستراتيجية ،وبالمهن أو التمييز بين االستعمال العلمي واالستعمال الشائع لبعض المفردات ،أو
إرشادات للتعامل مع المطوية التي تعدها في بداية كل فصل.

وقد وظفت أدوات التقويم الواقعي في مستويات التقويم بأنواعه الثالثة ،التمهيدي والتكويني

لتعرف ما يعرفه
تقويما
والختامي؛ إذ يمكن توظيف الصورة االفتتاحية في كل فصل بوصفها
ًّ
ً
تمهيديا ّ
الطالب عن موضوع الفصل ،أو من خالل مناقشة األسئلة المطروحة في التجربة االستهاللية .ومع
التقدم في دراسة كل جزء من المحتوى تجد سؤا ً
خاصا
ال تحت عنوان « ماذا قرأت؟» ،وتجد
تقويما ًّ
ً

بكل قسم من أقسام الفصل يتضمن أفكار المحتوى ،وأسئلة تعزز فهمك لما تعلمت وما ترغب في
تعلمه في األقسام الالحقة .وفي نهاية الفصل تجد دلي ً
تذكيرا بالفكرة العامة
يتضمن
ال لمراجعة الفصل
َّ
ً
واألفكار الرئيسة والمفردات الخاصة بأقسام الفصل ،وخالصة باألفكار الرئيسة التي وردت في كل

تقويما للفصل في صورة أسئلة متنوعة تهدف إلى إتقان المفاهيم ،وحل المسائل،
قسم .ثم تجد
ً
إضافيا
وتقويما
تحد،
وأسئلة خاصة بالتفكير الناقد ،والمراجعة العامة ،والمراجعة التراكمية ،ومسائل ٍّ
ً
ًّ
يتضمن تقويم مهارات الكتابة في الكيمياء ،وأسئلة خاصة بالمستندات تتعلق بنتائج بعض التقارير أو

اختبارا مقن ًنا يهدف إلى تقويم فهمك للموضوعات التي
البحوث العلمية .وفي نهاية كل فصل تجد
ً
قمت بتعلمها ساب ًقا.
والله نسأل أن يحقق الكتاب األهداف المرجوة منه ،وأن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن وتقدمه

وازدهاره.
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كيف ت�ستفيد من كتاب الكيمياء؟
أدبيا أو رواية خيالية ،بل يصف ظواه�ر ونظريات وقوانين وحقائق علمية ،ويربطها بحياة الناس،
ه�ذا الكت�اب ليس كتا ًبا ًّ
وتطبيقات تقنية؛ لذا فأنت تقرؤه طل ًبا للعلم والمعلومات .وفيما يأتي بعض األفكار واإلرشادات التي تساعدك على قراءته:

قبــــل أن تقـــــرأ
اق�رأ اًّ
كل م�ن

املادة  -اخلوا�ص والتغريات
Matter- Properties and Changes

و

كل يشء مكون من مادة،
وله خواص معينة.

والتجربة االستهاللية ؛ فهي تزودك بنظرة عامة تمهيدية

غـاز

 2-1خوا�ص املادة

لهذا الفصل.

الفكرة الرئيسة توج�د معظ�م امل�واد املألوفة
يف احلال�ة الصلبة أو الس�ائلة أو الغازية ،وهلا
خواص فيزيائية وكيميائية خمتلفة.

 2-2تغريات املادة

ل�كل فص�ل

الفكرة الرئيسة يمكن أن حي��دث للامدة
تغريات فيزيائية وكيميائية.

تق�دم صورة ش�املة عنه.

 2-3املخاليط

الفكرة الرئيسة توج�د معظ�م امل�واد املألوفة
ع�ى ش�كل خمالي�ط .املخل�وط مزي�ج م�ن
مادتني نقيتني أو أكثر.

تدعم

ولكل قس�م من أقس�ام الفصل
فكرته العامة.

C03-03C-828378-08-A

�صلب

 2-4العنا�صر واملركبات

الفكرة الرئيسة املركب مك�ون من عنرصين
كيميائيا.
معا احتادًا
أو أكثر متحدَ ْين ً
ًّ

حقائق كيميائية

C03-01C-828378-08-A

•امل�اء ه�و امل�ادة الوحيدة ع�ى األرض
طبيعي�ا يف احلاالت الصلبة
التي توجد
ًّ
والسائلة والغازية.
•يبقى للامء الرتكيب نفس�ه ،س�واء أكان
متجم�دً ا يف مكعب ثل�ج ،أم متدفقًا يف
هنر ،أم يف اهلواء يف صورة بخار ماء.

�صائل

•يغط�ي امل�اء ح�وايل  70%م�ن س�طح
األرض.

C03-02C-828378-08-A
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ن�شاطات تمهيدية
جتربة ا�ستهاللية
كيف ميكنك مالحظة التغري الكيميائي؟

معظم املواد املألوفة ال تتغري كث ًريا مع الوقت ،لكن خلط املواد
معا جيعل التغري ممكنًا.
ً

خطوات العمل
N

O L PM



اخلوا�ص والتغييريات قم بعمل
املطويـــة اآلتيـــة ملساعدتــك
عىل تنظيــم دراسـتك للتغريات
واخلواص الفيزيائية والكيميائية
للامدة.

اخلطوة  1اطـو اجلزء

عىل AM
MامألG
H.1 NP PLI O MJ P NK
لورقةACCH،
السفيلBDDI
عنيCEAEJ DFBFK EGC.
GEIB
IKGD
JH
KMM
LJN
منصةGL F
I HJC
N
بعرضBBG
HDH
LE
السالمة Lيف
العمليةN
التجاربFOJ
بطاقة IF
OKO
دليل PK
.2
.3

.4

.5

ضع قطعة من فلز اخلارصني يف أنبوب اختبار كبري.

ثبت األنبوب بامسك يف حامل ،بحيث تكون فوهة األنبوب
بعيدة عنك.
حتذير HCl :قد ينتج أبخرة ضارة ويسبب احلروق.
خذ  10 mLمن حملول محض اهليدروكلوريك الذي تركيزه
 3Mباستعامل خمبار مدرج ،ثم ضعه عىل طاولة املخترب.
أشعل شظية خشب بعود ثقاب مدة مخس ٍ
ثوان ،ثم انفخ
عليها لتطفئ اللهب ً
تاركا إياها عىل شكل مجرة.

موجهة بعيدً ا عنك عند تقريب اجلمرة إليها.
حتذير :تأكد أن فوهة األنبوب ّ
قرب اجلمرة املتوهجة من فوهة األنبوب ،ثم انقلها إىل فوهة
ّ .6
املخبار املدرج ،وسجل مالحظاتك.

 .7ختلص من اجلمرة كام يطلب املعلم.
ُ .8ص ّب محض اهليدروكلوريك  HClبحذر يف أنبوب االختبار
الذي حيوي اخلارصني.
 .9انتظر دقيقة ،ثم كرر اخلطوة رقم .5
ودون مالحظاتك.
 .10قرب اجلمرة املتوهجة من فوهة أنبوب االختبار ّ

التحليل

� .1صف أي تغريات شاهدهتا يف أثناء التجربة.

 .2ا�صتنتج سبب تكون فقاعات عند إضافة محض اهليدروكلوريك
 HClإىل فلز اخلارصني.

AAF

D

E

 ،5 cmكـام هو مبني يف
الشكل املجاور.

اخلط��وة  2اطـو الورقـة
من املنتصف.
اخلطوة  3افتح الورقة،
وثبتهـا ،كـام يف الشـكل؛
ســـــم
لتكـون جيبـني.
ِّ
ِّ
اجليبيـــــن :فيزيائــــي
وكيميائي.
المطويات

دبابي�س تثبيت

فيزيائي

كيميائي

ا�صييتعمل هييذه املطوييية يف

الق�صييمني  2-1و  2-2مـن هـذا الفصـل.
عندما تقرأ هذه األقسـام استعمل بطاقات أو
أربـاع أوراق عاديـة لتلخيص مـا تعلمته عن
خـواص املادة وتغرياهتا .ضع هـذه البطاقات
يف جيوب املطوية.

C03-01A-874637
C03-01A-874637

 .3ا�صتنتج ما الذي حدث للجمرة املتوهجة يف اخلطوة 10؟ ملاذا مل
حيدث ذلك يف اخلطوة 6؟

ا�صتق�صاء ملاذا انتظرت قبل استعامل شظية اخلشب؟ صمم جتربة
لتحديد ما إذا كانت النتائج ستختلف مع الوقت.

يب�دأ كل فص�ل بتجرب�ة اس�تهاللية تق�دم الم�ادة الت�ي

C

B

A

يتناوله�ا .نفذ التجربة االس�تهاللية ،لتكتش�ف المفاهيم

التي سيتناولها الفصل.

لتح�صل على ر�ؤية عامة عن الف�صل
لتتعرف موضوعاته.
• اقرأ عنوان الفصل ّ
• تص ّفح الصور والرسوم والتعليقات والجداول.
• ابحث عن المفردات البارزة والمظللة باللون األصفر.
ً
• اعم�ل
مخطط�ا للفصل باس�تخدام العناوين الرئيس�ة
والعناوين الفرعية.
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كيف ت�ستفيد من كتاب الكيمياء؟
عندما تقرأ
تعم�ق فهم�ك للموضوع�ات الت�ي
س�تجد ف�ي كل قس�م أداة ِّ
ستدرسها ،وأدوات أخرى الختبار مدى استيعابك لها.
2-1

رابط الدر�س الرقمي

الأهداف
تعي خواص املواد.
تفرق بني احلاالت الفيزيائية
ِّ
للامدة.
مت ِّيز بني اخلواص الفيزيائية
والكيميائية للمواد.

مراجعة املفردات

الكثافة  :نسبة كتلة اجلسم إىل
حجمه.

املفردات اجلديدة
حاالت املادة

البالزما
السائل

الرب�ط م�ع الحي�اة :يص�ف ارتب�اط المحت�وى م�ع

�لربط مع �حلياة إذا ترك كأس ماء فيه جليد يطفو عىل السطح فرتة كافية يف درجة
حرارة الغرفة فسوف ينصهر اجلليد .هل يتغري تركيب املاء عندما يتحول من احلالة
الصلبة إىل احلالة السائلة؟

�ملو�د �لكيميائية �لنقية

الواقع.

Substances

عرفت أن املادة هي كل ما له كتلة ويشغل حيزً ا ،وأن كل يشء من حولنا مادة ،فملح
الطعام النقي مث ً
ال نوع من املواد املألوفة لديك ،وهو ذو تركيب مميز وثابت؛ حيث يتكون
ً
دائام من كلوريد الصوديوم بنسبة  ،100%وال يتغري تركيبه من عينة إىل أخرى؛ فامللح
الذي يستخرج من البحر أو من املنجم له ً
دائام نفس الرتكيب واخلواص .وقد اكتشف

درست يف الفصل األول أن املادة ذات الرتكيب املنتظم والثابت تسمى مادة كيميائية نقية
كملح الطعام .ومن املواد الكيميائية النقية ً
أيضا «املاء النقي» ،وهو مكون من هيدروجني

الغاز

البخار

وأكس�جني .أم�ا ماء ال�رب وماء البحر فليس�ا نقيني؛ ألن�ه إذا أخذنا عين�ات من أماكن
خمتلفة فسوف نجدها حتتوي عىل كميات خمتلفة من املعادن واملواد الذائبة األخرى .املواد
ريا من هذا الكتاب س�وف يركز عىل تراكيب
الكيميائي�ة النقي�ة مهمة ،وهلذا فإن ج�ز ًءا كب ً
املواد ،وكيف يتفاعل بعضها مع بعض.

اخلاصية الفيزيائية

اخلاصية غري املميزة

اخلاصية املميزة

الربط مع رؤية 2030

الفكرة الرئيسة توج��د معظ��م �مل��و�د �ملاألوف��ة يف �حلال��ة �ل�س��لبة �أو �ل�س��ائلة �أو
�لغازية ،ولها خو��ص فيزيائية وكيميائية خمتلفة.

امللح بكميات كبرية يف مدينة القصب يف اململكة العربية السعودية ،ويستخرج بحفر برك
ّ
يضخ داخلها املاء بمحركات كهربائية ،ثم يرتك فرتة من الزمن ،وعندما يتبخر املاء
كبرية
يرتسب امللح عىل وجه الربكة ِّ
مشك ًال طبقة سميكة من امللح األبيض ،انظر الشكل .2-1
َّ

املادة الصلبة

اخلاصية الكيميائية

خوا�ص املادة

Properties of Matter

www.ien.edu.sa

من أهدافنا بحلول

2030
1452

االرتقاء �
بمؤرس رأس المال االجتماعي من المرتبة ) (26اىل المرتبة )(10

اقت�صاد مزدهر
Raise Social capital index from
position 26 to position 10

 3.3.7رف��ع ن�سب��ة �ملحت�وى �ملحلي ف�ي
زيادة متوسط العمر المتوقع من ) (74إىل ) (80عاماً
�لقطاعات غري �لنفطية.
Increase the average of life
expectancy from 74 to 80 years

ممالح مدينة القصب

ملح من منجم

ملح من البحر

الشكل  2-1مللح �لطعام �لرتكيب نف�سه �سو�ء ��ستُخرِ ج من �لبحر �أَم من منجم.
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مثال 2-1
حف�ظ الكتل�ة يف إحدى التجارب ُوضع  10 gمن أكس�يد الزئبق  IIاألمحر يف كأس مفتوحة ،وس�خنت حتى حتولت إىل
زئبق سائل وغاز أكسجني ،فإذا كانت كتلة الزئبق السائل  9.26 gفام كتلة األكسجني الناتج عن هذا التفاعل؟

 1حتليل امل�ساألة

تدريجي�ا إلى حل مس�ائل في
األمثل�ة المحلول�ة تنقل�ك
ًّ

عزز المهارات التي اكتسبتها بحل التدريبات.
الكيمياءّ .

مهارات قرائية

؟
؟ وما
•  اسأل نفسك :ما
• ارب�ط المعلوم�ات الت�ي درس�تها في ه�ذا الكتاب مع
المجاالت العلمية األخرى.
• توق�ع أحدا ًث�ا ونتائج م�ن خالل توظي�ف المعلومات
التي تعرفها من قبل.
غير توقعاتك وأنت تقرأ وتجمع معلومات جديدة.
• ّ

10

وتبعا لقانون حف�ظ الكتلة فإن جمموع كتل النواتج
ت�م إعطاؤك كتلة امل�ادة املتفاعلة وكتلة أحد النواتج يف التفاعلً ،
جيب أن يساوي جمموع كتل املواد املتفاعلة.

املعطيات

كتلة أكسيد الزئبق 10.0 g = II

كتلة الزئبق = 9.26 g

 2ح�ساب املطلوب

املطلوب

كتلة األكسجني = ؟ g

كتلة املتفاعالت = كتلة النواتج

ضع قانون حفظ الكتلة

كتلة أكسيد الزئبق  = IIكتلة الزئبق  +كتلة األكسجني

أوجد كتلة األكسجني

عوض بالقيم املعطاة يف املعادلة

كتلة األكسجني = كتلة أكسيد الزئبق  – IIكتلة الزئبق

كتلة األكسجني = = 9.26 g – 10.00 g

0.74

 3تقومي الإجابة

إذا كان جمموع كتلتي الزئبق واألكسجني = كتلة أكسيد الزئبق  IIفاحلل صحيح.

م�سائل تدريبية

 .5استعن بالبيانات يف اجلدول أدناه لإلجابة عن السؤالني اآلتيني:

جراما من املركب نتج؟
جراما من الربوم تفاعل ،وكم
كم
ً
ً
املادة
ألومنيوم
سائل الربوم
املركب
.6
.7
.8
.9
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تفاعل الألومنيوم مع �سائل الربوم
قبل التفاعل

بعد التفاعل

10.3 g

0.0 g

100.0 g

8.5 g

0.0 g

حصل طالب يف جتربة لتحليل املاء عىل  10.0 gهيدروجني و  79.4 gأكسجني .ما مقدار املاء املستعمل يف هذه العملية؟
أض�اف طال�ب  15.6 gصودي�وم إىل كمي�ة واف�رة من غ�از الكلور ،وبع�د انتهاء التفاعل حص�ل عىل  39.7 gم�ن كلوريد
الصوديوم .ما كتلة كل من الكلور والصوديوم املتفاعلني؟
تفاعل�ت عين�ة مقدارها  10.0 gمن املاغنس�يوم مع األكس�جني لتكوين  16.6 gمن أكس�يد املاغنس�يوم .كم جرا ًما من
األكسجني تفاعل؟
حتفيز تفاعل  106.5 gمن محض اهليدروكلوريك ( HCl)gمع كمية جمهولة من األمونيا ( NH 3)gإلنتاج  157.5 gمن
فس
كلوريد األمونيوم ( .NH 4Cl)sما كتلة األمونيا ( NH 3)gاملتفاعلة؟ وهل طبق قانون حفظ الكتلة يف هذا التفاعل؟ رِّ
إجابتك.

كيف ت�ستفيد من كتاب الكيمياء؟
بعدما قرأت
اقرأ الخالصة ،وأجب عن األسئلة لتقويم مدى فهمك لما درسته.
الشكل  1-14ينطبق قانون نيوتن للجاذبية على
كل قفزة من قفزات هوؤلء املظليني مهما تعددت.

النظرية والقانون العلمي

ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ



ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ

التقنيات المختبرية
والسالمة في المختبر



يختت�م كل قس�م بتقوي�م يحتوي على خالصة وأس�ئلة.

الخالصة تراجع المفاهيم الرئيس�ة ،بينما تختبر األس�ئلة

فهمك لما درسته.

Theory and Scientific Law

النظرية تفس�ري لظاهرة طبيعية بنا ًء عىل مش�اهدات واس�تقصاءات مع م�رور الزمن .ولعلك
س�معت عن نظرية أينش�تاين يف النس�بية ،أو عن النظرية الذرية .تص�ف النظرية عمو ًما ً
مبدأ
رئيس�ا يف الطبيعة تم دعمه مع مرور الزمن .ولكن النظريات كلها تبقى عرضة للبحث ،وقد
ً
يت�م تعديلها .كام أن النظريات تؤدي غال ًبا إىل اس�تنتاجات جدي�دة .وتعد النظرية ناجحة إذا
أمكن استعامهلا للقيام بتوقعات صحيحة.

التقومي

يتوص�ل ع�دد من العلامء أحيانًا إىل االس�تنتاجات نفس�ها ع�ن بعض العالق�ات يف الطبيعة،
وال جي�دون أي اس�تثناءات هل�ذه العالق�ات .أن�ت تعرف مث ً
ال أن�ه مهام كان ع�دد مرات قفز
املظلي�ني م�ن الطائرة -كام هو مبني يف الش�كل  - 1-14فإهنم يعودون ً
دائام إىل األرض .لقد
كان إس�حق نيوتن متأكدً ا من وجود قوة جتاذب بني مجيع األجس�ام .لذا اقرتح القانون العام
ّ
وجل يف الطبيعة تدعمها
للجاذبية .إن قانون نيوتن قانون علمي يصف عالقة أوجدها اهلل عزّ
يطوروا فرضيات وجتارب أخرى لتفسري وجود هذه العالقات.
عدة جتارب .وعىل العلامء أن ِّ

1-3

الخالصة
الطرائ�ق العلمي�ة طرائ�ق منظم�ة حلل

املشكالت.

البيان�ات النوعي�ة تص�ف مالحظة ما،

والبيانات الكمية تستعمل األرقام.

ُ�غري يف التجرب�ة،
املتغريات املس�تقل�ة ت َّ

تبعا لتغري
أما املتغريات التابع�ة فتتغري ً
املتغريات املستقلة.

النظرية فرضية يدعمها الكثري من
التجارب.

 .15الفكرة الرئيسة فس ملاذا ال يستعمل العلامء جمموعة حمددة من اخلطوات
يف كل بحث يقومون به؟
 .16فرق أعط ً
مثاال عىل بيانات كمية وآخر عىل بيانات نوعية.
َ .17قوم ُطلب إليك أن تدرس أثر درجة احلرارة يف حجم بالون ،فوجدت أن
حجم البالون يزداد عند تسخينه .ما املتغري املستقل؟ وما املتغري التابع؟
وما العامل الذي بقي ثابتًا؟ وما الضابط الذي ستقارن به؟

وصف العامل شارل العالقة املبارشة بني درجة احلرارة واحلجم جلميع
َ .18ميز َ
الغازات عند ضغط ثابت .هل نسمي هذه العالقة قانون شارل أم نظرية
شارل؟ ملاذا؟
النامذج العلمية اجليدة يمكن فحصها واستعامهلا للقيام بتوقعات.
َ .19فس
ُ
ماذا توقع نموذج مولينا وروالند عن كمية غاز األوزون يف اجلو عند
ازدياد كمية CFCs؟

26
كل يشء مكون من مادة ،وله خواص معينة.

 2-1خوا�ص املادة
الفكرة الرئيسة توج�د معظ�م امل�واد
املألوف�ة ع�ى ش�كل م�واد صلب�ة أو
س�ائلة أو غازية ،وهلا خواص فيزيائية
وكيميائية خمتلفة.

املفردات

•حاالت املادة
•املادة الصلبة
•السائل
•الغاز
•البخار
•اخلاصية الفيزيائية
•اخلاصية غري املميزة
•اخلاصية املميزة
•اخلاصية الكيميائية

املفاهيم الرئي�سة

•الحاالت الثالث المألوفة للمادة هي الصلبة والسائلة والغازية.
•يمكن مالحظة الخواص الفيزيائية دون تغيير تركيب المادة.
•الخ�واص الكيميائي�ة تص�ف قدرة الم�ادة على االتح�اد مع الم�واد األخرى ،أو
التحول إلى مواد جديدة.
•قد تؤثر الظروف الخارجية في الخواص الفيزيائية والكيميائية .

املفردات

•التغري الكيميائي
•تغري احلالة
•التغري الفيزيائي
•قانونحفظالكتلة

المفردات والمفاهيم الرئيس�ة .استعمل هذا الدليل
للمراجعة وللتأكد من مدى استيعابك.

طرائق �أخرى للمراجعة

 2-2تغريات املادة

الفكرة الرئيسة يمكن أن حيدث للامدة
تغريات فيزيائية وكيميائية.

ً
دليلا للمراجعة متضمنًا
س�تجد في نهاية كل فصل

املفاهيم الرئي�سة

•التغير الفيزيائي يغير من الخواص الفيزيائية للمادة دون أن يغير تركيبها.
تغيرا في
•التغي�ر الكيميائ�ي ،والذي يس�مى أيضا «التفاع�ل الكيميائي» يتضم�ن ً
تركيب المادة.
•في التفاعل الكيميائي تتحول المتفاعالت إلى نواتج.
ين�ص قانون حفظ الكتلة على أن الكتلة ال تفنى وال تس�تحدث في أثناء التفاعل
• ّ
الكيميائي -إال بقدرة الله تعالى -فهي محفوظة.
كتلة املتفاعالت = كتلة النواتج

67

.
• اكتب
مع
• اربط
• استعمل كلماتك الخاصة لتوضح ما قرأت.
•وظ�ف المعلومات التي تعلمتها ف�ي المنزل ،أو في
موضوعات أخرى تدرسها.
• حدد المصادر التي يمكن أن تستخدمها للبحث عن
مزيد من المعلومات حول الموضوع.

11

مقدمة يف علم الكيمياء
Introduction to Chemistry

حياتنا.

الكيمي�اء عل�م أس�ايس يف

 1-1ق�صة مادتني
الفكرة الرئيسة الكيمي�اء ه�ي دراس�ة املادة
والتغريات التي تطرأ عليها.

 1-2الكيمياء واملادة
الفكرة الرئيسة تتناول جماالت علم الكيمياء
دراسة األنواع املختلفة من املادة.

ماء متجمد

 1-3الطرائق العلمية
الفكرة الرئيسة يتب�ع العلامء الطريقة العلمية
لطرح أس�ئلة واقرتاح إجابات هلا واختبارها
وتقويم نتائج االختبارات.

 1-4البحث العلمي

خ�شب يحرتق

الفكرة الرئيسة بعـض البـحـ�وث العـلـمية
حتسن حياتنا
تؤدي إىل تطوير تقنيات يمكن أن ّ
والعامل من حولنا.

حقائق كيميائية
•إن الكثير م�ن العملي�ات الت�ي جت�ري
حولنا هي نتيجة تفاعالت كيميائية.
•يـ�درس الكـيمـيائـيـ�ون التفـاعلات
الكيميـائيـ�ة ،ومنه�ا ص�دأ املس�امري أو
امل�واد احلديدي�ة األخ�رى ،وانبع�اث
الضوء واحلرارة الناتج عن االحرتاق.
م�سمار �صدئ
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ن�شاطات تمهيدية
جتربة ا�ستهاللية
�أين ذهبت الكتلة؟

عندم�ا حيرتق جس�م فإن ما يتب َّقى من كتلت�ه يكون غال ًبا أقل من
كتلة اجلسم األصيل! ماذا حيدث لكتلة أي جسم عند احرتاقه؟



اخلطوة  1اثن ورقة من النصف
طولي�ا .اجع�ل احلاف�ة اخللفي�ة
ًّ
أطول من احلافة األمامية بحوايل
.2cm

خطوات العمل

I

I JIL

1.1امأل بطاقة السالمة يف دليل التجارب العملية عىل منصة عني.

O KKLN J JKM
OO P NN O MMPN L L M

س�جل مقدار
رقمي�ا لقياس كتلة ش�معةِّ .
2.2اس�تعمل ميزا ًن�ا ًّ
الكتلة ،ومالحظات مفصلة عن الشمعة.
3.3ضع الش�معة عىل س�طح مقاوم لالحتراق ،كطاولة خمترب،
وأش�عل الش�معة ،ث�م دعه�ا حترتق م�دة مخس دقائ�ق ،ثم
أطفئها ،وسجل مالحظاتك.
تحذير :ال تلق أعواد الثقاب في المغسلة.

4.4اترك الشمعة تربد ،ثم قس كتلتها ،وسجل ذلك.
5.5ضع الشمعة املطفأة يف وعاء حيدده لك املعلم.

التحليل
1.1لخ���ص مالحظات�ك ع�ن الش�معة يف أثناء احرتاقه�ا وبعد
إطفائها.

ال��ط��رائ��ق ال��ع��ل��م��ي��ة قم
بعمل املطويـــة اآلتيـــة
ملساعدتــك عىل تنظيــــم
املعلومـات عــن الطـرائق
العلمية.

PP

اخلطوة  2اثن الورقة من النصف،
ثم اثنها من النصف مرة أخرى.
اخلط��وة  3افت�ح الورق�ة،
ثم ق�ص األجزاء م�ن احلافة
األمامي�ة منه�ا على ط�ول
الطي�ات لتحصل على أربعة
أجزاء.
س�م األج�زاء األربعة كما يأيت:
اخلط��وة ّ 4
املالحظة ،الفرضية ،التجارب ،النتيجة.

المطويات

ا�س��تعمل هذه املطويـة يف الأق�سام

 1-2 ،1-3 ،1-4م�ن ه�ذا الفص�ل .خل�ص م�ا
ودون
تقرؤه يف هذه األجزاء عن الطرائق العلميةِّ ،
ما تعلمته عن املادتني املذكورتني
األقسام73.
هذه6478-A
0Cيف10-1

773366447788--A
A1100--1100C
C

2.2ق ّوم أين ذهبت املادة التي فقدت؟

ا�ستق�صاء هل يمكن أن ختتلف كمية املادة املفقودة؟

صمم اس�تقصاء لتحدي�د العوامل التي يمكن أن تس�هم يف
إعطاء نتيجة خمتلفة.
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1-1
الأهداف
عرف املادة الكيميائية.
ُت ّ

رابط الدر�س الرقمي

ق�صةمادتني
الفكرة

A Story of Two Substances

www.ien.edu.sa

الرئيسة الكيمياء هي درا�سة املادة والتغريات التي تطر�أ عليها.

 ُت ّ
و�ضح كيف يتكون األوزون،
الرب��ط مع احلياة قد حتاول أن حتل مش�كلة ما فيؤدي ذلك إىل حدوث مش�كلة أخرى.
وأمهيته.
ه�ل حرك�ت يو ًما قطعة أثاث م�ن مكاهنا ،فاكتش�فت أن املكان اجلديد غري مناس�ب؟ قد
 ت�صـف تطــــور مـركــبات ي�ؤدي نق�ل األثاث إىل حدوث مش�كلة جدي�دة ،كعدم إم�كان فتح باب ،أو ع�دم إمكان
الكلوروفلوروكربون.
إيصال سلك كهربائي إىل القابس .مثل هذا قد حيدث يف العلوم ً
أيضا.

مراجعة املفردات

ملاذا ندر�س الكيمياء؟

الكيمياء

قد تتساءل وأنت تدرس الكيمياء عن أمهيتها بالنسبة لنا.

?Why Study Chemistry

املادة :كل ما يش�غـل
ً
حيـزا وله تأ ّمل األشياء من حولك ،وكذلك األشياء املوضحة يف الشكل  .1-1من أين جاءت كل هذه
كتلة.
املواد؟ إن كل املواد يف العامل مكونة من وحدات بنائية .وهذه الوحدات واألشياء املصنوعة
حيزا.
تعرف املادة؟ املادة كل يشء له كتلة ويش�غل ً
منها ِّ
يس�ميها العلامء "مادة" .لكن كيف ّ
املفردات اجلديدة
املادة الكيميائية

ت�درس الكيمي�اء امل�ادة والتغريات الت�ي تطرأ عليه�ا .وتوفر دراس�تها الكثري م�ن الراحة
والرفاهية للناس .ومن ذلك اس�تعامهلا يف التربيد ،كام يف الثالجات التي تس�تعمل يف حفظ
األطعم�ة من التل�ف ،واملكيفات يف املنازل وامل�دارس وأماكن العمل .كما ُتعنَى الكيمياء
بصناعة الكريامت التي تستعمل يف الوقاية من بعض أشعة الشمس الضارة ..وغريها.

الشكل  1-1كل �شيء يف الكون مكون من مادة ،ومن ذلك الأج�سام والأ�شياء املحيطة بنا.
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طبقة الإك�سو�سفري

قمر ا�صطناعي

مكوك ف�ضائي

طبقة الثريمو�سفري

الش�كل  1-2يتكون الغ�ل�اف اجلوي
من ع ��دة طبقـ ��ات .وتقــ ��ع طبق ��ة الأوزون
الواقية يف طبقة ال�سرتاتو�سفري.

�شهب

طبقة امليزو�سفري
طبقة ال�سرتاتو�سفري
طبقة الرتوبو�سفري

طبقة الأوزون

طبقة الأوزون

املفردات
طائرة نفاثة على
ارتفاع 10km

�أ�صل الكلمة
أوزون Ozone

The Ozone Layer

ٍ
مؤذ للنباتات
إن التعرض الزائد لألش�عة فوق البنفس�جية UV
واحليوان�ات .كما أن املس�تويات العالي�ة ألحد أنواع األش�عة فوق البنفس�جية
ـ وال�ذي يرم�ز إلي�ه بالرمز  UVBـ يمكن أن تس�بب إعتا ًم�ا يف العني ،ورسطا ًنا
يف اجللد عند اإلنس�ان ،وتقلل من نواتج املحاصيل الزراعية ،وتس�بب خل ً
ال يف
سالسل الغذاء يف الطبيعة.
لقد نش�أت املخلوقات احلية رغم تعرضها لـ  UVB؛ فقد هيأ اهلل عز وجل خلاليا
املخلوقات احلية َ
بعض القدرة عىل إصالح نفسها عند التعرض ملستويات منخفضة
من هذه األشعة .ويعتقد بعض العلامء أن وصول مستوى هذه األشعة حدًّ ا معينًا
جيعل اخلاليا غري قادرة عىل املقاومة ،وعندها يموت الكثري من املخلوقات احلية.

الغالف اجلوي للأر�ض تس�تطيع املخلوقات احلي�ة البقاء عىل األرض بفضل
طبق�ة األوزون التي خلقها اهلل تبارك وتعاىل لتحميها من املس�تويات العالية من
األشعة فوق البنفسجية  .UVBوغاز األوزون ( )O3ـ املكون من ذرات األكسجني
ـ م�ادة كيميائي�ة توج�د يف الغالف اجل�وي ،وامل�ادة الكيميائية هل�ا تركيب حمدد
وثابت وتس�مى باملادة النقية .ويمتص غاز األوزون معظم األش�عة الضارة قبل
وصوهلا إىل األرض .ينترش حوايل  90%من غاز األوزون يف طبقة حتيط باألرض
وحتميها؛ حيث يتكون الغالف اجلوي لألرض -كام ترى يف الش�كل(- )1-2
من عدة طبقات ،تس�مى الطبقة الدنيا ،منها طبقة الرتوبوس�فري التي حتتوي عىل
اهلواء الذي نتنفس�ه ،ويكون فيها الغيوم ،وفيها حتدث تقلبات الطقس .وتسمى
الطبق�ة الت�ي فوقها سرتاتوس�فري ،ومتتد بني  10 -50 kmفوق س�طح األرض،
وفيه�ا طبق�ة األوزون التي حتم�ي األرض ،وهي متتص معظم األش�عة الكونية
(األشعة فوق البنفسجية) قبل أن تصل إىل األرض.

أص�ل ه�ذه الكلم�ة إغريق�ي ،وتعني
يشم.

الكيمياء في واقع الحياة

طبقة الأوزون

كريمات
واقية من
الشمس
)(UV SPF

كريمات
واقية
من
الشمس
)(UV SPF

كريمات
واقية
من
الشمس
)(UV SPF

(UV
)SPF

(كرمي) احلماية من �أ�ش��عة ال�ش��م�س
ألن أج�واء اململكة حارة ومشمس�ة
تظه�ر بع�ض التصبغ�ات يف البرشة.
ولتوفير بع�ض احلامي�ة من األش�عة
ف�وق البنفس�جية ( )UVالض�ارة
يمكن دهن اجللد بـ (كريم) يس�اعد
على الوقاي�ة م�ن ح�روق الش�مس
ورسط�ان اجلل�د .وينص�ح خبراء
الصحة باس�تعامل الكريمات الواقية
قبل التعرض ألشعة الشمس التي قد
حتتوي عىل األشعة فوق البنفسجية.
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الش�كل  1-3الأ�ش ��عة ف ��وق البنف�س ��جية
ال�صادرة عن ال�شم�س جتعل جز ًءا من جزيئات غاز
الأك�سجني O 2يتحلل �إىل ذرات �أك�سجني  ،Oوهذه
ال ��ذرات املنفردة تتحد مع جزيئات �أخرى من غاز
 Oوتك ِّون غاز الأوزون.O 3
الأك�سجني 2
ف�س��ر م ��ا �سب ��ب الت ��وازن ب�ي�ن غ ��ازي الأك�سجني
والأوزون يف طبقة ال�سرتاتو�سفري؟



O2

O2

O3
O





O

O3

O2

O2

O2

 

ماذا قر�أت؟ و�ضح فوائد وجود طبقة األوزون يف الغالف اجلوي.

يتك�ون غاز األوزون يف طبق�ة السرتاتوس�فري؟ عندما يتعرض
تك�� ُّون الأوزون كي�ف
َّ
C01-02C-828378-A
العليا من السرتاتوسفري تتحلل
غاز األكس�جني  O 2لألشعة فوق البنفسجية يف األجزاء
 Oليتكون غاز
جزيئاته إىل ذرات منفردة  Oتتفاعل بدورها مع جزيئات غاز األكسجني 2
األوزون ،O 3كام هو موضح يف الشكل  .1-3ويمكن لغاز األوزون أن يمتص األشعة
فوق البنفسجية ويتحلل مكو ًنا غاز األكسجني ،لذلك حيدث نوع من التوازن بني غازي
األكسجني واألوزون يف طبقة السرتاتوسفري.

تم اكتش�اف غاز األوزون وقياس كميته يف أواخر القرن التاس�ع عشر .وقد أثار اهتامم
العلامء؛ فهو يتكون فوق خط االس�تواء؛ ألن أشعة الشمس تكون عمودية وقوية هناك،
ً
مناس�با
مؤرشا
ثم يتحرك حول األرض بفعل تيارات اهلواء يف السرتاتوس�فري  .لذا يعد
ً
يساعدنا عىل تتبع حركة الرياح يف طبقة السرتاتوسفري.

يف عرشينيات القرن املايض بدأ العامل الربيطاين دوبسون (1889-1976م) قياس كمية غاز
األوزون يف الغلاف اجل�وي .ورغم أن غاز األوزون يتش�كل يف املناطق العليا من طبقة
السرتاتوسفري ،إال أنه يتجمع يف اجلزء األسفل منها .وتقاس كمية غاز األوزون املوجودة
يف طبقة السرتاتوس�فري عن طريق أجهزة موجودة عىل األرض ،أو عن طريق بالونات أو
أقامر اصطناعية أو صواريخ .لقد ساعدت قياسات دوبسون العلامء عىل تقدير كمية غاز
األوزون الت�ي جي�ب أن توج�د يف اجلو ،وهي  300دوبس�ون ( .)DUوتس�تعمل أجهزة
منها املوجودة يف الشكل  - 1-4ملراقبة كمية غاز األوزون يف الغالف اجلوي.أنواعا
الشكل  1-4ي�س ��تعمل العلماء � ً
خمتلفة من الأجهزة ،ومنها مطياف بريور
لقيا�س كمية غاز الأوزون يف اجلو.
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الشكل �  1-5أكدت �صور الأقمار اال�صطناعية
قيا�س ��ات فري ��ق الق ��ارة املتجم ��دة اجلنوبي ��ة التي
�أ�ش ��ارت �إىل تقلُّ�ص ُ�سمك طبق ��ة الأوزون فوق هذه
القارة .يف هذه ال�ص ��ورة تظهر طبقة الأوزون بلون
زه ��ري وبنف�سج ��ي و�أ�س ��ود .وي�ش�ي�ر دلي ��ل الألوان
عن ي�س ��ار ال�صورة �أن م�ست ��وى الأوزون يرتاوح بني
 ،125-200 DUوه ��و �أق ��ل من امل�ست ��وى الطبيعي
الذي يبلغ .300 DU
وج�د فري�ق بحث بريطاين انخف�اض كمية غاز األوزون يف طبقة السرتاتوس�فري،
واس�تنتجوا أن ُس�مك طبقة األوزون يتناقص .ويبني الشكل  1-5كيف ظهرت
طبقة األوزون يف أكتوبر من عام 1990م.

ورغم أن تق ُّلص ُسمك طبقة األوزون يسمى عادة "ثقب األوزون" إال أنه ليس ثق ًبا؛
ريا من املعدل الطبيعي.
فغاز األوزون ما زال موجو ًدا ،لكن س�مك الطبقة أق�ل كث ً
وخصوصا بعد أن أ ّيدهتا القياس�ات التي قامت
س�ببت قل ًقا للعلامء،
ً
وهذه احلقيقة ّ
هبا البالونات والطائرات واألقامر االصطناعية .فام سبب ثقب األوزون؟

مركبات الكلوروفلوروكربون

)Chlorofluorocarbons (CFCs

مهن في الكيمياء
كيميائي البيئة يستعمل كيميائي
البيئ�ة أدوات من الكيمي�اء والعلوم
األخرى لدراسة كيفية تفاعل المواد
الكيميائية مع البيئة ومكوناتها .وهذا
يتضم�ن تحدي�د مص�ادر التل�وث،
ودراس�ة تأثيراته�ا ف�ي المخلوقات
الحية.

ب�دأت قصته�ا يف عرشيني�ات الق�رن امل�ايض؛ حي�ث ازداد إنتاج الثالج�ات التي
استَعملت يف البداية غازات ضارة  -منها األمونيا -للتربيد .وألن أبخرة األمونيا
ق�د تتسرب م�ن الثالجة وت�ؤذي أفراد البي�ت فقد ب�دأ الكيميائي�ون البحث عن
مبردات أكث�ر أمنً�ا .وقد رّ
حض الع�امل توم�اس ميجلي  Thomas Midgleyعام
1928م أول ّ
مرك�ب من مركب�ات الكلوروفلوروكربون التي يرمز إليها بـ ،CFCs
وهو مادة مكونة من الكلور والفلور والكربون.

رَّ
طبيعيا ـ يف املخترب ،وهي
وحيض اآلن عدد من هذه املركبات ـ التى ال تتكون
ًّ
غري سامة؛ ألهنا ال تتفاعل مبارشة مع املواد األخرى .وقد ظهر مع الوقت أن
هذه الغازات مربدات مثالية .يف عام 1935م بدأ استعامل هذه املواد يف صناعة
أجهزة التكييف املنزلية ،كام دخلت يف صناعة الثالجات ،باإلضافة إىل استعامهلا
يف تصنيع البوليمرات ،ويف دفع الرذاذ من علب الرش كام يف علب ملطفات اجلو
أو علب املبيدات احلرشية املنزلية.
ف�سر مل�اذا َّ
فكر العلامء أن مركبات الكلوروفلوروكربون CFCs
م��اذا قر�أت؟ ّ
آمنة للبيئة؟
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CFCs

الش�كل  1-6جمع العلم ��اء معلومات ع ��ن اال�ستعمال العاملي
ملركب ��ات الكلوروفلوروكرب ��ون  CFCsوتراكمه ��ا ف ��وق الق ��ارة
املتجمدة اجلنوبية� CFC-11 .أحد �أنواع .CFC

260
240

اختبار الر�سم البياين

200
180

�صف كيف تغريت كمية مركب ��ات الكلوروفلوروكربون يف الفرتة بني
عامي  1977و 1995م؟

)CFC-11 (ppt

220

160
140

95

93

91

19

19

89

19

87

19

85

19

83

19

81

19

79

19

77

19

*  :pptوحدة قيا�س تركيز ،تعني جزء من تريليون Part per trillion
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120

بدأ العلامء الكشف عن وجود مركبات الكلوروفلوروكربون  CFCsيف اجلو يف سبعينيات
الق�رن امل�ايض ،فقاموا بقياس كميته�ا يف الغالف اجل�وي ،ووجدوا أهنا ت�زداد عا ًما بعد
آخ�ر .وبحلول س�نة 1995م وج�دوا أن كمياهتا وصلت مس�توى عال ًيا ،كما هو مبني يف
خطرا عىل
الش�كل  . 1-6وعىل أي حال فقد كان
ً
ش�ائعا عىل نطاق واس�ع أهنا ال تشكل ً
البيئة؛ ألهنا مستقرة ،لذا مل تشكل مصدر قلق لكثري من العلامء.

الحظ العلامء بعد ذلك أن سمك طبقة األوزون يتناقص ،وأن كميات متزايدة من CFCs

تصل إىل الغالف اجلوي .فهل هناك عالقة بني احلدثني؟

قبل أن تعرف إجابة هذا الس�ؤال ،ال بد أن تفهم بعض األفكـار األساس�ية يف الكيمياء،
وتعرف ً
أيضا كيف حيل الكيميائيون وغريهم من العلامء املشكالت العلمية.

التقومي

1-1

الخالصة
الكيمياء هي دراسة املادة والتغريات التي تطرأ
عليها.
املادة الكيميائية هلا تركيب حمدد وثابت وتسمى
باملادة النقية.
ويكون
غاز األوزون يوجد يف طبقة السرتاتوسفري ِّ
طبقة واقية لألرض من األشعة فوق البنفسجية.
  CFCsمواد مصنعة مكونة من الكلور والفلور
والكرب�ون ،وتعم�ل على تقلي�ل س�مك طبقة
األوزون.
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 1.1الفكرة

الرئيسة وضح أمهية دراسة الكيمياء لإلنسان.

عرف املادة الكيميائية ،وأعط مثالني ملادتني كيميائيتني.
ّ 2.2

 3.3صف كيف يتكون األوزون؟ وملاذا يعد مهماًّ ؟
ّ 4.4
وفيم
وضح ملاذا ُطورت مركبات الكلوروفلوروكربون؟
َ
تستعمل؟
َ 5.5فس سبب قلق العلامء من تزايد أشعة  UVBيف اجلو .
َ 6.6فس سبب ازدياد تركيز  CFCsيف الغالف اجلوي.

قوم ملاذا كان من املهم تأكيد بيانات دوبسون عن طريق صور
ّ 7.7
األقامر االصطناعية؟

1-2

رابط الدر�س الرقمي

الأهداف
تقارن بني الكتلة والوزن.

الكيمياء واملادة
الفكرة

Chemistry and Matter
www.ien.edu.sa

َ
ُ
درا�سة الأنواع املختلفة من املادة.
جماالت علم الكيمياء
الرئيسة تتناول

تف�سر سبب اهتامم الكيميائيني
الرب��ط م��ع احلياة إذا اعتربت أن كل يشء من حولك مادة فس�وف ت�درك أن الكيميائيني
بالوصف حتت املجهري للامدة.
تنوعا ضخماً من األشياء.
يدرسون ً
حتدد املجاالت التي يدرسها
كل ف�رع م�ن ف�روع الكيمي�اء املادة وخوا�صها Matter and its Characteristics
املختلفة.
املادة هي املكون األس�ايس للكون .وللامدة أش�كال عدة؛ فكل يشء من حولك مادة ،ومنها
األش�ياء املوجودة يف الشكل  .1-7بعض املواد توجد يف الطبيعة ،ومنها األوزون ،وبعضها
مراجعة املفردات
اآلخر اصطناعي ،ومنها مركبات الكلوروفلوروكربون .CFCs
التقنية :التطبيق العميل للمعرفة
يوميا مكونة من مادة هل�ا كتلة .والكتلة هي مقياس
ربام الحظت أن األش�ياء التي نس�تعملها ًّ
العلمية.
حيزا ،لكن هل اهلواء مادة؟ أنت ال تستطيع رؤية اهلواء
كمية املادة .فالكتاب له كتلة ويشغل ً
أو اإلحس�اس ب�ه أحيا ًنا ،لكنك عندم�ا تنفخ بالو ًنا فإنه يتمدد ليس�مح للهواء بالدخول فيه،
املفردات اجلديدة
ويصب�ح أثقل من ذي قبل ،وهلذا فاهلواء م�ادة .هل كل يشء مادة؟ األفكار واآلراء التي متأل
الكتلة
رأس�ك ليس�ت مادة ،وكذلك احلرارة والضوء وموجات الراديو واملجاالت املغناطيسية .ما
الوزن
األشياء التي ليست مادة؟ اذكر بعضها.
النموذج
مقياس�ا لكمية
الكتلة والوزن هل س�بق أن اس�تعملت ميزا ًنا لقياس وزنك؟ الوزن ليس
ً
املادة فحسب ،وإنام هو ً
أيضا مقياس لقوة جذب األرض للامدة .وقوة اجلذب ليست ثابتة يف
مجي�ع األماكن على األرض؛ فهي تصبح أقل عندما نتحرك بعيدً ا عن س�طح األرض .ربام مل
ريا حيدث ح ًّقا.
تالحظ فر ًقا يف وزنك عندما تنتقل من مكان إىل آخر ،لكن فر ًقا صغ ً

الش�كل  1-7كل �ش ��يء يف ه ��ذه ال�ص ��ورة
مادة وله كتلة ووزن.
قارن بني الكتلة والوزن.
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منوذج تو�سعة الحرم املكي
الش�كل  1-8ي�س ��تعمل العلم ��اء
النم ��اذج لتو�ضي ��ح الأف ��كار املعق ��دة
كرتكيب البنايات .كما �أنهم ي�ستعملون
النم ��اذج الختب ��ار مفه ��وم ،كت�صميم
جديد لطائرة قبل �إنتاجها.
ا�ستنتج .ملـــاذا ي�ستعمل الكيميائيون
النماذج لدرا�سة الذرات؟
المطويات

ضم�ن مطويت�ك معلومات م�ن هذا
ّ
القسم.

املفردات
�أ�صل الكلمة
الوزن

االس�تعامل العلم�ي :ال�وزن ه�و مقياس
لكمي�ة امل�ادة ولقوة اجلاذبي�ة الواقعة عىل
جسم ما.
وزن اجلس�م هو حاص�ل رضب كتلته يف
تسارع اجلاذبية األرضية املحيل.
االس�تعامل الش�ائع :ال�وزن ه�و الثق�ل
النسبي جلسم ما.
فنق�ول ً
مثلا :إن األرن�ب ق�د نما برسعة
لدرج�ة أن وزن�ه تضاع�ف يف بضع�ة
أسابيع.
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منوذج طائرة

ق�د يبدو من األنس�ب للعلامء أن يس�تعملوا الوزن بدلاً من الكتل�ة ،إال أن هذا غري
عميل ،بل األفضل قياس كتلة األجس�ام .ملاذا؟ ألن كتلة اجلس�م ثابتة يف أي مكان،
بخلاف الوزن ال�ذي خيتلف من مكان إىل آخر؛ بس�بب اختالف ق�وة اجلاذبية من
م�كان إىل آخ�ر ،مم�ا يتطلب معرفة ق�وة اجلاذبي�ة يف األماكن التي يقارن�ون فيها بني
األوزان .وملا كانت الكتلة مستقلة عن قوة اجلاذبية فإهنم يستعملون مقياس الكتلة.
الرتكي��ب واخلوا�ص املالحظة ما الذي تس�تطيع أن تش�اهده يف بناء مدرس�تك
م�ن اخل�ارج؟ أنت تع�رف أن البناء حيوي أكثر مما تس�تطيع مش�اهدته م�ن اخلارج؛
فأنت ال تس�تطيع مش�اهدة قضبان احلديد داخل اجلدران ،والتي تعطي البناء شكله
واستقراره وثباته.
خ�واص معظم املواد واضحة ،ال حتتاج إىل جمهر لرؤيتها .وترتكب األنواع املختلفة
م�ن املواد م�ن حولك م�ن عنارص مكون�ة من جس�يامت تس�مى ذرات .والذرات
صغرية جدًّ ا حتى أنه ال يمكن رؤيتها باملجاهر الضوئية .وهلذا تعدّ الذرات جسيامت
حيزا يس�اوي النقطة املوجودة يف آخر
حتت جمهرية؛ فرتيليون ذرة يمكن أن تش�غل ً
هذه اجلملة .وتفرس بنية املادة وتركيبها وس�لوكها عىل املس�توى حتت املجهري ،أو
املس�توى الذري .وكل ما نالحظه عن امل�ادة يعتمد عىل تركيب الذرات والتغريات
التي حتدث هلا.

هت�دف الكيمياء إىل تفسير األحداث التي ال ُت َرى بالعين املجردة ،والتي ينتج عنها
مرئي
تغريات ملحوظة .وتعد النامذج إحدى طرائق توضيح ذلك .النموذج تفسري ّ
ّ
ري�ايض للبيانات التجريبية .ويس�تعمل العلامء عدة أن�واع من النامذج
لفظ�ي أو
أو
ّ
لتمثيل األش�ياء التي يصعب مشاهدهتا ،ومنها املواد املستعملة يف البناء ،والنموذج
احلاس�ويب للطائرة املبني يف الش�كل  ،1-8كام يس�تعمل الكيميائي�ون نامذج خمتلفة
لتمثيل املادة.
ماذا قر�أت؟ حدد نوعني آخرين من النامذج التي يستعملها العلامء.

بع�ض فروع الكيمياء

اجلدول 1-1

الفرع

جمال الدرا�سة

الكيمياء العضوية

املواد التي حتتوي كربون

الكيمياء غري العضوية

املواد التي ال حتتوي عىل كربون عمو ًما

الكيمياء التحليلية

أنواع املواد ومكوناهتا

الكيمياء البيئية

املادة والبيئة

الكيمياء الفيزيائية

الكيمياء احليوية

الكيمياء االصطناعية
كيمياء املبلمرات

الكيمياء الذرية

الكيمياء احلرارية

سلوك املادة وتغرياهتا وتغريات الطاقة املصاحبة هلا

�أمثلة
األدوية ،والبالستيكات

املعادن ،والفلزات والالفلزات ،وأشباه املوصالت

رسعة التفاعالت ،وآلية التفاعالت
األغذية ،وضبط جودة املنتجات

املادة والعمليات احليوية يف املخلوقات احلية

التمثيل الغذائي ،والتخمر

العمليات الكيميائية يف الصناعة

األصباغ ،ومواد الطالء

املبلمرات واملواد البالستيكية

التلوث ،والدورات الكيميائية احليوية

األنسجة ،ومواد الطالء ،والبالستيكات

نظريات تركيب املادة

الروابط ،وأشكال املدارات ،واألطياف اجلزيئية والذرية،

احلرارة الناجتة عن العمليات الكيميائية

حرارة التفاعل

والرتكيب اإللكرتوين

الكيمياء :علم �أ�سا�سي
Chemistry: The Central Science
عل�م الكيمياء هو دراس�ة امل�ادة والتغريات التي تط�رأ عليها .إن فهم علم م�ادة الكيمياء
أساس�يا لكل العل�وم :األحياء والفيزي�اء واألرض والبيئة وغريها .وبس�بب وجود
يع�دُّ
ًّ
أنواع كثرية من املادة فإن جماالت الدراسة يف الكيمياء تتنوع؛ إذ تقسم الكيمياء تقليد ًّيا إىل
فروع تركز عىل دراس�ة معينة ،ولكن الكثري منها يتداخل ،كام هو مبني يف اجلدول .1-1
فالكيمياء العضوية وكيمياء املبلمرات تشرتكان يف دراسة البالستيك.

التقومي

1-2

الخالصة
النماذج أدوات يس�تعملها العلماء
ومنهم الكيميائيون لتفسير األحداث
التي ال ترى بالعني املجردة.
املالحظ�ات التي يمك�ن رؤيتها بالعني
املج�ردة للامدة تعكس س�لوك الذرات
التي ال يمكن رؤيتها بالعني املجردة.
هناك ف�روع عدة لعل�م الكيمياء ،منها
الكيمي�اء العضوي�ة وغير العضوي�ة
والفيزيائية والتحليلية واحليوية.

 8.8الفكرة الرئيسة فس سبب وجود عدة فروع لعلم الكيمياء.
9.9فس ملاذا يستعمل العلامء الكتلة بد ً
ال من الوزن يف قياساهتم؟
1010خلص ملاذا جيب عىل الكيميائيني أن يدرسوا التغريات التي ال ترى بالعني
املجردة؟
1111استنتج سبب استعامل الكيميائيني للنامذج لدراسة املادة التي ال ترى
بالعني املجردة.
سم ثالثة نامذج يستعملها العلامء ،وبني فائدة كل منها.
ِّ 1212
قوم كيف يمكن أن خيتلف وزنك وكتلتك عىل سطح القمر (جاذبية
ِّ 1313
القمر تساوي سدس جاذبية األرض)؟
قوم هل يتغري وزنك يف أثناء صعودك وهبوطك يف املصعد؟ فسرّ إجابتك.
ِّ 1414
21

1-3
الأهداف
حتدِّ د خطوات الطريقة العلمية.
تقارن بني أنواع البيانات.
حتدِّ د أنواع املتغريات

ت�صف الفرق بني النظرية والقانون
العلمي.

مراجعة املفردات
الطريق��ة النظامية :أس�لوب
منظم حلل املشكالت.

املفردات اجلديدة

الطريقة العلمية
البيانات النوعية
البيانات الكمية
الفرضية
التجربة
املتغري املستقل
املتغري التابع
الضابط
االستنتاج
النظرية
القانون العلمي

رابط الدر�س الرقمي

الطرائق العلمية

Scientific Methods

www.ien.edu.sa

الفكرة الرئيسة يتب��ع العلماء الطريق��ة العلمية لطرح �أ�سئل��ة ،واقرتاح �إجابات
لها ،واختبارها ،وتقومي نتائج االختبارات.
الرب��ط م��ع احلياة ماذا تفع�ل إذا أردت أن تقوم برحلة طويل�ة؟ هل تأخذ معك مجيع
مالبسك يف حقيبة ،أم أنك ختطط ملا تلبسه؟ إن إعداد خطة هو األفضل عمو ًما .وكذلك
ً
خططا تساعدهم عىل استقصاء العامل.
يطور العلامء

الطريقة النظامية يف البحث

A Systematic Approach

ربام قمت بإجراء جتربة خمتربية مع زمالئك يف صفوف س�ابقة .لذلك أنت تعرف أن كل
فرد يف املجموعة قد يكون لديه فكرة خمتلفة عن طريقة إجراء التجربة .هذا االختالف يف
اآلراء يعد من فوائد العمل اجلامعي .إن تبادل األفكار بفاعلية بني أفراد املجموعة وربط
معا إلجياد حل يتطلب بذل جهد يف العمل اجلامعي.
املشاركات الفردية ً

يق�وم العلماء بعملهم بطرائق متش�اهبة؛ فكل عامل حي�اول فهم عامله بنا ًء على رؤية فردية
وإبداع ذايت ،وغال ًبا ما َيس�تخلص أعامل عدة علامء للوصول إىل فهم جديد للموضوع.
لذا قد يكون من املفيد أن يستعمل العلامء خطوات موحدة لتنفيذ جتارهبم.
الطريقة العلمية طريقة منظمة تس�تعمل يف الدراس�ات العلمية ،سواء أكانت كيميائية أو
حيوي�ة أو فيزيائي�ة أو غري ذلك .ي ّتبع العلامء الطريقة العلمية حلل املش�كالت ،وللتحقق
م�ن عمل العلامء اآلخرين .ويبني الش�كل  1-9نظرة عامة خلط�وات الطريقة العلمية.
وال يقص�د هب�ذه اخلطوات أن تنفذ بالرتتي�ب .لذا جيب عىل العلماء أن َي ِصفوا طرائقهم
عند عرض نتائج أبحاثهم .وإذا مل يستطع العلامء اآلخرون تأكيد النتائج باتباع اخلطوات
نفسها فإن هناك ًّ
شكا يف صدق النتائج.

الشكل  1-9تكرر خطوات الطريقة العلمية �إىل �أن تدعم الفر�ضية �أو تلغيها.
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�6.6ضع قطرة واحدة من كل نوع من �أربعة �أنواع من ملونات الطعام يف
تطوير مهارات المالحظة
�أربع ��ة �أماكن على �سطح احلليب .ال ت�ض ��ع �أي قطرة ملون يف مركز
مل�اذا تع�د مه�ارات املالحظ�ة مهم�ة يف الكيمي�اء؟ تس�تعمل
الطبق.
املالحظات عادة للوصول إىل اس�تنتاجات .االستنتاج تفسري أو 7.7كرر اخلطوتني  3و . 4

توضيح للمالحظة.

FF G EE F

التحليل
�1.1صف ما �شاهدته يف اخلطوة .4
خطوات العمل
�2.2صف ما �شاهدته يف اخلطوة .7
N LL M
ال�سالمة يفKK BL
بطاقةJJAK I
لI J H
N M
L
K
J
I
عنيH .
التجاربEO MMD
دليل C
من�صة PPG
العمليةNNعلىOOFP
P
O
I 1.G1G Hام Hأ
�2.2أ�ض ��ف م ��اء �إىل طبق ب�ت�ري حتى ارتف ��اع  ،0.5 cmث ��م ا�ستعمل 3.3ا�س��تنتج الزيت والدهن يف احلليب وال�شحم ينتميان �إىل فئة من
املواد ت�س ��مى "ليبيدات" .ماذا ت�س ��تنتج عند �إ�ض ��افة املنظف �إىل
مدرجا لقيا�س  1mLمن زيت نباتي ،و�أ�ضفه �إىل الطبق.
خمبا ًرا ً
�صحن املاء؟
3.3اغم�س ر�أ�س عود �أ�سنان يف �سائل تنظيف الأواين.
ف�سر .ملاذا كانت مهارات املالحظة مهمة يف هذه التجربة؟
4.4اجعل ر�أ�س العود يالم�س املاء يف مركز الطبق ،و�سجل مالحظاتكّ 4.4 .
�5.5أ�ضف حلي ًبا كامل الد�سم �إىل طبق برتي �آخر حتى ارتفاع .0.5 cm
املالحظة تب�دأ الدراس�ة العلمي�ة ع�ادة بمالحظ�ة بس�يطة .واملالحظ�ة عملية مجع
معلوم�ات .وغال ًب�ا ما تكون املالحظ�ات األولية الت�ي يقوم هبا العلماء بيانات نوعية
(معلومات تصف اللون أو الرائحة أو الشكل أو بعض اخلواص الفيزيائية األخرى).
وعمو ًما فإن كل يشء يتصل باحلواس اخلمس هو نوعي ،مثل :كيف يبدو يشء ما؟ ما
ملمسه؟ ما طعمه؟ ما رائحته؟

نوعا آخر م�ن البيان�ات؛ فقد يقيس�ون درجة احل�رارة ،أو
جيم�ع الكيميائي�ون ع�ادة ً
الضغط ،أو احلجم ،أو كمية املادة الناجتة عن التفاعل .هذه املعلومات الرقمية تسمى
«بيان�ات كمي�ة» ،وه�ي تبني رسعة الشيء ،أو طول�ه أو حجمه .ما البيان�ات الكمية
والبيانات النوعية التي تستطيع مجعها من الشكل 1-10؟

الش�كل  1-10البيان ��ات الكمي ��ة
معلومات رقمية� .أما البيانات النوعية فهي
مالحظات تو�صف با�ستعمال احلوا�س.
ع�ّيّ البيانـــ ��ات الكمي ��ة والنوعي ��ة يف
ال�صورة.

الفر�ضية ّ
تذكر ما درس�ته عن قصة املادتني يف القس�م  .1-1اكتش�ف الكيميائيان مولينا
وروالند وجود مركبات الكلوروفلوروكربون  CFCsقبل أن تبينّ البيانات الكمية تناقص
مس�توى غاز األوزون يف السرتاتوس�فري .وقد تو ّلد لدهيام فضول ملعرفة مدة بقاء  CFCsيف
اجل�و ،فقام�ا بفحص التفاعالت التي يمكن أن جتري بني املواد الكيميائية املختلفة يف اجلو،
لقد اكتشف مولينا وروالند أن مركبات  CFCsتبقى ثابتة يف اجلو لفرتة طويلة ،لكنهام عرفا
تنص على أن هذه املركبات
أن ه�ذه امل�واد تصعد إىل طبق�ات اجلو العليا ،فوضع�ا فرضية ّ
تتح ّلل نتيجة التفاعل مع األش�عة فوق البنفس�جية اآلتية من الش�مس .كما وضعا فرضية
تن�ص على أن الكلور الناتج ع�ن هذا التفاع�ل حيطم جزيئات غ�از األوزون .إذن
أخ�رى ّ
الفرضية عبارة عن تفسري مؤقت لظاهرة ما أو حدث متت مالحظته ،وهو قابل لالختبار.
ماذا قر�أت؟ ا�ستنتج ملاذا تكون الفرضية مؤقتة؟
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التجارب ال معنى للفرضية ما مل يكن هناك بيانات تدعمها .وهكذا فإن وضع الفرضية
يس�اعد العامل على الرتكيز على اخلطوة اآلتي�ة يف الطريق�ة العلمية .التجرب�ة جمموعة من
املش�اهدات املضبوطة التي ختترب الفرضية .وعىل العلماء أن يصمموا بعناية جتربة أو أكثر
وين ّفذوه�ا من أج�ل اختبار املتغريات .واملتغير كمية أو حالة قد يكون هل�ا أكثر من قيمة
واحدة.

افرتض أن معلم الكيمياء طلب إىل طالب صفك استعامل املواد املوجودة يف الشكل 1-11

الش�كل  1-11هذه املواد ميكن
�أن ت�ستعمل لقيا� ��س �أثر درجة احلرارة
يف �سرعة ذوبان ملح الطعام.

لتصميم جتربة الختبار الفرضية القائلة إن ملح الطعام يذوب يف املاء الس�اخن أرسع من
o
ذوبانه يف املاء الذي درجة حرارته تساوي درجة حرارة الغرفة (.)20 C

وألن درج�ة احل�رارة ه�ي املتغري الذي ختط�ط لتغيريه فهي متغري مس�تقل .ف�إذا وجدت
o
جمموعت�ك أن كمي�ة م�ن امللح ت�ذوب متا ًما خالل دقيق�ة واحدة عند  ،40 Cف�إن الكمية
o
نفسها حتتاج إىل  3دقائق لتذوب متا ًما عند درجة  20 C؛ وذلك ألن درجة احلرارة تؤثر يف
تبعا لتغري
ريا ً
رسعة ذوبان امللح .وتس�مى رسعة الذوبان هذه متغ ً
تابعا ؛ألن قيمتها تتغري ً
املتغري املستقل .ورغم أن جمموعتك تستطيع حتديد الكيفية التي تغري هبا املتغري املستقل إ ّ
ال
أهنا ال تستطيع التحكم يف الكيفية التي يتغيرّ هبا املتغري التابع.
ماذا قر�أت؟ و�ضح الفرق بني املتغري املستقل واملتغري التابع.

عوامل أخرى ما العوامل األخرى التي تستطيع تغيريها يف جتربتك؟ هل تؤثر كمية امللح
التي تستعملها ،أو كمية املاء ،أو حتريك املخلوط يف النتائج؟ إن اإلجابة عن هذه األسئلة
ربما تكون باإلجي�اب .لذا فإن نتائج التجربة س�تختلف .ومن َثم فإن املتغري املس�تقل هو
الوحيد الذي ُيس�مح بتغييره يف التجربة املخطط هلا جيدً ا .أما العامل الثابت فال يس�مح
بتغييره يف أثن�اء التجربة .ولذلك فإن كمية امللح وكمية املاء وحتريك املزيج جيب أن تبقى
ثابتة عند أي درجة حرارة.
من املهم وجود ضابط للمقارنة يف كثري من التجارب .ففي التجربة السابقة يعد املاء عند
ً
ضابطا من نوع آخر؛ فقد أضيف
درجة حرارة الغرفة هو الضابط .ويبني الشكل 1-12
كاشف كيميائي إىل كل من األنابيب الثالثة ،وهناك حملول محيض يف األنبوب املوجود عن
حتول لون الكاش�ف فيه إىل األمحر .أما األنبوب األوس�ط فيحتوي عىل ماء،
اليس�ار ،لذا َّ
ولون الكاشف فيه أصفر .وأما األنبوب األيمن فيحتوي عىل حملول قاعدي ،وحتول لون
الكاشف فيه إىل أزرق.
الش�كل  1-12لأن حمو�ض ��ة املحاليل يف ه ��ذه الأنابيب
معروفة فمن املمكن �أن ت�ستعمل بو�صفها �ضوابط يف جتربة ما.
ا�ستنت��ج �إذا �أ�ض ��يف كا�ش ��ف كيميائ ��ي �إىل حملول جمهول
احلمو�ض ��ة فكي ��ف حت ��دد م ��ا �إذا كان املحل ��ول حم�ض� � ًّيا �أو
متعاد ًال �أو قاعد ًّيا؟
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تتحد ذرة �أك�سجني  Oمع �أول �أك�سيد الكلور  ClOليك ِّونا غاز ث ��م يقوم الكلور بتدمري غ ��از الأوزون باالحتاد معه

الأك�س ��جني O 2والكلور  ،Clثم يتحد الكلور احلر مع جزيء وتكوي ��ن غ ��از الأك�س ��جني O 2و�أول �أك�س ��يد الكلور
.ClO
غاز �أوزون �آخر ،وتتكرر العملية.

تنب� ��أ من ��وذج مولين ��ا وروالن ��د �أن الأ�ش ��عة ف ��وق
البنف�سجية جتعل الكلور  Clينف�صل عن CCl3F
�أحد مركبات .CFCs

الشكل  1-13يبني منوذج مولينا وروالند كيف تدمر مركبات  CFCsغاز الأوزون.
ضب�ط املتغريات التفاعالت املوصوفة أعاله بني  CFCsوغاز األوزون يف نموذج مولينا
وروالند تضم عدة متغريات .فعىل س�بيل املثال ،هناك غازات أخرى غري غاز األوزون
يف السرتاتوس�فري .ل�ذا ف�إن من الصعب حتدي�د م�ا إذا كان أحد هذه الغ�ازات أو كلها
تس�بب تناقص غ�از األوزون .كام أن الرياح وتغيرُّ األش�عة فوق البنفس�جية قد يغيرِّ ان
من نتائج أي جتربة يف أي وقت ،مما جيعل املقارنة صعبة .وقد يكون من األس�هل أحيا ًنا
حماكاة الظروف خمترب ًّيا ،بحيث يمكن ضبط املتغريات بسهولة.
ريا من البيان�ات ،وهذه البيانات يأخذها
اال�س��تنتاج يمك�ن أن ُتظهر التجربة ً
قدرا كب ً
العلماء عادة ،وحيللوهنا ،ويقارنوهنا بالفرضية للتوصل إىل اس�تنتاج .واالس�تنتاج حكم
قائ�م على املعلومات التي يتم احلصول عليها .نحن ال نس�تطيع إثبات فرضية ما .وهلذا
عندم�ا تؤيد البيانات الفرضية فإن ذلك يشير فق�ط إىل أن الفرضية قد تكون صحيحة.
وإذا جاءت بعد ذلك بيانات ال تدعم الفرضية فعلينا رفض الفرضية أو تعديلها.

وض�ع مولينا وروالند فرضية عن ثبات مركبات  CFCsيف طبقة السرتاتوس�فري ،ومجعا
نموذجا يقوم في�ه الكلور الناتج ع�ن تفكك CFCs
ط�ورا
ً
بيان�ات تؤي�د فرضيتهام ،كام َّ
بالتفاعل مرة بعد أخرى مع غاز األوزون.

المطويات

ضمن مطويتك معلومات من هذا
ِّ
القسم.

كما أنه يمكن اختبار النموذج واس�تعامله يف القي�ام بتوقعات .فقد توق�ع نموذج مولينا
تك�ون الكلور وتناقص غ�از األوزون ،كما هو مبني يف الش�كل  .1-13كام
وروالن�د ُّ
ً
دليلا عىل تفاعل غ�از األوزون والكل�ور عندما قامت
وج�دت جمموع�ة بحثية أخرى
بإجراء قياس�ات يف طبقة السرتاتوس�فري .لكن هذه املجموع�ة مل تعرف مصدر الكلور.
وتوصال إىل اس�تنتاج أن غاز
لق�د توق�ع مولينا وروالن�د يف نموذجهام مصدر الكل�ور،
َّ
األوزون يف السرتاتوس�فري يمك�ن أن يتحط�م بفعل مركب�ات  ،CFCsوكان لدهيام دعم
ٍ
كاف لفرضيتهام ّ
مكنهام من رْ
نش اكتشافهام ،ففازا بجائزة نوبل عام 1995م.
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الشكل  1-14ينطبق قانون نيوتن للجاذبية على
كل قفزة من قفزات ه�ؤالء املظليني مهما تعددت.

النظرية والقانون العلمي

النظرية تفسير لظاهرة طبيعية بنا ًء عىل مش�اهدات واس�تقصاءات مع م�رور الزمن .ولعلك
س�معت عن نظرية أينش�تاين يف النس�بية ،أو عن النظرية الذرية .تص�ف النظرية عمو ًما ً
مبدأ
رئيس�ا يف الطبيعة تم دعمه مع مرور الزمن .ولكن النظريات كلها تبقى عرضة للبحث ،وقد
ً
يت�م تعديلها .كام أن النظريات تؤدي غال ًبا إىل اس�تنتاجات جدي�دة .وتعد النظرية ناجحة إذا
أمكن استعامهلا للقيام بتوقعات صحيحة.

ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ



ﺗﺠﺮﺑﺔ

ﻋﻤﻠﻴﺔ التقنيات المختبرية
والسالمة في المختبر


التقومي

يتوص�ل ع�دد من العلامء أحيا ًنا إىل االس�تنتاجات نفس�ها ع�ن بعض العالق�ات يف الطبيعة،
وال جي�دون أي اس�تثناءات هل�ذه العالق�ات .أن�ت تعرف مث ً
ال أن�ه مهام كان ع�دد مرات قفز
املظليين م�ن الطائرة -كام هو مبني يف الش�كل  - 1-14فإهنم يعودون دائماً إىل األرض .لقد
كان إس�حق نيوتن متأكدً ا من وجود قوة جتاذب بني مجيع األجس�ام .لذا اقرتح القانون العام
عز ّ
وجل يف الطبيعة تدعمها
للجاذبية .إن قانون نيوتن قانون علمي يصف عالقة أوجدها اهلل ّ
يطوروا فرضيات وجتارب أخرى لتفسري وجود هذه العالقات.
عدة جتارب .وعىل العلامء أن ِّ

1-3

الخالصة
الطرائ�ق العلمي�ة طرائ�ق منظم�ة حلل
املشكالت.

البيان�ات النوعي�ة تص�ف مالحظة ما،
والبيانات الكمية تستعمل األرقام.

املتغريات املسـتقلـة ُتـغيرَّ يف التجربـة،
تبعا لتغري
أما املتغريات التابعـة فتتغري ً
املتغريات املستقلة.

النظرية فرضية يدعمها الكثري من
التجارب.
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 1515الفكرة الرئيسة فس ملاذا ال يستعمل العلامء جمموعة حمددة من اخلطوات
يف كل بحث يقومون به؟
1616فرق أعط مثالاً عىل بيانات كمية وآخر عىل بيانات نوعية.
َ 1717قوم ُطلب إليك أن تدرس أثر درجة احلرارة يف حجم بالون ،فوجدت أن
حجم البالون يزداد عند تسخينه .ما املتغري املستقل؟ وما املتغري التابع؟
وما العامل الذي بقي ثاب ًتا؟ وما الضابط الذي ستقارن به؟
وصف العامل شارل العالقة املبارشة بني درجة احلرارة واحلجم جلميع
َ 1818ميز َ
الغازات عند ضغط ثابت .هل نسمي هذه العالقة قانون شارل أم نظرية
شارل؟ ملاذا؟
النامذج العلمية اجليدة يمكن فحصها واستعامهلا للقيام بتوقعات.
َ 1919فس
ُ
ماذا توقع نموذج مولينا وروالند عن كمية غاز األوزون يف اجلو عند
ازدياد كمية CFCs؟

1-4
الأهداف
تقارن بين البح�ث النظري،
والبحث التطبيقي ،والتقنية.

ُتط ِّب��ق تعليمات السلامة يف
املخترب.

مراجعة املفردات
ا�صطناعي :يشء من صنع اإلنسان
وقد ال يوجد يف الطبيعة.

املفردات اجلديدة
البحث النظري
البحث التطبيقي

رابط الدر�س الرقمي

البحث العلمي
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الفكرة الرئيسة بع���ض البح��وث العلمي��ة ت�ؤدي �إىل تطوي��ر تقنيات ميك��ن �أن حُت ِّ�سن
حياتنا والعامل من حولنا.
الربط مع الحياة كثري من املعلومات التي حصل عليها العلامء من خالل البحث النظري
تس�تعمل حلل مش�كلة ،أو تلبي حاجة حمددة .فقد اك ُتشفت األشعة السينية ( )X-raysمث ً
ال
(أساس�يا) عىل أنابيب التفريغ الكهربائي ،ثم اكتش�فوا
عندما كان العلامء جيرون بح ًثا نظر ًّيا
ًّ
أن هذه األشعة يمكن أن تستعمل يف التشخيص الطبي.

�أنواع الدرا�سات والأبحاث العلمية
Types of Scientific Investigations
َّ
يطلع الناس كل يوم  -من خالل وسائل اإلعالم ،ومنها التلفزيون والصحف واملجالت
واإلنرتنت -عىل نتائج األبحاث العلمية ،التي يتعلق كثري منها بالبيئة أو الدواء أو الصحة.
كيف يستعمل العلامء البيانات الكمية والنوعية حلل األنواع املختلفة من املشكالت العلمية؟
جيري العلامء بحو ًثا نظرية للحصول عىل املعرفة من أجل املعرفة نفسها .فقد كان مولينا
وروالند مدفوعني بحب االستطالع ،فقاما بإجراء بحوث نظرية عىل  CFCsوتفاعالهتا مع
غاز األوزون ،ومل يكن هناك أي دليل بيئي يف ذلك الوقت عىل وجود عالقة بني نموذجهام
ترسع تفكك غاز
وطبقة السرتاتوسفري .وقد بينَّ بحثهام أن مركبات  CFCsيمكن أن ِّ
األوزون حتت ظروف معينة يف املخترب.
وبمرور الوقت أشري إىل وجود ثقب يف طبقة األوزون عام 1985م ،وأجرى العلامء قياسات
عن كميات  CFCsيف السرتاتوسفري دعمت فرضية احتامل مسؤولية  CFCsعن تفكك غاز
األوزون .وهكذا حتول البحث النظري الذي أجري من أجل املعرفة إىل بحث تطبيقي.
والبحث التطبيقي بحث جيرى حلل مشكلة حمددة .فام زال العلامء يراقبون كميات  CFCsيف
اجلو والتغريات السنوية يف كمية غاز األوزون يف السرتاتوسفري ،انظر الشكل  .1-15كام
جترى أبحاث تطبيقية من أجل احلصول عىل بدائل ملركبات  CFCsالتي أصبحت ممنوعة.

الش�كل  1-15جه ��از مطياف الأ�شعة ف ��وق البنف�سجية
واملرئية ي�ستعمل لقيا�س كمية غ ��از الأوزون والغازات الأخرى
املوج ��ودة يف ال�سرتاتو�سفري يف �أثن ��اء �أ�شهر ال�شتاء املعتمة يف
القارة املتجمدة اجلنوبية.
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الش�كل  1-16ت�ستعم ��ل خي ��وط
النايل ��ون يف كث�ي�ر م ��ن املنتج ��ات ،وكان
قبل احل ��رب العاملية الثاني ��ة ي�ستعمل يف
الأغرا�ض الع�سكرية.

ت�ستعمل �ألياف النايلون يف �صناعة �أ�شرطة التثبيت.

خيوط النايلون ميكن �سحبها من �سطح املحلول.

اكت�ش��افات غري مق�ص��ودة مل تش�هد الصناعة حقبة كهذه من قبل .فمن املمكن أن تس�اهم
املواد وأس�اليب التصنيع املبتكرة يف فتح آفاق جديدة مس�تقب ً
ال؛ ولي�س هناك مكان أفضل من
مشروع « نيوم »NEOM؛ والذي ُيع�دّ بيئة لتمكني نخبة العقول وأمهر الكفاءات من جتس�يد
األفكار الرائدة يف عامل يصنعه اخليال * .املصدر :كتيب مرشوع نيوم NEOM؛ ص.12:
ريا ما يجُ ري العلامء جتارهبم ،ثم يتوصلوا
وسيوفر مرشوع نيوم  NEOMبيئة مثالية للعلامء ،فكث ً
إىل نتائج خمتلفة عام كانوا يتوقعون .وهناك الكثري من االكتشافات العلمية التي مل تكن متوقعة.
ولعلك تعرف املثالني اآلتيني من هذه االكتشافات.
الـربــط مع علم الأحياء يعد ألكس�ندر فلمنج من املش�هورين يف القيام باكتشافات غري متوقعة.
ويف بعض هذه االكتشافات وجد فلمنج أن أحد األطباق املحتوية عىل بكترييا ستافيلوكوكس
تل�وث بعف�ن ( ُفطر) أخضرُ ،عرف فيام بعد بفطر البنس�لني ،فق�ام بمراقبته بح�رص واهتامم،
والحظ وجود منطقة خالية حوله ماتت فيها البكترييا .يف هذه احلالة علم أن مادة كيميائية من
الفطر (البنسلني) سببت قتل البكترييا.
ويعد اكتشاف النايلون مثا ً
ال آخر عىل االكتشافات غري املقصودة .ففي عام 1931م قام موظف
يدعى جوليان هيل بغمس قضيب زجاجي ساخن يف خملوط من املحاليل ،وبشكل غري متوقع
سحب أليا ًفا طويلة كتلك املبينة يف الشكل  .1-16تابع هيل وزمالؤه تطوير هذه األلياف إىل
حرير اصطناعي يتحمل درجات احلرارة العالية ،حتى تم تطوير النايلون يف عام 1934م .وخالل
احلرب العاملية الثانية كان النايلون يستعمل بدي ً
ال للحرير يف املظالت .أما اليوم فيستعمل بكثرة
يف صناعة األنسجـة وبعض أنواع البالستيك وأرشطة التثبيت ،كمـا يف الشكل .1-16
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الطالب يف املخترب Students in the Laboratory
س�وف تتعل�م حقائ�ق كثرية عن امل�واد يف أثناء دراس�تك للكيمياء .كام س�تقوم بإجراء بحوث
وجتارب تستطيع من خالهلا وضع فرضيات واختبارها ،ومجع البيانات وحتليلها ،واستخالص
النتائج .عندما تعمل يف خمترب الكيمياء تكون مسؤو ً
ال عن سالمتك وسالمة من يعملون معك؛
معا يف م�كان صغري ،لذا يكون من امله�م أن يامرس كل
فف�ي املختبر قد يعمل عدة أش�خاص ً
منهم أس�اليب عمل آمنة .ويضم اجلدول  1-2قائمة بتعليامت السلامة التي جيب أن تتبعها
يف كل مرة تدخل فيها إىل املخترب ،وهي تعليامت يستعملها الكيميائيون وغريهم من العلامء.

اجلدول 1-2
1.1ادرس التجربة العلمية (املختربية) املحددة لك قبل أن تأيت إىل
املخترب ،وإذا كان لديك أسئلة فاطلب مساعدة املعلم.

ال�سالمة يف املخترب
1616احفظ املواد القابلة لالشتعال بعيدً ا عن اللهب.

2.2ال تجُ ر التجارب دون إذن معلمك ،وال تعمل بمفردك أبدً ا .تعلم
كيف تطلب املساعدة عند الرضورة.

1717ال تس�تعمل امل�واد الس�امة والقابل�ة لالش�تعال إال حتت إرشاف
معلمك .استعمل خزانة طرد الغازات عند استعامل هذه املواد.

4.4الب�س النظارة الواقي�ة ومعطف املختبر يف أثناء العم�ل .والبس
قفازات عندما تس�تعمل امل�واد الكيميائية التي تس�بب التهيج أو
يمكن امتصاص اجللد هلا .اربط الشعر إىل اخللف (للطالبات).

1919ال ّ
تسخن املخابري املدرجة أو السحاحات أو املاصات باستعامل
هلب بنزن.

3.3تفهم رموز السالمة .اقرأ مجيع عالمات التحذير وتقيد هبا.

5.5ال تلبس عدسات الصقة يف املخترب ،حتى حتت النظارات؛ ألهنا
قد متتص األبخرة ،وقد يصعب إزالتها.
6.6جتنب لبس املالبس الفضفاضة أو األشياء املتدلية مثل الشامغ.
والبس األحذية املغلقة عىل أصابع القدم.
والرشاب إىل املخترب وال تأكل يف املخترب أبدً ا.
7.7ال تدخل الطعام
َ

8.8اعرف مكان وكيفية استعامل طفاية احلريق وامل��اء ،وبطانية
احلريق ،واإلسعافات األولية ،وقواطع الغاز والكهرباء.
9.9نظف األش�ياء التي تنس�كب عىل األرض واملم�رات واألدوات،
وأخرب معلمك عن أي حادث أو جرح أو إجراء عميل خاطئ أو
عطل يف األدوات.

المست مادة كيميائية عينك أو جلدك فاغسلها بكميات كبرية
1010إذا
ْ
من املاء ،وأخرب معلمك عن طبيعة املادة.

توجه فوهة األنبوب إىل
1818عند تسخني مادة يف أنبوب اختبار ال ِّ
جسمك أو إىل شخص آخر ،وال تنظر أبدً ا يف فوهة األنبوب.

َّ 2020
توخ احلذر عند اإلمساك بأجهزة ساخنة أو زجاج ساخن؛
فالزجاج الساخن ال خيتلف يف مظهره عن الزجاج البارد.
2121ختلص من الزجاج املكسور ،واملواد الكيميائية غري املستعملة،
ونواتج التفاعالت كام يطلب املعلم.

2222اع�رف الطريق�ة الصحيح�ة لتحضير حماليل األمح�اض .أضف
احلمض دائماً إىل املاء ببطء.
ِ 2323
أبق منطقة امليزان نظيفة دائماً  ،وال تضع املواد الكيميائية عىل كفة
امليزان مبارشة.

2424بعد االنتهاء من التجربة نظف األدوات واحفظها ،ونظف مكان
العمل ،وتأكد من إطفاء الغاز وإغالق مصدر املاء .اغسل يديك
باملاء والصابون قبل أن تغادر املخترب.

1111تعام�ل مع امل�واد الكيميائية بحرص ،وتفح�ص بطاقات عبوات
املواد قبل اس�تخدامها يف التجربة .اق�رأ البطاقة ثالث مرات قبل
محلها ،ويف أثنائه وبعد إرجاعها إىل مكاهنا األصيل.
1212ال تأخ�ذ العب�وات إىل م�كان عمل�ك م�ا مل يطل�ب إلي�ك ذلك.
كؤوس�ا للحصول عىل املواد
اس�تعمل أنابيب اختبار أو أورا ًقا أو
ً
الكيميائي�ة .خ�ذ كميات قليل�ة؛ ألن احلصول عىل كمي�ة إضافية
الح ًقا أسهل من التخلص من الفائض.
1313ال ت ُِع ِد املواد الكيميائية غري املستعملة إىل العبوة األصلية.

1414ال تدخل القطارة يف عبوات املواد الكيميائية ،بل اسكب قلي ً
ال
من املادة الكيميائية يف كأس ،ثم استعمل القطارة.
1515ال تتذوق أبدً ا أي مادة كيميائية أو تسحبها بفمك ،بل باملاصة.
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ﻣﻌﺪﻝ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ CFC
)ﻣﻌﺪﻝ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻏﺎﺯ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻷﻃﻨﺎﻥ(
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Increase the average of life
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 20401احلد م��ن التلوث مبختلف �أنواعه
(مثل التلوث الهوائ��ي ،ال�صوتي ،واملائي،
والرتابي).

المطويات

ضمن مطويت�ك معلومات من هذا
ِّ
القسم.
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ﻛﻤﻴﺎﺕ  CFCsﰲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﳌﺘﺠﻤﺪﺓ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
)ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﱰﻳﻠﻴﻮﻥ(

الش�كل  1-17ه ��ذا الر�س ��م البياين يبني
تركي ��ز اثنني من مركب ��ات  CFCsيف اجلو فوق
القارة املتجمدة اجلنوبية ،واال�س ��تهالك العاملي
ملركبـات  CFCsمن  2000 – 1980م.

ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ  CFCﻭﻛﻤﻴﺎﺕ  CFCsﻓﻮﻕ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﳌﺘﺠﻤﺪﺓ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

The Story Continues

لنعد اآلن إىل املادتني اللتني س�بق احلديث عنهام .لقد حدث الكثري منذ أن وضع مولينا
وروالن�د فرضيتهما يف س�بعينيات القرن املايض ع�ن دور مركب�ات  CFCsيف تفكيك
األوزون اجلوي .ومن خالل البحوث التطبيقية وجد العلامء أن مركبات  CFCsليست
وحده�ا الت�ي تتفاعل مع غ�از األوزون ،وإنام هناك بعض املواد األخ�رى التي تتفاعل
مع�ه ً
 Cوميثيل الكلوروف�ورم LO 2
أيض�ا ،فرابع كلوريد الكرب�ون Cl 4
 C2H 3Cوبعض
املواد التي حتتوي عىل الربوم كلها تفكك غاز األوزون.

ميث��اق مونرتيال ألن تناقص األوزون أصب�ح موضع اهتامم العامل فقد تصدت دول
كثرية هلذه املش�كلة .وقد اجتمع هلذه الغاي�ة زعامء من عدة دول يف مونرتيال بكندا عام
1987م كان م�ن بينه�ا اململكة العربية الس�عودية ،ووقعوا عىل ميث�اق مونرتيال ،الذي
يقضي بموافق�ة الدول الت�ي وقعت ه�ذه االتفاقية عىل إهناء اس�تعامل ه�ذه املركبات،
ووض�ع قي�ود عىل كيفي�ة اس�تعامهلا  ،كام ش�اركت ووافقت على النظام املوحد بش�أن
املواد املس�تنفذة لطبقة األوزون لدول جملس التعاون ل�دول اخلليج العربية ا ُملعدّ ل عام
 ،2012والذي أحد أهدافه التخلص التام من اس�تهالك املواد املستنفذة لطبقة األوزون
وإحالل البدائل اآلمنة؛ وبام يتوافق مع املصالح الوطنية لدول املجلس وفقا لربتوكول
مونرتي�ال .وكما ت�رى يف الش�كل  1-17فإن االس�تعامل العاملي ملركب�ات  CFCsبدأ
يرتاجع بعد ميثاق مونرتيال .وعىل أي حال فإن الشكل يبني أن كمية  CFCsفوق القارة
املتجمدة اجلنوبية مل تتقلص مبارشة.
31

اختب��ار الر�س��م البياين حدد متى ب�دأت كمية مركبات  CFCsتس�تقر بعد توقيع
ميثاق مونرتيال؟

ثق��ب الأوزون حال ًّيا ع�رف العلماء ً
أيض�ا أن ثق�ب األوزون يتك�ون س�نو ًّيا
ف�وق الق�ارة املتجم�دة اجلنوبية يف فص�ل الربيع .وتتك�ون غيوم جليدي�ة يف طبقة
السرتاتوس�فري فوق هذه القارة عندما تنخفض درجات احلرارة هناك إىل -78˚C
كيميائيا.
وه�ذه الغي�وم حتدث تغيريات تس�اعد على إنتاج كل�ور وبروم نش�طني
ًّ
وعندم�ا تبدأ درج�ة احلرارة يف االرتف�اع يف الربيع يبدأ هذان العنرصان النش�طان
مس�ببني تناقصه ،األمر الذي يؤدي إىل حدوث ثقب
يف التفاعل مع غاز األوزون ِّ
يف األوزون ف�وق القارة املتجمدة اجلنوبية .كما حيدث تناقص لغاز األوزون فوق
القط�ب الشمايل ،لكن درجة احل�رارة ال تبقى منخفضة مدة كافي�ة هناك ،مما يعني
تناقصا أقل يف غاز األوزون عند القطب الشاميل.
ً
تكون ثقب األوزون فوق القارة القطبية
ماذا قر�أت؟ بينِّ العوامل التي تستثري ُّ
اجلنوبية.

يبين الش�كل  1-18ثق�ب األوزون ف�وق الق�ارة املتجم�دة اجلنوبية يف س�بتمرب
م�ن ع�ام 2005م .وقد بلغ س�مك طبقة األوزون حده األدنى يف ذلك الش�هر من
السنة .وإذا قارنت بني األلوان يف الصورة ومفتاح اللون فستدرك أن مستوى غاز
األوزون يقع بني  110 DUو .200 DUالحظ أن مس�توى غاز األوزون يف معظم
املنطقة املحيطة بثقب األوزون حوايل  ،300 DUوهو مستوى طبيعي.

الش�كل  1-18و�صل �سم ��ك طبقة الأوزون ف ��وق القارة
املتجمدة اجلنوبية �إىل �أقل �سمك له يف �سبتمرب  2005م .يبني
مفتاح الأل ��وان �أدناه ما ميثله كل لون يف هذه ال�صورة امل�أخوذة
بالقمر اال�صطناعي.
قارن كيف تختلف م�ستويات غاز الأوزون هذه عن امل�ستوى
الطبيعي له؟

كمية غاز الأوزون الكلية ( بوحدة الدوب�سون ) DU

550

440

330

220

110
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ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ



ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ

الفعال
االستعمال
ّ
لموقد بنزن



وم�ن اجلدي�ر بالذكر أن العلامء ال يزالون غري متأكدين من حتديد الوقت الذي تعود فيه

طبقة األوزون إىل ما كانت عليه .فقد توقعوا أهنا س�وف تعود إىل وضعها عام 2050م،
إلاّ أن النامذج احلاسوبية احلديثة تتوقع أهنا لن تبدأ يف استعادة وضعها قبل عام 2068م.
عىل أن حتديد موعد دقيق لذلك ليس مهماًّ  ،باستمرار اجلهود الدولية للحدّ من مشكلة

تآكل طبقة األوزون.

فوائد الكيمياء

The Benefits of Chemistry

ُيع�د الكيميائيون ج�ز ًءا من العلامء الذين حيلون الكثري من املش�كالت أو القضايا التي
نواجهه�ا هذه األيام .وهم ال يش�اركون فقط يف حل مش�كلة ت�آكل األوزون ،بل إهنم
يش�اركون يف التوصل إىل اكتش�اف بعض األدوية ولقاحات األم�راض ،ومنها اإليدز
واألنفلون�زا .وغال ًبا ما يرتبط الكيميائي مع كل موقف يمكن أن تتخيله؛ ألن كل يشء
مكون من مادة.
يف الكون َّ

مختبر تحليل البيانات
فسر الرسوم البيانية
كيف تختلف م�ستويات غاز الأوزون يف �أثناء ال�سنة يف القارة
املتجمدة اجلنوبية؟
تستمر بعض مراكز األبحاث يف مراقبة تركيز غاز األوزون
يف طبقة السرتاتوسفري فوق القارة املتجمدة اجلنوبية.

التفكري الناقد

البيانات واملالحظات
هذا الرسم البياين يعرض بيانات مجعها أحد مراكز األبحاث
فوق القارة املتجمدة اجلنوبية عامي  2004و2005م .اخلط
األغمق يمثل بيانات 2005م.

1.1صف نمط تغير الكمية الكلية لغاز األوزون ودرجة
احلرارة عىل ارتفاع  20-24 kmعن سطح األرض.

3.3ح�دد الش�هر الذي كان�ت كمية األوزون في�ه أقل ما
يمكن.
ق�وم ه�ل تؤيد هذه البيانات ما درس�ته س�اب ًقا يف هذا
ّ 4.4
الفصل عن تفكك غاز األوزون؟ فسرِّ إجابتك.
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ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )  Cﹾ (

ق�وم كي�ف ختتلف بيان�ات ع�ام 2004م ع�ن بيانات
ّ 2.2
2005م؟
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ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻭﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻄﺐ
ﺍﳉﻨﻮﰊ 2005 - 2004ﻡ

الشكل  1-19هذه ال�سيارة التي تعمل بالهواء امل�ضغوط ،وهذه الغوا�صة ال�صغرية التي يبلغ طولها  4 mmفقط مثاالن على التقنية التي نتجت
عن درا�سة املادة.
يبين الش�كل  1-19بع�ض التط�ورات التقنية املمكن�ة نتيجة دراس�ة املادة .فالس�يارة
املوج�ودة عن اليمين تعمل باهلواء املضغوط ،وعندما ُيس�مح هلذا اهل�واء بالتمدد فإنه
يدف�ع املكاب�س الت�ي حت�رك الس�يارة ،وال يؤدي اس�تعامل اهل�واء املضغوط يف تش�غيل
الس�يارات إىل تسرب ملوثات إىل اجلو .أما الصورة عن اليس�ار فه�ي لغواصة صغرية
دخ�ل يف صناعته�ا الليزر واحلاس�وب .هذه الغواص�ة التي ال يتج�اوز طوهلا ،4 mm
ويمكن أن تستعمل يف اكتشاف األمراض والتشوهات يف اجلسم البرشي وإصالحها.

التقومي

1-4
 2020الفكرة

الخالصة
الطرائ�ق العلمية يمكن أن تس�تعمل يف
البحوث النظرية والتطبيقية.

بع�ض االكتش�افات العلمي�ة تت�م دون
قص�د ،وبعضه�ا اآلخ�ر نتيج�ة البحث

اجلاد لتلبية حاجة ما.

السلامة يف املختبر مس�ؤولية كل ف�رد
يعمل فيه.

كثري من وسائل الراحة التي نستمتع هبا
اليوم هي نتاج تطبيقات الكيمياء.

A

B

حولنا.

حسنت من حياتنا أو العامل من
الرئيسة سم ثالثة منتجات تقنية َّ

2121قارن بني البحث النظري والبحث التطبيقي.

2222صنِّ�ف التقنية ،هل هي ناجتة ع�ن البحوث النظري�ة أو التطبيقية؟ ارشح
وجهة نظرك.
2323خلص السبب وراء كل من:

.aلبس املعطف والنظارة يف املخترب.

.bعدم إعادة املواد الكيميائية غري املستعملة إىل العبوة األصلية.

.cعدم لبس عدسات الصقة يف املخترب.

.dعدم لبس مالبس فضفاضة أو أشياء متدلية مثل الشامغ يف املخترب.

2424فس األشكال العلمية ما احتياطات السالمة التي ستتخذها عند رؤية
رموز السالمة اآلتية؟

KJ MK JI L J I H K I HG J HGF I GFE HFED GEDC FDCB E CBA DBA CA
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يف امليدان

تأثير األكس�جني :ألن األكس�جني الذري يؤثر فيام يالمس�ه
فق�ط ف�إن طبق�ات الرس�م التي حت�ت الس�ناج ال تتأث�ر .إذا
مرم اللوحات الفنية
مهن :مّ
قارن�ت الص�ورة املوجودة عن اليمني يف الش�كل  1بالصورة
التي عن اليس�ار فس�وف تالحظ أن السناج قد أزيل دون أن
ترميم اللوحات الفنية
ال تبقى اللوحات الفنية عىل حاهلا إىل األبد؛ فهي تتلف بفعل تتأثر اللوحة ،وهذا بخالف معظ�م املعاجلات التقليدية التي
العدي�د من املؤث�رات ،ومنها اللم�س ،أو الدخان الناتج عن تس�تعمل فيها مذيبات عضوية إلزالة السناج؛ حيث تتفاعل
احلرائ�ق .وترمي�م هذه اللوحات هي مهم�ة مر ّمم اللوحات هذه املذيبات غال ًبا مع السناج ومع األلوان.
الفني�ة ،وه�ي عملية ليس�ت س�هلة؛ ألن املواد املس�تعملة يف
الرتميم قد ُتتلف اللوحات الفنية.
األكس�جني يف اجلو :يش�كل األكس�جني  21%م�ن الغالف
اجل�وي ،وه�و غال ًبا يف ص�ورة غ�از ( )O 2املوج�ود بالقرب
من س�طح األرض .أما يف طبقات اجلو العليا فتقوم األش�عة
فوق البنفس�جية اآلتية من الش�مس بتفكيك غاز األكسجني
كيميائيا ،إ ّ
ال
إىل ذرات ( .)Oورغم أن غاز األكس�جني نشط
ًّ
أن األكس�جني الذري أنش�ط؛ فهو يس�تطيع إتالف َم ْركبات
الفضاء يف مداراهتا .وهذا سبب قيام وكالة الفضاء األمريكية
 NASAبدراسة تفاعل األكسجني الذري مع غريه من املواد.

األكس�جني والف�ن التش�كييل :األكس�جني ال�ذري نش�ط
الش�كل  2ه ��ذه البقع ��ة احلم ��راء مل يكن م ��ن املمك ��ن �إزالتها
وخصوص�ا يف التفاعل مع عنرص الكربون (املادة األساس�ية
ً
بالطرائ ��ق التقليدي ��ة ،لكن الأك�س ��جني ال ��ذري �أزاله ��ا دون �إتالف
املوج�ودة يف الس�ناج؛ والس�ناج ه�و :دقائ�ق م�ن الكرب�ون
اللوحة .
تتخ ّل�ف من نق�ص يف حريق الوق�ود) .وعندم�ا عالج علامء
 NASAالرس�وم الت�ي يعلوه�ا الس�ناج ،كما يف الش�كل 1
باألكس�جني الذري ،تفاعل الكربون املوجود يف الس�ناج مع
اللوح�ة م�ن األمثل�ة الناجح�ة األخرى على إزال�ة البقع ما
األكسجني الذري ،وحتول إىل غازات.
حدث إلح�دى اللوحات حني تلوثت بصبغ�ة محراء ،كام يف
الشكل  .2معظم األساليب التقليدية إلصالح اللوحة تؤدي
إىل امت�زاج الصبغ�ة احلم�راء بالقماش .أما عندما اس�تعمل
األكسجني الذري فقد زال اللون األمحر عن اللوحة.
كتابة يف

ال

ال�ش��كل  1ال�ص ��ورة اليمنى تبني تل ��ف اللوحة الزيتي ��ة الناجت عن
ال�سناج� .أما ال�صورة الي�سرى فتُظهر اللوحة بعد معاجلتها بالأك�سجني
الذري ،ومل يحدث تلف �إال ما حدث للإطار الالمع للوحة.
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اكتب مقالة جلريدة

ل األكس�جني الذري

ح فيها كيف يس�تعم
توض

الح اللوحات الفنية.

يف إص

الكيمياء

خمترب الكيمياء

6.6التنظيف والتخل�ص من النفايات ختلص من الس�وائل
ت�صنيف مقدار ع�سر املاء
يف املغسلة ،واشطفها بامء الصنبور .ثم أعد أدوات املخترب
مجيعها إىل أماكنها.
اخللفية تتن�وع مكونات ماء الصنبور م�ن منطقة إىل أخرى.
ويصنف املاء إىل ماء عرس أو ماء يرس بحسب كمية الكالسيوم حلل وا�ستنتج
أو املاغنس�يوم املوجودة يف املاء ،والت�ي تقاس بوحدة 1.1 .mg/Lقارن أي العينتني أنتجت رغوة أكثر  Aأم B؟
افرتض وجود عينتني من املاء يف خمترب حتليل املاء ،إحدامها ماء 2.2ا�ستنتج ينتج املاء اليرس رغوة أكثر من املاء العرس .استعن
يرس أخذ من املنطقة  Aواألخرى ماء عرس أخذ من املنطقة .B
باجلدول أدناه لتحديد املنطقة التي أخذت منها كل عينة.
�س�ؤال من أي منطقة أُخذت العينتان؟
3.3اح�سب إذا كان حجم عينة املاء العرس الذي حصلت عليه
املواد والأدوات الالزمة
من معلمك  50 mLوحتتوي عىل  7.3 mgمن املاغنسيوم
أنابيب اختبار مع سدادات عدد 3
دورق 250 mL
فما مقدار عسر املاء يف ه�ذه العينة وف ًقا للج�دول أدناه؟
حامل أنابيب اختبار
عينة ماء 1
( .)50 mL = 0.5 L
قلم تلوين
خمبار مدرج 25 mL
ماء مقطر
قطارة

عينة ماء 2

سائل تنظيف األواين
مسطرة

ت�صنيف مقدار ع�سر املاء

الت�صنيف

كتلة الكال�سيوم �أو املاغن�سيوم mg/L

يسر
61 – 120
متوسط
�إجراءات ال�سالمة
عسر
121 – 180
خطوات
NPL OM PN
E A F BG ACH BD I CEAJ DFBK EC
G L FHDM GEIN HJFO IK
GP JHL KMI N
MالعملLJ
OK
ا
جد
عسر
> 180
ًّ
1.1امأل بطاقة السالمة يف دليل التجارب العملية عىل منصة عني.
0 -60

D

2.2ارس�م ج�دول بيانات كاملوض�ح أدناه ،ثم عن�ون أنابيب 4.4تطبي��ق الطرائ��ق العلمي��ة ح�دد املتغيرات املس�تقلة
واملتغيرات التابعة يف هذه التجرب�ة ،وهل كان هناك عينة
االختب�ار الثالث�ة ( D :للماء املقط�ر)(1 ،للعين�ة 2 ،)A
ضابط�ة يف التجرب�ة؟ فرس ذلك .هل توص�ل زمالؤك إىل
(للعينة .)B
النتيجة نفسها؟ ملاذا؟
3.3قس  20 mLمن املاء املقطر باملخبار املدرج ،واسكبه يف أنبوب
5.5حتلي��ل اخلط���أ هل يمك�ن تغيري خط�وات العمل جلعل
االختبار  .Dضع عالمة عىل األنبوب متثل ارتفاع املاء.
النتائج أكثر دقة؟ فرس ذلك.
4.4كرر اخلطوة  3لكل من العينة .A ،B
5.5أض�ف قط�رة م�ن س�ائل تنظي�ف األواين إىل كل أنبوب،
وأغل�ق األنابيب بإحكام باس�تخدام الس�دادات ،ثم رج
كل عين�ة م�دة  30 sلتكون رغوة ،ثم ق�س ارتفاع الرغوة
باستخدام املسطرة.
التو�سع يف اال�ستق�صاء
جدول البيانات

العينة
D
A
B

ارتفاع الرغوة

ا�ستق�ص��اء هن�اك الكثري من املنتجات ُيدّ ع�ى أهنا جتعل املاء
يسرا .ق�م بزيارة ّ
حم�ال بي�ع املس�تلزمات املنزلي�ة أو املحال
ً
التجاري�ة إلحض�ار بع�ض ه�ذه املنتجات ،ثم صم�م جتربة
للبحث يف صحة االدعاء.
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C

B

الكيمياء علم أسايس يف حياتنا.

 1-1ق�صة مادتني
الفكرة

الرئيسة الكيمياء هي دراسة املفاهيم الرئي�سة

املادة والتغريات التي تطرأ عليها.

املفردات

•الكيمياء
•املادة الكيميائية

•الكيمياء هي دراسة املادة والتغريات التي تطرأ عليها.
•املادة الكيميائية هلا تركيب منتظم وثابت.
ويكون طبقة واقية لألرض من األش�عة
•غاز األوزون يوجد يف طبقة السرتاتوس�فري
ِّ
فوق البنفسجية.
•  CFCsمواد مصنعة مكونة من الكلور والفلور والكربون ،وتعمل عىل تقليل سمك
طبقة األوزون.

 1-2الكيمياء واملادة
الفكرة

الرئيسة تتناول جماالت علم املفاهيم الرئي�سة

الكيمي�اء دراس�ة األن�واع املختلفة
من املادة.

املفردات

•الكتلة
•الوزن
•النموذج
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•النماذج أدوات يس�تعملها العلماء ،وكذل�ك الكيميائيون لتفسير األح�داث التي
ال ُترى بالعني املجردة ،والتي ينتج عنها تغريات ملحوظة.
•املالحظات التي يمكن رؤيتها بالعني املجردة للامدة تعكس سلوكيات الذرات التي
ال يمكن رؤيتها بالعني املجردة.
•هن�اك فروع عدة لعلم الكيمياء ،منها الكيمي�اء العضوية وغري العضوية والفيزيائية
والتحليلية واحليوية.

 1-3الطرائق العلمية

ﺍﺳﺘﻨﺘﺎ
ﺟﺎﺕ

ﲡﺎﺭﺏ
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﲤﺖ
ﻣﺮﺍ


      
     



     

ﺮﻳﺔ

ﺏ

ﺿ
ﻓﺮ ﻴﺔ ﲤﺖ
ﻣﺮ


            
               
                 

ﺟﻌﺘﻬﺎ
ﺍ

•الطريقة العلمية
•البيانات النوعية
•البيانات الكمية
•الفرضية
•التجربة
•املتغري املستقل
•املتغري التابع
•الضابط
•االستنتاج
•النظرية
•القانون العلمي

ﲡﺎﺭ

املفردات

ﺟﻌﺘﻬﺎ

العلمي�ة لط�رح أس�ئلة واقتراح
إجابات هلا واختبارها وتقويم نتائج
االختبارات.

•الطرائق العلمية طرائق منظمة حلل املشكالت.
•البيانات النوعية تصف املالحظات ،والبيانات الكمية تستعمل األرقام.
تبعا لتغري املتغريات
•املتغريات املس�تقلة ُتغيرَّ يف التجربة ،أما املتغريات التابعة فتتغري ً
املستقلة.
•النظرية فرضية يدعمها الكثري من التجارب.

ﻧﻈ

الفكرة

الرئيسة يتبع العلامء الطريقة املفاهيم الرئي�سة



   
           

 1-4البحث العلمي
الفكرة

الرئيسة بعـض الـبـحـوث املفاهيم الرئي�سة

العلمي�ة ت�ؤدي إىل تطوي�ر تقنيات
يمكن أن حتسن حياتنا.

املفردات

•البحث النظري
•البحث التطبيقي

•الطرائق العلمية يمكن أن تستعمل يف البحوث النظرية والتطبيقية.
•بعض االكتش�افات العلمية تتم دون قصد ،وبعضه�ا اآلخر نتيجة البحث املخطط
له لتلبية حاجة ما.
•السالمة يف املخترب مسؤولية كل فرد يعمل فيه.
•كثري من وسائل الراحة التي نستمتع هبا اليوم هي نتاج تطبيقات الكيمياء.
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1-1
�إتقان املفاهيم
عرف كلاًّ من املادة الكيميائية والكيمياء.
ّ 2525

2626األوزون يف أي طبقات الغالف اجلوي يوجد غاز األوزون؟
2727م��ا ال��ع��ن��ارص ال��ث�لاث��ة امل���وج���ودة يف مركبات
الكلوروفلوروكربون؟
2828الحظ العلامء أن ُسمك طبقة األوزون يتناقص .ما سبب
ذلك؟

�إتقان حل امل�سائل

3434ق�رأت أن "تريلي�ون ذرة يمك�ن أن توضع ف�وق نقطة يف
هناية هذه اجلملة" .اكتب العدد تريليون باألرقام.
3535م�ا كتل�ة املكعب أدن�اه ،إذا علمت ّ
أن كتل�ة مكعب طول
ضلعه  2 cmمن املادة نفسها تساوي .4.0 g
4 cm

4 cm

4 cm

1-3

يتك�ون ج�زيء األوزون من ثالث ذرات أكس�جني .كم
2929
ّ
ج�زيء أوزون ينت�ج ع�ن  6ذرات أكس�جني ،و 9ذرات �إتقان املفاهيم
أكسجني ،و 27ذرة أكسجني؟
3636كي�ف ختتلف البيانات الكمية عن البيانات النوعية؟ أعط
مثا ً
ال عىل كل منهام.
3030قي�اس الرتكيز يبني الش�كل  1-6أن مس�توى  CFCكان
 272 pptع�ام 1995م .وإذا كان�ت النس�بة املئوي�ة تعن�ي 3737ما الفرق بني الفرضية والنظرية والقانون؟
أجزاء من املئة ،فام النسبة املئوية التي متثلها 272 ppt؟
3838جت�ارب خمتربية طل�ب إليك دراس�ة مقدار الس�كر الذي

1-2
�إتقان املفاهيم

يمك�ن إذابته يف املاء عند درجات حرارة خمتلفة .ما املتغري
املس�تقل؟ وم�ا املتغري التاب�ع؟ وما العام�ل الذي جيب أن
يبقى ثاب ًتا يف هذه التجربة؟

أي القياسين يعتم�د على ق�وة اجلاذبية :قي�اس الكتلة أم 3939بني ما إذا كانت البيانات اآلتية نوعية أم كمية:
ّ 3131
قياس الوزن؟ فسرِّ إجابتك.
 .aكتلة كأس . 6.6 g
3232أي جم�االت الكيمياء يدرس نظريات تركيب املادة ،وأهيا
يدرس تأثري املواد الكيميائية يف البيئة؟

 .bبلورات السكر بيضاء والمعة.
 .cاأللعاب النارية ملونة.

�إتقان حل امل�سائل
4040إذا كان�ت األدل�ة الت�ي مجعته�ا يف أثن�اء إج�راء جترب�ة ما
ال تدعم الفرضية ،فامذا جيب عليك جتاه الفرضية؟
أي املدينتين اآلتيتين تتوقع أن يك�ون وزنك أكرب :يف
3333يف ّ
مدين�ة أهب�ا التي ترتف�ع  2200 mعن س�طح البحر ،أم يف
مدينة جدة التي تقع عند مستوى سطح البحر؟
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�إتقان حل امل�سائل
4141تتفاع�ل ذرة كرب�ون  Cمع جزيء واحد م�ن األوزون
 ،O 3وينت�ج ج�زيء واحد م�ن أول أكس�يد الكربون CO
وجزيء واحد من غاز األكسجني  .O 2ما عدد جزيئات
األوزون الالزمة إلنتاج  24جزيئًا من غاز األكسجني؟

1-4
�إتقان المفاهيم
4242السلامة يف املخترب أكمل كلاًّ من اجلمل اآلتية ،بحيث
تعِّب�رِّ بش�كل صحيح ع�ن إح�دى قواعد السلامة يف
املخترب.
 .aادرس واجب املخترب املحدد لك....

 .bأبق الطعام والرشاب و ....

 .cاعرف أين جتد ،وكيف تستعمل ....

�إتقان حل الم�سائل



4646ا�ستنزاف غاز الأوزون اكتب وص ًفا تبني فيه استنزاف
مركبات الكلوروفلوروكرب�ون  CFCsلغاز األوزون
خالل الزمن.
4747التقنية اذكر تطبيقات تقنية للكيمياء من واقع حياتك.
أعدّ كتي ًبا عن اكتشافاهتا وتطورها.

�أ�سئلة امل�ستندات
ا�ستنزاف غاز الأوزون ختتلف مساحة ثقب األوزون فوق
كل من القطبني الشاميل واجلنويب ،وتقوم إحدى مؤسسات
الدراسات البيئية بجمع البيانات ومراقبة مناطق انخفاض
سمك طبقة األوزون عند كل من القطبني.

الش�كل  1-20يبين متوس�ط املس�احات التي يق�ل فيها
تركي�ز األوزون يف منطق�ة القط�ب الشمايل م�ن فرباير إىل
أبريل يف السنوات من 1991م إىل 2005م.
المتو�سط ال�سنوي لم�ساحة الأماكن التي يقل فيها الأوزون من فبراير
�إلى �أبريل
م�ساحة منطقة نق�ص الأوزون في القطب ال�شمالي ( مليون )km

4343إذا كان�ت خطوات العم�ل تتطلب إضافة حجمني من
احلم�ض إىل حج�م واحد من املاء ،وب�دأت بـ 25 mL
ماء ،فام حجم احلمض الذي ستضيفه؟ وكيف تضيفه؟

تقومي �إ�ضافـي

التفكير الناقد
4444الرب�ط اذكر جم�ال الكيمياء الذي ي�درس كل موضوع
م�ن املوضوع�ات اآلتية :تل�وث املاء ،هض�م الطعام،
إنتاج ألياف النسيج ،صنع النقود من الفلزات ،معاجلة
اإليدز.
لتكون م�واد كيميائية
4545ص ّن�ف تتفكك مركب�ات ِّ CFCs
تتفاع�ل م�ع األوزون .ه�ل ه�ذه مالحظ�ة عيني�ة أم
جمهرية؟

ال�سنة

الشكل 1-20

أي الس�نوات كان�ت منطقة نق�ص األوزون أكرب ما
4848يف ّ
يمكن؟ ويف أي السنوات كانت أصغر ما يمكن؟
4949م�ا متوس�ط مس�احة ه�ذه املنطق�ة بين عام�ي 2000م
و2005م؟ قارن بينه وبني متوس�ط مس�احتها بني عامي
1995م و  2000م؟
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اختبار مقنن
�أ�سئلة االختيار من متعدد
1.1ما اليشء الذي جيب أال تفعله يف أثناء العمل يف املخترب؟
 .aق�راءة املكت�وب على العب�وات قب�ل اس�تعامل
حمتوياهتا.
 .bإع�ادة املتبقي م�ن امل�واد الكيميائي�ة إىل العبوات
األصلية.
 .cاس�تعامل كميات كبرية من املاء لغسل اجللد الذي
تعرض للمواد الكيميائية.
 .dأخذ ما حتتاج إليه فقط من املواد الكيميائية.

اس�ـتـعن باجلـ�دول والش�كل اآلتيين لإلجابـ�ة ع�ن
األسئلة من  2إىل .5

�صفحة من دفرت خمترب �أحد الطالب
الخطوة
املالحظة

الفرضية

التجربة
حتليل

البيانات
النتيجة

مالحظات
 املرشوبات الغازية تزداد فورا ًنا عندما تسخن.املرشوبات الغازية تفور ألهنا حتتوي عىل غاز ثاينأكسيد الكربون املذاب.

 -يزداد ذوبان ثاين أكسيد الكربون بازدياد درجة

احلرارة.

 هذه العالقة تنطبق عىل ذائبية املواد الصلبة. قياس كتلة ثاين أكسيد الكربون يف عينات خمتلفةمن مرشوب غازي عند درجات حرارة خمتلفة.

انظر الرسم البياين.

 CO2

2.2ما العامل الذي يبقى ثاب ًتا أثناء التجربة؟
درجة الحرارة.
.a
.b
كمية CO 2المذابة في كل عينة.
.c

.d

كمية المشروب الغازي في كل عينة.
نوع المشروب المستخدم.

3.3إذا افرتضن�ا أن مجي�ع البيان�ات التجريبي�ة صحيحة فإن
االستنتاج املعقول من هذه التجربة هو:

 .aت�ذوب كمي�ات كبيرة م�ن CO 2في الس�ائل عند
درجات حرارة منخفضة.
 .bتحت�وي العين�ات المختلفة من المش�روب على
الكمية نفسها من CO 2عند كل درجة حرارة.
 .cالعالق�ة بي�ن درج�ة الح�رارة والذائبي�ة للم�واد
الصلبة هي العالقة نفسها لـ.CO 2
 .dيذوب CO 2بش�كل أفضل ف�ي درجات الحرارة
العالية.

4.4األسلوب العلمي الذي اتبعه هذا الطالب يبني أن:
 .aالبيانات التجريبية تدعم الفرضية.

 .bالتجربة تصف بدقة ما يحدث في الطبيعة.
 .cتخطيط التجربة ضعيف.
 .dيجب رفض الفرضية.
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اختبار مقنن
ً
ضابطا يف التجربة:
أي الطالب اس ُتخدم
ّ 8.8

5.5املتغري املستقل يف التجربة هو:

 .aعدد العينات التي تم اختبارها.



 .aالطالب  .b 1الطالب  .c 2الطالب  .d 3الطالب 4

 .bكتلة CO 2المستعملة.
 .cنوع المشروب المستعمل.

�أ�سئلة الإجابات الق�صيرة

استعن باجلدول أدناه لإلجابة عن السؤالني  9و.10

 .dدرجة حرارة المشروب.

أي البحوث اآلتية مثال عىل بحث نظري؟
ّ 6.6
 .aإنتاج عناصر اصطناعية لدراسة خواصها.

 .bإنتاج مواد بالستيكية مقاومة للحرارة الستعمالها
في األفران المنزلية.
 .cإيجاد طرائق إلبطاء صدأ الحديد.
 .dالبح�ث ع�ن أن�واع أخ�رى م�ن الوق�ود لتس�يير
السيارات.
7.7ما فرع علم الكيمياء الذي يس�تقيص حتلل مواد التغليف
يف البيئة؟
 .aالكيمياء الحيوية.



 .bالكيمياء النظرية.
 .cالكيمياء البيئية.

درجة االن�صهار

العن�صر

الرمز

( )∘C

الكثافة

اللون

g/cm

صوديوم

Na

897.4

رمادي

0.986

فوسفور

P

44.2

أبيض

1.83

نحاس

Cu

1085

برتقالي

8.92

3

9.9أعط أمثلة عىل بيانات نوعية تنطبق عىل الصوديوم.
1010أعط أمثلة عىل بيانات كمية تنطبق عىل النحاس.

1111أعل�ن طال�ب أن لديه نظرية لتفسير حصوله عىل عالمة
متدني�ة يف االختبار .هل هذا اس�تعامل مناس�ب ملصطلح
نظرية؟ فسرّ إجابتك.

�أ�سئلة الإجابات المفتوحة

 .dالكيمياء غير العضوية.

أجب عن السؤالين 12و  13المتعلقين بالتجربة اآلتية:

استعن باجلدول أدناه لإلجابة عن السؤال .8

�أثر �شرب ال�صودا يف معدل �ضربات القلب

الطالب

الخوا�ص الفيزيائية لثالثة عنا�صر

عدد علب ال�صودا

عدد �ضربات القلب/دقيقة

1

صفر

73

2

1

84

3

2

89

4

3

96

تبح�ث طالب�ة كيمي�اء في كيفي�ة تأثير حجم الجس�يمات في
سرعة الذوبان .حيث قامت بإضافة مكعبات سكر ،وحبيبات
س�كر ،وس�كر مطحون على الترتيب إلى ثالث�ة أكواب ماء،
ٍ
ث�وان ،وس�جلت الوقت الذي
وحرك�ت المحالي�ل مدة 10
استغرقه كل نوع من السكر للذوبان في كل كأس.
1212حدد املتغري املستقل واملتغري التابع يف هذه التجربة .كيف
يمكن التمييز بينهام؟
1313ما العامل الذي جيب تركه ثاب ًتا يف هذه التجربة؟ وملاذا؟
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املادة  -اخلوا�ص والتغريات
Matter- Properties and Changes
كل يشء مكون من مادة،
وله خواص معينة.

غـاز

 2-1خوا�ص املادة

الفكرة الرئيسة توج�د معظ�م امل�واد املألوفة
يف احلال�ة الصلبة أو الس�ائلة أو الغازية ،وهلا
خواص فيزيائية وكيميائية خمتلفة.

 2-2تغريات املادة

الفكرة الرئيسة يمكن أن حي��دث للامدة
تغريات فيزيائية وكيميائية.

C03-03C-828378-08-A

 2-3املخاليط

الفكرة الرئيسة توج�د معظ�م امل�واد املألوفة
على ش�كل خمالي�ط .املخل�وط مزي�ج م�ن
مادتني نقيتني أو أكثر.

�صلب

 2-4العنا�صر واملركبات

الفكرة الرئيسة املركب مك�ون من عنرصين
كيميائيا.
معا احتا ًدا
أو أكثر متحدَ ْين ً
ًّ

حقائق كيميائية

C03-01C-828378-08-A

•امل�اء ه�و امل�ادة الوحيدة على األرض
طبيعي�ا يف احلاالت الصلبة
التي توجد
ًّ
والسائلة والغازية.
•يبقى للامء الرتكيب نفس�ه ،س�واء أكان
متجم�دً ا يف مكعب ثل�ج ،أم متدف ًقا يف
هنر ،أم يف اهلواء يف صورة بخار ماء.

�سائل

•يغط�ي امل�اء ح�وايل  70%م�ن س�طح
األرض.

C03-02C-828378-08-A
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ن�شاطات تمهيدية
جتربة ا�ستهاللية
كيف ميكنك مالحظة التغري الكيميائي؟

ريا مع الوقت ،لكن خلط املواد
معظم املواد املألوفة ال تتغري كث ً
معا جيعل التغري ممكنًا.
ً



خطوات العمل

اخلوا�ص والتغ�يرات قم بعمل
املطويـــة اآلتيـــة ملساعدتــك
عىل تنظيــم دراس�تك للتغريات
واخلواص الفيزيائية والكيميائية
للامدة.

اخلطوة  1اط�و اجلزء
عىل AM
MامألG
H1 NP PLI O MJ
لورقةACCH،
السفيلBDDI
عنيCEAEJ DFBFK EGC.
GEIB
IKGD
JH
KMM
L JN
منصةGL F
I HJC
N
بعرضBBG
HDH
LE
السالمة Lيف
العمليةN
التجاربFOJ
بطاقة IF
KO
O1.
دليل PK
 2.2ضع قطعة من فلز اخلارصني يف أنبوب اختبار كبري.
 ،5 cmكما هو مبني يف
الشكل املجاور.
3.3ثبت األنبوب بامسك يف حامل ،بحيث تكون فوهة األنبوب
بعيدة عنك.
حتذير HCl :قد ينتج أبخرة ضارة ويسبب احلروق.
اخلط��وة  2اط�و الورق�ة
 4.4خذ  10 mLمن حملول محض اهليدروكلوريك الذي تركيزه
من املنتصف.
 3Mباستعامل خمبار مدرج ،ثم ضعه عىل طاولة املخترب.
 5.5أشعل شظية خشب بعود ثقاب مدة مخس ٍ
ثوان ،ثم انفخ
اخلطوة  3افتح الورقة،
عليها لتطفئ اللهب ً
تاركا إياها عىل شكل مجرة.
وثبته�ا ،كما يف الش�كل؛
موجهة بعيدً ا عنك عند تقريب اجلمرة إليها.
حتذير :تأكد أن فوهة األنبوب ّ
س�ــــم
لتك�ون جيبين.
ِّ
ِّ
قرب اجلمرة املتوهجة من فوهة األنبوب ،ثم انقلها إىل فوهة
اجليبيــــ�ن :فيزيائــــي
ّ 6.6
املخبار املدرج ،وسجل مالحظاتك.
وكيميائي.
 7.7ختلص من اجلمرة كام يطلب املعلم.
ُ 8.8ص ّب محض اهليدروكلوريك  HClبحذر يف أنبوب االختبار
الذي حيوي اخلارصني.
 9.9انتظر دقيقة ،ثم كرر اخلطوة رقم .5
ودون مالحظاتك.
 1010قرب اجلمرة املتوهجة من فوهة أنبوب االختبار ّ

التحليل
�1.1صف أي تغريات شاهدهتا يف أثناء التجربة.
2.2ا�ستنتج سبب تكون فقاعات عند إضافة محض اهليدروكلوريك

المطويات

AAF

D

E

دبابي�س تثبيت

فيزيائي

كيميائي

ا�س��تعمل ه��ذه املطوي��ة يف

الق�س��مني  2-1و  2-2م�ن ه�ذا الفص�ل.
عندما تقرأ هذه األقس�ام استعمل بطاقات أو
أرب�اع أوراق عادي�ة لتلخيص م�ا تعلمته عن
خ�واص املادة وتغرياهتا .ضع ه�ذه البطاقات
يف جيوب املطوية.

C03-01A-874637
C03-01A-874637

 HClإىل فلز اخلارصني.

3.3ا�ستنتج ما الذي حدث للجمرة املتوهجة يف اخلطوة 10؟ ملاذا مل
حيدث ذلك يف اخلطوة 6؟

ا�ستق�صاء ملاذا انتظرت قبل استعامل شظية اخلشب؟ صمم جتربة
لتحديد ما إذا كانت النتائج ستختلف مع الوقت.
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C

B

2-1

رابط الدر�س الرقمي

الأهداف
تعي خواص املواد.
تفرق بني احلاالت الفيزيائية
 ِّ
للامدة.
مت ِّيز بني اخلواص الفيزيائية
والكيميائية للمواد.

مراجعة املفردات

خوا�ص املادة

Properties of Matter

www.ien.edu.sa

الفكرة الرئيسة توج��د معظ��م امل��واد امل�ألوف��ة يف احلال��ة ال�ص��لبة �أو ال�س��ائلة �أو
الغازية ،ولها خوا�ص فيزيائية وكيميائية خمتلفة.
الربط مع احلياة إذا ترك كأس ماء فيه جليد يطفو عىل السطح فرتة كافية يف درجة
حرارة الغرفة فسوف ينصهر اجلليد .هل يتغري تركيب املاء عندما يتحول من احلالة
الصلبة إىل احلالة السائلة؟

املواد الكيميائية النقية

Substances

الكثافة  :نسبة كتلة اجلسم إىل
حجمه.

حيزا ،وأن كل يشء من حولنا مادة ،فملح
عرفت أن املادة هي كل ما له كتلة ويشغل ً
الطعام النقي مث ً
ال نوع من املواد املألوفة لديك ،وهو ذو تركيب مميز وثابت؛ حيث يتكون
دائماً من كلوريد الصوديوم بنسبة  ،100%وال يتغري تركيبه من عينة إىل أخرى؛ فامللح
الذي يستخرج من البحر أو من املنجم له دائماً نفس الرتكيب واخلواص .وقد اكتشف
امللح بكميات كبرية يف مدينة القصب يف اململكة العربية السعودية ،ويستخرج بحفر برك
كبرية ّ
يضخ داخلها املاء بمحركات كهربائية ،ثم يرتك فرتة من الزمن ،وعندما يتبخر املاء
يرتسب امللح عىل وجه الربكة ِّ
مشكلاً طبقة سميكة من امللح األبيض ،انظر الشكل .2-1
َّ

الغاز

درست يف الفصل األول أن املادة ذات الرتكيب املنتظم والثابت تسمى مادة كيميائية نقية
كملح الطعام .ومن املواد الكيميائية النقية ً
أيضا «املاء النقي» ،وهو مكون من هيدروجني
وأكس�جني .أم�ا ماء الشرب وماء البحر فليس�ا نقيني؛ ألن�ه إذا أخذنا عين�ات من أماكن
خمتلفة فسوف نجدها حتتوي عىل كميات خمتلفة من املعادن واملواد الذائبة األخرى .املواد
ريا من هذا الكتاب س�وف يركز عىل تراكيب
الكيميائي�ة النقي�ة مهمة ،وهلذا فإن ج�ز ًءا كب ً
املواد ،وكيف يتفاعل بعضها مع بعض.

املفردات اجلديدة
حاالت املادة

البالزما

املادة الصلبة

السائل

البخار

اخلاصية الفيزيائية

اخلاصية غري املميزة
اخلاصية املميزة

اخلاصية الكيميائية
الربط مع رؤية 2030

من أهدافنا بحلول

2030
1452

ء �
بمؤرس رأس المال االجتماعي من المرتبة ) (26اىل المرتبة )(10

اقت�صاد مزدهر
Raise Social capital index from
position 26 to position 10

 3.3.7رفــع ن�سبــة املحتـوى املحلي فـي
متوسط العمر المتوقع من ) (74إىل ) (80عاماً
القطاعات غري النفطية.
Increase the average of life
expectancy from 74 to 80 years

ممالح مدينة القصب

ملح من منجم

ُخرج من البحر �أَم من منجم.
الشكل  2-1مللح الطعام الرتكيب نف�سه �سواء ا�ست ِ
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31

ملح من البحر

الشكل  2-2للمادة ال�صلبة �شكل حمدد ،وال
ت�أخذ �شكل الوعاء الذي تو�ضع فيه؛ لأن ج�سيمات
املادة ال�صلبة مر�صو�صة ب�إحكام.
صلب

حاالت املادة

States of Matter

ختيل أنك جتلس عىل مقعد ،تتنفس برسعة وترشب املاء بعد لعب مباراة كرة قدم .إنك يف هذه احلالة
تتعامل مع ثالثة أشكال من املادة :املقعد الصلب ،واملاء السائل ،واهلواء الذي تتنفسه وهو غاز.

ويف احلقيقة ،يمكن تصنيف مجيع املواد املوجودة يف الطبيعة عىل األرض ضمن واحدة من هذه
احلاالت الثالث التي تسمى حاالت املادة .ويمكن متييز كل حالة منها من خالل الطريقة التي متأل
ميز العلامء حالة أخرى للامدة تسمى «البالزما» وهي حالة مميزة
هبا الوعاء الذي توضع فيه .وقد ّ
من حاالت املادة يمكن وصفها بأهنا غاز متأين تكون فيه اإللكرتونات حرة وغري مرتبطة بالذرة
أواجلزيء .وقد يبدو أهنا غري شائعة ،رغم ّ
أن معظم املواد يف الكون يف حالة البالزما؛ فمعظم
مكونات النجوم بالزما يف درجات حرارة عالية ،كام أهنا توجد يف لوحات إعالنات النيون ويف
املصابيح الكهربائية ،وشاشات التلفاز.
ماذا قر�أت؟ َس ِّم حاالت املادة.

املواد ال�صلبة املادة الصلبة حالة من حاالت املادة ،هلا شكل وحجم حمددان .فاخلشب واحلديد
والورق والسكر مجيعها أمثلة عىل املواد الصلبة .وجسيامت املادة الصلبة مرتاصة بإحكام،
وعند تسخينها تتمدد قلي ً
ال .وألن شكلها ثابت فإهنا ال تأخذ شكل الوعاء الذي توضع فيه،
حجرا يف وعاء فإنه لن يأخذ شكل الوعاء ،كام هو مبني يف الشكل  .2-2إن
فإذا وضعت
ً
الرتاص املحكم جلسيامت املواد الصلبة جيعلها غري قابلة لالنضغاط ،بمعنى أنه ال يمكن
ّ
تحُ
ضغطها إىل حجم أصغر .ومن اجلدير بالذكر أن املادة الصلبة ال دَّ د بمدى متاسكها أو
قساوهتا ،فاألسمنت ٍ
قاس والشمع لني ،وكالمها مادة صلبة.

ال�س��وائل الس�ائل حالة من حاالت املادة ،له صفة اجلريان ،حجمه ثابت ،ولكنه يأخذ ش�كل
الوعاء الذي يوضع فيه .ومن الس�وائل :املاء والدم والزئبق .اجلسيامت يف السائل ليست ثابتة
تراصا من جس�يامت املادة الصلبة ،مما جيعلها ق�ادرة عىل احلركة وجتاوز
يف مكاهن�ا ،وه�ي أقل ًّ
بعضها ً
بعضا .هذه اخلاصية تسمح للسائل باجلريان ليأخذ شكل الوعاء الذي يوضع فيه ،كام
هو مبني يف الشكل  ،2-3رغم أنه قد ال يمأل الوعاء كله.

حجم السائل ثابت بغض النظر عن حجم الوعاء الذي حيتويه .ونتيجة للطريقة التي ترتبط هبا
جسيامت السائل فإنه غري قابل لالنضغاط ،ولكنه كاملواد الصلبة قابل للتمدد بالتسخني.
ماذا قر�أت؟ قارن خواص السوائل واملواد الصلبة من حيث ترتيب جسيامهتام.

ُمنِ��ح البروفيس��ور إري��ك كورن��ل
جائزة الملك فيص��ل /فرع العلوم
ع��ام 1417هـ في مج��ال الفيزياء،
لنجاح��ه مع زميل��ه الدكت��ور كارل
وايم��ان ،ف��ي اكتش��اف أن للمادة
حالة جديدة لم تس��بق مش��اهدتُها
هي حالة التكاث��ف التي تحدث إذا
انخفض��ت درج��ة حرارته��ا تح��ت
مستوى مع َّين.

* المصدر :موقع جائزة الملك فيصل /فرع العلوم

http://kingfaisalprize.org/ar/science/

سائل

الش�كل  2-3ال�س ��ائل ي�أخذ
�ش ��كل الوعاء الـ ��ذي يو�ضع فيه،
وج�سـيـمات ��ه لي�سـ ��ت ثابت ��ة يف
�أماكنها.
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الش�كل  2-4ت�أخذ الغازات �شكل وحجم
الأوعية الت ��ي توجد فيه ��ا .وج�سيمات الغــاز
بع�ضها بعيدة جدًّا عن بع�ضها البع�ض.

غاز
الغ��ازات الغ�از حالة م�ن حاالت املادة ،يأخذ ش�كل اإلن�اء الذي يملؤه ،كما هو مبـني يف
الش�كل  .2-4جس�يامت الغ�از متباعدة جدًّ ا بعضه�ا عن بعض باملقارنة بجس�يامت املواد
الصلبة والسائلة .لذا فإن الغازات تنضغط بسهولة.
80-873828-C30-30C

ربما تك�ون كلمة بخار مألوفة لدي�ك ،لكن البخار والغاز -رغم التش�ابه بينهام -ال يعنيان
اليشء نفس�ه .فكلمة غاز تشير إىل مادة توجد يف احلالة الغازية يف درجات احلرارة العادية.
أما كلمة بخار فتشري إىل احلالة الغازية ملادة توجد بشكل صلب أو سائل يف درجات احلرارة
بخارا ألن املاء يوجد بشكل سائل يف درجات احلرارة العادية.
العادية .فبخار املاء يسمى ً
ماذا قر�أت؟ فرق بني الغاز والبخار.

مختبر حل المشكالت
السبب والنتيجة

كيف خيرج الغاز املضغوط؟ وجود أسطوانات الغاز التفكري الناقد

فمثلا ،يوضع غاز 1.1فِّسِّ مل�اذا جي�ب ضب�ط
ً
أم�ر مألوف يف خمتبر الكيمي�اء.
خ�روج الغ�از املضغوط
النيرتوجني فوق بعض التفاعالت ليمنع تأثري غازات
من األسطوانة؟
اجل�و يف التجربة .يف ض�وء معرفتك بالغ�ازات ،بينِّ
كيف يمكنك ضبط خروج النيرتوجني املضغوط؟ 2.2توقع م�اذا حيدث إذا فتح

التحليل
جس�يامت الغ�از متباع�دة ،وه�ي متلأ ع�ادة األوعية
الت�ي توج�د فيها حتى ل�و كان�ت غرفة املختبر .تأيت
امل�زود مغلقة ملن�ع ترسب الغاز
أس�طوانات الغاز من
ِّ
فن�ي املختبر
منه�ا .ويف املختبر يق�وم الكيميائ�ي أو ّ
بتثبيت منظم للغاز عىل فوهة األسطوانة.
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صمام أس�طوانة الغ�از
بش�كل كام�ل فج�أة ،أو
ثقبت األسطوانة؟

اجلدول 2-1

املادة

األكسجني

الزئبق
املاء
السكر
كلوريد الصوديوم

اخلوا�ص الفيزيائية لبع�ض املواد امل�ألوفة
اللون

عديم اللون

فيض
عديم اللون
أبيض
أبيض

اخلوا�ص الفيزيائية للمادة

درجة الغليان () C

الكثافة ()g/cm3

احلالة عند  25 Cدرجة االن�صهار ( ) C

357

13.5

100

1.00

185

يتحلل

1.59

801

1413

2.17

o

o

غاز

سائل
سائل
صلب

-218
-39

صفر

صلب

o

-183

0.0014

Physical Properties of Matter

تعرف املواد من خالل خواصها – مميزاهتا وسلوكها .يمكنك
ربام تكون معتا ًدا عىل ّ
مث ً
ال أن حتدد قلم الرصاص من ش�كله ولون�ه ووزنه .وهذه املميزات كلها خواص
فيزيائي�ة لقل�م الرص�اص .اخلاصية الفيزيائي�ة خاصية يمكن مالحظتها أو قياس�ها
دون التغيير يف تركيب العين�ة .واخلواص الفيزيائية تصف امل�واد النقية؛ ألهنا ذات
تركي�ب منتظم وثاب�ت ،وخواصها ثابتة .وتعد الكثافة واللون والرائحة والقس�اوة
ودرج�ة االنصهار ودرجة الغليان من اخلواص الفيزيائي�ة املألوفة التي يقوم العلامء
بتس�جيلها الس�تعامهلا يف تعرف امل�واد .ويتضمن اجل�دول  2-1قائمة ببعض املواد
املألوفة وخواصها الفيزيائية.
ماذا قر�أت؟ عرف اخلاصية الفيزيائية ،وأعط أمثلة عليها.

اخلوا�ص املميزة واخلوا�ص غري املميزة يمكن تصنيف اخلواص الفيزيائية إىل نوعني:
اخل�واص غير املميزة ،وهي الت�ي تعتمد على كمية امل�ادة املوجودة ،ومنه�ا الكتلة
والط�ول واحلجم .واخل�واص املميزة التي ال تعتمد عىل كمية املادة املوجودة ،ومنها
الكثافة ودرجة االنصهار ودرجة الغليان .فكثافة مادة ما عند درجة حرارة وضغط
ثابتني هي نفسها مهام كانت كمية املادة املوجودة.
يمك�ن معرفة املادة يف كثير من األحيان باالعتامد عىل خواصه�ا املميزة .ويف بعض
احل�االت ق�د تكفي خاصي�ة مميزة واح�دة لتحديد امل�ادة .فمعظم التواب�ل املبينة يف
الشكل  2-5مث ً
تعرفها من رائحتها.
ال يمكن ّ
الشكل  2-5كثري من التوابل ميكن تع ُّرفها من
رائحتها ،وهي خا�صية مميزة.
ا�ستنت��ج �س� � ّم خا�صية غي ��ر مميزة لأح ��د التوابل
المبينة في ال�شكل.

ﺗﺠﺮﺑﺔ
علمية
ﻋﻤﻠﻴﺔ

كثافة الخشب



ﺗﺠﺮﺑﺔ
علمية
ﻋﻤﻠﻴﺔ



الكيمياء في واقع الحياة
الخواص الفيزيائية

املع�ادن يس�تعمل العلماء اخل�واص
الفيزيائيــ�ة للمـ�واد ومنهــ�ا اللون
والقساوة لتحديــد نــوع املعـــدن.
فمع�دن املاالكايت ً
مثلا أخرض دائماً
نس�بيا .وق�د اس� ُتعمل س�اب ًقا
ولين
ًّ
صبغ� ًة ،ويس�تعمل اآلن يف صناع�ة
املجوهرات.
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الش�كل  2-6من اخلوا�ص الفيزيائية
للنحا�س �أنه ميكن ت�شكيله يف عدة �أ�شكال،
كـــالأ�ســــالك عل ��ى اللوحات الإلكرتونية.
�أما تغيــ ��ر لونــه من الأحمـــر �إىل الأخ�ضر
عندما يتفاعل مع املواد املوجودة يف اجلو
فهو خا�صية كيميائية.

صفيحة نحاس

أسالك نحاس

اخلوا�ص الكيميائية للمادة
المطويات

ضمن مطويتك معلومات من هذا
ِّ
القسم.

Chemical Properties of Matter

تظه�ر اخلواص الكيميائية ملادة ما عندما يتغري تركي�ب هذه املادة ،باحتادها مع مادة أخرى ،أو
تعرضها ملؤثر ما ،كالطاقة احلرارية أو الكهربائية .وتس�مى قدرة مادة ما عىل االحتاد مع غريها
أو التحول إىل مادة أخرى خاصية كيميائية.
ُيعد تكون الصدأ عند احتاد احلديد مع األكس�جني يف اهلواء الرطب مثالاً عىل خاصية كيميائية
للحدي�د .كام أن عدم قدرة مادة عىل التغري إىل م�ادة أخرى هي ً
أيضا خاصية كيميائية .فعندما
يوضع احلديد مثلاً يف غاز النيرتوجني عند درجة حرارة الغرفة ال حيدث تغري كيميائي.
ماذا قر�أت؟ قارن بني اخلواص الفيزيائية واخلواص الكيميائية.

مالحظة خوا�ص املادة

Observing Properties of Matter

لكل مادة خواصها الفيزيائية والكيميائية املميزة هلا .ويبني الشكل  2-6بعض اخلواص الفيزيائية
والكيميائية للنحاس .فالنحاس يمكن أن يتش�كل يف أش�كال عديدة .وهذه خاصية فيزيائية.
وعندم�ا يتصل باهلواء مدة طويلة فإنه يتفاع�ل مع املواد يف اهلواء ويصبح أخرض اللون ،وهذه
خاصية كيميائية .ويبني اجلدول  2-2عد ًدا من اخلواص الفيزيائية والكيميائية للنحاس.

خوا�ص النحا�س

اجلدول 2-2

خوا�ص فيزيائية
y

yبني حممر ،المع

y

y

yقابل للسحب َّ
والط ْرق

y

yالكثافة= 8.96 g/cm3

y

y
y
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خوا�ص كيميائية

yموصل جيد للحرارة والكهرباء
yدرجة االنصهار= 1085 C
o

yدرجة الغليان= 2562 C
o

y
y

يك�ون مرك�ب كربون�ات النح�اس األخضر عندم�ا يتع�رض للهواء
ِّ y
الرطب.

يكون مركبات جديدة عندما يتحد مع محض النيرتيك ومحض الكربيتيك.
ِّ y
يكون حملولاً شديد الزرقة عندما يتفاعل مع األمونيا.
ِّ y

الش�كل  2-7لأن كثـاف ��ة اجلليد �أقل من
كثافة املاء ف� ��إن اجلبال اجلليدية تطفو فوق
�سطح املحيط.

ﺗﺠﺮﺑﺔ
علمية
ﻋﻤﻠﻴﺔ

خواص الماء



ﺗﺠﺮﺑﺔ
علمية
ﻋﻤﻠﻴﺔ



خوا���ص امل��ادة وحاالته��ا يمك�ن أن ختتل�ف خ�واص النحاس املوج�ودة يف اجل�دول 2-2

باختلاف الظ�روف التي تتم مالحظتها عندها .وألن ش�كل أو حالة امل�ادة خاصية فيزيائية
ف�إن تغري احلالة يضيف خاصية فيزيائية أخرى للامدة .وهلذا من الرضوري حتديد الظروف-
ومنه�ا الضغ�ط ودرج�ة احل�رارة  -الت�ي يتم خالهل�ا مالحظة خ�واص امل�ادة؛ ألن كلاًّ من
اخلواص الفيزيائية والكيميائية تعتمد عىل هذه الظروف.

خذ خواص املاء مثلاً ؛ فلعلك تعرف أن املاء سائل (وهذه خاصية فيزيائية) ،وليس ً
نشطا املفردات

كيميائيا (وهذه خاصية كيميائية) .وربام تعرف أيضا أن كثافة املاء تساوي1.00 g/cm3
ًّ

(خاصية فيزيائية) .وتنطبق هذه اخلواص مجيعها عىل املاء عند الظروف القياسية وهي درجة
احلرارة والضغط عند  25oCو  . 1atmأما يف درجات احلرارة األعىل من  100oCفإن املاء
يكون ً
غازا (خاصية فيزيائية) ،وكثافته = ( 0.0006 g/cm3خاصية فيزيائية) ،وهو يتفـاعـل
بسـرعة مع عدة مواد (خاصية كيميائية) .وما دون  0oCيصـبح املاء صلـ ًبا (خاصية فيزيائية)،
وكثافته ( 0.92 g/cm3خاصية فيزيائية) .إن الكثافة املنخفضة للجليد جتعل اجلبال اجلليدية
تطفو فوق سطح املحيط ،كام يبني الشكل .2-7

التقومي

2-1

الخالصة
احل�االت الثلاث املألوف�ة للامدة هي
الصلبة والسائلة والغازية.
يمك�ن مالحظ�ة اخل�واص الفيزيائية
دونالتغيرييفتركيباملادة.
اخلواص الكيميائية تصف قدرة املادة
على االحت�اد م�ع امل�واد األخ�رى أو
التحول إىل مواد جديدة.
قد تؤثر الظروف اخلارجية يف اخلواص
الفيزيائية والكيميائية.

مفردات علمية
البيئة

الظـروف واألشياء املحيطــة باملخـلـوق
احلي والتي تؤثر فيه.

تتكـيف احليـوان�ات مع التغريات
التي حتدث يف بيئاهتا.

 1.1الفكرة الرئيسة كون جدو ً
ال يصف حاالت املادة الثالث من حيث شكلها
وحجمها وقابليتها لالنضغاط.
 2.2صف اخلواص التي تصف املادة عىل أهنا مادة كيميائية نقية.
 3.3صنف كلاًّ من اخلواص اآلتية إىل فيزيائية وكيميائية:
يكونان الصدأ.
 .aاحلديد واألكسجني ِّ
 .bاحلديد أكرب كثافة من األلومنيوم.
 .cحيرتق املاغنسيوم ويتوهج عند إشعاله.
 .dالزيت واملاء ال يمتزجان.
 .eينصهر الزئبق عند .-39 C
كون جدو ً
ّ 4.4
ال يقارن بني اخلواص الفيزيائية والكيميائية .أعط مثالني
نظمّ .
o

عىل كل نوع منها.
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2-2
الأهداف
تع��رف التغري الفيزيائي ،وتعطي
ِّ

رابط الدر�س الرقمي

تغريات املادة
الفكرة

Changes in Matter

الرئيسة ميكن �أن يحدث للمادة تغريات فيزيائية وكيميائية.

www.ien.edu.sa

أمثلة عليه.
الرب��ط مع الحياة يكون الفحم يف املوقد عىل ش�كل مادة صلبة س�وداء اللون أو ً
ال ،ثم
ِّ
ريا يتحول إىل رماد وثاين أكس�يد الكرب�ون وماء .وهذا
تعرف التغري الكيميائي ،وتعطي يتغير لونه إىل األمحر املش�ع ،وأخ ً
عدة مؤرشات عىل حدوثه.
التغري يرجع إىل خواصه الفيزيائية والكيميائية.

تط ِّب��ق قان�ون حف�ظ الكتلة عىل
التفاعالت الكيميائية.

التغريات الفيزيائية

Physical Changes

ختضع املواد يف كثري من األحيان لتغريات تؤدي إىل حدوث اختالفات كبرية يف مظهرها،
مراجعة املفردات
املالحظ�ة :مج�ع منظ�م وموج�ه إال أن تركيبها يبقى ثاب ًتا .ومن ذلك تشكيل صفيحة من األلومنيوم يف صورة كرة؛ ففي حني
يتحول ش�كل هذه الصفيحة امللساء املستوية الش�بيهة باملرآة إىل كرة فإن تركيبها ال يتغري؛
للمعلومات حول ظاهرة معينة.
فهي ما زالت من األلومنيوم .هذا النوع من التغري الذي حيدث دون أن يغري تركيب املادة
املفردات اجلديدة
يسمى التغري الفيزيائي .ومن ذلك ً
أيضا تقطيع ورقة ،وكرس لوح زجاجي.
التغري الفيزيائي
تغري احلالة تعتمد حالة املادة  -كغريها من اخلواص الفيزيائية  -عىل درجة حرارة الوسط
تغري احلالة
املحيط وضغطه .فعندما تتغري درجـة احلـرارة تتحول معظم املواد من حـالـة إىل أخرى.
التغري الكيميائي
تغري احلالة هو حتول املادة من حالة إىل أخرى.
قانون حفظ الكتلة
الربط مع علم األرض دورة املاء تسمح دورة املاء بوجود احلياة عىل األرض .ففي درجات
o
احل�رارة األقل من  0 Cيكون املاء صل ًبا عند الضغط اجلوي العادي ،ويس�مى املاء عندها
جليدً ا .وعند تس�خني اجلليد يبدأ يف االنصهار ويصبح ماء سائلاً  .هذا التغري يف حالة املاء
فيزيائيا؛ ألنه رغم أن اجلليد واملاء خمتلفان يف املظهر إال أن تركيبهام واحد .وإذا
تغيرا
يع�د ً
ًّ
o
ارتفع�ت درج�ة حرارة امل�اء إىل  100 Cفإن املاء يبدأ يف الغليان ،ويتحول املاء الس�ائل إىل
وتك�ون البخار تغريان فيزيائيان ،ومها تغيران يف احلالة ً
أيضا .ويبني
بخ�ار .إن االنصهار
ُّ
الشكل  2-8عمليتي التكثف والتجمد ،ومها من تغريات احلالة املألوفة .وتشري مصطلحات
الغليان ،والتجمد ،والتكثف ،والتبخر ،واالنصهار عادة إىل تغريات يف حالة املادة.
الش�كل  2-8ميكن �أن يحدث التك ّثف
�سطحا ب ��اردًا ،مما
عنـدما يـالم� ��س الغـاز ً
ي�ؤدي �إىل تك ّون قطرات .كما يحدث التجمد
عندما ي�ب�رد ال�سائل؛ فاملاء املت�ساقط يك ِّون
�إب ًرا جليدية عندما يربد.
تكثف
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جتمد

درجة احلرارة والضغط اللذان حيدث عندمها تغري يف حالة ٍ
مادة ما مها خاصيتان فيزيائيتان
مهمتان ،وتس�ميان «درج�ة انصهار» و«درجة غليان» املادة .انظ�ر اجلدول  2-1الذي
يضم درجات انصهار ودرجات غليان عدة مواد مألوفة .هاتان اخلاصيتان من اخلواص
الفيزيائية النوعية كالكثافة ،وهلذا يمكن استعامهلام يف تعيني املواد املجهولة.

التغريات الكيميائية

Chemical Changes

العملية التي تتضمن تغيرُّ مادة أو أكثر إىل مواد جديدة تسمى التغري الكيميائي ،ويشار
إليه عادة بالتفاع�ل الكيميائي .وللمواد اجلديدة الناجتة عن التفاعل تراكيب وخواص
خمتلف�ة عن تراكيب وخ�واص املواد قبل التفاعل .فمث ً
يتكون صدأ احلديد ،املوضح
الّ ،
يف الش�كل  ،2-9من تفاعل احلديد مع أكسجني اهلواء ،وهو خيتلف يف خصائصه عن
خصائص كل من احلديد واألكسجني.

ِ
املتكونة فتس�مى
«املتفاعلات» .أما املواد اجلديدة
تس�مى امل�واد التي نبدأ هب�ا التفاعل
ِّ
«النوات�ج» .وتشير املصطلح�ات اآلتية :حتلل ،انفجار ،صدأ ،تأكس�د ،ت�آكل ،فقدان
الربيق ،ختمر ،احرتاق ،تعفن -إىل التفاعل الكيميائي.
ماذا قر�أت؟ عرف التغري الكيميائي.

دالئ��ل ح��دوث التفاع�لات الكيميائية إضافة إىل ما س�بق ،وكام يف الش�كل - 2-9فإن
الص�دأ مادة بنية متيل إىل اللون الربتقايل ،تكون يف صورة مس�حوق ،ختتلف يف مظهرها
كثيرا ع�ن احلدي�د واألكس�جني .فالص�دأ ال ينج�ذب إىل املغناطيس يف حين ينجذب
ً
احلدي�د إليه .ويع�د اختالف خواص الص�دأ عن خواص كل من احلديد واألكس�جني
دليًل�اً على ح�دوث تفاع�ل كيميائ�ي .كما يع�د تعف�ن الفواكه واخلب�ز مث�ا ً
ال آخر عىل
التفاعلات الكيميائية؛ فطع�م هذه األطعمة بعد ُّ
التعف�ن وقابليتها للهضم خيتلفان عن
طعمها وقابليتها للهضم وهي طازجة.

قانون حفظ الكتلة

المطويات

ضمن مطويتك معلومات من هذا
ِّ
القسم.

الش�كل  2-9عندم ��ا ي�ص ��د�أ احلديد،
�أو يتع َّف ��ن الطع ��ام تنتج م ��واد جديدة نتيجة
حدوث تفاعل كيميائي.
عي��ن المتفاعالت والنوات ��ج في تفاعل
تك ّون ال�صد�أ.

Law of onservation of Mass

تأخَّ ر اس�تعامل العلامء للأدوات الكمية يف دراس�ة التفاعالت الكيميائية حت�ى أواخر القرن
الثامن عرش؛ حيث تم تطوير امليزان احلساس يف ذلك الوقت .وعند استعامل امليزان يف قياس
كتل املتفاعالت والنواتج لكثري من التفاعالت لوحظ أن الكتلة الكلية يف التفاعل تبقى ثابتة.
وقد خلص الكيميائيون هذه املالحظات يف قانون علمي سمي قانون حفظ الكتلة .وهو ينص
على أن الكتلة ال تفنى وال تس�تحدث يف أثناء التفاع�ل الكيميائي -إال بقدرة اهلل تعاىل  -أي
أهنا حمفوظة ،بمعنى أن كتلة النواتج تساوي كتلة املتفاعالت ،ويعرب عن ذلك باملعادلة:

قانون حفظ الكتلة

كتلة املتفاعالت = كتلة النواتج

ِ
واستقص كيف حتقق قانون حفظ الكتلة؟
ارجع إىل التجربة االستهاللية صفحة ،13
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مثال 2-1
حف�ظ الكتل�ة ُوضع  10 gمن أكس�يد الزئبق  IIاألمحر HgOيف كأس مفتوحة ،وس�خنت حتى حتولت إىل زئبق س�ائل
وغاز أكسجني ،فإذا كانت كتلة الزئبق السائل  9.26 gفام كتلة األكسجني الناتج عن هذا التفاعل؟

 1حتليل امل�س�ألة

وتبعا لقانون حف�ظ الكتلة فإن جمموع كتل النواتج
ت�م إعطاؤك كتلة امل�ادة املتفاعلة وكتلة أحد النواتج يف التفاعلً ،
جيب أن يساوي جمموع كتل املواد املتفاعلة.

املطلوب

					
املعطيات
كتلة األكسجني = ؟ g
كتلة أكسيد الزئبق 10.0 g = II
كتلة الزئبق = 9.26 g

 2ح�ساب املطلوب

ضع قانون حفظ الكتلة

كتلة املتفاعالت = كتلة النواتج

أوجد كتلة األكسجني

كتلة األكسجني = كتلة أكسيد الزئبق  – IIكتلة الزئبق

كتلة أكسيد الزئبق  = IIكتلة الزئبق  +كتلة األكسجني

عوض بالقيم املعطاة يف املعادلة

كتلة األكسجني = = 9.26 g – 10.00 g

0.74

 3تقومي الإجابة

إذا كان جمموع كتلتي الزئبق واألكسجني = كتلة أكسيد الزئبق  IIفاحلل صحيح.

م�سائل تدريبية

5.5استعن بالبيانات يف اجلدول أدناه لإلجابة عن السؤالني اآلتيني:

جراما من املركب نتج؟
كم جرا ًما من الربوم تفاعل ،وكم
ً
املادة
ألومنيوم
سائل الربوم
املركب

تفاعل الألومنيوم مع �سائل الربوم
بعد التفاعل
قبل التفاعل
10.3 g

0.0 g

100.0 g

8.5 g

0.0 g

6.6حصل طالب يف جتربة لتحليل املاء عىل  10.0 gهيدروجني و  79.4 gأكسجني .ما مقدار املاء املستعمل يف هذه العملية؟
7.7أض�اف طال�ب  15.6 gصودي�وم إىل كمي�ة واف�رة من غ�از الكلور ،وبع�د انتهاء التفاعل حص�ل عىل  39.7 gم�ن كلوريد
الصوديوم .ما كتلة كل من الكلور والصوديوم املتفاعلني؟
8.8تفاعل�ت عين�ة مقدارها  10.0 gمن املاغنس�يوم مع األكس�جني لتكوين  16.6 gمن أكس�يد املاغنس�يوم .كم جرا ًما من
األكسجني تفاعل؟
9.9حتفيز تفاعل  106.5 gمن محض اهليدروكلوريك ( HCl)gمع كمية جمهولة من األمونيا ( NH 3)gإلنتاج  157.5 gمن
كلوريد األمونيوم ( .NH 4Cl)sما كتلة األمونيا ( NH 3)gاملتفاعلة؟ وهل طبق قانون حفظ الكتلة يف هذا التفاعل؟ فسرِّ
إجابتك.
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الش�كل  2-10عند ت�سخني �أك�سيد الزئبق  IIف�إنه يتفاعل
ليكون الزئبق والأك�سج�ي�ن .ويكون جمموع كتلتيهما م�ساو ًيا كتلة
�أك�سيد الزئبق .II

كان الكيميائي الفرنيس أنتوين الفوازييه (1794-1743م) أول من اس�تعمل امليزان احلساس
يف التفاعـلات الكيـميائي�ة .وق�د درس حتـلل أكس�يد الزئبق  IIباحلرارة ،وه�و كام يظهر يف
الش�كل  2-10م�ادة صلبة مح�راء تتفاعل عند تس�خينها لتكون س�ائل الزئب�ق الفيض وغاز
األكس�جني العديم اللون .إن تغري اللون وظهور غاز مؤرشان عىل حدوث التفاعل .وعندما
جيرى التفاعل يف وعاء مغلق فإن األكس�جني ال يس�تطيع اخلروج .ومن ثم يمكن قياس كتلة
امل�واد قب�ل التفاعل وبعده ،وس�تكون هي نفس�ها يف احلالتني .ويعد قانون حف�ظ الكتلة أحد
القوانني األساسية يف الكيمياء.

التقومي

الخالصة

2-2

التغري الفيزيائي يغري من اخلواص
الفيزيائية للامدة دون أن يغري تركيبها.

التغري الكيميائي ،والذي يسمى ً
أيضا
ريا
«التفاعل الكيميائي» ،يتضمن تغ ً
يف تركيب املادة.
يف التفاع�ل الكيميائــ�ي تتحـــ�ول
املتفاعالت إىل نواتج.

ينص قانون حفظ الكتلة عىل أن الكتلة
ال تفنى وال تستحدث يف أثناء التفاعل
الكيميائي-إال بقدرة اهلل تعاىل -فهي
حمفوظة.

 1010الفكرة

الرئيسة

صنف األمثلة اآلتية إىل تغريات فيزيائية أو كيميائية.

 .aسحق علبة ألومنيوم.

 .bتدوير علب األلومنيوم املستعملة إلنتاج علب جديدة.

 .cاحتاد األلومنيوم مع األكسجني إلنتاج أكسيد األلومنيوم.

1111صف نتائج التغري الفيزيائي ،وأعط ثالثة أمثلة عليه.

1212صف نتائج التغري الكيميائي ،واذكر أربعة أدلة عىل حدوثه.
1313احسب .حل املسائل اآلتية:

 .aإذا تفاعل  22.99 gمن الصوديوم متا ًما مع  35.45 gمن الكلور فام كتلة
كلوريد الصوديوم الناتج؟
 .bإذا تفاعل  12.2 gمن مادة  Xمع عينة من  Yونتج  78.9 gمن  XYفام
كتلة  Yاملتفاعلة؟

قوم إذا قال لك صديق" :إذا كان تركيب املادة ال يتغري خالل التغري الفيزيائي
ّ 1414
فإن مظهرها ال يتغري" .فهل هو عىل صواب؟ فرس إجابتك.
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2-3
الأهداف
تق��ارن بين املخالي�ط وامل�واد

رابط الدر�س الرقمي

املخاليط
الفكرة

Mixtures

www.ien.edu.sa

الرئيسة توجد معظم املواد املألوفة عىل شكل خماليط .املخلوط مزيج من مادتني نقيتني أو أكثر.

النقية.
الربط مع الحياة الصوت الذي تسمعه عندما تفتح علبة مرشوب غازي هو صوت
ت�صنف املخاليط إىل متجانسة وغري ترسب الغاز من العلبة .وربام الحظت عند ترك العلبة مفتوحة أن معظم غاز ثاين أكسيد
متجانسة.
حلوا مهام تركت العلبة مفتوحة.
الكربون يترسب منها ،إال أن املرشوب يبقى ً
متـــي��ز بين طــرائ�ق فصــ�ل
املخاليط.

املخاليط

Mixtures

درس�ت أن املادة النقية ذات تركيب منتظم وثابت .ماذا حيدث عند مزج مادتني نقيتني أو
مراجعة املفردات
مع�ا؟ املخلوط مزيج مكون من مادتني نقيتين أو أكثر مع احتفاظ كل من هذه املواد
مادة كيميائية  :مــادة ذات تركيب أكث�ر ً
أيضا بخواصها األصلية .وخيتلف تركيب املخاليط بحس�ب نس�ب مكوناهتا .لذا يمكن حتضري
منتظــم وثابـــت .وتس�مى ً
مادة نقية.
ع�دد ال هنائي م�ن املخاليط .ومما جيدر بالذكر أن معظم امل�واد يف الطبيعة توجد يف صورة
خماليط ،فمن الصعب إبقاء أي مادة نقية متا ًما.
املفردات اجلديدة
املخلوط

املخلوط غري املتجانس

املخلوط املتجانس

املحاليل

الرتشيح

الكروماتوجرافيا

التقطري

التبلور

التسامي

يبني الشكل  2-11خملوطني ،ورغم أنك ال تستطيع أن متيز بني مكوين خملوط الزئبق-
الفضة يف الشكل  ،2-11 aإال أنك تستطيع فصلهام عن طريق التسخني ،فيتبخر الزئبق
أو ً
ال ،وبذلك حتصل عىل بخار الزئبق وحده ،والفضة الصلبة وحدها.

مع�ا ،كمـا يف الش�كل  ،2-11 bمتتزج هـذه املواد
وعن�د خل�ط الزيت والتوابـل واخلل ً
لكنها ال تتفاعل ،ويظل بإمكانك متييز مجيع املواد .وإذا بقي املخلوط من دون حتريك فرتة
يكون طبقة فوق اخلل.
كافية فإن الزيت ّ
�أن��واع املخالي��ط إن مزجي�ي امل�واد النقي�ة يف الش�كل  2-11خملوطان .ورغ�م اختالف
اخل�واص املرئية للمخاليط إال أن�ه يمكن تعريفها بعدة طرائق ،وتصنيفها إىل متجانس�ة
وغري متجانسة.

الش�كل  2-11هناك �أن ��واع خمتلفــة
م ��ن املخالي ��ط  .aمن غ�ي�ر املمك ��ن ر�ؤية
املكون ��ات املختلفة لبع� ��ض املخاليط كهذه
احل�شوة املكونة من خملوط ف�ضة – زئبق.
 .bميك ��ن ر�ؤي ��ة مكونات بع� ��ض املخاليط
الأخرى كمطيب ال�سلطة.
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a

b

املخل�وط غري املتجانس خملوط ال متتزج فيه املواد ،بل تبقى املواد فيه
ً
متاميزا بعضها من املفـردات

بعض ،وتركيبه غري منتظم؛ ألن املواد فيه مل متتزج متا ًما وظلت متاميزة .ومن ذلك سلطة
اخلض�ار ،وعصري الربتقال الطبيعي الذي يتكون م�ن مزيج غري متجانس من العصري
واللب ،ويف العادة يطفو اللب عىل سطح العصري .ولذا يمكن القول إن وجود مادتني
معا بشكل متاميز يشري إىل خملوط غري متجانس.
أو أكثر ً

املخل�وط املتجان�س خمل�وط ل�ه تركيب ثاب�ت ،ومتتزج مكونات�ه بانتظام ،ف�إذا أخذت
قطعتين من مملغم الفضة والزئبق (س�بيكة معدنية) فس�تجد أن تركيبهام هو نفس�ه مهام
اختلف حجم القطعة.
ماذا قر�أت؟ قارن بني املخاليط املتجانسة وغري املتجانسة ،وأعط أمثلة عليهام.

يطل�ق على املخاليط املتجانس�ة أيضا اس�م املحالي�ل .وأكث�ر املحالي�ل املألوفة هي
املحاليل الس�ائلة ،كالش�اي والعصائر .لك�ن املحاليل قد تكون صلبة أو س�ائلة أو
ً
خملوطا من م�ادة صلبة مع غ�از ،أو مادة صلبة مع س�ائل،
غازي�ة؛ فه�ي قد تك�ون
أو غاز مع س�ائل ...وهكذا .ويبني اجل�دول  2-3قائمة بأنواع خمتلفة من املحاليل
وأمثلة عليها ،كام أننا نجد مثالاً عىل كل نوع يف الشكل .2-12
املحلول الصلب املعروف بالفوالذ يسمى «سبيكة» .والسبيكة خملوط متجانس من
الفل�زات ،أو م�ن فلز وال فلز ،يكون في�ه الفلز هو املكون األس�ايس .الفوالذ مثلاً
خمل�وط من فلز احلدي�د والفلز الكرب�ون .وإن وجود ذرات الكرب�ون يف املخلوط
يزي�د م�ن صالبة الفلز .وتقوم املصان�ع بمزج أنواع خمتلفة من الفلزات يف س�بائك
ريا ما تصنع من س�بائك،
للوص�ول إىل م�واد أكثر ق�وة ومقاومة؛ فاملجوه�رات كث ً
ومنها الربونز والذهب األبيض.
اجلدول 2-3

املحلول

مفردات �أكادميية
خملوط

ج�اءت م�ن الكلم�ة الالتيني�ة misceo
وتعني  mixأي خيلط.

مهن في الكيمياء

عا ِل��م الكيمياء هو عال�م ّ
يحضر
م�واد جدي�دة ويحل�ل خواصه�ا.
وقد يعم�ل في مختبر وطن�ي ،أو في
الصناعة ،أو في الجوانب األكاديمية.
قام علماء (ناسا) مثلاً بتطوير سبائك
من األلومنيوم والسليكون يمكن
اس�تعمالها في صناع�ة محركات
وآالت قوية وخفيفة.

�أنواع املحاليل
مثال

غاز  -غاز

اهلواء يف أسطوانة الغواص مزيج من غازات النيرتوجني
واألكسجني واألرجون.

غاز  -سائل

األكسجني وثاين أكسيد الكربون الذائبان يف ماء البحر.

سائل  -غاز

اهلواء الرطب الذي يتنفسه الغواص حيوي قطرات ماء.

سائل  -سائل

عندما متطر يمتزج ماء املطر بامء البحر.

صلب  -سائل

األمالح الصلبة الذائبة يف ماء البحر.

صلب  -صلب

أسطوانة الغوص مصنوعة من مزيج من املعادن.

الش�كل  2-12كل �أن ��واع املحالي ��ل
ممثلة يف هذه ال�صورة.
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ف�صل املخاليط

الش�كل  2-13عندم ��ا مي ��ر املخلوط عرب
ورقة الرت�شيح تبقى املادة ال�صلبة يف الورقة ،يف
حني يتجمع ال�سائل املتبقي يف الك�أ�س.

الشكل  2-14تنف�صل املكونات املختلفة
للحرب بنا ًء على قابلية اجنذاب كل مكون من
مكونات احلرب (الطور املتحرك) ل�سطح ورق
الكروماتوجرافيا (الطور الثابت)

الش�كل  2-15عندم ��ا يتبخر املاء من
حمل ��ول ال�سكر املائي تتكون بل ��ورات ال�سكر
على اخليط.
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Separating Mixtures

توج�د معظم املواد يف الطبيعة عىل ش�كل خماليط .ولفهم املادة بش�كل أفضل علينا
مع�ا بش�كل فيزيائي فإن
فص�ل املخالي�ط إىل مكوناهت�ا النقي�ة .وألن امل�واد ختتلط ً
العملي�ات املس�تعملة يف فص�ل بعضها عن بعض ه�ي عمليات فيزيائي�ة تقوم عىل
اخلواص الفيزيائية للمواد .فعىل س�بيل املثال ،يمكن فصل خملوط من برادة احلديد
والرمل باس�تعامل مغناطيس؛ حيث جيذب املغناطيس برادة احلديد فقط ،ويفصلها
عن الرمل .لقد تم تطوير عدد كبري من التقنيات التي تستفيد من اختالفات اخلواص
الفيزيائية للمواد لفصل مكونات املخاليط بعضها عن بعض.

الرت�شي��ح يمك�ن فص�ل املخاليط غير املتجانس�ة املكونة م�ن مواد صلبة وس�وائل
مسامي لفصل
بس�هولة عن طريق الرتشيح .والرتش�يح طريقة يستعمل فيها حاجز
ّ
ً
امل�ادة الصلبة عن الس�ائل .يبين الش�كل 2-13
خملوطا يصب عىل ورقة ترش�يح
طويت عىل شكل خمروط ،حيث يمر السائل منها ً
تاركا املادة الصلبة عىل الورقة.
الكروماتوجرافي��ا تع�د الكروماتوجرافي�ا (التحلي�ل االس�ترشايب) طريق�ة لفصل
مكون�ات املخل�وط ّ
(الطور
مكون من
ّ
املتح�رك) باالعتامد عىل قابلية انج�ذاب كل ّ
ّ
(الطور الثابت) .ويكون ّ
مكونات املخلوط لسطح مادة أخرى ّ
الطور
املتحرك غال ًبا
ّ
ّ
مادة غازية أو س�ائلةّ ،
والطور الثّابت م�ادة صلبة ،ومنها ورق الكروماتوجرافيا كام
موضح يف الشكل  .2-14ويف هذه الطريقة يتباعد أو ً
هو ّ
مكون املخلوط الذي
ال ّ
املكون الذي قوى
قوى متاس�ك جزيئاته أقل عىل ورق�ة الكروماتوجرافيا ،ثم يلي�ه ّ
متاسك جزيئاته أكرب فأكرب.

التقطري يمكن فصل معظم املخاليط املتجانسة عن طريق التقطري .والتقطري طريقة لفصل
امل�واد اعتام ًدا عىل االختلاف يف درجات غلياهنا ،حي�ث ُي ّ
سخن املخلوط حتى تغيل املادة
التي درجة غلياهنا أقل ،وتتحول إىل بخار يكثَّف ويجُ مع عىل شكل سائل.

التبلور يعد ترس�يب بلورات الس�كر من حملوله مثالاً عىل الفصل بالتبلور .التبلور
طريق�ة للفصل ت�ؤدي إىل احلصول عىل م�ادة نقية صلبة من حملوهل�ا .عندما حيتوي
املحل�ول عىل أكرب ق�در ممكن من املادة املذابة (حملول مش�بع) ف�إن إضافة أي كمية
م�ن املذاب مهام قل�ت جتعل املادة املذابة يف املحلول ترتس�ب
وتك�ون بلورات عىل
ِّ
أي س�طح متوافر .وعندما يتبخر املاء من حملول الس�كر املائي يصبح املحلول أكثر
تركيزا ،وهـذا يش�ـبه إضـافة املـزيد من املـادة املذابـة إىل املحلـول .ويبـني الشكل
ً
يكون الس�كر بل�ورات صلبة على اخليط .ومتتاز
 2-15أن�ه عن�د زي�ادة تبخر املاء ّ
عملية التبلور أهنا تنتج مواد صلبة عالية النقاوة.

الت�سامي يمكن فصل املخاليط بالتس�امي ،وهو عملية تتبخر فيها املادة الصلبة دون
أن تنصهر ،أي دون أن متر باحلالة السائلة .يستعمل التسامي لفصل مادتني صلبتني
يف خليط ،إحدامها هلا القدرة عىل التسامى ،وليس لألخرى ذلك.

5.5ا�س ��تعمل رب ��ع ورقة تر�ش ��يح قطرها ح ��وايل  11 cmلعم ��ل فتيلة
فصل األصباغ
ل�س ��حب املاء� .ض ��ع نهاية الفتيلة يف الثقب املوج ��ود يف مركز ورقة
كي�ف تس�مح الكروماتوجرافي�ا الورقي�ة بفص�ل امل�واد النقي�ة؟
الرت�شيح الدائرية.

الكروماتوجرافيا أداة تشخيصية مهمة يستعملها الكيميائيون وفنِّيو �6.6ض ��ع الورقة مع الفتيلة على �س ��طح ك�أ�س املاء ،بحيث تكون الفتيلة
املختربات اجلنائية لفصل املواد الكيميائية وحتليلها.
يف املاء� .سي�صعد املاء يف الفتيلة ويتحرك نحو اخلارج خالل ورقة
الرت�شيح.
خطوات العمل

P

O

الرت�ش ��يحB
ورقة C
حوايلA1FcmBم ��نEحافة D
ي�Cص ��ل Iامل�B�Dاء �HإىلG AC
OاملأNP L
عندDم ��اEAJ
عنيFBK7.7EGC L FHDM.
من�صةG EIN
HJFO
التجارب IKGP
JH
L KM
Nيف I
ال�سالمةL
J M
بطاقةOK
العملية على
دليل
1.M
1 PN

ل ك� ًأ�س��ا بال�س��تيك ّية باملاء حتى ارتفاع يقل  2 cmتقري ًبا عن
2.2ام أ
حافتها العليا .ام�سح �أي قطرات ماء على حافة الك�أ�س.

(بعد حوايل  20دقيقة ) .ا�سحب الورقة بحر�ص من الك�أ�س املليئة
باملاء ،و�ضعها على ك�أ�س فارغة �أخرى.

�3.3ضع ورقة تر�ش��يح دائرية على �سطح ج ��اف ونظيف ،و�ضع نقطة التحليل
ح�ب�ر يف مركز الورقة بال�ضغط بقوة على الورقة بر�أ�س ري�ش��ة قلم �1.1سج��ل عدد الأ�ص ��باغ التي ميكنك حتديدها على ورقة الرت�ش ��يح.
ع ّلم حدود دوائر الألوان.
حرب �سائل �أ�سود.
مق�صا �أو �أداة ح ��ادة �أخرى لعمل ثقب �صغ�ي�ر بقطر ر�أ�س 2.2ا�ستنتج ملاذا ترى �ألوا ًنا خمتلفة يف �أماكن خمتلفة من الورقة؟
4.4ا�ستعم ��ل ًّ
القلم يف مركز بقعة احلرب.
3.3ق��ارن النتائ ��ج التي ح�ص ��لت عليها بالأ�ش ��كال التي ح�ص ��ل عليها
حتذير :الأج�سام احلادة ميكن �أن جترح اجللد.

التقومي

زمال�ؤك .ف�سر االختالفات التي قد تظهر.

2-3

الخالصة

املخلوط مزيج مكون من مادتني
نقيتني أو أكثر مع احتفاظ كل من
هذه املواد بخواصها األصلية.

املحاليل خماليط متجانسة.

يمك�ن فص�ل مكون�ات املخاليط
بطرائ�ق فيزيائي�ة .م�ن طرائ�ق
الفـصـ�ل املألـوفـ�ة الرتش�ـيح،
والتقطير ،والتبلور ،والتس�امي،
والكروماتوجرافيا.

1515

الفكرة

الرئيسة صنف اًّ
كل مما يأيت إىل خملوط متجانس أو غري متجانس.

 .aماء الصنبور  .bاهلواء  .cفطرية الزبيب.
 1616قارن بني املخاليط واملواد النقية.

سم طريقة الفصل التي يمكن استعامهلا يف فصل مكونات املخاليط اآلتية:
ِّ 1717

 .aسائلني عديمي اللون.
 .bمادة صلبة غري ذائبة خملوطة مع سائل.
 .cكرات زجاجية محراء وزرقاء متساوية يف احلجم والكتلة.
 1818صمم خريطة مفاهيمية تلخص العالقات بني املادة ،والعنارص ،واملركبات،
واملواد الكيميائية النقية ،واملخاليط املتجانسة ،واملخاليط غري املتجانسة.
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A

2-4
الأهداف
ّ
واملركبات.
متيز بني العنارص
ت�صف ترتيب العنارص يف
اجلدول الدوري.
ت�شرح سلوك ّ
املركبات
وفق قانوين النسب الثابتة
واملتضاعفة.

مراجعة املفردات

العنا�ص��ر واملر ّكب��ات
الفكرة

Elements and Compounds

كيميائيا.
احتادا
معا ً
مكون من عنرصين أو أكثر متحدين ً
الرئيسة املركب ّ
ًّ

قطعا منها منفردة ،أما
الربط مع الحياة عندما تأكل س�لطة الفواكه قد تأكل ً
عندما تأكل مربى الفواكه فإنك ال تستطيع فصل كل قطعة من الفواكه وحدها.
مكون من عنارص ،ولكنك ال تراها
مكونة من فواكه فإن املركب ّ
وكام أن املربى ّ
منفردة.

العنا�صر

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

Elements

رغ�م أن للمادة أش�كا ًال كثرية إال أنه يمك�ن فصل مكوناهتا إىل ع�دد صغري من الوح�دات البنائية
النسبة :عالقة جزء بآخر أو بالكل األساس�ية تس�مى عن�ارص .العنصر م�ادة كيميائي�ة نقي�ة ال يمك�ن جتزئته�ا إىل أجزاء أصغ�ر منها
من ناحية الكمية.
عنصرا يف الطبيع�ة .وم�ن ه�ذه العن�ارص :النح�اس Cu
بطرائ�ق فيزيائي�ة أو كيميائي�ة .هن�اك 92
ً
املفردات اجلديدة
أيضا عنارص ال توجد يف الطبيعة ،وإنام يتم حتضريها يف املخترب.
واألكسجني  Oوالذهب  ،Auوهناك ً
العنرص
لكل عنرص اسم كيميائي ،ورمز خاص به .ويتكون الرمز من حرف أو اثنني أو ثالثة ،بحيث
اجلدول الدوري
كبريا ،أما باقي األحرف فتكون صغرية .ومن املعلوم أن أسماء العنارص
يكون احلرف األول ً
ّ
املركب
عامليا م�ن قبل العلامء لتس�هيل التواص�ل بينهم .وال تتواف�ر العنارص
ورموزه�ا متف�ق عليه�ا ًّ
قانون النسب الثابتة
الطبيعي�ة على نح�و متس�او؛ فاهليدروجني  Hيش�كل  75%م�ن كتلة الكون ،يف حني يش�كل
األكس�جني Oوالسليكون  Siجمتمعني  75%من كتلة القرشة األرضية ،ويشكل األكسجني O
النسبة املئوية بالكتلة
والكربون  Cواهليدروجني  Hأكثر من  90%من جسم اإلنسان .ومن جهة أخرى فإن عنرص
قانون النسب املتضاعفة
يقدر وجوده بأقل من  20 gموزعة
الفرانسيوم  Frهو أحد أقل العنارص
وجودا يف الطبيعة؛ إذ َّ
ً
الشكل  2-16توجـد العنا�صـر يف حـاالت يف قرشة األرض .وتوجد العنارص يف حاالت فيزيائية خمتلفة يف الظروف العادية ،كام هو مبني
خمتـلـفة يف الظروف العادية.
يف الشكل .2-16

بالون هيليوم  -غاز
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جهاز قياس ضغط الدم (زئبق -سائل)

وعاء نحاس  -صلب

الشكل 2-17

ك� � ��ان م� �ن ��دل� �ي ��ف م��ن
�أوائ���ل العلماء الذين
رت� � �ب � ��وا ال� �ع� �ن ��ا�� �ص ��ر
بطريقة دوري� ��ة ،كما
ه��و مبني يف اجل��دول.
الح� � � � ��ظ الأمن� � � � � ��اط
ال� ��دوري� ��ة يف خ��وا���ص
العنا�صر.

نظرة �أولية على اجلدول الدوري مع ازدياد عدد العنارص املكتشفة يف بدايات القرن التاسع عرش
بدأ العلامء يالحظون أنامط التش�ابه بني العنارص يف اخلواص الفيزيائية والكيميائية ودراستها.
وقد صمم العامل الرويس ديمرتي مندليف 1907 - 1834) Dmitri Mendelevم( جدولاً
كام يف الش�كل  2-17نظم فيه مجيع العنارص التي كانت معروفة يف ذلك الوقت .كان تصنيفه
قائماً عىل التشاهبات بني العنارص وكتلها .وهو يعد النسخة األوىل مما سمي بعد ذلك "اجلدول
ِ
ُ
"الدورات"،
الصفوف األفقي ُة فيها
الدوري" .ينظم اجلدول الدوري العنارص يف شبكة تسمَّى
وتس�مى األعم�د ُة "املجموعات" أو "العائلات" .والعنارص املوج�ودة يف جمموعة واحدة هلا
َّ
خ�واص فيزيائية وكيميائية متش�اهبة .وقد س�مي اجل�دول دور ًّيا ألن نمط اخلواص املتش�اهبة
يتكرر من دورة إىل أخرى ،وسوف جتد يف هناية هذا الكتاب صورة للجدول الدوري احلديث.

املركبات

Compounds

كثير من امل�واد الكيميائية النقية تصنف عىل أهنا مركب�ات .ويتكون املركب من عنرصين
كيميائيا .وتوجد معظ�م املواد يف الكون عىل ش�كل مركبات.
خمتلفين أو أكث�ر متحدي�ن
ًّ
يوجد اآلن حوايل ( )10ماليني مركب معروف ،وهي يف ازدياد مستمر؛ إذ يتم حتضري أو
اكتشاف حوايل ( )100,000مركب سنو ًّيا.

العنارص األساسية

املفردات
مفردات علمية
العنرص

Element
نقية اليمكن جتزئتها إىل
مادة كيميائية َّ
أجزاء أصغر منها بطرائق فيزيائية أو
كيميائية.

الرصاص من أثقل العنارص.

ماذا قر�أت؟ عرف العنرص واملركب.

تسهل معرفة الرموز الكيميائية للعنارص كتاب َة صيغ املركبات .فملح الطعام مثلاً
يسمـى
ِّ
ّ
كلوري�د الصودي�وم ،وه�و مكون م�ن ذرة واحدة م�ن الصودي�وم  Naوذرة واحدة من
الكل�ور  Clوصيغته الكيميائية  ،NaClكما أن املاء مكون من ذرتني من اهليدروجني ،H
وذرة من األكس�جني  Oوصيغته الكيميائية ،H 2Oوهنا يشري الرقم السفيل ( )2إىل ذرتني
من اهليدروجني يتحدان مع ذرة واحدة من األكسجني.
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الشكل  2-18يتحلل املاء �إىل مكوناته :الأك�سجني
والهيدروجني بعملية التحليل الكهربائي.
حـ��دد الن�س� �ـبة بيـ ��ن كمي ��ة الهيــدروجــيـ ��ن وكمـيــة
الأكـــ�سجين المنطــلقين خـالل التـحليـل الكهربائي
للماء.

ﻏﺎﺯ
Hydrogen
ﺍﳍﻴﺪﺭﻭﺟﲔ
gas

ﻏﺎﺯ
ﺍﻷﻛﺴﺠﲔ

ﻓﻘﺎﻋﺎﺕ
ﺃﻛﺴﺠﲔ

ﻓﻘﺎﻋﺎﺕ
Hydrogen
ﻫﻴﺪﺭﻭﺟﲔ
bubbles

ﺍﻷﻧﻮﺩ )ﻣﺼﻌﺪ (

ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﺩ )ﻣﻬﺒﻂ(
-

+

ﺗﻴﺎﺭ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ

الش�كل  2-19عندما يتفاع ��ل البوتا�سيوم
واليـود يك ِّونـ ��ان يوديد البوتا�سيوم الذي يختلف
عنهما يف خوا�صه.

يود

بوتاسيوم

يوديد البوتاسيوم
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ف�ص��ل املر ّكبات �إىل مكوناتها ال يمكن جتزئة العنارص إىل مواد أبس�ط منها بطرائق
فيزيائية أو كيميائية ،لكن يمكن جتزئة املركبات إىل مواد أبس�ط بطرائق كيميائية.
وعمو ًم�ا ف�إن ّ
اس�تقرارا م�ن حالة العنارص
املركب�ات التي توجد يف الطبيعة أكثر
ً
املكون�ة هلا ،ولكي تتفكك هذه املركبات إىل عنارص فإهنا حتتاج إىل طاقة كاحلرارة
والكهرباء .ويبني الشكل  2-18تركيب جهاز يستعمل إلحداث تغيري كيميائي
للامء وحتليله إىل العنارص املكونة له -اهليدروجني واألكسجني -من خالل عملية
تس�مى "التحلي�ل الكهربائ�ي" .يق�وم التيار الكهربائ�ي يف هذه العملي�ة بتحليل
ّ
املاء H 2Oإىل غاز اهليدروجني H 2وغاز األكس�جني.O 2وألن املاء H 2Oيتكون
من ذرتني من اهليدروجني H 2وذرة أكس�جني  Oفإن حجم غاز اهليدروجنيH 2
الناتج يكون ضعف حجم غاز األكسجني.O 2
ماذا قر�أت؟ ارشح عملية التحليل الكهربائي.

خ�واص ّ
املركب�ات ع�ن خ�واص العن�ارص الداخلة
خوا���ص املر ّكب��ات ختتل�ف
ّ
ّ
يف تركيبه�ا .ويوض�ح مث�ال املاء يف الش�كل  2-18ه�ذه احلقيقة .امل�اء مركب
مس�تقر ،وهو س�ائل يف درجات احلرارة العادية ،وعند تفكيكه فإن األكس�جني
ريا عن املاء؛ فاألكس�جني واهليدروجني غازان
واهليدروجني الناجتني خيتلفان كث ً
عديَم�اَ الل�ون والرائح�ة ،ويتفاعالن بش�دة مع ع�دة عنارص .وه�ذا االختالف
يف اخل�واص نات�ج ع�ن تفاع�ل كيميائ�ي بين العن�ارص .يبين الش�كل 2-19
العن�ارص املكون�ة ملركب "يوديد البوتاس�يوم" .الحظ اختلاف خواص يوديد
البوتاس�يوم  KIع�ن خ�واص العنرصين املكونين له .البوتاس�يوم  Kفلز فيض،
واليود I 2مادة صلبة سوداء اللون توجد عىل هيئة غاز بنفسجي اللون يف درجة
حرارة الغرفة ،يف حني أن يوديد البوتاس�يوم  KIملح أبيض.

الش�كل  2-20ميك ��ن ت�صنيف امل ��ادة �إىل
عدة �أ�صناف لها خوا�ص حمددة.

ﺍﳌﺎﺩﺓ

ﺗﻐﲑﺍﺕ
ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ

ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ

ﺗﻐﲑﺍﺕ

ﻋﻨﺎﴏ
ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
ﺃﻛﺴﺠﲔ  ،ﺫﻫﺐ،
ﺍﳌﻠﺢ  ،ﺍﻟﺴﻜﺮ
ﺣﺪﻳﺪ
ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ

افح���ص كي ��ف ترتب ��ط المخالي ��ط م ��ع
الم ��واد النقي ��ة؟ وكيف ترتبط العنا�ص ��ر مع
المر ّكبات؟

ﺍﳌﺨﺎﻟﻴﻂ

ﳐﺎﻟﻴﻂ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ
ﺍﻟﻔﻮﻻﺫ  ،ﺍﳉﺎﺯﻭﻟﲔ،
ﺍﻟﺸﺎﻱ

ﳐﺎﻟﻴﻂ ﻏﲑ
ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ

ﺍﻟﺪﻡ  ،ﺍﳊﻠﻴﺐ

تعل�م أن�ه يمك�ن تصني�ف املواد إىل م�واد نقي�ة وخماليط .وكام درس�ت يف الس�ابق فإن
متجانسا أو غري متجانس .وتعرف ً
أيضا أن العنرص مادة كيميائية
املخلوط إما أن يكون
ً
نقي�ة ال يمكن جتزئتها إىل مواد أبس�ط منها ،يف حين أن املركب ناتج عن احتاد عنرصين
أو أكثر ،ويمكن حتليله إىل مكوناته .اس�تعمل الش�كل  2-20ملراجعة تصنيف املواد،
معا.
وكيف ترتبط مكوناهتا ً
ماذا قر�أت؟ خلص األنواع املختلفة من املادة ،وكيف يرتبط بعضها مع بعض؟

قانون الن�سب الثابتة

Law of Definite Proportions

﴾ [الرع�د] .م�ن احلقائ�ق العجيب�ة يف هذا
ق�ال تع�اىل﴿ :
الك�ون أن اهلل تع�اىل أوج�د ّ
املركبات ،والت�ي تتكون من العنارص نفس�ها بنس�ب ثابتة
ومقدَّ رة بقدر منه س�بحانه .وهذا ما يعرف بـ"قانون النس�ب الثابتة" ،الذي ينص عىل
أن املركب يتكون دائماً من العنارص نفسها بنسب كتلية ثابتة ،مهام اختلفت كمياهتا .كام
أن كتلة املركب تساوي جمموع كتل العنارص املكونة له.
يمكن التعبري عن الكميات النس�بية للعنارص يف مركب ما بالنسبة املئوية بالكتلة ،وهي
ربا عنها بالنسبة املئوية.
نسبة كتلة كل عنرص إىل كتلة املركب الكلية مع ً
النسبة املئوية بالكتلة (= )%

كتلة العنرص

كتلة املركب

× 100

			
نحصل عىل النسبة املئوية بالكتلة بقسمة كتلة العنرص عىل كتلة املركب ،ثم
رضب هذه النسبة يف مائة للتعبري عنها بنسبة مئوية.
ماذا قر�أت؟ اكتب نص قانون النسب الثابتة.
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حتليل ال�سكروز

اجلدول 2-4

 500.00 gمن �سكر الق�صب

 20.00 gمن حبيبات �سكر املائدة
التحليل الكتلي

الن�سبة املئوية بالكتلة ()%

العن�صر

()g

كربون

8.44

____________
ال�سكروز  
  × 100 = 42.20%
من

8.44 g C
                20.00 g

هيدروجني

1.30

1.30 g H
                20.00 g
10.26 g O
                20.00 g

التحليل الكتلي
()g

الن�سبة املئوية بالكتلة ()%

211.0

211.0 g C
____________
ال�سكروز  
  
 500 g × 100 = 42.20%من

____________  
  
× 100 = 6.50%
من ال�سكروز

32.5

32.50 g H
____________
ال�سكروز  
  
 500 g g × 100 = 6.50%من
                20.00

أكسجني

10.26

____________  
  
× 100 = 51.30%
من ال�سكروز

256.5

256.5 g O
____________  
  × 100 = 51.30%
 500 g gمن ال�سكروز
                20.00

املجموع

20.00

100%

500.0

100%

                20.00 g

تتك�ون حبيبات س�كر املائدة (الس�كروز) من ثالثة عن�ارص ،هي الكرب�ون واهليدروجني
ّ
واألكس�جني .ويبني اجلدول  2-4نتائج حتليل  20.0 gمن هذا الس�كر .الحظ أن جمموع
الكتل املنفردة لعنارص العينة  ،20.0 gوهي تس�اوي كمية حبيبات الس�كر التي تم حتليلها،
وهذا يوضح قانون النس�ب الثابتة الذي ينطبق عىل املركبات :كتلة املركب تس�اوي جمموع
كتل العنارص املكونة له.

وإذا حللت  500.0 gمن السكروز الذي مصدره قصب السكر ،والتي يبني اجلدول 2-4

نتائج حتليلها ،تالحظ أن النسب املئوية بالكتلة ملكونات سكر القصب مساوية للقيم
التي تم احلصول عليها من حبيبات السكر .وبحسب قانون النسب الثابتة ،فإن عينات
ٍ
مركب ما ،مهام كان مصدرها ،جيب أن يكون هلا نسب كتلية متساوية .وبالعكس فإن
املركبات التي هلا نسب كتلية خمتلفة جيب أن تكون مركبات خمتلفة .وهكذا يمكنك أن
تستنتج أن عينات السكروز جيب أن تتكون دائماً من كربون بنسبة  42.20%وهيدروجني
بنسبة  6.50%وأكسجني بنسبة  51.30%مهام كان مصدرها.

م�سائل تدريبية
ٍ
ٍ
جمهول كتلتها  ،78.0 gحتتوي عىل  12.4 gهيدروجني .ما النسبة املئوية بالكتلة للهيدروجني يف املركب؟
مركب
1919عينة من
كليا مع  19.0 gفلور .ما النسبة املئوية بالكتلة للهيدروجني يف املركب الناتج؟
2020يتفاعل  1.0 gهيدروجني ًّ

2121تتفاعل  3.5 gمن العنرص Xمع  10.5 gمن العنرص  Yلتكوين املركب . X Yما النسبة املئوية بالكتلة لكل من العنرصين
 Xو  Yيف املركب الناتج؟

2222ت�م حتلي�ل مركبني جمهولني َف ُو ِجد أن املركب األول حيتوي عىل  15.0 gهيدروجني و  120.0 gأكس�جني ،وأن املركب
الثاين حيتوي عىل  2.0 gهيدروجني و  32.0 gأكسجني .هل املركبان مركب واحد؟ فسرِّ إجابتك.

2323حتفيز مركبان كل ما تعرفه عنهام أهنام حيتويان عىل النسبة بالكتلة نفسها من الكربون .هل مها املركب نفسه؟ فسرِّ إجابتك.
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قانون الن�سب املت�ضاعفة

Law of Multiple Proportions

ماذا قر�أت؟ اكتب نص قانون النسب املتضاعفة بكلامتك اخلاصة.

Cu

Cl

املاء وفوق �أك�س��يد الهيدروجني يوضح مركبا املاء H Oوفوق أكس�يد اهليدروجني H O

1.000

2

2

النسبة الكتلية للمركب I

النسبة الكتلية للمركب II

0.8964 g Cu/gCl

a
Cl

a

Cl

Cu

Cu

2.000
1.000

a

1.000
2.000

ر�سم بياين بالأعمدة يقارن الكتل الن�سبية
Cl
1.000
b
bللنحا� ��س والكل ��ور يف املركب .I
املركب II

b

b

Cl

Cu

2.000
1.000

Cl

Cu

1.000
2.000

Cl

c

2.000

Cu

b

c

1.000

ر�سم بياين بالأعمدة يقارن الكتل الن�سبية
2.000
cللنحا� ��س والكل ��ور Iيف املركب .II
c

I

II

مقارنة النسب الكتلية
II

I

II

2.000
1.000
1.000
2.000

1.000

ر�س ��م بي ��اين بالأعمـ ��دة يق ��ارن الكت ��ل
الن�سبي ��ة للنحا� ��س يف كال املركب�ي�ن.
الن�سبة هي .2:1

اختبار الر�سم البياين ف�سر ملاذا تكون نسبة كتلتي النحاس يف املركبني 2 :1؟
اجلدول 2-5

حتليل البيانات ملركبي نحا�س

املركب

Cu%

كتلة ) Cu (gيف  100.0gكتلة ) Cl (gيف g
Cl%
من املركب
من املركب

100.0

b

الن�سبة الكتلية (

كتلة Cu
كتلة Cl

I

64.20

35.80

64.20

35.80

1.793 g Cu/1 g Cl

II

47.27

52.73

47.27

52.73

0.8964 Cu/1 g Cl

c

c

الكتلة ()g

مركب��ات مكون��ة من نحا���س وكلور من األمثل�ة األخرى عىل املركبات الت�ي توضح قانون
I
النس�ب املتضاعف�ة مركب�ات النح�اس والكل�ور؛ إذ يتح�د النح�اس  Cuم�ع الكل�ور
2.000
I
 Clيف ظ�روف خمتلف�ة لتكوي�ن مركبين خمتلفين .ويبين اجل�دول II
حتلي�ل
نتائ�ج
2-5
1.000
املركبين؛ فاملرك�ب رقم ( )Iحيت�وي عىل  64.20%نح�اس ،يف حني حيت�وي املركب )(II
II
1.000
2.000
I
على  47.27%نح�اس ،وحيت�وي املرك�ب ) (Iعلى  35.80%كل�ور ،يف حين حيت�وي
يف املركبني مس�تعينًا
املرك�ب ) (IIعلى  52.73%كل�ور .ق�ارن بني نس�ب كتل الكل�ور
II
1.000
باجلدول  2-5والش�كل  .2-21الحظ أن نس�بة كتلة النحاس إىل الكلور يف املركب I
تساوي ضعف نسبة النحاس إىل الكلور يف املركب . II
2.000

=

Cu

2.000

a

الكتلة ()g

1.000

1.739 g Cu/gCl

a

2

2.000

مكون من العنارص نفسها (هيدروجني وأكسجني)،
قانون النسب املتضاعفة؛ فكال املركبني ّ
2.000
Cl
أكسيد
حني أنCuفوق
لكن املاء مكون من ذريت هيدروجني وذرة واحدة من األكسجني ،يف
1.000
اهليدروجني يتكون من ذريت هيدروجني وذريت أكسجني .الحظ أن فوقClأكسيد اهليدروجني
Cu
1.000
2.000
خيتل�ف ع�ن امل�اء يف أنه حيتوي عىل ضع�ف الكمية من األكس�جني ،وعندم�ا تقارن كتلة
نسبة .2Cu: 1
األكسجني يف فوق أكسيد اهليدروجني بكتلته يف املاء فستحصل عىل Cl

= 2.00

املركب I

a

الكتلة ()g

تبعا الختالف العن�ارص الداخلة يف تركيبها .ومع ذل�ك ،فإن ّ
ختتل�ف ّ
مركبات
املركب�ات ً
خمتلفة قد حتتوي عىل العنارص نفس�ها .وهذا حيدث عندما تكون النسب الكتلية للعنارص
املكونة هلذه املركبات خمتلفة .ينص قانون النس�ب املتضاعفة عىل أنه عند تكوين مركبات
مع كتلة ثابتة
2.000
خمتلفة من احتاد العنارص نفسها فإن النسبة بني كتل أحد العنارص التي تتحد Cu
م�ن عنرص آخ�ر يف هذه املركبات هي نس�بة عددية بس�يطة وصحيحة .ويت�م التعبري عن
2.000
Cl
Cu
لاً 1.000
النس�ب عادة باس�تعامل أعداد يفصل بينه�ا نقطتان إحداها فوق األخ�رى ( 2:3مث ) أو
Cl
عىل شكل كرس .
1.000
2.000

الشكل  2-21احت� ��اد ال�ن�ح��ا���س
وال� � �ك� � �ل � ��ور ي� �ن� �ت ��ج ع � �ن� ��ه م ��رك� �ب ��ات
خمتلفة.

(
63

كلوريد النحاس II

كلوريد النحاس I

الش�كل  2-22عن ��د احتاد الكت ��ل الن�سبية املختلفة للعن�ص ��ر ينتج عنه مركب ��ات خمتلفة .ورغم �أن
املركب�ي�ن يتكونان م ��ن النحا�س والكلور ف�إن املركب  Iيظهر باللون الأخ�ضر ،بينما يظهر املركب  IIباللون
الأزرق.

التقومي

يظه�ر يف الش�كل  2-22املركب�ان الناجتان عن احت�اد النحاس والكلور ،والذي س�بق
احلدي�ث عنهما يف اجل�دول  2-5والش�كل  ،2-21ويس�ميان كلوري�د النح�اس ،I
وكلوريد النحاس  .IIوكام يشري قانون النسب املتضاعفة فإن النسبة بني كتلتني خمتلفني
من النحاس تتحد كل منهام مع كتلة ثابتة من الكلور يف املركبني هي نسبة عددية بسيطة
وصحيحة ،تساوي .2 :1

2-4

الخالصة

ال يمك�ن جتزئ�ة العن�ارص إىل م�واد نقي�ة
أبسط منها بطرائق فيزيائية أو كيميائية.
ترتتب العنارص يف اجلدول الدوري للعنارص
يف دورات وجمموعات.
تنتج املركبات عن احتاد عنرصين أو أكثر،
وختتلف خواصها عن خواص العنارص
املكونة هلا.
ين�ص قان�ون النس�ب الثابت�ة على أن
ّ
ماً
املركب يتكون دائ من العنارص نفس�ها،
وبالنسب نفسها.
ينص قانون النسب املتضاعفة عىل أنه إذا
ّ
كو َن ْت عنارص أكثر من مركب فإن النسبة
َّ
بني كتل أحد هذه العنارص التي تتحد مع
كتلة ثابتة من عنرص آخر هي نسبة عددية
بسيطة وصحيحة.
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 2424الفكرة

الرئيسة قارن بني العنارص واملركبات.

2525صف املالمح التنظيمية األساسية للجدول الدوري للعنارص.
2626فسرّ كيف ينطبق قانون النسب الثابتة عىل املركبات؟
2727اذكر مثالني ملركبات ينطبق عليها قانون النسب املتضاعفة.

2828أكم�ل اجل�دول اآليت ،ثم حل�ل البيانات املوجودة فيه لتق�رر ما إذا كان
املرك�ب  Iواملرك�ب  IIمه�ا املرك�ب نفس�ه .إذا كان املركب�ان خمتلفين
فاستعمل قانون النسب املتضاعفة لتبني العالقة بينهام.
بيانات حتليل مركبني للحديد

الكتلة

الكلية ()g

كتلة Fe
()g

كتلة O
()g

I

75.00

52.46

22.54

II

56.00

43.53

12.47

املركب

الن�سبة املئوية الن�سبة املئوية
بالكتلة للحديد بالكتلة للأك�سجني

2929احسب النسبة املئوية بالكتلة للهيدروجني ولألكسجني يف املاء بالرجوع
إىل اجلدول الدوري.
بيانيا يوضح قانون النسب املتضاعفة.
3030ارسم رسماً ًّ

Intensity

تربنتني

)Time (min

0

25

20

15

Intensity

20

15

10

5

2

)Time (min

مادة جمهولة

10

5

0

)Time (min

PR-19A-874637.ai

(كروماتوج ��رام) ممي ��زة للمركب ��ات
الش�كل � :2أ�ش ��كال بياني ��ة
ben
كب�صمات الأ�صابع
وم�ن امل�ؤرشات األخ�رى وج�ود بق�ع صغيرة عىل س�طح
أي م�ادة رطب�ة ،ش�بيهة ببق�ع زي�ت الس�يارات الطافي�ة
على الوح�ل يف ش�ارع رط�ب .إذا رأى املحقق�ون مث�ل
ه�ذه البق�ع فإهن�م يأخ�ذون عين�ات منه�ا ليفحصوه�ا.
التحليل الكيميائي يأخذ املحققون أي عينات جيمعوهنا
كيميائيا .وهناك تفصل مكونات كل عينة
إىل املخترب لتحليله�ا
ًّ
بعضه�ا عن بعض بعملي�ة تس�مى"الكروماتوجرافيا الغازية"،
مما جيعل املكونات تظهر يف ش�كل بياين (كروماتوجرام) كتلك
املبينة يف الشكل  2ملخلوط من الكحول واجلازولني والرتبنتني
ومذيب صناعي .وهذه األشكال تشبه بصامت األصابع؛ فهي
متيز كل مادة .وبمقارنة الشكل البياين (الكروماتوجرام) للامدة
املجهولة مع األشكال اخلاصة باملركبات املعروفة يمكن حتديد
نوع املرسع.
ة يف

الشكل  1امل�س ّرعات قد ت�سبب منط االحرتاق املتهاوي.

10 12 14

)Time (min

مسرعات الحرائق المتعمدة
الكشف عن
ِّ

إذا احرتق مستودع ،وساده اخلراب والدمار ،وكانت احلرارة
والس�قف
والدخان يمآلن املكان ،واللهب ينترش ،واجلدران ُّ
تتهاوى ،فهل يمكنك حتديد ما إذا كان احلريق متعمدً ا أو غري
متعمد؟
المس��رعات إن م�ن حيقق�ون يف احلرائق حيلل�ون األدلة
ّ
لتقدي�ر كيف بدأت الن�ار؟ وكيف انترشت؟ ف�إذا كان هناك
املرسعات
ش�ك يف أن احلري�ق متعم�د فإن احتمال مس�امهة ِّ
ترسع انتشار النار) أمر وارد.
(مواد ّ
املرسعات مفي�دة إذا
خ��واص
ّ
ّ
المس��رعات قد تك�ون ّ
اس�تعملت وقو ًدا ،ويعد وجودها خطر ًا كبري ًا يف حال وجود
حريق؛ فهي مذيبات قوية ،ومتتص برسعة ،وال متتزج بسهولة
مع املاء ،وتطفو غال ًبا فوقه .ويف درجات احلرارة العادية تنتج
املرسعات أبخرة يمكن أن تشتعل.
ّ
املرسعات
دالئل وجود
ّ
المسرعات من دالئل وجود ّ
نمط االحرتاق غري العادي ،مثل املبني يف الش�كل  .1يف هذه
احلالة -التي تسمى نمط االحرتاق املتهاوي -تم صب سائل
قاب�ل لالحرتاق يف هذه املنطقة ،وانترش بني لوحات األرضية
إىل العوارض السفلية (أعمدة البناء السفلية).

Intensity

مهن :املحقِّق

20

15

10

5

0

8

6

4

Intensity

يف امليدان

مذيب صناعي

خملوط كحول وجازولني

الكيمياء

الكتاب
الكروماتوجرام)
ىل الشكل البياين (
تفكري الناقد انظر إ
كال اخلاصة باملواد
ال
ولة ،وقارنه باألش
للامدة املجه
معرفة أي مرسع
وفة .هل تستطيع
الثالث املعر
املعرفة أي تصور
ِ هل تعطيك هذه
اس ُتعمل؟
مة؟ ف إجابتك.
عمن قام باجلري
سرّ
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خمترب الكيمياء

I
P

PHO

لتك�ون ربع
8.8اث�ن ورق�ة الرتش�يح الدائرية نصفين مرتني
ّ
حتديد نواجت التفاعل الكيميائي
دائرة ،وقص اجلزء السفيل من اجلهة اليمنى للورقة املقابل
لك ،ثم افتح الورقة املطوية عىل ش�كل خمروط وضعها يف
اخللفي��ة يمك�ن دراس�ة التغيرات الكيميائي�ة بمالحظ�ة
القمع.
التفاعلات الكيميائي�ة .ويمك�ن حتديد نوات�ج التفاعالت من
9.9أخ�رج الس�لك م�ن ال�دورق ،وختل�ص من�ه بحس�ب
خالل اختبار اللهب.
توجيهات معلمك.
�س���ؤال هل يتفاع�ل النحاس مع نرتات الفضة؟ م�ا العنارص التي
1010مس�تعينًا بالس�اق الزجاجية ،اسكب الس�ائل ببطء داخل
تتفاعل؟ وما املركب الناتج عن تفاعلها؟
القمع؛ لكي حتجز املواد الصلبة الناجتة يف ورقة الرتشيح.
املواد والأدوات الالزمة
1111امج�ع م�ا ترش�ح يف ال�دورق املخروطي ،وانقل�ه إىل طبق
حلقة من احلديد
حملول AgNO3
برتي.
حامل حلقي
ورق صنفرة
1212عدِّ ل ش�دة هلب بنزن حتى يصبح لونه أزرق ،ثم اس�تخدم
طبق برتي بالستيكي
ساق حتريك زجاجية
ّ
لتسخن مشبك الورق عىل اللهب حتى يثبت لونه.
امللقط
هلب بنزن
ورق ترشيح
1313اغمر املشبك الساخن يف السائل يف طبق برتي ،مستخد ًما
مشابك ورق
كأس زجاجية 50 mL
وس�جل اللون
اللهب،
فوق
أخرى
مرة
ضعه
ث�م
امللقط.
ّ
سلك نحايس
خمبار مدرج 50 mL
الذي الحظته .بعد إزالة املش�بك ع�ن اللهب اتركه ليربد
قمع
دورق خمروطي 250 mL
قبل أن تلمسه بيدك.
�إجراءات ال�سالمة
1414التنظي��ف والتخل���ص م��ن النفايات ختلص م�ن املواد
N
NPFM
C
D
E
F
للعني G AAH BB I ACC J BDADK CEBE L DFCFM
مالمس�تها EGDGN
جتنب FHEHO GIFPI
ج�دًّ KاAIKH،لذا HJGJ
B
س�امةJLI
L C
الفضةKMJM
D
LN
نرتات K
M
حتذي�رEOL :
O
P OGN
الكيميائية وفق توجيهات معلمك.
واجللد.

خطوات العمل

ح ّلل وا�ستنتج

1.1امأل بطاقة السالمة يف دليل التجارب العملية عىل منصة عني1.1 .الح��ظ وا�ستنت��ج ص�ف التغيرات الت�ي الحظته�ا يف
اخلطوة  .6هل كان هناك دليل عىل حدوث تغري كيميائي؟
ً
نحاس�يا طول�ه  8 cmب�ورق الصنفرة حتى
س�لكا
2.2ادل�ك
ًّ
توقع املواد الناجتة.
ودوهنا.
المعا .الحظ خصائصه الفيزيائية ِّ
يصبح ً
 AgNOيف كأس 2.2ق��ارن ابحث يف أح�د املصادر لتحديد أل�وان كل من فلز
3.3ض�ع  25 mLم�ن حملول نرتات الفض�ة  3
الفضة ،ونرتات النحاس يف املاء ،ثم قارن هذه املعلومات
ودون خصائصه الفيزيائية.
سعتها ِّ ،50 mL
بمالحظاتك عىل املواد املتفاعلة واملواد الناجتة يف اخلطوة .6
4.4اجعل جز ًءا من الس�لك عىل هيئة ملف زنربكي الش�كل،
ً
ح��دد يبع�ث النحاس ض�و ًءا أزرق مائلا إىل اخلرضة يف
واجع�ل م�ن طرف جزئ�ه اآلخ�ر خطا ًفا وعلقه يف س�اق ّ 3.3
اختب�ار اللهب .هل تؤك�د مالحظاتك وجود النحاس يف
التحريك.
السائل الذي مُجع يف اخلطوة 11؟
5.5ضع س�اق التحريك على فوهة الدورق بش�كل عريض،
�4.4صنّ��ف من أي أنواع املخالي�ط يعد نرتات الفضة يف املاء؟
بحيث ينغمر جزء من السلك يف املحلول.
تكون بعد اخلطوة 6؟
املخاليط
أنواع
أي
ّ
َّ
سجل مالحظاتك عن السلك واملحلول كل  5دقائق مدة
ّ 6.6
 20دقيقة.
التو�سع يف اال�ستق�صاء
ِّض� جهاز الرتش�يح :ص�ل احللق�ة احلديدي�ة باحلامل
7.7ح رِّ
قارن مالحظات�ك مع مالحظات زمالئ�ك يف املجموعات
احللق�ي ،وع�دِّ ل ارتفاعه�ا بحي�ث تصل هناي�ة القمع إىل
وك�ون فرضية لتفسير أي اختالف�ات ،ثم صمم
األخ�رى،
ّ
داخل عنق الدورق املخروطي.
جتربة الختبارها.
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B

A

كل يشء مكون من مادة ،وله خواص معينة.

 2-1خوا�ص املادة
الفكرة الرئيسة توج�د معظ�م امل�واد
املألوف�ة على ش�كل م�واد صلب�ة أو
س�ائلة أو غازية ،وهلا خواص فيزيائية
وكيميائية خمتلفة.

املفردات

•حاالت املادة
•املادة الصلبة
•السائل
•الغاز
•البخار
•اخلاصية الفيزيائية
•اخلاصية غري املميزة
•اخلاصية املميزة
•اخلاصية الكيميائية

املفاهيم الرئي�سة

•الحاالت الثالث المألوفة للمادة هي الصلبة والسائلة والغازية.
•يمكن مالحظة الخواص الفيزيائية دون تغيير تركيب المادة.
•الخ�واص الكيميائي�ة تص�ف قدرة الم�ادة على االتح�اد مع الم�واد األخرى ،أو
التحول إلى مواد جديدة.
•قد تؤثر الظروف الخارجية في الخواص الفيزيائية والكيميائية .

 2-2تغريات املادة

الفكرة الرئيسة يمكن أن حيدث للامدة
تغريات فيزيائية وكيميائية.

املفردات

•التغري الكيميائي
•تغري احلالة
•التغري الفيزيائي
•قانونحفظالكتلة

املفاهيم الرئي�سة

•التغير الفيزيائي يغير من الخواص الفيزيائية للمادة دون أن يغير تركيبها.
تغيرا في
•التغي�ر الكيميائ�ي ،والذي يس�مى أيضا «التفاع�ل الكيميائي» يتضم�ن ً
تركيب المادة.
•في التفاعل الكيميائي تتحول المتفاعالت إلى نواتج.
ين�ص قانون حفظ الكتلة على أن الكتلة ال تفنى وال تس�تحدث في أثناء التفاعل
• ّ
الكيميائي -إال بقدرة الله تعالى -فهي محفوظة.
كتلة املتفاعالت = كتلة النواتج
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 2-3املخاليط
الفكرة الرئيسة توج�د معظ�م امل�واد
املألوف�ة عىل ش�كل خمالي�ط .املخلوط
مزيج من مادتني نقيتني أو أكثر.

املفردات

•املخلوط
•املخلوط غري املتجانس
•املخلوط املتجانس
•املحلول
•الرتشيح
•التقطري
•التبلور
•التسامي
•الكروماتوجرافيا

املفاهيم الرئي�سة

•المخلوط مزيج من مادتين كيميائيتين أو أكثر بنسب مختلفة.
•المحاليل مخاليط متجانسة.

•يمك�ن فصل مكون�ات المخاليط بطرائ�ق فيزيائية .م�ن طرائق الفص�ل المألوفة
الترشيح ،والتقطير ،والتبلور ،والتسامي ،والكروماتوجرافيا.

 2-4العنا�صر واملركبات
الفكرة الرئيسة املركـب مكـون مـن
معا احتا ًدا
عنرصين أو أكثر متحدين ً
كيميائيا.
ًّ

املفردات

•العنرص
•اجلدول الدوري
•املركب
•قانون النسب الثابتة
•النسبة املئوية بالكتلة
•قانون النسب املتضاعفة
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املفاهيم الرئي�سة

•ال يمكن تجزئة العناصر إلى مواد نقية أبسط منها بطرائق فيزيائية أو كيميائية.
•العناصر مرتبة في الجدول الدوري للعناصر في دورات ومجموعات.
•تنت�ج المركب�ات عن اتح�اد عنصرين أو أكث�ر ،وتختلف خواصه�ا عن خواص
العناصر المكونة لها.
دائما من العناصر نفس�ها
•ين�ص قان�ون النس�ب الثابتة عل�ى أن المركب يتك�ون ً
وبالنسب نفسها.
كو َن�ت العناصر أكثر من مركب فإن
•ين�ص قانون النس�ب المتضاعفة على أنه إذا َّ
النس�بة بين كتل أحد هذه العناصر التي تتحد بكتلة ثابتة مع عنصر آخر هي نس�بة
عددية بسيطة وصحيحة.

الف�صل

التقومي
�إتقان حل الم�سائل

2-1
�إتقان المفاهيم
3131اذكر ثالثة أمثلة عل�ى مواد كيميائية نقية ،وب ِّين لماذا هي
نقية؟
3232هل ثاني أكسيد الكربون مادة كيميائية نقية؟ ولماذا؟
3333اذكر ثالث خواص فيزيائية للماء.

أي الخواص اآلتية مميزة للمادة؟ وأيها غير مميزة؟
ّ 3434
 .bالكتلة

 .aدرجة االنصهار

 .dالطول

		
 .cالكثافة

3535هل العبارة اآلتية صحيحة أم ال؟ علل إجابتك.
"ال تتأثر الخواص بالضغط ودرجة الحرارة".
3636اذكر حاالت المادة الثالث ،وأعط أمثلة عليها.

3737ص ّنف المواد اآلتية إلى صلبة أو سائلة أو غازية في ضوء
حاالته�ا في درجات الحرارة العادي�ة :الحليب ،الهواء،
النحاس ،الهيليوم ،الماس ،الشمع.
3838ص ّنف الخواص اآلتية إلى فيزيائية أو كيميائية.
 .aلأللومنيوم لون فضي.

 .bكثافة الذهب .19 g/cm3

 .cيشتعل الصوديوم عند وضعه في الماء.
 .dيغلي الماء عند .100 C
o

تتكون طبقة سوداء على الفضة.
ّ .e

 .fالزئبق سائل في درجات الحرارة العادية.

ُ 3939ف ِّرغت علبة حليب في وعاء .صف التغيرات الحادثة في
شكل الحليب وحجمه نتيجة ذلك.
أي درجة حرارة يغل�ي  250 mLمن
4040درج�ة الغليان عن�د ّ
الم�اء ،و 1000 mLم�ن الم�اء؟ ه�ل درجة غلي�ان الماء
خاصية مميزة أم غير مميزة؟

4141التحلي�ل الكيميائ�ي أراد عال�م أن يعي�ن م�ادة مجهول�ة
بن�اء على خواصه�ا الفيزيائية .المادة لونه�ا أبيض ،ولم
تفل�ح المح�اوالت في تحدي�د درجة غليانها .اس�تعمل
الجدول  2-6أدناه لتسمي هذه المادة.
الجدول  2-6الخوا�ص الفيزيائية لبع�ض المواد الم�ألوفة
اللون

المادة

الحالة عند

درجة الغليان
() C

سائل

100

O

25 C

أكسجين

عديم اللون

غاز

سكروز
كلوريد الصوديوم

أبيض

صلب

ماء

عديم اللون
أبيض

صلب

O

-183

يتحلل

1413

2-2
�إتقان المفاهيم
4242ص ّنف كلاًّ من التغيرات اآلتية إلى كيميائي أو فيزيائي:
 .aكسر قلم جزأين.

 .bتجمد الماء وتكوين الجليد.

 .cقلي البيض.

 .dحرق الخشب.

 .eتغير لون ورق الشجر في فصل الخريف.
فس�ر
4343ه�ل يعد تخم�ر الموز عملي�ة فيزيائية أم كيميائية؟ ّ
ذلك.
فسر
4444هل يعد تغير حالة المادة عملية فيزيائية أم كيميائية؟ ّ
ذلك.
4545اذكر أربعة مؤشرات على حدوث التفاعل الكيميائي.

4646صدأ الحديد يتحد الحديد مع األكسجين في وجود بخار
الماء لتكوين أكسيد الحديد ،أو ما يعرف بصدأ الحديد.
ما المواد المتفاعلة ،وما المواد الناتجة؟
4747بعد أن اشتعلت شمعة مدة ثالث ساعات بقي نصفها.
ّ
وضح لماذا ال يخالف هذا المثال قانون حفظ الكتلة؟
ّ 4848
وضح الفرق بين التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي.
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�إتقان حل الم�سائل
كليا مع
4949إنت�اج األموني�ا تفاع�ل  28.0 gمن النيتروجي�ن ًّ
 6.0 gهيدروجين .ما كتلة األمونيا الناتجة؟

5050تفاعل  45.98 gصوديوم مع كمية زائدة من غاز الكلور،
فنت�ج  116.89 gم�ن كلوري�د الصودي�وم .م�ا كتل�ة غاز
الكلور الذي استهلك في هذا التفاعل؟
5151تتحلل مادة ما كتلتها  680.0 gإلى عناصرها بالتس�خين.
ما مجموع كتل عناصرها بعد التسخين؟

5252عند حرق  180.0 gجلوكوز يف وجود  192.0 gأكسجني
نتج ماء وثاين أكسيد الكربون .فإذا كانت كتلة املاء الناتج
 ،108.0 gفام كتلة ثاين أكسيد الكربون الناتج؟

2-3
�إتقان المفاهيم
5353صف خواص المخلوط.

5454اذك�ر طريق�ة الفص�ل الت�ي يمك�ن اس�تعمالها لفص�ل
المخاليط اآلتية:
 .aبرادة الحديد والرمل.
 .bالرمل والملح.

مكونات الحبر.
ّ .c

 .dغازي الهيليوم واألكسجين.

5555م�ا صحة العبارة اآلتية" :المخلوط مادة ناتجة عن اتحاد
فسر إجابتك.
مادتين أو أكثر
ًّ
كيميائيا"؟ ّ

5656في�م يختلف المخل�وط المتجان�س عن المخل�وط غير
المتجانس؟

2-4
�إتقان المفاهيم
عرف العنصر.
ِّ 5959
صحح العبارات اآلتية:
ّ 6060

 .aالعنصر مزيج من مركبين أو أكثر.

كلي�ا في الم�اء ينتج
 .bعندم�ا ت�ذوب كمي�ة م�ن الس�كر ًّ
محلول غير متجانس.

6161ما أهم إسهامات العالم مندليف في الكيمياء؟
سم العناصر المكونة لكل من المواد اآلتية:
ِّ 6262
		
 .aملح الطعام NaCl
		
 .cاألمونيا NH 3

5858ما الكروماتوجرافيا؟ وكيف تعمل؟
70

 .dالبرومBr 2

ّ
والمركب؟ كيف؟
6363هل يمكن التمييز بين العنصر

6464ه�ل تختل�ف خ�واص المرك�ب ع�ن خ�واص العناصر
المكونة له؟
ّ
يتكون من العناصر
6565ما القانون الذي يشير إلى أن المركب ّ
نفسها متحدة بنسب كتلية ثابتة؟
6666ما النسبة المئوية بالكتلة للكربون في 44.0 g CO 2؟

ّ
المركب�ات ال�واردة ف�ي الج�دول  2-7إل�ى:
6767صن�ف
()1:2( ،)2:2( ،)1:1
اجلدول  2-7ن�سب العنا�صر يف املركبات
املركب
�أب�سط ن�سب �صحيحة للعنا�صر
NaCl
CuO
H2O
H2O2

5757م�اء البح�ر مكون من ملح ورمل وم�اء .هل هو مخلوط �إتقان حل الم�سائل
فسر إجابتك.
متجانس أو غير متجانس؟ ّ

 .bاإليثانولC 2H 5OH

6868تـحتــوي عينـة كتلتها  25.3 gمن مـركـب مـا عـلــى
 0.8 gأكسجين .ما النسبة المئوية بالكتلة لألكسجين في
ّ
المركب؟

تقومي الف�صل
6969يتح�د الماغنس�يوم م�ع األكس�جين لتكوي�ن أكس�يد
الماغنس�يوم .إذا تفاع�ل  10.57 gماغنس�يوم تما ًم�ا مع
 6.96 gأكس�جين فما النسبة المئوية بالكتلة لألكسجين
في أكسيد الماغنسيوم؟
7070عند تسخين أكسيد الزئبق فإنه يتحلل إلى زئبق وأكسجين.
إذا تحلل  28.4 gمن أكس�يد الزئبق ونتج  2.0 gأكسجين
فما النسبة المئوية بالكتلة للزئبق في أكسيد الزئبق؟
ويك�ون ّ
مركبين ،يحتوي
7171يتحد الكربون مع األكس�جين
ّ
األول منهما على  4.82 gكربون لكل  6.44 gأكس�جين،
ويحت�وي الثان�ي عل�ى  20.13 gكرب�ون ل�كل 53.7 g
أكس�جين .ما نسبة الكربون إلى كتلة ثابتة من األكسجين
ّ
المركبين المذكورين؟
في
7272عين�ة كتلتها  100.0 gمن ّ
مركب ما تحتوي على  64.0 gمن
ّ
المركب؟
الكلور .ما النسبة المئوية بالكتلة للكلور في
فس�ر
7373م�ا القانون الذي تس�تعمله لمقارنة  COمع CO 2؟ ّ
ّ
المركبين
أي
ذلك .دون اللجوء إلى أي حس�ابات ،حدّ د ّ
يحتوي على نسبة مئوية بالكتلة أعلى لألكسجين.
7474أكمل الجدول  2-8اآلتي:

الجدول  2-8كتل العنا�صر في المركبات

كتلة العن�صر الثاني
الن�سبة
المئوية بالكتلة في المركب ()g
للأك�سجين

7777يتحد الفوس�فور م�ع الهيدروجي�ن ليكون الفوس�فين .وفي
ه�ذا التفاع�ل يتحد  123.9 gمن الفوس�فور م�ع كمية وافرة
م�ن الهيدروجي�ن إلنت�اج  129.9 gفوس�فين ،وبع�د انته�اء

التفاع�ل بق�ي  310.0 gم�ن الهيدروجي�ن غي�ر متفاع�ل .ما
كتلة الهيدروجين التي اس�تعملت في هذا التفاعل؟ وما كتلة

الهيدروجين قبل التفاعل؟

7878إذا كان لدي�ك  100ذرة م�ن الهيدروجي�ن ،و 100ذرة م�ن
تكونها؟
األكس�جين ،فما عدد جزيئات الم�اء التي يمكن أن ّ
هل تس�تعمل جميع الذرات الموجودة م�ن كال العنصرين؟
إذا كان الجواب ال ،فما الذي يبقى؟

7979صنِّ�ف المواد اآلتية إلى مواد نقي�ة ،أو مخلوط متجانس ،أو
مخلوط غير متجانس:

 .aالهواء

 .bالدخان

 .eالترسبات

 .cالتراب

 .fالماء الموحل

 .dالماء النقي

ً
ً
مخلوطا
متجانس�ا أم
مخلوطا
8080ح�دّ د م�ا إذا كان كل مما يأتي
ً
عنصرا:
غير متجانس ،أم مرك ًبا ،أم
ً

 .aماء الشرب النقي.

 .bالماء المالح.

 .cالهيليوم.

 .dماء البحر.

 .eالهواء.

كتلة المركب
()g

كتلة
الأك�سجين
()g

CuO
H 2 O

84.0

16

18.0

16

 H 2 O 2

34.0

32

CO

28.0

16

8282البيتزا هل البيتزا مخلوط متجانس أو غير متجانس؟

CO 2

44.0

32

ليك�ون كلوري�د
كيميائي�ا م�ع الكل�ور
8383يتفاع�ل الصودي�وم
ّ
ًّ
الصوديوم .هل كلوريد الصوديوم مخلوط أو ّ
مركب؟

المركب

		

مراجعة عامة

أي ح�االت الم�ادة قابل�ة لالنضغ�اط؟ وأيه�ا غي�ر قابل�ة
ّ 7575
فسر إجابتك.
لالنضغاط؟ ّ
7676ص ّنف المخاليط اآلتية إلى متجانسة أو غير متجانسة:

 .aالنحاس األصفر (سبيكة من الخارصين والنحاس)
السلطة.
َّ .b

8181الطبخ اذكر الخواص الفيزيائية للبيض قبل سلقه وبعده .بناء
عل�ى مالحظاتك ،هل يحدث تغير فيزيائ�ي أو تغير كيميائي
فسر إجابتك.
عند سلق البيض؟ ّ

8484ب ِّي�ن ما إذا كان اتحاد العناصر اآلتية يؤدي إلى تكوين ّ
مركب
أو مخلوط:

ماء

هواء

)a. H 2 (g)+O 2(g
)b. N 2 (g)+O 2 (g

 .cالدم.

 .dمسحوق شراب مذاب في الماء.
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التفكري الناقد

8585تفسير البيانات يحتوي ّ
مركب على عنصرين  Xوُ .Yحللت أربع
عينات ( )I ،II ،III ،IVذات كتل مختلفة ،ثم ُرس�مت كميات
بيانيا كما في الشكل  2-22أدناه.
العنصرين في كل عينة ًّ
كتل العناصر

40

كتلة )g( X

30
III
II

20

IV

10

I
10

8

6

4

كتلة )g( Y

2

0

0

الشكل 2-22

ّ
المركب نفسه؟ كيف عرفت؟
 .aما العينات المأخوذة من

.bم�ا النس�بة تقري ًب�ا لكتلة  Xإل�ى كتلة  Yف�ي العينات من
ّ
المركب نفسه؟
.cم�ا النس�بة تقري ًبا لكتل�ة  Xإلى كتلة  Yف�ي العينات التي
ّ
المركب نفسه؟
ليست من

8686ط ِّب�ق اله�واء خلي�ط مك�ون م�ن غ�ازات كثي�رة ،ومنه�ا
النيتروجين واألكس�جين واألرجون .هل يمكن اس�تخدام
فس�ر
عملي�ة التقطي�ر لفص�ل الغ�ازات المكون�ة لله�واء؟ ّ
إجابتك.
8787تحلي�ل هل يعد خ�روج الغاز من عبوة المش�روب الغازي
فسر إجابتك.
تغيرا
تغيرا
فيزيائيا ،أم ً
المفتوحة ً
ًّ
ًّ
كيميائيا؟ ّ

م�س�ألة تحفيز
ّ 8888
مركب�ات الرص�اص عين�ة من مرك�ب تح�وي  4.46 gمن
الرص�اص لكل  1gم�ن األكس�جين ،وعينة أخ�رى كتلتها
 68.54gتحوي  28.26 gمن األكس�جين .هل العينتان من
ّ
فسر إجابتك.
المركب نفسه؟ ّ

		 مراجعة تراكمية
8989ما الكيمياء؟
9090ما الكتلة؟
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تقريرا قص ًريا
9191العنارص املص َّنعة اخرت أحد العنارص املصنعة واكتب ً
عن تطوره .ناقش يف التقرير االكتشافات احلديثة ،واكتب فيه
أهم مراكز األبحاث التي توصلت إىل هذا النوع من البحث،
وصف فيه خصائص العنرص املص ّنع.

�أ�سئلة امل�ستندات

الأ�ص��باغ فه�م العلماء من�ذ زم�ن طوي�ل خصائ�ص العنارص
ّ
واملركب�ات .كام اس�تخدم الفنانون الكيمي�اء لتحضري األصباغ
من املواد الطبيعية .يوض�ح اجلدول  2-9بعض األصباغ التي
استخدمت قديماً .

الجدول  2-9كتل العنا�صر في المركبات
ا�سم ال�صيغة
الفحم
األزرق املرصي

ال�صيغة الكيمائية
عنصر الكربون

(الكربون األسود)

نتج عن تقطري اخلشب يف

وعاء مغلق.

سليكات النحاس الكالسيوم مركب بلوري حيوي
CaCuSi 4O 10

النيلة

C 16H 10N 2O 2

أكسيد احلديد األمحر
(اهليامتيت) وهو املكون
الرئييس للصدأ

Fe 2O 3

الزنجار

املالحظات

شوائب زجاج.

تم حتضريها من نباتات خمتلفة

من جنس الشربق أو القطف.

يستخدم بصورة مستمرة يف

كافة املناطق اجلغرافية وطوال
الزمن.

مركبات أخرى من النحاس

 CuCO3 . Cu(OH) 2حتوي كربونات ،تسمى
الزنجار.

.a9292قارن نس�بة الكرب�ون بالكتلة ل�كل من الفح�م ،والنيلة،
والزنجار.
.bقارن نس�بة األكسجني بالكتلة ألكسيد احلديد األمحر مع
األزرق املرصي.
9393اذكر مثالاً عىل عنرص ومثالاً عىل مركب ،مس�تعينًا باجلدول
 2-9أعاله.

فيزيائيا
ريا
9494هل يعد إنتاج الفحم بالتقطري اجلاف للخش�ب تغ ً
ًّ
كيميائيا؟ فسرّ إجابتك.
ريا
أم تغ ً
ًّ

اختبار مقنن
�أ�سئلة االختيار من متعدد

5.5تتشابه العناصر Cs ، K ،Na ، Li :في الخواص الكيميائية.
تقع هذه العناصرفي الجدول الدوري ضمن:

استعن بالجدول أدناه لإلجابة عن السؤالين  1و.2
التحليل الكتلي لعينتي كلور  -فلور

العينة
I
II

كتلة الكلور
()g
13.022
5.753

كتلة الفلور
()g
6.978

% Cl

%F

65.11

34.89

?

?

9.248

1.1ما النسبة المئوية لكل من الكلور والفلور في العينة رقم II؟
		
0.6220 .a

و 61.65

		
38.35 .c

و 0.6220

		
61.65 .b
		
38.35 .d

و 38.35

و 61.650

2.2إل�ى أيّ القانوني�ن (النس�ب الثابت�ة أم المتضاعفة) تخضع
نسبة كتلتي الكلور والفلور في العينتين؟
 .aقانون النسب الثابتة؛ ألن العينتين مأخوذتان من مركب
واحد.
 .bقانون النس�ب المتضاعف�ة؛ ألن العينتين مأخوذتان من
مركب واحد.
 .cقانون النسب الثابتة؛ ألن العينتين مأخوذتان من مركبين
مختلفين.
 .dقانون النس�ب المتضاعف�ة؛ ألن العينتين مأخوذتان من
مركبين مختلفين.

أي خواص السكر اآلتية ليست فيزيائية؟
ّ 3.3

 .aيوج�د على ش�كل بلورات صلبة ف�ي درجات الحرارة
العادية
 .bيظهر بلون أبيض.

 .cيتحلل إلى كربون وبخار ماء عند تسخينه.
 .dطعمه حلو.

أي العبارات اآلتية تصف مادة في الحالة الصلبة؟
ّ 4.4
 .aتنساب جسيماتها بعضها فوق بعض.
 .bيمكن ضغطها إلى حجم أصغر.

 .cتأخذ شكل الوعاء الذي توجد فيه.
 .dجسيماتها متالصقة بقوة.

 .aصف  .bدورة

 .cمجموعة

 .dعنصر.

6.6يتفاعل الماغنسيوم مع األكسجين لتكوين أكسيد الماغنسيوم.
ما العبارة غير الصحيحة فيما يتعلق بهذا التفاعل؟
 .aكتلة أكس�يد الماغنس�يوم الناتج تس�اوي مجموع كتلتي
العنصرين المتفاعلين.
 .bيصف التفاعل تكوين مادة جديدة.

 .cأكسيد الماغنسيوم الناتج هو مركب كيميائي.

.dخواص أكس�يد الماغنسيوم تش�به خواص الماغنسيوم
واألكسجين.

�أ�سئلة الإجابات الق�صيرة
7.7قارن بين المتغير المستقل والمتغير التابع في التجربة.

�أ�سئلة الإجابات المفتوحة
استعن بالجدول أدناه لإلجابة عن األسئلة من  8إلى .10
خوا�ص املواد املكونة ملخلوط ن�شارة اخل�شب وملح الطعام
املادة
نشارة اخلشب
ملح الطعام

حجم
اجل�سيمات
)(mm

ذائبة يف
املاء

ذائبة يف
الكحول

الكثافة

)(g/cm3

ال

ال

0.21

1

2.17

2

نعم

ال

8.8هل المخلوط (نشارة الخشب وملح الطعام) متجانس أم
فس�ر إجابتك.
غير متجانس؟ ّ
فس�ر
9.9ه�ل تص�ف البيانات خ�واص فيزيائية أو كيميائية؟ ّ
إجابت�ك.
1010اقت�رح طريقة لفصل مكونات المخلوط (نش�ارة الخش�ب
ومل�ح الطع�ام) بن�اء عل�ى خ�واص مكونات�ه المبين�ة ف�ي
الجدول.
ّ 1111
وض�ح الفروق بي�ن التغير الكيميائ�ي والتغي�ر الفيزيائي.
كيميائيا؟
فيزيائي�ا أم
تغي�را
ه�ل يعد احت�راق الجازولي�ن
ً
ًّ
ًّ
فس�رإجابتك.
ّ
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تركيب الذرة
The Structure of Atom

األساسية للامدة.

الذرات هي الوحدات البنائية

 3-1الأفكار القدمية للمادة
الفكرة الرئيسة ح�اول اإلغري�ق القدم�اء فهم
املادة ،إال أن الدراس�ة العلمي�ة للذرة بدأت مع
جون دالتون يف أوائل القرن التاسع عرش.

 3-2تعريف الذرة
الفكرة الرئيسة تتكون الذرة من نواة حتتوي عىل
بروتونات ونيوترونات ،وإلكرتونات تتحرك حول
النواة.

�سطح الجرافيت

 3-3كيف تختلف الذرات؟
الفكرة الرئيسة حيدد ع�دد الربوتونات والعدد
الكتيل نوع الذرة.

 3-4الأنوي��ة غ�ير امل�س��تقرة والتحل��ل
الإ�شعاعي

ذرة الكربون

الفكرة الرئيسة ال�ذرات غير املس�تقرة تصدر
إشعاعات للوصول إىل حالة االستقرار.

حقائق كيميائية
•يتكون املاس واجلرافيت من العنرص نفسه،
الكربون.
ً
خطأ أنه
•عندما اكتشف اجلرافيت اعتقد
الرصاص ،ولذا سمي قلم اجلرافيت قلم
الرصاص.
 5×10 22ذرة من الكربون يف
•هناك حوايل 
جزء صغري من جرافيت قلم الرصاص.
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نواة الكربون

ن�شاطات تمهيدية
جتربة ا�ستهاللية



كيف ميكن مالحظة ت�أثري ِّ
ال�شحنات الكهربائية؟
مهما في تركيب الذرة.
ُ
تلعب الشحنات الكهربائية ً
دورا ًّ

اخلطوة  1اثن ورقة
طـوليا.
مـن النصـف
ًّ
واجعـل احلافة اخللفية
أط���ول م��ن احل��اف��ة
األمامية .2 cm

اخلط��وة  2اثن الورقة
إىل ثالثة أجزاء متساوية.

خطوات العمل
GG H FF G

I
H PPG OOFP NNEO MMDN LL M
بطاقة KK BL
امأل JJAK
I I J1.1
HHI
عني.
منصة
السالمةCيف دليل التجارب العملية عىل

قطعا صغرية من الورق ،ثم وزعها عىل الطاولة.
2.2قص ً

ً
بالستيكيا خالل ش�عرك وقربه إىل قطع الورق.
مش�طا
3.3مرر
ًّ
وسجل مالحظاتك.
ِّ
4.4امأل بالونني باهلواء ،واربط كلاًّ منهام بخيط.

ٍ
صوف ،ثم قرب أحدمها إىل اآلخر،
5.5ادل�ك كلاًّ منهام بقطعة
ودون مالحظاتك.
ِّ

التحليل

ف�س��ر مالحظاتك يف ض�وء معرفتك بالش�حنة الكهربائية.
ِّ 1.1
وأيا خمتلفة؟
حدد ّ
أي الشحنات متشاهبة ،هّ
2.2و�ضح كيف عرفت؟

3.3ا�ستنت��ج مل�اذا انجذب�ت القط�ع غري املش�حونة إىل املش�ط
املشحون يف اخلطوة  3أعاله.

ا�ستق�ص��اء كيف يمكن�ك الربط بين الش�حنات املختلفة التي
الحظتها وتركيب املادة؟

ال��ذرة ق�م بعم�ل املطوي�ة
اآلتية ملس�اعدتك عىل تنظيم
دراستك لرتكيب الذرة.

J

K

L

N M
P
O
افتــح
اخلـطــوة 3
ال��ورق��ة ،ثم قصها
عند أح��د خطوط
الثني ،بحيث حتصل
علـى جــزء صغري
وآخر كبري .كام هو
مبني يف الشكل.

�م
اخل���ط���وة  4س� ِّ
األجزاء كام هو مبني
يف الشكل.

النيوترونات البروتونات الإلكترونات
�سحابة
�إلكترونية

نواة

المطويات ا�ستعم��ل هذه
املطوي��ة يف الق�س��م  3-1م�ن ه�ذا الفص�ل .وعند

C04-03A-874637
االنته�اء م�ن قراءت�ه س�جل معلومات�ك ح�ول الذرة
C04-03A-874637

وتركيبها.

C04-03A-874637

C04-03A-874637
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3-1
الأهداف
تـقارن بين الـنـماذج الـذريــة
لديموقريط�وس ،وأرس�ــطو،
وجون دالتون.

رابط الدر�س الرقمي

الأفكار القدمية للماد ة
Early Ideas About Matter

www.ien.edu.sa

الفكرة الرئيسة ح��اول الإغريق القدماء فهم املادة� ،إال �أن الدرا�سة العلمية للذرة
نظـرية بد�أت مع جون دالتون يف �أوائل القرن التا�سع ع�شر.
ُ
تفهـ��م كيـ�ف فس�ـرت
َ
دالت�ون الذري�ة قان�ون
حف�ظ الربط مع احلياة قد يتدرب فريق كرة القدم ،وجيرب طرائق خمتلفة لتطوير أفضل خطة
الكتلة؟

مراجعة املفردات
النظري��ة :تفس�يــر مــدع�وم

ممكنة للعب ،وبعد رؤيتهم نتائج خططهم يقوم املدرب بتعديالت لتحسين أداء الفريق.
بطريقة مش�اهبة جرب العلامء خالل الس�نني املئتني األخرية نامذج لل�ذرة ،وقاموا بتعديل
نامذجهم بعد مجعهم بيانات جديدة.

الفال�سفة الإغريق

بتج�ارب عدي�دة ،وه�ي ال ت�زال
عرض� ًة لبيان�ات جتريبي�ة جدي�دة،
مل تك�ن العلوم قبل آالف الس�نني كام نعرفها اليوم .ومل يع�رف أحد التجربة الضابطة .وكان
يمكن تعديلها .وتع�د ناجحـ ًة إذا
هناك أدوات بس�يطة للبح�ث العلمي .ويف ظل تلك الظروف كانت ق�درة العقل والتفكري
اس�تطعنا اس�تعامهلا للقيام بتنبؤات
الذهن�ي هي الطرائق األولية للوصول إىل احلقيقة .لقد جذب الفضول العلمي انتباه الكثري
صحيحة.
م�ن املفكري�ن األكاديميين املعروفني بالفالس�فة ،الذين بحث�وا يف أرسار احلي�اة املتعددة.
املفردات اجلديدة
وعندم�ا تس�اءل ه�ؤالء الفالس�فة عن طبيعة امل�ادة وضع كثير منهم تفسيرات قائمة عىل
نظرية دالتون الذرية
خرباهت�م احلياتية اخلاصة ،واس�تنتج كثري منه�م أن املادة مكونة من أش�ياء كالرتاب ،واملاء،
واهل�واء ،والن�ار ،كما هو مبين يف الش�كل  .3-1لقد كان م�ن املتفق عليه أن امل�ادة يمكن
جتزئتها إىل أجزاء أصغر فأصغر .ورغم أن هذه األفكار األولية كانت إبداعية إال أنه مل يكن
هناك وسيلة متوافرة الختبار صدقها.
Greek Philosophers



الشكل  3-1كثري من فال�سفة الإغريق اعتقد �أن
املادة مكونة من �أربعة عنا�صر :الرتاب ،واملاء ،والهواء،
والنار .وقاموا برب���ط كل عن�صر بخوا�ص معين ــة .و�أن
مزج اخلوا����ص املتعاك�س���ة -مثل �ساخن وب���ارد ،رطب
وجاف -عك�س���ت التماثل املالحظ يف الطبيعة .غري �أن
هذه الأفكار مل تكن �صحيحة وال علمية.
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دميوقريطو���س  Democritusكان الفيلس�وف اإلغريق�ي ديموقريط�وس
370ق.م) أول م�ن اقترح فكرة أن املادة ليس�ت قابلة لالنقس�ام إىل م�ا ال هناية .واعتقد
أن امل�ادة مكون�ة من أجزاء صغرية تس�مى الذرات ،واعتقد كذل�ك أن الذرات ال يمكن
استحداثها أو حتطيمها أوجتزئتها .واجلدول  3-1يبني أفكار ديموقريطوس.

كثيرا م�ن أف�كار ديموقريط�وس ال تتف�ق م�ع النظرية احلديث�ة للذرة ،ب�ل ووجهت
إن ً
معا؟ ومل
بانتقادات من الفالس�فة اآلخرين وقتها ،حيث تساءلوا :ما الذي يربط الذرات ً
يستطع ديموقريطوس اإلجابة عن هذا السؤال.

املفردات
مفردات �أكادميية
( Atomالذرة)

ج�اءت م�ن الكلم�ة اإلغريقي�ة
 atomosوتعني ال تتجزأ.
أم�ا يف اللغ�ة العربي�ة فال�ذرة تعن�ي
اجلزء املتناهي يف الصغر.

�أر�س��طو  Aristotleوقد جاءت هذه االنتقادات الكثرية من أرس�طو الذي رفض فكرة
ال�ذرات؛ ألهن�ا ال تتف�ق مع أف�كاره حول الطبيع�ة .وكانت أه�م انتقادات�ه تتعلق بفكرة
ديموقريط�وس أن ال�ذرات تتحرك يف الف�راغ؛ وذلك ألنه مل يكن يعتقـ�د وجـود فراغ.
واجلدول  3-1يبني أفكار أرسطو .وألن أرسطو كان أحد فالسفة اإلغريق ذوي التأثري
الكبري ،فقد ُرفضت نظرية ديموقريطوس.

وم�ن اإلنص�اف أن نشير إىل أنه مل يكن بمق�دور ديموقريطوس ـ أو بمق�دور أحد آخر يف
معا .وقد مىض أكثر من ألفي س�نة قبل أن يعرف العلامء
عرصه -أن حيدد ما يربط الذرات ً
اجل�واب .وعلى كل حال ف�إن من امله�م إدراك أن أفكار ديموقريطوس كان�ت جمرد أفكار
وليس�ت علماً  .ومن دون الق�درة عىل إجراء جتارب ضابطة مل يك�ن بإمكان ديموقريطوس
اختبار صدق فكرته .ولس�وء حظ التقدم العلمي فإن أرس�طو اس�تطاع أن يكس�ب موافقة
قط�اع واس�ع من الفالس�فة حول أفكاره ع�ن الطبيعة ،تل�ك األفكار الت�ي أنكرت وجود
بدائيا فيام
الذرات ،وبش�كل ال يصدق؛ فقد كان تأثري أرس�طو عظيماً  .وظل التقدم العلمي ًّ
يتعلق بالذرات.
اجلدول 3-1

�أفكار الفال�سفة الإغريق حول املادة

الفيل�سوف

الأفكار

ديموقريطوس Democritus

•تتكون املادة من ذرات تتحرك يف الفراغ.
•الذرات صلبة ،متجانسة ،ال تفنى وال تتجزأ.
•األنواع املختلفة من الذرات هلا أحجام وأشكال خمتلفة.
•حجم الذرات وشكلها وحركتها حيدد خواص املادة.

أرسطو Aristotle

•ال وجود للفراغ.
•املادة مكونة من الرتاب ،والنار ،واهلواء ،واملاء.

( ) 460-370ق.م

( )384-322ق.م
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اجلدول 3-2

نظرية دالتون الذرية

الفيل�سوف

الأفكار

جون دالتون John Dalton
( )1844 -1766م

•تتكون املادة من أجزاء صغرية جدًّ ا تسمى الذرات.
•الذرات ال تتجزأ وال تفنى.

•تتشابه الذرات املكونة للعنرص يف احلجم ،والكتلة ،واخلواص الكيميائية.
•ختتلف ذرات أي عنرص عن ذرات العنارص األخرى.

•الذرات املختلفة تتحد بنسبة عددية بسيطة لتكوين املركبات.

•يف التفاعالت الكيميائية :تنفصل الذرات ،أو تتحد ،أو ُيعاد ترتيبها.

ماذا قر�أت؟ ا�ستنتج ملاذا كان من الصعب عىل ديموقريطوس أن يدافع عن أفكاره؟

ج��ون دالت��ون  John Daltonأدت التج�ارب العلمية التي قام هبا دالتون يف القرن التاس�ع
عرش إىل بداية تطور النظرية الذرية احلديثة .وعمل ً
أيضا عىل إعادة إحياء أفكار ديموقريطوس
ومراجعته�ا ،معتمدً ا عىل نتائج البحث العلمي الذي قام به .وهناك تش�ابه من عدة وجوه بني
أفكار دالتون وأفكار ديموقريطوس.

وبس�بب تطور العلوم قام جون دالتون بالكثري من التجارب التي س�محت له بدعم فرضيته؛
وس�جل مالحظات وقياس�ات دقيقة ،حتى
حي�ث درس الكثير م�ن التفاعلات الكيميائية،
ّ
اس�تطاع حتديد النس�ب الكتلية للعنارص الداخلة يف التفاعالت .وقد أدت نتائج أبحاثه إىل ما
َ
أطل�ق عليه نظرية دالتون الذرية ،التي قام بطرحها عام 1803م .وجتدُ
النقاط الرئيس�ة لنظريته

الشكل  3-2قام دالتون
يف كتاب���ه امل�س���مى (نظ���ام
جديد للفل�س���فة الكيميائية)
بعر�ض رم���وز العنا�صر التي
كان���ت معروف���ة يف وقت���ه،
والرتابطات املحتملة بينها.
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+
+
BA
BA
B8
B8
كتلة النواتج =12

B
B
B8
B8

A
A
A4
A4
كتلة المتفاعالت =12

الش�كل  3-3عندما يتحد عن�صران �أو �أكرث لتكوين مركب ف�إن عدد ذرات كل عن�صر تبقى ثابتة ،لذا
ف�إن الكتلة تبقى ثابتة � ً
أي�ضا.
ملخصة يف اجلدول  .3-2وقد قام بنرش أفكاره يف كتابه املبني يف الشكل .3-2
ماذا قر�أت؟ قارن بني أفكار ديموقريطوس وجون دالتون.

قانون حفظ الكتلة يبني قانون حفظ الكتلة ّ
أن الكتلة ثابتة (حمفوظة) يف التفاعالت الكيميائية ،أي أهنا
ال تنقص وال تزيد -إال بقدرة اهلل تعاىل .وتوضح نظرية دالتون الذرية حفظ الكتلة يف التفاعل الكيميائي،
على أس�اس ّ
أن ما حيدث للذرات هو فقط انفصال أو احت�اد أو إعادة ترتيب هلا ،فهذه الذرات ال تتحطم
وال يستحدث عنها ذرات أخرى .ويبني الشكل  3-3أعاله حفظ الكتلة عند احتاد عنارص معينة لتكوين
مرك�ب م�ا؛ إذ بقي ع�دد ذرات كل عنرص قب�ل التفاعل وبعده هو نفس�ه .لقد أدى تقدي�م دالتون أدلته
التجريبية املقنعة ،وتفسريه الواضح لبنية املركبات وحلفظ الكتلة إىل قبول عام لنظريته الذرية.

تع�د نظري�ة دالت�ون الذرية خطوة كبرية نح�و النموذج ال�ذري احلايل للمادة ،لكنها مل تك�ن دقيقة ،وهذا
م�ا حي�دث غال ًبا يف العلوم .لق�د كان من الرضوري إع�ادة النظر يف نظرية دالتون لل�ذرة بعد التوصل إىل
معلومات جديدة مل يكن بإمكان النظرية تفسريها .وسوف تتعلم يف هذا الفصل أن دالتون كان خمطئًا يف أن
الذرات ال يمكن جتزئتها؛ إذ يمكن جتزئة الذرات إىل جسيامت ذرية .كام أن دالتون كان خمطئًا حني قال إن
مجيع الذرات املكونة للعنرص هلا خواص متامثلة ،فذرات العنرص الواحد يمكن أن ختتلف قليلاً يف كتلتها.

التقومي

3-1

الخالصة
كان ديموقريط�وس أول من اقرتح
وجود الذرات.
اعتق�د ديموقريط�وس أن الذرات
صلب�ة ،ومتجانس�ة ،وال يمك�ن
جتزئتها.
أنكر أرسطو وجود الذرات.
اعتمدت نظرية جون دالتون الذرية
عىل عدد كبري من التجارب العلمية.

 1.1الفكرة الرئيسة قارن بني الطرائق املستعملة من قبل الفالسفة اإلغريق وجون
دالتون لدراسة الذرة.
عرف الذرة بأسلوبك اخلاص.
ّ 2.2
3.3خلص نظرية دالتون الذرية.

4.4فرس العالقة بني نظرية دالتون للذرة وقانون حفظ الكتلة.

طبـق إذا احتدت ست ذرات من العنرص ( )Aمع  15ذرة من العنرص ( )Bإلنتاج
ّ 5.5
ستة جزيئات من املركب ،فام عدد ذرات كل من العنرصين  Aو  Bاملوجودة يف
جزيء واحد من املركب؟ هل استعملت مجيع الذرات يف تكوين املركب؟
6.6صم�م خريط�ة مفاهيمي�ة تقارن فيه�ا بني األف�كار الذري�ة املطروح�ة من قبل
ديموقريطوس وجون دالتون.
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3-2
الأهداف

رابط الدر�س الرقمي

تعريف الذرة
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تعرف الذرة.
ِّ
الفكرة الرئيسة تتك��ون ال��ذرة م��ن ن��واة حتت��وي عل��ى بروتون��ات ونيوترون��ات،
مت ِّيز بني اجلسيامت املكونة للذرة و�إلكرتونات تتحرك حول النواة.
من حيث الشحنة والكتلة.
الربط مع احلياة إذا قضمت حبة خوخ فستدرك أن أسنانك تقطع لب الثمرة بسهولة،
ت�ص��ف تركي�ب ال�ذرة متضمنًا لكنها ال تستطيع املرور يف النواة الصلبة .وبشكل مشابه نجد أن بعض اجلسيامت يمكنها
مواقع اجلسيامت املكونة للذرة .أن متر عرب األجزاء اخلارجية للذرة ،ولكنها تنحرف عن مركزها (النواة).

مراجعة املفردات

الذرة

The Atom

النموذج :تفسري برصي أو شفوي الكثير من التج�ارب منذ أيام دالتون أثبتت وجود الذرات .لك�ن ما الذرة؟ لإلجابة عن
لتتح�ول إىل كومة من خراطة
ْب� َد قطع ًة من النحاس
أو ري�ايض للبيانات التي جمُ عت ه�ذا الس�ؤال ،ختيل أنك قررت أن َت رْ ُ
ّ
النحاس .إن كل قطعة من خراطة النحاس ستبقى حمتفظة بجميع خواص النحاس .وإذا
من جتارب عديدة.
أمكن – يف وجود أدوات خاصة -أن تس�تمر يف جتزئة فتات النحاس إىل جس�يامت أصغر
املفردات اجلديدة
فإنك س�تحصل يف النهاية عىل جس�يامت ال يمكن جتزئتها أكثر بالطرائق العادية ،وستظل
الذرة
هذه اجلس�يامت الصغرية حمتفظة بخواص النحاس .ويس�مى أصغر جزء حيتفظ بخواص
العنرص الذرة.
أشعة املهبط
اإللكرتون

النواة

الربوتون

النيوترون

يق�در عدد الذرات يف قطعة صلبة من العملة النحاس�ية بح�وايل  2.9 x 10 22ذرة ،وهو ما
يقدر بخمسة تريليون مرة أكربمن عدد سكان العامل يف عام 2006م ويبلغ قطر ذرة النحاس
الواحدة  ،1.28 x 10 -10 mفإذا وضعنا  6 .5 x 10 9ذرة من النحاس جن ًبا إىل جنب فسوف
ٌّ
خـ�ط م�ن ذرات النـحاس طـوله أقل م�ن مـرت واحد .ويوضح الش�كل 3-4
يتـك�ون
طريق�ة أخرى لتصور حجم الذرة .ويمكنك تصور صغر الذرة عندما تتخيل أنك كبرّ ت
الذرة بحيث تصبح يف مثل حجم الربتقالة ،فإذا صنعت ذلك فكأنك جعلت الربتقالة يف
َّ
مثل حجم الكرة األرضية؛ مع املحافظة عىل نسبة التكبري نفسها.

الش�كل  3-4تخيل �أن���ك ت�ستطيع زيادة
حج ــم الذرة ليكون مثل حجم الربتقالة .بنف�س
مقدار ه���ذا التكبري تكون ك�أن���ك كربت حجــم
الربتقالة �إىل حجــم الـكـ ـ ــرة الأر�ضية.
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الـربــط مع علم الأحياء انظر �إىل الذرات قد تظن أنه ال توجد طريقة لرؤية
ً
خاصا يسمى املجهر األنبويب
جهازا
الذرات؛ ألهنا صغرية جدًّ ا .إال أن هناك
ًّ
املاسح  )STM) Scanning Tunnelling Microscopeيسمح لنا برؤيتها .فكام
حتتاج إىل املجهر لدراسة اخلاليا يف األحياء فإن جهاز  STMيسمح لك بدراسة
الذرات .والشكل  3-5يوضح كيف تبدو الذرات عند رؤيتها بجهاز .STM
حاليا قادرون عىل جعل ذرات منفردة تتحرك لتكون أشكا ً
ً
وأنامطا،
ال
والعلامء ًّ
وآالت بسيطة ً
أيضا ،وهو ما يعرف بتقنية النانو ،والتي َت ِعدُ بصناعة عىل املستوى
اجلزيئي ،وبناء آالت بحجم صغري جدًّ ا (حجم اجلزيء) .وسوف تعرف الح ًقا
معا ،وتعمل كوحدة واحدة.
أن اجلزيئات جمموعة من الذرات مرتبطة ً

الإلكرتون

الش�كل  3-5هذه ال�ص����ورة �أخذت
بجهـ����از  ،STMوهي تبني ذرات منفردة
يف حم����ض دهن���ي عل���ى �سط���ح م���ن
اجلرافيت .وقد مت �إ�ضافة بع�ض الألوان
لل�صورة لتو�ضيح �صورة الذرات.

The Electron

كي�ف تبدو الذرة؟ ه�ل تركيب الذرة متامثل ،أم أهنا مكونة من جس�يامت أصغر؟
ريا من العلامء درس�وا الذرات يف القرن التاس�ع عرش إال أن بعض هذه
رغم أن كث ً
األسئلة مل يجُ َ ب عنها حتى عام 1900م.

تع�رف مكونات الذرة
�أنبوب �أ�ش��عة المهب��ط (الكاثود) عندما ح�اول العلماء ّ
ب�دؤوا يربطون بين كتلة المادة والش�حنات الكهربائية .والستش�كاف هذه العالقة
تس�ا َءل بعضه�م :كي�ف تس�لك الكهرب�اء ف�ي غي�اب الم�ادة؟ فقاموا  -بمس�اعدة
مفرغ�ات الهواء -بتمري�ر الكهرباء في أنبوب زجاجي ُف ِّرغ من الهواء .تس�مى مثل
ِّ
هذه األنابيب أنابيب أش�عة المهبط .ويبني الش�كل  3-6أنبوب أش�عة املهبط الذي
استعمله باحثون لدراسة العالقة بني الكتلة والشحنة .الحظ أن هناك أقطا ًبا معدني ًة
موج�ود ًة عىل طريف األنبوب .ويس�مى القطب املوصول بالطرف الس�الب للبطارية
املهبط (الكاثود) ،يف حني يسمى القطب املوصول بالطرف املوجب املصعد (األنود).
الشكل � 3-6أنبوب �أ�شعة املهبط
ل���ه قطبان ،همـ ـ���ا املهبط وامل�ص���عد.
عندم���ا متـ���رر تي���ا ًرا كهربائ ًّي���ا حتت
ت�أث�ي�ر ق���وة كهربائي���ة  -ف���رق جهد -
منا�س���بة ،تنتقل الكهرب���اء من املهبط
�إىل امل�صعد.









+

-




81

الش�كل  3-7عن���د القي���ام بعم���ل
ثقب �صغري يف مركز امل�صعد ينتج �شعاع
a
رفيع م���ن الإلـكـرتونـات ميـكـن الك�ش���ف
عن���ه بط�ل�اء الط���رف الآخ���ر للأنب���وب
بالفو�سفور الذي يتوهج عندما ت�صطدم
الإلكرتونات به.

الكيمياء في واقع الحياة

�أ�شعة المهبط

التلفزي��ون ت�م اختراع التلف�از عام
1920م .تتك�ون الص�ور التلفازي�ة
عمو ًم�ا عندما تصطدم أش�عة املهبط
بم�واد كيميائية ـ تغلف الشاش�ة من
اخللف ـ منتجة الضوء.

المطويات

ضم�ن مطويت�ك معلوم�ات م�ن ه�ذا
ِّ
القسم.

b
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عندم�ا كان الع�امل الفيزيائ�ي السير ولي�ام كروكس يعم�ل يف خمتبر معتم الحظ
ومضات ضوئية يف أحد أنابيب أش�عة املهبط ،وكانت عبارة عن بريق أخرض نتج
عندم�ا اصطدمت بعض األش�عة بكربيتات اخلارصني الت�ي تغلف إحدى هنايتي
األنبوب .وبمزيد من البحث تبني أن هناك أش�عة متر يف األنبوب .وقد س�مي هذا
الش�عاع ال�ذي خرج من املهب�ط إىل املصعد أش�عة املهبط ،وقد أدى اكتش�افها إىل
اخرتاع التلفاز.
تابع العلامء أبحاثهم مستعملني أنابيب أشعة املهبط .ومع هناية القرن التاسع عرش
أصبحوا مقتنعني بام يي:
• أشعة املهبط عبارة عن سيل من اجلسيامت املشحونة.

• حتم�ل اجلس�يامت ش�حنات س�البة (القيمة احلقيقية للش�حنة الس�البة مل تكن
معروفة).

وألن تغير املع�دن املك�ون لألقطاب أو تغري الغ�از يف األنبوب ال يؤثر يف أش�عة
املهبط الناجتة ،فقد اس�تنتج العلامء أن اجلس�يامت الس�البة الش�حنة ألش�عة املهبط
موجودة يف مجيع أش�كال امل�ادة ،وقد عرفت باإللكرتونات ويرم�ز هلا بالرمز .e-
ويبني الشكل  3-7بعض التجارب التي استعملت لتحديد خواص أشعة املهبط.
ماذا قر�أت؟ ا�شرح كيف تم اكتشاف أشعة املهبط؟

كتلة الإلكرتون و�ش��حنته رغم النجاح الذي تح َّقق من تجارب أش�عة المهبط،
إال أن أحدً ا لم يس�تطع تحديد كتلة جس�يم واحد من جس�يمات أشعة المهبط .لذا
فقد بدأ العالم طومسون (1856–1940م) سلسلة من التجارب على أشعة المهبط
في جامعة كمبردج في أواخر القرن التاسع عشر؛ لتحديد نسبة شحنتها إلى كتلتها.
نس�بة الش�حنة إل�ى الكتلة اس�تطاع طومس�ون  Thomsonتحديد نس�بة ش�حنة
جسيمات أشعة المهبط إلى كتلتها ،عندما قاس تأثير كل من المجال المغناطيسي
والكهربائي في هذه األشعة ،ثم قارن هذه النسبة بنسب أخرى معروفة.
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ريا من كتلة ذرة اهليدروجني ،وهي
اس�تنتج طومس�ون أن كتلة اجلس�يم املش�حون أقل كث ً
أصغ�ر ذرة معروف�ة .وهذا االس�تنتاج كان مفاجئً�ا؛ ألنه يعني أن هذه اجلس�يامت أصغر
م�ن ال�ذرة ،لذا فإن جون دالتون كان خمطئًا؛ إذ يمكن جتزئة الذرات إىل جس�يامت أصغر.
ورغم أن نظرية دالتون الذرية كانت مقبولة بش�كل واس�ع إال أن اس�تنتاجات طومسون
كان�ت حاس�مةْ ،
وإن وج�د كثري من العلماء صعوب�ة يف قبوهلا .لكن طومس�ون كان عىل
صواب؛ فقد اس�تطاع اكتشاف أول جس�يم من اجلسيامت املكونة للذرة وهو اإللكرتون.
وقد حصل طومسون عىل جائزة نوبل عام 1906م عن هذا االكتشاف.

ماذا قر�أت؟ ّ
خل�ص كيف اكتشف طومسون اإللكرتون؟

جترب�ة قطرة الزيت وش�حنة اإللكرتون إن التطور املهم الت�ايل جاء عام 1910م ،عندما قام
العامل الفيزيائي روبرت م ّليكان  Robert Millikenبتحديد ش�حنة اإللكرتون مس�تعملاً
جهاز قطرة الزيت املبني يف الش�كل  .3-8يف هذا اجلهاز تم رش الزيت باس�تعامل بخاخ
فوق صفيحتني متوازيتني ومش�حونتني ،حتتوي الصفيحة العليا عىل ثقب صغري يس�تطيع
الزي�ت امل�رور من خالل�ه .وتصطدم أش�عة  Xباإللكرتونات املوجودة يف اجلس�يامت بني
الصفيحتين .وعندها تلتصق اإللكرتونات بقطرات الزيت ،وتش�حنها بش�حنة س�البة.
وبتغيير ش�دة املج�ال الكهربائي اس�تطاع مليكان ضبط رسعة س�قوط قط�رات الزيت،
وحدد أن قيمة الش�حنة املوجودة عىل كل قطرة ازدادت بكميات حمددة ،ووجد أن أبسط
كولوم ،وعرف هذا الرقم بشحنة اإللكرتون ،حيث
مقام مشترك يعادل
يعادل شحنة إلكرتون واحد.
وهك�ذا فإن اإللكترون الواحد حيمل ش�حنة مقداره�ا ( .)-1لقد كان�ت جتربة مليكان
حمكمة جدًّ ا ،لدرجة أن الشحنة التي قاسها منذ مائة عام ال ختتلف أكثر من  1%تقري ًبا عن
حاليا.
القيمة املقبولة ًّ
كتلة اإللكرتون من خالل معرفة مليكان بش�حنة اإللكرتون واس�تعامله نس�بة الشحنة إىل
الكتلة املعروفة مسب ًقاّ ،
متكن من حساب كتلة اإللكرتون:
9.1 × 10-28
كتلة اإللكرتون=  g

=

1
1840







)(+




من كتلة ذرة اهليدروجني.

)(-

الشكل  3-8تعتمد حركة قطرات الزيت داخل جهاز
مليكان على �شحنة ال��ق��ط��رات ،وعلى امل��ج��ال الكهربائي.
ا�ستعمل مليكان التل�سكوب ملراقبة القطرات ،وا�ستطاع التحكم
يف �سرعة �سقوطها من خالل تغيري �شدة املجال الكهربائي.
ومن خالل مالحظاته متكن من ح�ساب مقدار ال�شحنة على
كل قطرة.

83

الشكل  3-9منوذج طوم�سون يبني
�أن ال��ذرة متماثلة ،كرة موجبة ال�شحنة
حتتوي على �إلكرتونات.

امل��ادة حتتوي على �شحنات
موجبة موزعة بانتظام

�إلكرتونات
-

-

-

-

-

-

-

-

منوذج طوم�سون لقد أثار وجود اإللكرتون ومعرفة بعض خواصه بعض األسئلة
املثيرة لالهتامم ح�ول طبيعة الذرات .فم�ن املعروف أن امل�ادة متعادلة ،وليس هلا
شحنة كهربائية .وأنت ال تصعق عند ملسك األشياء .فإذا وجدت اإللكرتونات يف
مجيع املواد وشحنتها سالبة ،فكيف تكون املادة متعادلة؟ وكتلة اإللكرتون صغرية
جدًّ ا .فام املسؤول عن كتلة الذرة؟

نموذجا لل�ذرة كام ترى يف
يف حماول�ة لإلجاب�ة عن هذه األس�ئلة اقرتح طومس�ون
ً
الش�كل  3-9يتكون هذا النموذج من ذرات كروية الش�كل مكونة من ش�حنات
موجبة موزعة بانتظام ،مغروس فيها إلكرتونات منفردة س�البة الشحنة .لكن هذا
ً
طويلا .ويلخ�ص الش�كل  3-10التدرج التارخيي لدراس�ة
النم�وذج مل يس�تمر
تركيب الذرة.
ماذا قر�أت؟ و�ضح نموذج طومسون الذري.
الشكل  3-10تطور النظرية الذرية الحديثة.

�إن فهمنا احلايل خلوا�ص الذرات واجل�سيمات
املكونة لها و�سلوك هذه الذرات واجل�سيمات يقوم
على عمل العلماء من خمتلف �أنحاء العامل خالل
القرنني املا�ضيني.
1860
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1885
1897م باس�تعامل أنب�وب
أشعة املهبط اكتشف طومسون
اإللكرتونــــات ،وحدد نسبة
كتل�ة اإللكترون إىل ش�حنـته
الكهـربائيــة.

1911م من خـــالل جتربـــة
صفيحـة الــذهــب متـكــــن
رذرف���ورد من حتديد خواص
النواة ،وتشمل الشحنة ،واحلجم،
والكثافة.

1932م قام العلامء بتطوير مرسع
اجلسيامت إلطالق بروتونات عىل أنوية
الليثيوم ،لتفتيتها إىل أنوية هيليوم وحترير
الطاقة.

1910
1913م نشر نيلزبوه�ر
نظري�ة ع�ن تركـي�ب الذرة
ترب�ط التوزي�ع اإللكتروين
للــــ�ذرات بخواصهــــا
الكيميائية.

1932م أثبــــــ�ت
جيمس ش�ادويك وجود
النيوترونات.

مكعب من الر�صا�ص يحتوي على
م�صدر ي�شع ج�سيمات �ألفا

الشكل  3-11خالل جتربة رذرفورد ا�صطدم
�شعاع من ج�سيمات �ألفا ب�صفيحة رقيقة من الذهب.
معظم ج�سيمات �ألفا مرت خالل ال�صفيحة ،بينما
انحرف بع�ضها بزاوية ،وارتد عدد قليل جدًا من
اجل�سيمات �إىل اخللف.

�شع

اع م

ن
ج�سي

مات

�ألفا

انحراف ج�سيمات
�ألفا بزاوية كبرية

�صفيحة ذهب

�صندوق �شا�شة مغلفة
بكربيتات اخلار�صني
معظم ج�سيمات �ألفا متر خالل
�ص���فيحة الذهب دون انحراف
�أو مع انحراف قليل.

انح���راف ج�س���يمات �ألف���ا
بزاوية �صغرية

النواة

The Nucleus

جتربة رذرفورد يف عام 1911م أجرى رذرفورد  Rutherfordجتربة كام يف الشكل ،3-11
رفيعا من جس�يامت ألف�ا املوجبة يف اجت�اه صفيحة رقيقة م�ن الذهب،
حي�ث وج�ه
ً
ش�عاعا ً
ووضع شاشة مغلفة بكربيتيد اخلارصني حول صفيحة الذهب ،حيث تقوم الشاشة بإظهار
الضوء عند اصطدام جس�يامت ألفا هبا .وبمالحظة أماكن حدوث اللمعان اس�تطاع العلامء
أن يقرروا ما إذا كانت ذرات صفيحة الذهب قد حرفت جسيامت ألفا عن مسارها.

وقد الحظ رذرفورد وزمالؤه من خالل التجربة أن نسبة قليلة من جسيامت ألفا انحرفت
بزاوية كبرية ،بينام ارتدّ عدد قليل جدًّ ا من اجلسيامت إىل اخللف يف اجتاه مصدر األشعة.

1938م نج�ح لي�زا مايت�ز،
ُ
وأتوهان ،وفريتزسرتاوسامن
يف شطر ذرات اليورانيوم يف
عملي�ة ُس�م ِّيت االنش�طار
النووي.

1954م تم يف سيرن-
وه�و أكرب مرك�ز أبحاث
ذري فيزيـــائــي موجود
يف سويرسا -دراسة فيزياء
اجلسيامت.

1960
1945-1939م ق�ام العلماء
يف الوالي�ات املتح�دة األمريكية
وأملاني�ا بش�كل منفص�ل بعمل
مش�اريع لتطوي�ر أول سلاح
نووي.

2007م يف مركز أبحـاث
س�يـرن متــ�ت دراس�ـــة
خواص اجلس�يامت املكـونـة
لـلــذرة واملادة النووية.

1985

2010

1968م ق�دم العلامء أول
دلي�ل جتريب�ي على وج�ود
اجلسيامت املكونة لنواة الذرة
والتي عرفت بالكواركات.
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ال�شحنات املوجبة موزعة بالت�ساوي

الشكل  3-12باالعتماد على منوذج طوم�سون
توقع رذرفورد �أن ج�سيمات �ألفا ال�ضوئية �ستمر من خالل
�صفيحة الذهب .و�أن جز ًءا قلي ًال فقط �سينحرف قلي ًال.

�إلكرتونات
-

-

-

م�سار ج�سيمات �ألفا

-

-

-

-

-

-

م�ن خلال معرف�ة رذرفورد بنم�وذج طومس�ون للذرة توقع أن مس�ار جس�يامت ألفا
الرسيعة ذات الكتلة الكبرية سوف تنحرف قلي ً
ال نتيجة اصطدامها باإللكرتونات .ألن
الش�حنة املوجبة موزعة بانتظام يف ذرات الذهب فقد اعتقد أهنا ال حترف مس�ار أش�عة
ألفا ً
أيضا .ويبني الشكل  3-12نتائج جتربة رذرفورد.
صحيحا؛ ألنه
منوذج رذرفورد للذرة اس�تنتج رذرفورد أن نموذج طومس�ون مل يكن
ً
مل يس�تطع أن يفسر نتائ�ج جترب�ة رقاقة الذه�ب .واعتما ًدا عىل خواص جس�يامت ألفا
واإللكرتونات ،وعىل تكرار االرتدادات استنتج أن الذرة تتكون غال ًبا من فراغ تتحرك
فيه اإللكرتونات .كام اس�تنتج أن معظم الش�حنة املوجبة للذرة ومعظم كتلتها ترتكز يف
مكان صغري وكثيف يف مركز الذرة ،سامه النواة .وترتبط اإللكرتونات السالبة الشحنة
بال�ذرة من خالل التجاذب مع النواة املوجبة الش�حنة ،ويبني الش�كل  3-13نموذج
رذرفورد الذري.
ريا يف الذرة وحتتوي عىل معظم كتلة الذرة فإن النواة كثيفة
وألن نواة الذرة حتتل ً
حيزا صغ ً
جدًّ ا .إن حجم الفراغ الذي تتحرك فيه اإللكرتونات كبري جدًّ ا مقارنة بحجم النواة .وإن
قطر الذرة يعادل تقري ًبا عرشة آالف مرة قطر النواة.
ماذا قر�أت؟ �صف نموذج الذرة الذي وضعه رذرفورد.

تعم�ل ق�وة التناف�ر الناجت�ة بني جس�يامت ألف�ا املوجب�ة والن�واة املوجبة على انحراف
جس�يامت ألفا .ويبني الش�كل  3-13نتائج جترب�ة رقاقة الذهب يف نم�وذج رذرفورد
الذري .ويوضح هذا النموذج ً
كهربائيا؛ فالشحنة املوجبة للنواة
أيضا أن الذرة متعادلة
ًّ
تعادل الشحنة السالبة لإللكرتونات ،لكن هذا النموذج مل يستطع تفسري كتلة الذرة.
الشكل  3-13يف منوذج رذرفورد للذرة تتكون الذرة من نواة كثيفة موجبة
ال�شحنة ،حماطة بالإلكرتونات ال�سالبـ ــة ال�شـ ــحنة .تنحـرف ج�سيمات �ألفا
التي متر بعيدًا عن النواة قلي ًال� .أما ج�سيمات �ألفا التي متر مبا�شر ًة بالقرب
من النواة فتنحرف بزوايا كبرية.
ا�ستنتج .ما القوة امل�سببة النحراف ج�سيمات �ألفا؟
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�إلكرتونات

م�سار ج�سيمات �ألفا
النواة

الربوت��ون والنيوت��رون يف ع�ام 1920م ق�ام رذرف�ورد بشرح مفه�وم الن�واة،
واس�تنتج أن النواة حتتوي عىل جس�يامت تس�مى الربوتونات .الربوت�ون ويرمز له
بالرمز ( )Pجس�يم ذري حيمل ش�حنة تس�اوي ش�حنة اإللكرتون ،لكنها موجبة.
شحنة الربوتون (.)+1

ويف عام 1932م نَّبي العامل جيمس ش�ادويك  James Chadwickأن النواة حتتوي
ً
أيضا عىل جس�يامت متعادلة س�ميت النيوترونات .والنيوترون جس�يم ذري كتلته
قريبة من كتلة الربوتون ،ولكنه ال حيمل شحنة كهربائية ويرمز له بالرمز ( .)nويف
عام 1935م حصل شادويك عىل جائزة نوبل يف الفيزياء؛ إلثباته وجود النيوترون.

ﺗﺠﺮﺑﺔ
علمية
ﻋﻤﻠﻴﺔ

تجربة رذرفورد



ﺗﺠﺮﺑﺔ
علمية
ﻋﻤﻠﻴﺔ



مختبر تحليل البيانات
تفسير األشكال التوضيحية العلمية
م��ا امل�س��افات الظاهرة ب�ين ذرات الكربون يف مادة ذات �ش��كل بلوري
ثابت؟
لرؤي�ة ال�ذرات منفردة اس�تعمل العلامء املجهر األنبويب املاس�ح
(  ) STMلفح�ص مادة بلورية تس�مى مبلم�رة اجلرافيت العالية
الرتتي�ب ،ورمز إليها بـ ( . )HOPGيس�تعمل جهاز  STMلعمل
صورة سطحية عىل املستوى الذري.

املالحظات والبيانات
تبين الصورة جميع ذرات الكربون في سطح مادة الجرافيت،
وتتك�ون كل حلقة سداس�ية في الصورة م�ن ثالث بقع المعة
مفصول�ة بثالث بق�ع معتمة ،وه�ذه البقع الالمعة ناش�ئة عن
تتاب�ع ذرات الكرب�ون ف�ي س�طح الجرافيت .وي�دل المقطع
العرض�ي الموجود أس�فل الصورة على الخط المرس�وم في
الصورة ،وهو يعبر عن المس�افات بي�ن الذرات بحيث تكون
األبعاد بين الذرات لها مس�افة واحدة متكررة دوري ًا.

التفكري الناقد
1.1ماذا متثل البقع السوداء املوجودة يف الشكل؟

2.2ما عدد ذرات الكربون التي يمر هبا اخلط املرسوم يف الشكل؟
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اجلدول 3-3

خوا�ص اجل�سيمات املكونة للذرة

اجل�سيمات املكونة
للذرة

الرمز

املوقع

اإللكرتون

e -

يف الفراغ املحيط

الربوتون

  p

النيوترون
النواة

n

�سحابة من الإلكرتونات

بروتون

نيوترون

الش�كل  3-14تتـكون الـذرات
م���ن ن���واة حتتـ���وي عل���ى بروتون���ات
ونيوترونـ ــات حماطـ ــة ب�سحــابـة من
الإلكرتونات.

التقومي

بالنواة

يف النواة
يف النواة

ال�شحنة الكهربائية
الن�سبية

الكتلة الن�سبية

الكتلة احلقيقية
()g

-1

_
   1

9.11 × 10 -28

+1

1

1.673 × 10 -24

صفر

1

1.675 × 10 -24

1840

إكمال نم�وذج الذرة مجيع ال�ذرات مكونة من ثالثة جس�يامت ذرية أساس�ية ،هي:
اإللكترون ،والربوت�ون ،والنيوت�رون .وال�ذرة كروي�ة الش�كل ،حتتوي على نواة
صغيرة وكثيف�ة ،مكون�ة من ش�حنات موجب�ة حماطة بإلكترون (أو أكثر) س�الب
الش�حنة .ومعظ�م حجم الذرة فراغ حيت�وي عىل إلكرتونات رسيع�ة احلركة ،وهي
تتحرك يف الفراغ املحيط بالنواة .ترتبط اإللكرتونات مع الذرة من خالل التجاذب
م�ع الش�حنات املوجب�ة يف النواة .وتتك�ون النواة م�ن نيوترونات متعادلة الش�حنة
(إال ن�واة ذرة اهليدروجين الت�ي حتت�وي عىل بروت�ون واحد فق�ط ،وال حتتوي عىل
نيوترونات) ،وبروتونات موجبة الش�حنة .وتش�كل النواة أكث�ر من  99.97%من
كهربائيا
كتلة الذرة .وتش�غل حوايل  0.0001من حجم الذرة .وألن الذرة متعادلة
ًّ
فإن عدد الربوتونات يف النواة يعادل عدد اإللكرتونات املحيطة هبا .ويبني الش�كل
 3-14مكونات الذرة ،وخواص جسيامهتا األساسية امللخصة يف اجلدول .3-3

وال تزال مكونات الذرة موضع اهتامم الكثري من علامء العرص احلديث .ويف الواقع
ح�دد العلماء أن للربوتونات والنيوترون�ات تركيبها اخلاص هب�ا ،وأهنا مكونة من
جسيامت تسمى كواركات .ويفسرَّ السلوك الكيميائي من خالل إلكرتونات الذرة
كام ستدرس الح ًقا.

3-2

 7.7الفكرة الرئيسة صف تركيب الذرة ،وحدد موقع كل جسيم فيها.
الخالصة
ال�ذرة ه�ي أصغ�ر ج�زء يف العنصر له 8.8قارن بني نموذج طومسون ونموذج رذرفورد.
خواص العنرص.
ق�وم التج�ارب الت�ي أدت إىل اس�تنتاج أن اإللكرتونات الس�البة الش�حنة
ّ 9.9
موجودة يف مجيع املواد.
ش�حنة اإللكترون ( ،)-1والربوت�ون
( ،)+1أما النيوترون فليس له شحنة1010 .قارن الشحنة والكتلة النسبية لكل من اجلسيامت املكونة للذرة.
1111احسب الفرق بالـ ( )kgبني كتلة الربوتون وكتلة اإللكرتون.
معظم حجم الذرة فراغ حييط بالنواة.
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3-3
الأهداف
تف�س��ر دور الع�دد ال�ذري يف
حتديد هوية الذرة.

رابط الدر�س الرقمي

كيف تختلف الذرات؟

www.ien.edu.sa

?How Atoms Differ

الفكرة الرئيسة يحدِّ د عدد الربوتونات والعدد الكتلي نو َع الذرة.
تعرف النظائر.
لتعرف األش�خاص واألش�ياء .فعىل س�بيل
تف�س��ر س�بب أن الكتل الذرية الربط مع احلياة تعلم أن األرقام تس�تعمل ًّ
يوميا ّ
ليسـت أعدا ًدا صحيحة.

املثال ،لكل مواطن يتم إصدار رقم وطني يف األحوال املدنية ُيعرف به يسمى رقم اهلوية الوطنية.
وباملثل فإن العدد الذري يستعمل ليحدد هوية الذرات وأنويتها.

حت�س��ـب ع�دد البـروتـون�ات
والنيوترونات واإللكرتونات
ً
عنرصا خمتلفا .ما الذي
يف الذرة مستعملاً العدد الكتيل كام ترى يف اجلدول الدوري للعنارص ،هناك أكثر من مائة وثامنية عرش
ً
جيعل ذرة عنرص ما ختتلف عن ذرة عنرص آخر؟ اكتشف العامل هنري موزيل Henry Moseley
والعدد الذري.
أن ذرات كل عنرص حتتوي عىل شحنات موجبة يف أنويتها .وهكذا فإن عدد الربوتونات يف الذرة
مراجعة املفردات
حيدد نوعها بوصفها ذرة عنرص معني .ويشار إىل عدد الربوتونات يف الذرة بالعدد الذري .ويكتب
العدد الذري
اجل��دول ال��دوري :نم�وذج أعىل رمز العنرص ( )Xوحتصل من خالل اجلدول الدوري عىل معلومات عن العنارص ،ومنها
اهليدروجني املبني يف الشكل  .3-15فالرقم ( )1املوجود فوق رمز اهليدروجني  Hيف اجلدول
ترتت�ب فيه�ا مجي�ع العن�ارص
الدوري يشير إىل عدد الربوتونات أو العدد الذري .وباالنتقال عرب اجلدول الدوري يف اجتاه
املعروف�ة تصاعد ًّي�ا بحس�ب
اليمني تصل إىل عنرص اهليليوم  Heالذي حتتوي نواته عىل بروتونني ،أي أن العدد الذري له (.)2
أعداده�ا الذري�ة يف ش�بكة ذات
ويبدأ الصف التايل يف اجلدول الدوري بعنرص الليثيوم  Liالذي عدده الذري ( ،)3يتبعه عنرص
صف�وف أفقي�ة تس�مى دورات،
الربيلي�وم  Beوعدده الذري ( .)4وهكذا فإن اجلدول الدوري مرتب من اليس�ار إىل اليمني،
وأعمدة تسمى جمموعات.
ومن أعىل إىل أس�فل ،تصاعد ًّيا بحس�ب األعداد الذرية للعنارص .وألن مجيع الذرات متعادلة
ف�إن عددي الربوتونات واإللكرتون�ات يف الذرة الواحدة جيب أن يكونا متس�اويني .لذا فإن
املفردات اجلديدة
ّ
معرفت�ك بالع�دد الذري للعنرص متكنك م�ن معرفة عدد الربوتونات وع�دد اإللكرتونات يف
العدد الذري
ال�ذرة .فعىل س�بيل املثال ،حتتوي ذرة الليثي�وم عىل ثالثة بروتونات وثالث�ة إلكرتونات؛ ألن
النظائر
عددها الذري (.)3
العدد الذري Atomic Number

العدد الكتيل

وحدة الكتل الذرية

الكتلة الذرية

العدد الذري
العدد الذري = عدد البروتونات = عدد اإللكترونات
العدد الذري للعنصر يساوي عدد البروتونات ،وهو يساوي ً
أيضا عدد اإللكترونات في الذرة.

الش�كل  3-15مي ّثل كل عن�صر يف اجلدول الدوري
اال�سم الكيميائي
با�سم���ه الكيميائ���ي ،والعدد ال���ذري ،والرم���ز الكيميائي،
العدد الذري
الرمز الكيميائي
ومتو�سط الكتلة الذرية.
متو�سط الكتلة الذرية
حدّ د عدد الربوتونات وعدد الإلكرتونات يف ذرة ذهب.

هيدروجني
1
H
1.008
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مثال
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العدد الذري أكمل اجلدول اآليت:
a
b

العن�صر

العدد الذري

Pb

82

عدد البروتونات

عدد الإلكترونات

8

c

30

 1حتليل امل�س�ألة

طب�ق العالق�ة بني العدد الذري ،وعدد الربوتونات ،وعدد اإللكرتونات؛ إلكامل الفراغات يف اجلدول أعاله ،ثم اس�تعمل
ّ
اجلدول الدوري لتحديد العنرص.

املطلوب

املعطيات

 .aعدد اإللكرتونات ( = )e-العدد الذري للرصاص=  .a 82عدد الربوتونات ( ،)Pعدد اإللكرتونات ( = )e-؟
 .bعدد الربوتونات (8 = )P

 .cعدد اإللكرتونات (30 = )e-

 2ح�ساب املطلوب

طبق عالقة العدد الذري

عو�ض العدد الذري ي�ساوي 82

طبق عالقة العدد الذري
عو�ض عدد الربوتونات ي�ساوي 8

ا�ستعمل اجلدول الدوري لتع ّرف العن�صر
طبق عالقة العدد الذري
عو�ض عدد الربوتونات ي�ساوي 30
ا�ستعمل اجلدول الدوري لتع ّرف العن�صر

 3تقومي الإجابة

 .bالعنرص ،العدد الذري ،عدد اإللكرتونات ( = )e-؟
 .cالعنرص ،العدد الذري ،عدد الربوتونات ( = )P؟
 .aعدد الربوتونات = العدد الذري
عدد الربوتونات = 82
عدد اإللكرتونات = عدد الربوتونات
عدد اإللكرتونات = 82
عدد الربوتونات = عدد اإللكرتونات = 82
 .bالعدد الذري = عدد الربوتونات
العدد الذري = 8
عدد اإللكرتونات = عدد الربوتونات
عدد اإللكرتونات = 8
العدد الذري = عدد اإللكرتونات = 8
العنرص هو األكسجني (.)O
 .cعدد الربوتونات = عدد اإللكرتونات
عدد الربوتونات = 30
العدد الذري = عدد الربوتونات
العدد الذري = 30
العدد الذري = عدد الربوتونات = 30
العنرص هو اخلارصني Zn

تتفق األجوبة مع األعداد الذرية ورموز العنارص املوجودة يف اجلدول الدوري.

م�سائل تدريبية
1212ما عدد الربوتونات واإللكرتونات يف كل من ذريت العنرصين اآلتيني؟
		
 .aالرادون Rn

 .bاملاغنسيوم Mg

1313ما العنرص الذي حتتوي ذرته عىل  66إلكرتو ًنا؟
1414ما العنرص الذي حتتوي ذرته عىل  14بروتو ًنا؟

1515حتفيز هل الذرات املبينة يف الشكل عن اليسار هلا العدد الذري نفسه؟
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9e9p
9n

10n

الكتلي
النظائر والعدد
ّ

Isotopes and Mass Number

كان جون دالتون خمطئًا عندما اعتقد أنه ال يمكن جتزئة الذرات ،وأن ذرات العنرص الواحد
متش�اهبة ؛ وذلك أن ذرات العنرص الواحد هل�ا نفس عدد الربوتونات وعدد اإللكرتونات،
إال أن عدد النيوترونات قد خيتلف .فعىل سبيل املثال ،هناك ثالثة أنواع من ذرات البوتاسيوم
موج�ودة يف الطبيع�ة ،وحيتوي كل نوع منها عىل  19بروتو ًنا و 19إلكرتو ًنا ،بينام حيتوي أحد
أنواع ذرة البوتاسيوم عىل  20نيوترو ًنا ،واآلخر عىل  21نيوترو ًنا ،والثالث عىل  22نيوترو ًنا.
تسمى الذرات التي هلا عدد الربوتونات نفسه لكنها ختتلف يف عدد النيوترونات النظائر.

العدد الكتلي
65
Cu
29

كتل��ة النظائ��ر النظائر التي حتتوي عىل عدد أكرب من النيوترونات تكون كتلها أكرب .وعىل
الرغم من هذه االختالفات إال أن ذرات نظائر العنرص يكون هلا الس�لوك الكيميائي نفسه.
وستعرف الح ًقا أن السلوك الكيميائي حيدده فقط عدد اإللكرتونات املوجودة يف الذرة.

63
Cu
29

العدد الذري
الشكل   3-16الرمز الكيـميـائي
لعن�ص���ر النحا����س  .Cuكان���ت الدروع
قد ًمي���ا ت�صن���ع م���ن نحـا����س ،63-
بن�سب���ة  ،69.15%ونحـا�س 65-بن�سبة
.30.85%

حتديد النظائر كل نظري من نظائر العنرص يعرف بعدده الكتيل .العدد الكتيل جمموع عدد
الربوتونات (العدد الذري) وعدد النيوترونات يف نواة العنرص.
العدد الكتلي
العدد الكتلي = العدد الذري  +عدد النيوترونات
العدد الكتلي ألي ذرة هو مجموع العدد الذري وعدد النيوترونات.

فعلى س�بيل املث�ال لعنصر النح�اس نظريان .النظير الذي حيت�وي على  29بروتو ًن�ا و 34نيوترو ًنا ع�دده الكتلي  ،63ويكتب
نح�اس  ،63 -أو  Cu-63أو  .63Cuوالع�دد الكتيل للنظري الذي حيتوي عىل  29بروتو ًَنا و 36نيوترو ًنا هو  ،65ويكتب نحاس-
 65أو  Cu-65أو  .65Cuويكتب الكيميائيون النظائر ً
أيضا باس�تعامل تعابري الرمز الكيميائي والعدد الذري والعدد الكتيل ،كام
هو مبني يف الشكل .3-16
أي عينة من العنرص فإن
النظائر يف الطبيعة توجد معظم العنارص يف الطبيعة عىل هيئة خماليط من النظائر .وعند احلصول عىل ّ
نس�بة وجود كل نظري تبقى ثابتة .فعىل س�بيل املثال ،عند فحص عينة من املوز نجد أهنا حتتوي عىل  93.26%من ذرات البوتاسيوم
التي حتتوي عىل  20نيوترو ًنا ،و  6.73%من ذراته التي حتتوي عىل  22نيوترو ًنا ،و 0.01%من ذراته التي حتتوي عىل  21نيوترو ًنا.
وعند فحص عينة أخرى من املوز أو مصدر آخر للبوتاس�يوم فإننا س�نجد أن نس�بة نظائر البوتاس�يوم فيها هي نفس�ها .ويلخص
الشكل  3-17املعلومات املتعلقة بنظائر البوتاسيوم الثالثة.
الش�كل  3-17للبوتا�سي���وم ثالثة
نظائر موجودة يف الطبيعة ،وهي بوتا�سيوم
 ،39بوتا�سيوم  ،40-بوتا�سيوم .41-اعمل قائمة بعدد الربوتونات والنيوترونات
والإلكرتونات لكل نظري من نظائر النحا�س.

الربوتونات
النيوترونات
اإللكرتونات

+

بوتاسيوم39 -

+

بوتاسيوم40 -

بوتاسيوم41 -

+

91

مثال 3-2
ا�س��تعمل الع��دد الذري والعدد الكتلي تم حتلي�ل تركيب نظائر عدة عنارص يف أحد خمتبرات الكيمياء .ويتضمن اجلدول
وسم هذا
اآليت البيانات املتعلقة برتكيب هذه النظائر .حدد عدد الربوتونات ،واإللكرتونات ،والنيوترونات يف نظري النيونِّ ،
رمزا:
النظري ،وأعطه ً
بيانات نظائر بع�ض العنا�صر
a
b
c
d
e
f

العن�صر
النيون
الكالسيوم
األكسجين
الحديد
الخارصين
الزئبق

العدد الذري

العدد الكتلي

10

22

20

46

8
26

17
57

30

64

80

204

 1حتليل امل�س�ألة

لدي�ك بع�ض البيانات عن عنرص النيون يف اجلدول أعاله ،ويمكن إجياد رمز النيون م�ن اجلدول الدوري ،ويمكنك معرفة عدد
الربوتون�ات وع�دد اإللكرتونات يف النظري م�ن معرفتك العدد الذري له .يمك�ن إجياد عدد النيوترون�ات يف النظري بطرح العدد
الذري من العدد الكتيل.

							
املعطيات

املطلوب

				
العنرص :النيون

عدد النيوترونات  ،وعدد الربوتونات ،وعدد اإللكرتونات؟

				
العدد الكتيل = 22

رمز النظري = ؟

			
العدد الذري = 10

اسم النظري = ؟

 2ح�ساب املطلوب
طبق عالقة العدد الذري
ا�ستعمل العدد الذري والعدد الكتلي حل�ساب عدد النيوترونات
عو�ض العدد الكتلي = ،22والعدد الذري = 10

ا�ستعمل ا�سم العن�صر والعدد الكتلي لكتابة ا�سم النظري.
ا�ستعمل الرمز الكيميائي والعدد الكتلي والعدد الذري لكتابة رمز النظري.

 3تقومي الإجابة

عدد الربوتونات = العدد الذري = 10

عدد اإللكرتونات = العدد الذري = 10

عدد النيوترونات = العدد الكتيل – العدد الذري
عدد النيوترونات = 12 = 10 – 22
اسم النظري النيون 22 -
22
رمز النظري 10 Ne

طبقت العالقة بني عدد الربوتونات وعدد اإللكرتونات وعدد النيوترونات ،وكذلك اسم النظري والرمز بشكل صحيح.

م�سائل تدريبية

وسم كل نظري ،واكتب
1616حدد عدد كل من الربوتونات ،واإللكرتونات ،والنيوترونات للنظائر من ( )bإىل ( )fيف اجلدول أعالهِّ .
رمزه.
1717حتفيز العدد الكتيل لذرة يساوي  ،55وعدد النيوترونات هو العدد الذري مضا ًفا إليه مخسة .ما عدد الربوتونات ،واإللكرتونات
والنيوترونات يف الذرة؟ وما رمز العنرص؟
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الجدول 3-4

ُكتل الج�سيمات المكونة للذرة

الج�سيمات المكونة للذرة

الكتلة ( وحدة كتلة ذرية ) amu

�إلكترون

0.000549

بروتون

1.007276

نيوترون

1.008665

كتل الذرات

Mass of Atoms

بالرجـوع إىل اجلدول  3-3فـإن كتـلة كـل من البـروتـون والنيـوتـرون تسـاوي تقريـ ًبا
 ،1.67 × 10-24gوكتلة اإللكرتونات أصغر من ذلك؛ فهي حوايل  1من كتلة الربوتون
1840
أو النيوترون.
وح��دة الكتل الذرية ألن هذه الكتل صغرية ج�دًّ ا ،ويصعب التعامل هبا ،فقد قام العلامء
بتطوي�ر طريق�ة جديدة لقياس كتلة الذرة بالنس�بة إىل كتلة ذرة معياري�ة .هذه الذرة املعيارية
ه�ي ذرة الكرب�ون التي كتلتها الذرية  .12لذا فإن وح�دة الكتل الذرية ( )amuتعرف بـأهنا
1
 12م�ن كتلة ذرة (الكربون .)12-لذا فإن وحدة الكتلة الذرية تس�اوي تقري ًبا كتلة بروتون
واح�د أو نيوت�رون واحد .ولكن من املهم معرف�ة أن كتلتي الربوت�ون والنيوترون أكرب من
واحد ومها خمتلفتان قلي ً
ال .ويبني اجلدول  3-4كتل اجلس�يامت املكونة للذرة بداللة وحدة
الكتلة الذرية (.)amu

رموز الكـــتب

يرمز لوحدة الكتل الذرية
بعلم الفيـزياء /الكيمياء
بالرمز  ،uوamu؛
وكالمها صحيـح ويعربان
عـن نفس الوحدة.

أساس�ا عىل عدد الربوتون�ات وعدد النيوترونات
الكتل��ة الذري��ة ألن كتلة الذرة تعتمد ً
فيه�ا ،وألن كتل�ة كل من الربوت�ون والنيوترون قريب�ة من  ،1 amuفقد تتوق�ع أن الكتلة
صحيحا؛ إذ إن الكتلة الذرية للعنرص
الذرية للعنرص هي دائماً عدد صحيح! لكن هذا ليس
ً
هي متوس�ط كتل نظائر العنرص .وألن للنظائر كت ً
ال خمتلفة فإن متوسط الكتلة الذرية ليس
صحيحا .ويبني الشكل  3-18حساب الكتلة الذرية للكلور.
عد ًدا
ً
يوج�د الكل�ور يف الطبيعة مز ًجي�ا من  76%كل�ور– ،35و 24%كل�ور– .37والكتلة الذرية
للكلور تساوي .35.453 uma
بوتاسيوم40 -
بوتاسيوم39 -
37
ح�ساب متو�سط الكتلة الذرية
الشكل 3-18
35
17 CI
17 CI
الربوتونات
الشكل  18-3حلساب املتوسط
17e
لعن�صر الكلور
النيوترونات
امل��وزون للكتلة الذرية للكلور،
حتتاج أوال إىل حساب مسامهة كتلة
كل نظري.

الكتلة الذرية = 36.966 amu
نسبة وجود النظري = 24.22%
اإلسهام يف الكتلة = 0.2422 × 36.966 amu
= 8.9532 amu

atomic mass unit

بوتاسيوم41 -

17e-

اإللكرتونات

17p
20n

الكتلة الذرية = 34.969 amu
نسبة وجود النظري = 75.78%
اإلسهام يف الكتلة = 0.7578 × 34.969 amu
= 26.4995 amu

17p
18n

متوسط الكتلة الذرية للكلور = 35.453 amu = 26.500 amu + 8.9532 amu

93

وألن الكتل�ة الذرية هي متوس�ط الكت�ل الذرية فإن ذرات الكل�ور– 35والتي توجد
بنسبة أكرب من ذرات الكلور– 37هلا تأثري أكرب يف حتديد الكتلة الذرية للكلور .حتسب
الكتلة الذرية للكلور برضب نسبة وجود كل نظري يف كتلته الذرية ،ثم جتمع النواتج.
ويمكنك حساب الكتلة الذرية ألي عنرص إذا كنت تعرف عدد نظائره وكتلها الذرية
ونسبة وجود كل نظري يف الطبيعة.
ماذا قر�أت؟ وضح كيف تحسب الكتلة الذرية؟

الش�كل  3-19ي�ستخرج الربوم من مياه
البحـ ــر امليــت والبح�ي�رات املــاحلـة .البـحــر
املي ـ���ت فـ���ي الأردن م���ن �أه���م مناط���ق �إنتاج
ال�ب�روم فـي الع���امل .وي�س���تعمل الب ـ���روم فـي
التحـك ـ ــم فـ���ي امليكروب ـ ـ���ات والطحالب فـي
برك ال�سباحة .كما ي�ستعمل � ً
أي�ضا فـي الأدوية
والزيوت والدهانات واملبيدات.

ن�س��بة النظائ��ر إن حتلي�ل كتل�ة العنصر يمكنن�ا م�ن معرف�ة أي نظائ�ر العنصر
أكث�ر وج�و ًدا يف الطبيع�ة .فعلى س�بيل املث�ال ،الفل�ور  Fكتلت�ه الذري�ة قريب�ة من
 ،19 amuف�إذا كان للفل�ور ع�دة نظائ�ر ف�إن كتلت�ه الذري�ة ل�ن تك�ون قريب�ة من
ع�دد صحي�ح ،ل�ذا يمك�ن اس�تنتاج أن الفل�ور املوج�ود يف الطبيع�ة ه�و على
األرج�ح على ش�كل فل�ور– .19خذ البروم  Brاً
مث�ال آخر ،جت�د أن كتلت�ه الذرية
 ،79.904 amuوهي قريبة من  ،80 amuفيبدو كام لو أن نظري الربوم األكثر وجو ًدا
هو الربوم – .80ومع ذلك فإن نظريي الربوم ومها الربوم– 79كتلته 78.918 amu
ونسبة وجوده يف الطبيعة  50.69%والربوم– 81كتلته  80.917 amuونسبة وجوده
 .49.031%وعىل ذلك فالربوم – 80غري متوافر يف الطبيـعة .ويبـني الش�كل 3-19
املواقع الرئيس�ة إلنتاج الربوم املوجودة يف منطقة البحر امليت يف األردن.

التحليل

نمذجة النظائر
1.1اح�س���ب ن�س���بة وجود كل جمموعة م�س���تعي ًنا بالبيانات من اخلطوة
كي�ف يمكنك حس�اب الكتل�ة الذرية لعنصر مس�تخد ًما نس�ب
( .)2وللقي���ام بذلك اق�س���م عدد حب���ات كل جمموع���ة على العدد
وجود نظائره؟ يمكن اس�تخدام حبات من الخرز بألوان مختلفة
الكلي حلبات اخلرز.
لعم�ل نم�وذج لعنص�ر ل�ه نظائر ف�ي الطبيع�ة؛ ألن له�ا تراكيب
مختلفة .ستحدد كتلة كل نظير ومتوسط الكتلة الذرية للعنصر2.2 .حدد الكتلة الذرية للخرز من خالل ن�سبة وجود كل نظري والبيانات

من اخلطوة ( .)3وللقيام بذلك ا�ستخدماملعادلة الآتية.

P

خطوات العمل
A
B
× Bن�سبةAEوجودDالنظريC
الكتلة F
عنيJ EGK FH.اFلI D
من�صة L
N
لNP
الكتلة =ACG
إ�سهامCEيف BDH
على G IM
العملية HJN
التجارب IKO
دليل J PL
ال�سالمة يف KM
L
M
بطاقةO
1.O1ام أ
2.2اح�ص���ل من معلم���ك على كي�س م���ن حبات اخلرز من الن���وع نف�سه3.3 ،ا�س��تنتج ه����ل تختلف الكتلة الذرية �إذا ح�ص����لت عل����ى كي�س �آخر
ولكنه���ا خمتلف���ة الأل���وان� .صن���ف حب���ات اخلرز وف���ق �ألوانه���ا �إىل
يحت����وي عل����ى ع����دد خمتل����ف من الن����وع نف�س����ه من اخل����رز؟ علل
جمموع���ات .ع ّد حبات اخلرز يف كل جمموع���ة وحبات اخلرز كافة،
�إجابتك.
و�سجل الأعداد.
4.4ف�س���ر ملاذا مت حتديد متو�س���ط كتلة كل جمموعة من اخلرز بقيا�س
3.3با�ستخ���دام امليزان حدد كتلة  10حبات من اخلرز من كل جمموعة،
كتلة  10حبات بد ًال من حبة واحدة من كل جمموعة؟
و�سجل كل كتلة �إىل �أقرب  ،0.01 gاق�سم جمموع الكتل لكل جمموعة
على ع�شرة للح�صول على متو�سط الكتلة.
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مثال 3-3

احسب الكتلة الذرية اعتام ًدا عىل البيانات املوجودة يف اجلدول ،احسب متوسط الكتلة الذرية للعنرص  ،Xثم حدد هذا
طبيا يف معاجلة بعض األمراض العقلية.
العنرص الذي يستعمل ًّ

 1حتليل امل�س�ألة

احسب الكتلة الذرية واستعمل اجلدول الدوري للتأكد.
					املطلوب
املعطيات
 6Xالكتلة = 6.015 amu
الكتلة الذرية للعنرص  = X؟ amu
العنرص  = X؟
ن�سب وجود نظائر العن�صر X
نسبة النظري = 0.0759 = 7.59%
ن�سبة وجود النظير
النظير
الكتلة ()amu
 7Xالكتلة = 7.016 amu
6x
نسبة النظري = 0.9241 = 92.41%
6.015
7.59%

 2ح�ساب املطلوب
احسب إسهام X

7x

6

7

عوض الكتلة=  7.016 amuوالنظري= 0.9241

امجع إسهام الكتلة إلجياد الكتلة الذرية.
حتديد العنرص باستعامل اجلدول الدوري

 3تقومي الإجابة

 Xإسهام الكتلة = (الكتلة) × نسبة النظري
إسهام الكتلة = 0.4565 amu =0.0759 × 6.015
 7Xإسهام الكتلة = (الكتلة) × (نسبة النظري)
إسهام الكتلة = (6.483 amu = 0.9241 × )7.016
الكتلة الذرية للعنرص 6.939 amu = 6.483 + 0.4565 = X
العنرص الذي كتلته الذرية املتوسطة  6.939 amuهو عنرص الليثيوم Li
6

عوض الكتلة=  6.015 amuوالنظري= 0.0759

احسب إسهام X

7.016

92.41%

تتوافق نتيجة احلسابات مع الكتلة الذرية املوجودة يف اجلدول الدوري.

م�سائل تدريبية

1818للبورون  Bنظريان يف الطبيعة :مها البورون ( 10 -نسبة وجوده  )19.8%وكتلته  .10.013 amuوالبورون ( 11 -نسبة وجوده
 ) 80.2%وكتلته  .11.009 amuاحسب الكتلة الذرية للبورون.

1919حتفيز للنيرتوجني نظريان يف الطبيعة ،مها نيرتوجني  ،14 -ونيرتوجني .15 -وكتلته الذرية  .14.007 amuأي النظريين له نسبة
وجود أكرب يف الطبيعة؟ فسرِّ إجابتك.

التقومي
الخالصة

3-3

العدد الذري ألي ذرة هو عدد البروتونات
ف�ي نواتها ،والع�دد الكتلي ه�و مجموع
عدد البروتونات والنيوترونات.
ذرات العنصر الواحد التي تختلف في عدد
النيوترونات تسمى النظائر.
الكتلة الذرية ألي عنصر هي متوس�ط كتل
نظائر العنصر الموجودة في الطبيعة.

 2020الفكرة الرئيسة فسر كيف يمكن معرفة نوع الذرة؟
2121تذكر أي الجسيمات الذرية تحدد ذرة عنصر معين؟
2222فسر كيف أن وجود النظائر مرتبط مع حقيقة أن الكتل الذرية ليست أرقا ًما صحيحة؟
2323احس�ب للنح�اس نظي�ران :النح�اس( 63-نس�بة وج�وده  ،69.2%وكتلت�ه
 )62.93 amuوالنحاس( 65-نسبة وجوده  ،30.8%وكتلته .)64.928 amu
احسب الكتلة الذرية للنحاس.
2424احسب للماغنسيوم ثالثة نظائر :األول كتلته  23.985 amuونسبة وجوده
 ،79.99%والثاني كتلته  24.986 amuونسبة وجوده  ،10.00%والثالث كتلته
 25.982 amuونسبة وجوده  .11.01%احسب الكتلة الذرية للماغنسيوم.
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3-4
الأهداف

رابط الدر�س الرقمي

الأنوية غري امل�ستقرة والتحلل الإ�شعاعي
Unstable Nuclei and Radioactivity

www.ien.edu.sa

تفرس العالقة بني األنوية غــري
املستقرة والتحلل اإلشعاعي.
تصف أش�عة ألفا ،وأش�عة بيتـا ،الفكرة الرئيسة الذرات غري امل�ستقرة ت�صدر �إ�شعاعات للو�صول �إىل حالة اال�ستقرار.
حجرا من ارتفاع يف مس�توى خرصك فإن احلجر ينتقل
وأش�عــــة جــامـ�ا بـداللـ�ة الربط مع الحياة إذا أس�قطت
ً
الكتلـة والشحنة.
م�ن حالة تكون فيها طاقة وضعه عالي�ة عند اخلرص ،إىل حالة تكون طاقة وضعه أقل عند
وصوله سطح األرض .إن عملي ًة مشاهبة حتدث عندما تكون النواة يف حالة غري مستقرة.
مراجعة املفردات
العنرص :م�ادة نقية ال يمكن جتزئتها النشاط اإلشعاعي Radioactivity
إىل مواد أبس�ط بالطرائ�ق الفيزيائية
تعل�م أن التفاع�ل الكيميائي هو تغري حيدث ملادة أو أكثر ينتج عنه مواد جديدة ،وتش�ارك
والكيميائية.
فيه إلكرتونات الذرة فقط .ورغم أن الذرات قد يعاد ترتيبها يف التفاعالت الكيميائية إال
املفردات اجلديدة
أن هويتها تبقى ثابتة .وهناك نوع آخر من التفاعالت يسمى التفاعل النووي ،يستطيع أن
عنرصا إىل عنرص آخر.
حيول
النشاط اإلشعاعي
ً
ّ
اإلشعاع
التفاعالت النووية يف عام 1890م الحظ العلامء أن بعض املواد تصدر إشعاعات من خالل
التفاعل النووي
عملية سميت النشاط اإلشعاعي .تسمى األشعة واجلسيامت املنبعثة من املواد املشعة اإلشعاعات.
التحلل اإلشعاعي
اكتشف العلامء أن الذرة املشعة تتعرض لتغريات قد تغري من هويتها ،وأن التفاعل الذي يؤدي
أشعة ألفا
إىل تغري يف نواة الذرة يسمى التفاعل النووي .إن اكتشاف التفاعالت النووية يعد اكتشا ًفا مهماًّ ؛
جسيم ألفا
كيميائي إىل تكوين نوعني جديدين من الذرات .تصدر الذرات املشعة
تفاعل
ى
د
أ
أن
يسبق
فلم
ّ
ّ
املعادلة النووية
أشخاصا
إش�عاعات ألن أنويتها غري مستقرة .األنظمة غري املستقرة سوا ًء كانت ذرات ،أو
ً
أشعة بيتا
يقفون عىل أيدهيم ،كام هو موضح بالشكل  ،3-20يتحقق هلم الثبات عندما يفقدون الطاقة.
جسيم بيتا
أشعة جاما
التحلل الإ�شعاعي تفقد األنوية غري املستقرة الطاقة بإصدار إشعاعات يف عملية تلقائية تسمى
إشعاعيا ،وتتحول إىل ذرات مستقرة ،وهي يف
التحلل اإلشعاعي .تتحلل الذرات غري املستقرة
ًّ
الغالب ذرات عنرص آخر .وكام يفقد احلجر طاقة الوضع املوجودة فيه ويصل إىل حالة مستقرة
عند سقوطه إىل األرض ،فإن الذرة تفقد طاقة بإطالق إشعاعات ،وتصل إىل حالة من االستقرار.
الشكل � 3-20إذا وقفت على يديك ف�إنك تكون يف
حال���ة غري م�ستقرة ،ولكي ت�ص���ل �إىل حالة اال�ستقرار
ف�إن علي���ك �أن تتخلى عن و�ضعك وتقف على قدميك.
وكذل���ك هناك بع�ض الذرات غري امل�ستقرة التي ت�صل
�إىل حالة اال�ستقرار عن طريق فقد بع�ض الطاقة.
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أنواع اإلشعاعات

Types of Radiation

مهن في الكيمياء

بدأ العلامء البحث حول النشاط اإلشعاعي يف أواخر القرن التاسع عرش؛ فقد بحثوا يف
تأثري املجاالت الكهربائية يف عملية اإلش�عاع ،فتمكنوا من خالل إمرار أش�عة صادرة
التعرف على ثالثة أنواع من
من مصدر مش�ع بين صفيحتني مش�حونتني
ًّ
كهربائيا من ّ
إشعاعا انحرف نحو
األشعة ،معتمدين عىل شحناهتا الكهربائية .ويبني الشكل 3-21
ً
الصفيحة السالبة الشحنة ،وآخر نحو الصفيحة املوجبة الشحنة ،وثال ًثا مل ينحرف أبدً ا.

�أ�ش��عة �ألفا سميت األش�عة التي انحرفت يف اجتاه الصفيحة الس�البة الشحنة أشعة ألفا،
وهي مكونة من جسيامت ألفا .وجسيم ألفا حيتوي عىل بروتونني ونيوترونني ،وحتمل هذه
اجلس�يامت ش�حنة موجبة ثنائية .ويفرس هذا سبب انحراف جس�يامت ألفا نحو الصفيحة
الس�البة الش�حنة ،كما هو مبين يف الش�كل  .3-21يعادل جس�يم ألفا ن�واة هيليوم،4-
ويمك�ن التعبري عنه بـ  αأو َ .He2+ينتج جس�يم ألفا عن حتلل م�ادة الراديوم  226-إىل
الرادون  ،222-كام هو موضح يف املعادلة اآلتية:
+

α

جسيم ألفا

الرادون222 -

←

Rn
  222
86

معل��م الكيمي��اء يعم�ل معلمو
الكيمياء في الم�دارس والجامعات،
ويقوم�ون بإعط�اء المحاض�رات
وإج�راء التج�ارب واإلش�راف على
المختب�رات ،وت�رؤّ س المناقش�ات،
والقي�ام بزي�ارات ميداني�ة ،والقي�ام
بأبحاث ونشرها.

Ra
  226
88

الراديوم 226 -

الح�ظ أنه تم احلصول على عنرص جديد ،وهو عنرص الرادون ،222-نتيجة حتلل أش�عة
ألف�ا من نواة الراديوم 226-غري املس�تقرة .وتعرف املعادلة املبين�ة أعاله باملعادلة النووية،
وهي تبني العدد الذري والعدد الكتيل للجسيامت املتضمنة يف التفاعل.

�أ�شعة بيتا سميت األشعة التي انحرفت يف اجتاه الصفيحة املوجبة الشحنة أشعة بيتا.
تتكون هذه األشعة من جسيامت بيتا الرسيعة احلركة ،و جسيم بيتا عبارة عن إلكرتون
له ش�حنة سالبة أحادية ،ومصدر هذا اإللكرتون هو النواة وليس السحابة اإللكرتونية
ويتك�ون عندما يتف�كك النيوترون غري املس�تقر إىل بروتون وإلكرتون .تفرس الش�حنة
الس�البة جلس�يامت بيتا انجذاهبا نحو الصفيحة املوجبة الشحنة ،كام هو مبني يف الشكل
 .3-21ويرمز إليها بالرمز  βأو  .e-وتبني املعادلة أدنـاه حتـلل عنـرص الكربـون14-
إىل عنـرص النيرتوجني  ،14-وانبعاث جسيامت بيتا.
β

جسيم بيتا
جسيامت بيتا () 1-

+

14
7 N

نيرتوجني14-
صفيحة موجبة

أشعة جاما (غري مشحونة)
صفيحة سالبة
جسيامت ألفا ()2+
شاشة مطلية بامدة
كربيتيد اخلارصني

←

14
6 C

كربون14-
مكعب رصاص

ثقب
مصدر إشعاعي

الش�كل  3-21يح���رف املج���ال الكهربائي
الأ�ش���عة يف اجتاه���ات خمتلف���ة ،اعتم���ادًا عل���ى
ال�شحنة الكهربائية لهذه الإ�شعاعات.
فرس مل� � ��اذا ان� �ح ��رف ��ت ج �� �س �ي �م��ات ب �ي �ت��ا ن�ح��و
ال���ص�ف�ي�ح��ة امل��وج �ب��ة وج �� �س �ي �م��ات �أل� �ف ��ا نحو
ال�صفيحة ال�سالبة ،ومل تنحرف �أ�شعة جاما؟
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خوا�ص الإ�شعاعات

الجدول 3-5
الرمز

�ألفا

بيتا

جاما

 αأو   24He

 βأو e -

γ

الكتلة ()amu

4

1
_
 
 1840

0

الكتلة ()kg

6.65 × 10 -27

9.11 × 10 -31

0

الشحنة

+2

-1

0

�أ�ش��عة جاما ألش�عة جاما طاقة عالية ،وال كتلة هلا ،ويرمز إليها بالرمز  . γوألن أشعة جاما
متعادل�ة الش�حنة فإهنا ال تنحرف يف املج�ال املغناطييس أو املجال الكهربائ�ي ،وترافق عادة
أش�عة ألفا وأشعة بيتا ،وهي مسؤولة عن معظم الطاقة التي ُتفقد خالل التحلل اإلشعاعي.
فعىل س�بيل املثال ترافق أش�عة جاما انبعاث جسيامت ألفا عند حتلل عنرص اليورانيوم 238 -
2γ

+

α

أشعة جاما جسيم ألفا

+


 234
90 Th

238

92 U

ثوريوم  234 -يورانيوم 238 -

وألن أشعة جاما ليس هلا كتلة فإن إشعاعها ال يؤدي إىل تكوين ذرة جديدة .ويلخص
اجلدول  3-5أعاله اخلواص الرئيسة جلسيامت ألفا وبيتا وأشعة جاما.

ا�س��تقرار الن��واة إن العام�ل الرئي�س يف حتدي�د اس�تقرار ال�ذرة ه�و نس�بة النيوترون�ات إىل
الربوتون�ات .فال�ذرات الت�ي حتتوي عىل عدد كبري أو ع�دد قليل من النيوترونات غري مس�تقرة
وتفق�د طاقة من خالل التحلل اإلش�عاعي لتكوين أنوية مس�تقرة ،وتطلق جس�يامت ألفا وبيتا.
وهذه اإلشعاعات تؤثر يف نسبة النيوترونات إىل الربوتونات يف األنوية اجلديدة.

التقومي

3-4

الخالصة
تتضم�ن التفاعلات الكيميائية تغيرات
في عدد اإللكترونات المحيطة بالذرة،
في حي�ن تتضم�ن التفاعلات النووية
تغيرات في أنوية الذرات.
هناك ثالثة أنواع من اإلش�عاعات ،هي
ألفا ،وبيتا ،وجاما.
يتح�دد اس�تقرار ن�واة ال�ذرة بنس�بة
النيوترونات إلى البروتونات فيها.
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 2525الفكرة الرئيسة فسر كيف يتحقق االستقرار في الذرات غير المستقرة؟
2626اذكر ما الكميات التي تحافظ عليها عند موازنة تفاعل نووي؟
2727صنف اًّ
كل مما يأتي إلى :تفاعل كيميائي ،تفاعل نووي ،ال شيء منهما.
 .aالثوريوم يصدر أشعة بيتا.
شارك ذرتين في اإللكترونات لتكوين رابطة.
َ .bت ُ
 .cعينة من الكبريت النقي تصدر طاقة حرارية عندما تبرد ببطء.
 .dصدأ قطعة من الحديد.
ثقل جسيم ألفا َ
2828احسب كم مرة يساوي ُ
ثقل اإللكترون؟
اً
جدول يبين كيف يؤثر كل نوع من اإلش�عاعات في العدد الذري
كون
ّ 2929
والعدد الكتلي للذرة؟

كيف تعمل األشياء؟
مـطـيـاف الكـتـلة Mass Spectrometer
ٍّ
سجل ما لفحص
تعرف احلرب املستعمل يف
ختيل أن عامل بحث جنائي حيتاج إىل ّ
إمكانية التزييف .يمكن للعامل أن يقوم بتحليل احلرب مستعملاً جهاز مطياف
الكتل�ة املبين يف الص�ورة عن اليمين .يقوم جه�از مطياف الكتل�ة بتحطيم
املركب�ات يف عين�ة مادة غري معروف�ة إىل مكوناهتا (أج�زاء أصغر) ،ثم فصل
هذه األجزاء بحس�ب كتلتها ،وبذلك يمكن حتديد الرتكيب احلقيقي للعينة.
ويعد جهاز مطياف الكتلة من أهم التقنيات التي تدرس املواد غري املعروفة.
3
4

الكش�ف ع�ن األي�ون يق�وم الكاش�ف
بقياس االنحراف وكمية األيونات.

انحراف األيون تنحرف األيونات يف اجلزء املفرغ
من اهلواء بواسطة املجال املغناطييس ،وتعتمد نسبة
االنحراف عىل نسبة كتلة األيونات إىل شحنتها،
وكلام زادت هذه النسبة قل االنحراف.
وجه قطب مغناطييس

5

حتليل البيانات يقوم نظام البيانات بتزويدنا برسم
بياين للنتائج .متثل اخلطوط العمودية املقامة عىل
حمور نسب الكتلة إىل الشحنة ـ املركبات املوجودة يف
عينات احلرب .وعند إجراء حتليل مماثل لعينة أخرى
من احلرب تتم مقارنة العينات لتحديد ما إذا كان القلم
هو نفسه أو ال.

2
غرفة التفريغ

ُسرع األيونات املوجبة
ترسيع اجلس�يامت ت َّ
بواس�طة التي�ار الكهربائ�ي املوج�ود بين
شبكتني معدنيتني.
وتتسارع حزمة األيونات يف اجتاه الغرفة
التالية ملطياف الكتلة.

أيونات موجبة
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الكتابة يف

+

دخول البخار

1

الكيمياء

لخ�ص ابحث ع�ن حالة اس�تعمل فيها جه�از مطياف الكتل�ة للتمييز بي�ن أنواع
ملخصا عن الطريقة والنتائج.
مختلفة من الحبر ،واكتب
ً

ق�ذف اإللكرتون�ات عن�د ق�ذف عين�ة بخ�ار
بواس�طة حزمة من اإللكرتونات العالية الطاقة،
تصط�دم ه�ذه اإللكرتونات بجس�يامت البخار
حمولة ذراهتا إىل أيونات موجبة الشحنة.

C26-03A-845813-08

99

خمترب الكيمياء
منذجة الكتلة الذرية

اخللفي��ة توج�د معظم العن�ارص يف الطبيعة عىل هيئ�ة خليط من
النظائ�ر ،ويمكن حتديد متوس�ط الكتلة الذرية املقيس�ة من خالل
الكتل�ة الذري�ة ونس�بة كل نظير .س�وف تق�وم يف ه�ذه التجرب�ة
بنمذج�ة النظائر لعنصر " املكرساتيوم" االفرتايض .ستس�تخدم
القياس�ات التي حتصل عليها حلساب متوس�ط الكتلة املقيسة التي
متثل متوسط الكتلة الذرية للمكرساتيوم.
�س�ؤال كيف تقاس الكتل الذرية ملخاليط النظائر يف الطبيعة؟

املواد والأدوات الالزمة
ميزان
آلة حاسبة
كمية من املكرسات

�إجراءات ال�سالمة

P

N
NP O
FHL GM
I H
JN IK
الطعامJPL KM
تأكل L
M
املستخدم يفO
حتذير :ال O
املخترب.

EGK

2.2اح�سب اس�تخدم نسب أنواع املكرسات والكتلة حلساب
A
االفرتايض B
C
للعنرص D
الذريةAE B
الكتلةF ACG
متوسطBDH
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خطوات العمل
3.3ف�سر ارشح س�بب عدم تس�اوي متوس�ط الكتل�ة الذرية
1.1امأل بطاقة السالمة يف دليل التجارب العملية عىل منصة عني.
لعنرص املكرساتيوم مع كتلة أي نوع من املكرسات.
ً
2.2اعمل جدوال لتس�جيل بياناتك؛ بحي�ث حيتوي عىل كتلة 4.4ا�ستعرا���ض الأق��ران امج�ع بيان�ات الكتل�ة الذري�ة من
كل نوع من أنواع املكرسات ،ونسبته.
املجموع�ات األخ�رى ،وفسر أي اختلاف بينه�ا وبين
3.3صنف املكرسات يف جمموعات بحسب نوعها.
بياناتك.
4.4احسب عدد حبات املجموعة الواحدة.
5.5طب��ق ملاذا ال يعرب عن الكت�ل الذرية يف اجلدول الدوري
5.5س�جل عدد حبات النوع الواحد والعدد الكيل يف جدول
بأعداد صحيحة كام يعرب عن العدد الكتيل للعنرص؟
البيانات.
6.6حتلي��ل اخلط���أ م�ا مص�ادر اخلط�أ الت�ي أدت إىل وجود
6.6ق�س كتلة حبة واحدة من كل جمموعة ،وس�جل الكتلة يف
التباي�ن يف القي�م الت�ي حصل�ت عليها املجموع�ات؟ ما
جدول البيانات.
االقرتاح�ات الت�ي يمكن�ك تقديمها يف هذا االس�تقصاء
7.7التنظي��ف والتخل���ص م��ن النفاي��ات ختل�ص م�ن
للتقليل من نسبة اخلطأ؟
املكسرات وف�ق توجيه�ات معلم�ك ،ثم أع�د األدوات
واألجهزة إىل أماكنها.
حلل وا�ستنتج
1.1اح�س��ب أوجد نس�بة تواف�ر كل نوع؛ وذلك بقس�مة عدد
حبات النوع الواحد عىل العدد الكيل.
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التو�سع يف اال�ستق�صاء

توق��ع انظ�ر إىل الكت�ل الذرية لعن�ارص خمتلفة م�ن اجلدول
الدوري ،وتوقع  -بناء عىل خربتك يف هذه التجربة  -النظري

توافرا لكل عنرص.
األكثر ً

الذرات هي الوحدات البنائية األساسية للامدة .

 3-1الأفكار القدمية للمادة
املفاهيم الرئي�سة

الفكرة الرئيسة حاول قدماء اإلغريق
فه�م امل�ادة ،إال أن الدراس�ة العلمي�ة • كان ديموقريطوس أول من اقرتح وجود الذرات.
للذرة بدأت مع جون دالتون يف أوائل • اعتقد ديموقريطوس أن الذرات صلبة ،ومتجانسة ،وال يمكن جتزئتها.
القرن التاسع عرش.
• أنكر أرسطو وجود الذرات.
• اعتمدت نظرية جون دالتون الذرية عىل عدد كبري من التجارب العلمية.
املفردات
•نظرية دالتون الذرية

 3-2تعريف الذرة
الفكرة الرئيسة تتكون الذرة من نواة
حتتوي على بروتون�ات ونيوترونات،
وإلكرتونات تتحرك حول النواة.

املفردات

•الذرة
•أشعة املهبط
•اإللكرتون
•النواة
•الربوتون
•النيوترون

املفاهيم الرئي�سة

•الذرة هي أصغر جزء يف العنرص له خواص العنرص.
•شحنة اإللكرتون ( )-1والربوتون ( ، )+1أما النيوترون فليس له شحنة.
•معظم حجم الذرة فراغ حييط بالنواة.
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 3-3كيف تختلف الذرات؟
الفكرة الرئيسة حيدِّ د عدد الربوتونات
والعدد الكتيل نوع الذرة.

املفردات

•العدد الذري
•النظائر
•العدد الكتيل
• وحدة الكتل الذرية ()aum
•الكتلة الذرية

املفاهيم الرئي�سة

•الع�دد ال�ذري ألي ذرة ه�و ع�دد الربوتون�ات يف نواهت�ا ،والع�دد الكتلي هو جمم�وع عدد
الربوتونات والنيوترونات.
•ذرات العنرص الواحد التي ختتلف يف عدد النيوترونات تسمى النظائر.
•الكتلة الذرية ألي عنرص هي متوسط كتل نظائر العنرص املوجودة يف الطبيعة.

 3-4الأنوية غري امل�ستقرة والتحلل الإ�شعاعي
الفكرة الرئيسة الذرات غري املستقرة
تصدر إش�عاعات للوصول إىل حالة
االستقرار.

املفردات

•النشاط اإلشعاعي
•اإلشعاع
•التفاعل النووي
•التحلل اإلشعاعي
•أشعة ألفا
•جسيم ألفا
•املعادلة النووية
•أشعة بيتا
•جسيم بيتا
•أشعة جاما
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املفاهيم الرئي�سة

•تتضمن التفاعالت الكيميائية تغريات يف عدد اإللكرتونات املحيطة بالذرة ،يف حني
تتضمن التفاعالت النووية تغريات يف أنوية الذرات.
•هناك ثالثة أنواع من اإلشعاعات وهي ألفا ،وبيتا ،وجاما.
•يتحدد استقرار نواة الذرة بنسبة النيوترونات إىل الربوتونات فيها.

الف�صل

التقومي

3-1
�إتقان املفاهيم

َ 4242س ِّم مكونات الذرة المبينة في الشكل .3-22
a

َ 3030من أول َمن اقترح مفهوم أن المادة مكونة من جسيمات
صغيرة ال يمكن تجزئتها؟
َ 3131م�ن العالم الذي اع ُتبر عمله بداية تط�ور النظرية الذرية
الحديثة؟
3232ميز بين أفكار ديموقريطوس ونظرية دالتون الذرية.

3333األفكار والطرائق العلمية هل كان اقتراح ديموقريطوس
حول وجود الذرات معتمدً ا على طرائق وأفكار علمية؟
اشرح.
3434فس�ر لماذا ل�م يتمكن ديموقريطوس م�ن إثبات أفكاره
تجريبيا.
ًّ
3535لماذا اعترض أرسطو على النظرية الذرية؟

 3636اذك�ر األف�كار الرئيس�ة لنظري�ة دالت�ون الذري�ة بلغتك
مؤخرا أنه خطأ؟ فسر إجابتك.
تبين
ً
الخاصة .أيها َّ
3737حفظ الكتلة وضح كيف قدمت لنا نظرية دالتون الذرية
مقنع�ا ع�ن مالحظاتن�ا ح�ول حف�ظ الكتلة في
ً
ش�رحا ً
التفاعل الكيميائي؟

3-2
�إتقان املفاهيم
3838ما الجسيمات التي توجد في نواة الذرة؟ وما شحنة النواة ؟

3939كيف كانت الش�حنة الكلية موزعة في نموذج طومسون
الذري؟
4040كيف أثر توزيع الشحنة في نموذج طومسون في جسيمات
ألفا التي مرت خالل الذرة؟

4141رتب مكونات الذرة :النيوترون ،اإللكترون ،البروتون،
تصاعد ًّيا بحسب كتلها.

b
c

الشكل 3-22

كهربائيا.
فسر سبب تعادل الذرات
ِّ 4343
ًّ

4444ما شحنة نواة ذرة العنصر الذي عدده الذري 89؟
4545ما الجسيمات المسؤولة عن معظم كتلة الذرة؟

4646ل�و كان لدي�ك ميزان يمكن�ه تحديد كتل�ة البروتون فما
C04-13C-828378-08-A
عدد اإللكترونات التي تزن بروتو ًنا واحدً ا؟
4747أنابيب أش�عة المهبط ما الجسيمات المكونة للذرة التي
اكتشفها العلماء باستعمال أنابيب أشعة المهبط؟
4848م�ا نتائ�ج التجربة التي أدت إلى اس�تنتاج أن اإللكترون
جسيم موجود في جميع المواد؟
4949أشعة المهبط استعمل البيانات في الشكل  3-23لتفسير
اتجاه أشعة المهبط داخل األنبوب.




-

+





الشكل 3-23

5050وضح باختصار كيف اكتشف رذرفورد النواة؟

سبب انحراف جسيمات
5151انحراف الجس�يمات ما الذي
C04-03C-828376-08-A
ألفا في تجربة رذرفورد؟
5252ش�حنة أش�عة المهب�ط كي�ف ت�م اس�تعمال المج�ال
الكهربائي لتحديد شحنة أشعة (الكاثود) المهبط؟
5353وض�ح ما ال�ذي يبق�ي اإللكترون ف�ي الف�راغ المحيط
بالنواة؟
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5454تصوير الذرات ما التقنية المستعملة في تصوير الذرات
منفردة؟
5555ما نقاط قوة وضعف نموذج رذرفورد للذرة؟

3-3

النظير
األول

5656فيم تختلف نظائر عنصر ما ،وفيم تتشابه؟

5757كيف يرتبط العدد الذري للذرات مع عدد البروتونات،
وكذلك مع عدد اإللكترونات؟
5858كيف يرتبط العدد الكتلي لل�ذرة مع عدد البروتونات،
ومع عدد النيوترونات؟
5959كي�ف يمكن�ك تحدي�د ع�دد النيوترون�ات ف�ي ال�ذرة
معتمدً ا على العدد الكتلي والعدد الذري؟
6060م�اذا يمث�ل كل من الع�دد المكتوب أعل�ى رمز عنصر
البوتاسيوم والعدد المكتوب في أسفله

40
19 K

؟

6161الوحدات القياس�ية ع�رف وحدة الكتل الذري�ة .ما فوائد
تطوير وحدة الكتلة الذرية بوصفها وحدة قياسية للكتلة؟
فسر ذلك.
6262النظائر هل العناصر اآلتية نظائر لعنصر واحد؟ ِّ
25
 12
Mg

24
  12
Mg

6363هل وجود النظائر يناقض نظرية دالتون الذرية؟ ِّ
وضح ذلك.

�إتقان حل الم�سائل

6464ما ع�دد البروتونات وعدد اإللكترونات الموجودة في
ذرة عنصر عدده الذري 44؟
6565الكرب�ون  Cالع�دد الكتلي ل�ذرة الكرب�ون  ،12والعدد
الذري لها  .6ما عدد النيوترونات في نواتها؟
6666الزئب�ق  Hgيحتوي أحد نظائر الزئب�ق على  80بروتو ًنا
و 120نيوترو ًنا .ما العدد الكتلي لهذا النظير؟
6767الزين�ون  Xeلعنص�ر الزين�ون نظي�ر ع�دده ال�ذري ،54

ويحتوي على  77نيوترو ًنا .ما العدد الكتلي لهذا النظير؟
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6969الكبري�ت  Sب ِّي�ن كي�ف تس�اوي الكتلة الذري�ة لعنصر
الكبري�ت  ،32.065 amuإذا علم�ت أن للكبري�ت أربعة
نظائر كما يأتي:

�إتقان المفاهيم

26
 12
Mg

6868إذا احت�وت ذرة عنص�ر ما عل�ى  18إلكترو ًنا ،فما عدد
البروتونات الموجودة في نواة ذرة العنصر؟

الثاني

الثالث
الرابع

الكتلة الذرية amu

نسبة وجوده ٪

31.972

95.02

32.971

0.75

33.968

4.21

35.967

0.02

7070أكمل الفراغات في الجدول  3-6اآلتي:
الجدول  3-6نظائر الكلور والزركونيوم
العنصر

العدد الذري

العدد الكتلي

الكلور

الزركونيوم الزركونيوم

الكلور

17
35

40
92

37

عدد البروتونات

40

عدد النيوترونات

عدد اإللكترونات

50
17

7171ما ع�دد اإللكترونات والبروتون�ات والنيوترونات في
ذرة كل من العناصر اآلتية؟
.a

Cs
132
55

.c

59Co
27

163

69 Tm .b

.d

70
30
Zn

7272مس�تعينًا بالج�دول ال�دوري ،م�ا ع�دد اإللكترون�ات
والبروتون�ات والنيوترون�ات ف�ي ذرة كل من العناصر
اآلتية؟
		 Ga - 69 .a

		
Ti - 48 .c

F - 23 .b
Tl - 181 .d

7373مس�تعينًا بالجدول الدوري ،ما عدد البروتونات وعدد
اإللكترونات في ذرة كل من العناصر اآلتية؟
 .aفاناديوم 		v
		
 .cإيريديوم Ir

 .bمنجنيز Mn
 .dكبريت S
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7474الجاليوم  Gaله كتل�ة ذرية  ،69.723 amuوله نظيران
ف�ي الطبيعة  :جاليوم 69 -وجالي�وم ،71 -فأي نظير له
فسر إجابتك.
أكبر نسبة وجود في الطبيعة؟ ّ
7575الكتلـ�ة الذريـة للفضـة .للفـضـة نظـيران في الطبيعة :
 107وكتلت�ه الذري�ة  ،106.905 amuونس�بة وجوده
47 Ag
 ، 109وكتلت�ه الذري�ة
 ،52.00%والنظي�ر اآلخ�ر 47 Ag
 ،108.905 amuونس�بة وج�وده  .48.00%م�ا الكتل�ة
الذرية للفضة؟
7676استعن بالبيانات المتعلقة بنظائر الكروم األربعة المبينة
في الجدول  3-7لحساب الكتلة الذرية للكروم.
الجدول  3-7بيانات نظائر الكروم
النظير
الكروم – 50
الكروم – 52
الكروم – 53
الكروم 54 -

ن�سبة النظير %

الكتلة ()amu

4.35

49.946

83.79

51.941

9.50

52.941

2.36

53.939

3-4
�إتقان المفاهيم
7777ما التحلل اإلشعاعي؟

7878ما سبب أن بعض الذرات مشعة؟

7979ناقش كيف تصل الذرات المشعة إلى حالة االستقرار؟
عرف جسيم ألفا ،وجسيم بيتا ،وأشعة جاما.
ِّ 8080

8181اكتب الرموز المس�تعملة للتعبير عن إشعاعات كل من
ألفا ،وبيتا ،وجاما.
تغيرا في نواة الذرة؟
8282ما نوع التفاعل الذي يتضمن ً

8383إصدار اإلش�عاعات م�ا التغير الذي يح�دث في العدد
الكتل�ي عندم�ا تص�در ذرة مش�عة :جس�يمات ألف�ا،
جسيمات بيتا ،أشعة جاما؟
8484م�ا العامل الرئيس في تحديد م�ا إذا كانت نواة العنصر
مستقرة أو غير مستقرة؟

8585اش�رح كيف يرتبط فقدان الطاقة واالس�تقرار النووي
بالتحلل اإلشعاعي؟
8686اشرح ما يجب أن يحدث قبل أن تتوقف ذرة مشعة عن
التحلل اإلشعاعي؟

8787البورون 10 -يشع جسيمات ألفا ،و يشع السيزيوم 137-

جس�يمات بيتا .اكتب معادلة نووي�ة موزونة لكل تحلل
إشعاعي.

مراجعة عامة

8888م�ا الخطأ ف�ي نظري�ة دالتون الذري�ة؟ وم�ا المكونات
الرئيسة للذرة؟
8989أنب�وب أش�عة المهب�ط ص�ف أنب�وب أش�عة المهبط،
وكيف يعمل؟
9090الجسيمات المكونة للذرة وضح كيف حدد طومسون
نسبة شحنة اإللكترون إلى كتلته؟ وكيف أدى ذلك إلى
استنتاج أن الذرات مكونة من جسيمات ذرية؟
9191تجربة رذرف�ورد كيف اختلفت نتائ�ج تجربة رذرفورد
في صفيحة الذهب عن النتائج التي توقعها؟
9292إذا احت�وت ن�واة ذرة متعادل�ة عل�ى  12بروتو ًن�ا فك�م
فسر إجابتك.
إلكترو ًنا في هذه الذرة؟ ِّ
9393إذا احت�وت ن�واة ذرة على  92بروتو ًن�ا ،والعدد الكتلي
لها  ،235فما عدد النيوترونات في نواة هذه الذرة؟ وما
الرمز الكيميائي لها؟
9494مس�تعينًا بالج�دول ال�دوري ،أكم�ل الفراغ�ات ف�ي
الجدول  3-8اآلتي:
الجدول  3-8مكونات نظائر متعددة
النظير

Zn-64

العدد الذري

العدد الكتلي

عدد البروتونات

عدد النيوترونات

عدد اإللكترونات

9
32

11
23

16
24

10

20
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قط�ر نواتها؟ وإذا عرفت أن
قطر الذرة َ
9595كم مرة يس�اوي ُ
معظ�م كتل�ة الذرة يتركز ف�ي نواتها ،فم�اذا يمكنك أن
تستنتج عن كثافة النواة؟
9696هل شحنة النواة موجبة أم سالبة أم متعادلة؟ وما شحنة
الذرة؟
9797لم�اذا انحرفت اإللكترونات في أنبوب أش�عة المهبط
تحت تأثير المجال الكهربائي؟

للماغنس�يوم بالنس�ب اآلتيةMg-24 :

(نسبة وجوده

،)79%و( Mg-25نس�بة وج�وده  ،)10%وMg-26

(نس�بة وجوده  ،)11%فإذا حلل زميلك معد ًنا مختل ًفا
يحتوي على الماغنس�يوم فهل تتوق�ع أن يحتوي على
فسر إجابتك.
النسب نفسها من جميع النظائر؟ ّ

10105اإلش�عاع ح�دد نوع�ي اإلش�عاع المبيني�ن ف�ي
فسر إجابتك.
الشكل  3-24أدناه ّ

9898ما مس�اهمة العال�م هن�ري موزلي في فهمن�ا الحديث
للذرة؟
9999ما العدد الكتلي للبوتاسيوم 39-؟ وما رمز هذا النظير؟

10100الب�ورون ،10-والب�ورون 11-نظي�ران موج�ودان
ف�ي الطبيع�ة .ف�إذا كان�ت الكتل�ة الذري�ة للب�ورون
 .10.81amuفأي نظير له أعلى نسبة وجود؟
10101أش�باه الموصالت للس�ليكون ثالث�ة نظائر موجودة
في الطبيعة :هي السليكون  ،28-والسليكون ،29-
والسليكون  .30-اكتب رمز كل منها.
10102التيتانيوم استعن بالجدول  3-9اآلتي لحساب الكتلة
الذرية للتيتانيوم.
الجدول  3-9نظائر التيتانيوم
الكتلة الذرية

النظير

()amu

Ti-46

45.953

8.00

Ti-47

46.952

7.30

Ti-48

47.948

73.80

Ti-49

48.948

5.50

Ti-50

49.945

5.40

ن�سبة النظير %

10103صف كيف يؤثر كل نوع من اإلشعاعات في العدد
الذري والعدد الكتلي للذرة؟
10104الوجود النس�بي للنظير يشكل الماغنسيوم حوالي 2%

من قشرة األرض ،وله ثالثة نظائر في الطبيعة .افترض
أن�ك حلل�ت معد ًن�ا م�ا وحصل�ت عل�ى ثالث�ة نظائر

106

الشكل 3-24

التفكير الناقد

10106كيف تم اس�تعمال الطرائق العلمية لتحديد نموذج
الذرة؟ لماذا اعتبر النموذج نظرية؟
 10107ناق�ش م�ا التجرب�ة الت�ي أدت إل�ى خلاف حول
نموذج طومسون للذرة؟ ّ
وضح إجابتك.
طب�ق أيهم�ا أكب�ر :ع�دد المركب�ات أم ع�دد العناصر،
ّ 10108
فسر إجابتك.
وعدد العناصر أم عدد النظائر؟ ِّ

10109ح ّلل لعنصر ثالثة نظائر في الطبيعة .ما المعلومات
األخ�رى التي يج�ب عليك معرفتها لكي تحس�ب
الكتلة الذرية للعنصر؟
طبق إذا كان معظم حجم الذرة ً
فراغا فاش�رح لماذا
ّ 11110
ال يمكنك تمرير يدك خالل جسم صلب؟
نموذجا حدي ًثا للذرة ،وحدد مكان كل
صمم ارس�م
ً
ّ 11111
نوع من الجسيمات الذرية المكونة للذرة.

طب�ق لإلنديوم  Inنظيران في الطبيع�ة وكتلته الذرية
ّ 11112
 .114.818 amuاإلندي�وم  113-كتلت�ه الذري�ة
 ،112.904 amuونس�بة وج�وده  .4.3%م�ا كتل�ة
ونسبة وجود النظير اآلخر لإلنديوم؟

تقومي الف�صل
11113اس�تنتج متوس�ط الكتلة الذري�ة للكبريت قريب من
العدد الصحيح  ،32ومتوس�ط الكتلة الذرية للكلور
صحيحا.
 35.435 amuوه�ذا الع�دد لي�س ع�د ًدا
ً
اقترح سب ًبا محتم ً
ال لهذا االختالف.

م�س�ألة تحفيز

11114نظائر الماغنس�يوم أوجد قيمة الع�دد الكتلي للنظير
علما بأن نس�بة وج�ود نظائر
الثال�ث للماغنس�يومً ،
الماغنسيوم في الطبيعة كاآلتي:
24
25M
 g ،11% X M
12
Mg ،10% 12
 g
12

79%

والكتلة الذرية للماغنسيوم .24.305 amu

مراجعة تراكمية
11115كيف تختلف المالحظات النوعية عن المالحظات
الكمية؟ أعط مثا ً
ال على كل نوع منهما.
11116صنِّ�ف المخالي�ط أدناه إل�ى مخل�وط متجانس ،أو
مخلوط غير متجانس:
 .aماء مالح.

 .bشربة خضار.

 .cذهب عيار .14

 .dخرسانة.

تغير كيميائي؟
ٌّ 11117
تغير فيزيائي ،وأيها ّ
أي مما يأتي ّ
 .aماء يغلي.

 .bعود ثقاب مشتعل.

 .cسكر ذائب في الماء.

 .dصوديوم يتفاعل مع الماء.
 .eآيس كريم ينصهر.

تقومي �إ�ضافـي

 شاشات التلفزيون والكمبيوتر
11118
صف كيف تستعمل أشعة المهبط في توليد صور في
شاشات أجهزة التلفزيون والكمبيوتر.
 STM11119ال�ذرات المنف�ردة يمك�ن رؤيته�ا من خالل
مختصرا
تقريرا
جهاز متطور يس�مى  .STMاكت�ب
ً
ً
يبي�ن كيف يت�م التصوير ،وقم بعم�ل ألبوم للصور
المجهري�ة معتم�دً ا عل�ى الكت�ب ،والمجلات،
واإلنترنت.

�أ�سئلة الم�ستندات

الزركوني�وم  Zrفل�ز ذو بريق معدني ،لون�ه أبيض رمادي،
وبس�بب مقاومت�ه العالي�ة للت�آكل وقلة امتص�اص مقطعه
العرضي للنيوترونات فإنه يس�تعمل ع�اد ًة في المفاعالت
النووية ،كما يمكن ً
أيض�ا معالجته (إعادة تصنيعه) ،فيبدو
مثل األلماس ،ويستعمل في المجوهرات.
الجدول  3-10ن�سب وجود نظائر الزركونيوم
العن�صر
زركونيوم –

ن�سبة وجوده ٪
90

51.4

91

11.2

زركونيوم –

92

17.2

زركونيوم –

94

17.4

زركونيوم –

96

2.8

زركونيوم –

12120ما العدد الكتلي لكل نظير من نظائر الزركونيوم في
الجدول  3-10أعاله؟
12121أوجد ع�دد البروتونات ،وع�دد النيوترونات لكل
نظير من نظائر الزركونيوم.
12122هل يبقى عدد البروتونات أو عدد النيوترونات ثاب ًتا
فسر إجابتك.
في جميع النظائر؟ ِّ
12123توق�ع أي النظائ�ر له كتل�ة ذرية أقرب إلى متوس�ط
الكتلة الذرية للزركونيوم ،بنا ًء على نسبة وجودها
في الجدول أعاله؟
12124احسب قيمة متوسط الكتلة الذرية للزركونيوم.
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اختبار مقنن
�أ�سئلة االختيار من متعدد
أي مما يأتي يصف ذرة البلوتونيوم Pu؟
ّ 1.1

 .aيمك�ن تجزئته�ا إل�ى جس�يمات صغي�رة تحتف�ظ
بخواص البلوتونيوم.
 .bال يمك�ن تجزئتها إلى جس�يمات صغي�رة تحتفظ
بخواص البلوتونيوم.
 .cليس لها خواص البلوتونيوم.

 .dالعدد الذري لذرة البلوتونيوم .244

2.2النبتونيوم  Npله نظير واحد فقط في الطبيعة
يتحل�ل ويص�در جس�يم ألفا ،وجس�يم بيتا ،وش�عاع
جاما .ما الذرة الجديدة التي تتكون من هذا التحلل؟
U .a
		  233
92

Np
237
93

 241
93Np .b

233
Th .c
90

U .d
 241
92

3.3م�ا نوع الم�ادة التي له�ا تركيب مح�دد ،وتتكون من
عدة عناصر؟
 .aمخلوط غير متجانس.
 .bمخلوط متجانس.

صفرا ألن:
5.5تساوي الشحنة الكهربائية للذرة ً

 .aالجسيمات الذرية ال تحمل شحنات كهربائية.

.bالش�حنات الموجبة للبروتونات تلغي الش�حنات
السالبة للنيوترونات.

.cالش�حنات الموجبة للنيوترونات تلغي الش�حنات
السالبة لإللكترونات.

.dالش�حنات الموجبة للبروتونات تلغي الش�حنات
السالبة لإللكترونات.

6.6ما عــدد النيوتــرونات ،والبروتونات ،واإللكترونات
126
في ذرة   52Te؟
 126 .aنيوترو ًنا 52 ،بروتو ًنا 52 ،إلكترو ًنا.
 74 .bنيوترو ًنا 52 ،بروتو ًنا 52 ،إلكترو ًنا.

 52 .cنيوترو ًنا 74 ،بروتو ًنا 74 ،إلكترو ًنا.

 52 .dنيوترو ًنا 126 ،بروتو ًنا 126 ،إلكترو ًنا.

7.7نواة العنصر  Xغير مس�تقرة بسبب كثرة النيوترونات.
لذا فكل ما يأتي يمكن أن يحدث إال أن:

 .cالعنصر.

 .dالمركب.

4.4استعن بالشكل أدناه لإلجابة عن السؤال اآلتي:

إشعاعيا.
 .aيتحلل
ًّ

 .bيتحول إلى عنصر مستقر غير مشع.

 .cيتحول إلى عنصر مستقر مشع.
تلقائيا.
 .dيفقد الطاقة
ًّ

Z

Y

المفتاح
ذرة العنصر A
ذرة العنصر B

X

 .aالبروتونات.

=
=

 .bالنيوترونات.

يبين ّ
مرك ًبا؟
ّ
أي شكل ّ

			
X .a

 .cاإللكترونات.
Y .b

C04-11A-874637

			
Z .c
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8.8ما الذي يشغل معظم حجم الذرة؟

ّ .d
كل من X ، Z

 .dالفراغ.

اختبار مقنن
�أ�سئلة الإجابات الق�صيرة
9.9عينة من كربونات الكالسيوم كتلتها  36.41 gتحتوي
على  14.58 gمن الكالس�يوم و  4.36 gمن الكربون.
م�ا كتلة األكس�جين ف�ي العين�ة؟ وما النس�بة المئوية
بالكتلة ّ
ّ
المركب؟
لكل عنصر في

استعن بالجدول أدناه لإلجابة عن السؤالين  10و.11
خوا�ص نظائر النيون في الطبيعة
النظير

العدد الذري

الكتلة الن�سبة المئوية
لوجوده
()amu

  20
 Ne

10

19.992

90.48

  21
 Ne

10

20.994

0.27

  22
 Ne

10

21.991

9.25

1010اكتب عدد البروتونات ،واإللكترونات ،والنيوترونات
لكل نظير في الجدول أعاله.

1111احس�ب متوس�ط الكتل�ة الذري�ة للني�ون ،مس�تعينًا
بالبيانات في الجدول أعاله.

�أ�سئلة الإجابات المفتوحة
1212افترض أن للعنصر  Qثالثة نظائر.259Q ، 252Q ،248Q :
ف�إذا كانت الكتل�ة الذرية للعنصر  Qتس�اوي 258.63
وح�دة كتل ذرية فما النظير األكثر وجو ًدا في الطبيعة؟
اشرح إجابتك.

نظيرا يحتوي
إش�عاعيا،
1313يتحلل اليود 131 -
ّ
ويكون ً
ًّ
عل�ى  54بروتو ًن�ا ،و  77نيوترو ًن�ا .ما ن�وع التحلل
فسر إجابتك.
الذي حدث لهذا النظير؟ ِّ
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التفاعالت الكيميائية
Chemical Reactions

ــ�ول ماليين التفـاعالت
حُت ِّ
الكيميائي�ة املوج�ودة داخ�ل جس�مك وم�ن
حول�ك املتفاعلات إىل نواتج ،ممّ�ا يؤدي إىل
إطالق طاقة أو امتصاصها.

 4-1التفاعالت واملعادالت
مُتثَّ�ل التفاعلات الكيميائي�ة
بمعادالت كيميائية موزونة.

4-2ت�صنيف التفاعالت الكيميائية
هن�اك أربع�ة أن�واع م�ن
التفاعلات الكيميائي�ة ه�ي :التكوي�ن،
واالحرتاق ،والتفكك ،واإلحالل.

4-3التفاعالت يف املحاليل املائية
حت�دث تفاعلات اإلحلال
املزدوج بني امل�واد يف املحالي�ل املائية ،منتج ًة
رواسب ،أو ماء ،أو غازات.

حقائق كيميائية
•لكي يش�تعل اخلش�ب جيب أن يسخن إىل
.260°C
•خي�رج املاء املوجود يف اخلش�ب قب�ل أن حيرتق
اخلشب ويرافق هذه العملية صوت أزيز.

•حيت�وي الدخ�ان النات�ج ع�ن احتراق
اخلش�ب عىل أكثر من  100مادة كيميائية.
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قبل احلريق
بعد احلريق

ن�شاطات تمهيدية
جتربة ا�ستهاللية
كيف ن�ستدل على حدوث تغري كيميائي؟
الكاش�ف م�ادة كيميائية تضاف إىل امل�واد يف بعض التفاعالت
الكيميائية لتوضح متى حيدث تغري.



التفاعالت الكيميائية قم بعمل املطوية
اآلتية لتس�اعدك عىل تنظيم املعلومات
ح�ول كيفي�ة تصني�ف التفاعلات
الكيميائية.

طوليا ،على أن يظل اهلامش
اخلط��وة  1اطو ورق�ة ًّ
مرئيا ،كام يف الشكل.
األيرس ًّ

اخلط��وة  2قم بقص اجلزء العلوي من الورقة إىل 5

أجزاء متساوية.

خطوات العمل
NP L O M P N

KG JH
KMI N
LJ M
دليل Iالتجارب العملية عىل منصة عني.
السالمةLيف
بطاقة
O1.K1امأل

F A G B H AC I BD J CEA K DFB L EGC M FHDN G EI O HJFP

2.2ق�س  10.00 mLمن امل�اء املقطر يف خمبار مدرج س�عته
 ،25.00 mLوضعه يف كأس سعتها .100.0 mLاستعمل
القط�ارة ،وأض�ف نقط�ة م�ن حمل�ول األموني�ا 0.1 M
إىل امل�اء يف ال�كأس .حتذير :بخ�ار األموني�ا مهيج جدًّ ا.

اخلط��وة  3عنون هذه األجزاء اخلمس�ة عىل النحو
اآليت :التكوي�ن  -ا ال حرت ا ق  -ا لتفكك  -اإلحالل
البس�يط -اإلحالل امل�زدوج وعن�ون اهلامش األيرس
اخللفي بأنواع التفاعالت الكيميائية.
التكوين

االحرتاق

فوارا يف املحلول ،والحظ ما حيدث .س�جل
4.4ضع ً
قرصا ً
أي تغري يف درجة احلرارة.
مالحظاتك ،متضمن ًة ّ

التحليل

أي تغريات يف لون املحلول أو درجة حرارته.
1.1صف ّ

ّ 2.2
وضح هل نتج غاز؟ وإذا نتج فكيف تم االستدالل علىه؟

التفكك

الإح
الإح

المطويات

الل الب�سيط

التفاعالت الكيميائية

3.3أضف  15نقطة من الكاشف العام إىل املحلول ،وحركه.
الحظ لونه ،وقس درجة حرارته بمقياس احلرارة.

E

D

C

B

A

الل املزدوج

ا�س��تخدم هذه املطوية يف الق�س��م 4-2

من هذا الفصل يف أثناء قراءتك له ،ثم خلص كل نوع من
التفاعالت الكيميائية ،وأعط أمثلة عليها.

3.3ح ّلل هل التغرياحلادث فيزيائي أم كيميائي؟ فسرّ ذلك.

صمم جتربة
بم خيربك الكاشف العام عن املحلول؟ ّ
ا�ستق�ص��اء َ
لدعم توقعاتك.
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4-1
الأهداف
تتع��رف مؤش�رات ح�دوث
ّ
التفـاعل الكيميائي.

تكتب التوزيع اإللكتروني لبعض
ذرات العناصر.

تم ّث��ل التفاعــالت الكيمــيائيـة
بمعادالت.

رابط الدر�س الرقمي

التفاعالت واملعادالت

www.ien.edu.sa

Reactions and Equations

مُت َّثل التفاعالت الكيميائية مبعادالت كيميائية موزونة.
الرب��ط مع احلياة عندما تشتري ً
م�وزا أخرض فإنه يتح�ول خالل أيام قليل�ة إىل اللون
األصفر ،وهذا التغري يف اللون دليل عىل حدوث تفاعل كيميائي.

التفاعالت الكيميائية

Chemical Reactions

هل تعلم أن الطعام الذي تأكله ،واأللياف يف مالبسك ،والبالستيك يف أقراصك املدجمة،
تزن المعادالت الكيميائية.
بينه�ا يشء مشترك؟ مجيع ه�ذه املواد تنتج عندم�ا ُيعاد ترتيب الذرات فيه�ا لتكوين مواد
مراجعة املفردات
أخ�رى خمتلف�ة .فمثًل�اً يعاد ترتي�ب الذرات خلال حرائ�ق الغابات ،كام ه�و موضح يف
التغ�ير الكيميائ��ي :عملية تتضمن الصورة الواردة يف بداية الفصل .وكذلك أعيد ترتيب الذرات عندما ألقي القرص الفوار
حتول مادة أو أكثر إىل مادة جديدة .يف كأس املاء خالل التجربة االستهاللية.

املفردات اجلديدة
التفاعل الكيميائي
عدد التأكسد

املتفاعالت

النواتج

املعادلة الكيميائية الرمزية املوزونة

املعامل

تس�مى العملية التي يعاد فيها ترتيب الذرات يف مادة أو أكثر لتكوين مواد خمتلفة التفاعل
الكيميائي .وتس�مى ً
ري الكيميائي ،كام درس�ت من قبل .ونحن نجد التفاعالت
أيضا التغ َ
الكيميائي�ة يف ش�تى مناحي احلياة ،بد ًءا م�ن حتليل األطعمة التى نتناوهل�ا ،مما ينتج الطاقة
الت�ي حيتاج إليها اجلس�م ،وكذل�ك توليد الطاقة يف املحركات الالزمة لتس�يري الس�يارات
واحلافالت وغريها .وعن طريق التفاعالت الكيميائية يتم إنتاج األلياف الطبيعية ،ومنها
القطن يف النباتات ،والصوف يف احليوانات ،واأللياف االصطناعية ،ومنها النايلون الذي
ريا يف الصناعات ،كام هو مبني يف الشكل .4-1
يستعمل كث ً

كيميائي�ا قد حدث؟
م�ؤ�ش��رات ح��دوث التفاع��ل الكيميائي كيف تع�رف أن تفاعال
ًّ
رغم أن بعض التفاعالت الكيميائية يصعب اكتش�افها إال أن الكثري منها ُيظهر مؤرشات
فيزيائية (حمسوس�ة) عىل حدوثها .إن تغري درجة احلرارة مث ً
ال قد يشير إىل حدوث تفاعل
كيميائي؛ فبعض التفاعالت ـ كتلك التي حتدث يف أثناء احرتاق اخلشب ـ تطلق طاقة عىل
شكل حرارة وضوء ،وبعضها اآلخر يمتص احلرارة.
ال�ش��كل  4-1ينت ��ج النايل ��ون ع ��ن تفاع ��ل كيميائي،
وي�س ��تعمل يف كثري من املنتجات ،كاملالب�س وال�س� �جـاد،
والأدوات الريا�ضية ،والإطارات.
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هناك أنواع أخرى من األدلة التي تشير إىل حدوث تفاعل كيميائي ،باإلضافة إىل
تغري درجة احلرارة ،ومنها تغري اللون .ربام الحظت مثلاً أن بعض املس�امري امللقاة
عىل األرض يتغري لوهنا من فيض إىل ب ّن ّي يف زمن قصري .إن تغري اللون يدل عىل أن
تفاع ً
كيميائيا قد حدث بني احلديد واألكسجني وبخار املاء املوجود يف اجلو .كام
ال
ًّ
أن حت�ول لون املوز من األخضر إىل األصفر مثال آخر عىل ذل�ك .و ُتعد الرائحة،
وتكون م�ادة صلبة مؤرشات أخرى عىل التفاعل الكيميائي .ويف
وتصاعد الغاز،
ّ
كل صورة يف الشكل  4-2دليل عىل حدوث تفاعل كيميائي.

ال�شكل  4-2كل �صورة من هذه ال�صور تدل
على حدوث تفاعل كيميائي.
�صف ما الدليل على حدوث تفاعل كيميائي
يف كل �صورة من ال�صور �أعاله؟

ينبغ�ي قب�ل أن تدرس متثي�ل التفاعلات الكيميائي�ة وتصنيفها أن تفه�م التوزيع
اإللكتروين ،وكيفية كتابة الصيغ الكيميائية ،وتس�مية املركبات الكيميائية بصورة
أكثر تفصي ً
مر بك من قبل.
ال عام َّ
التوزيع الإلكرتوين عرفت من قبل ّ
أن كل مس�توى( )nمن مس�تويات الطاقة
الرئيسة يسع عد ًدا حمد ًدا من اإللكرتونات .وأقىص عدد من اإللكرتونات يستوعبه
 = 2n
e
مستوى الطاقة الرئيس يمكن حسابه باملعادلة  2 :

فأقىص عدد من اإللكرتونات يمكن أن يس�توعبه مس�توى الطاق�ة الرئيس األول
إلكرتونين ،واملس�توى الث�اين ثامني�ة إلكرتون�ات ،واملس�توى الثال�ث ثامنية عرش
إلكرتو ًنا...وهكذا.
وقد أظهرت الدراس�ات ّ
أن اإللكرتونات ضمن مستوى الطاقة الرئيس الواحد-
ع�دا مس�توى الطاق�ة الرئي�س األول -لي�س هل�ا الطاق�ة نفس�ها ،وإنام تت�وزع يف
مس�تويات طاقة ثانوية خمتلفة الشكل والطاقة يشار إليها باألحرف( ،)f ،d ،p ،s
وتزداد طاقة اإللكرتونات يف املستويات الثانوية بحسب الرتتيب اآليت:

خلفية علمية
التوزيـ��ع الإلك�تروين وكتابـــ��ة ال�صيغ
الكيميائية:
عرفت من قبل أن اإللكرتونات تدور حول
النواة يف مستويات رئيسية للطاقة يرمز هلا بالرمز
( )nبحيث يتسع كل مستوى رئييس لعدد حمدد
من اإللكرتونات.

تزداد الطاقة
f ،d ،p ، s

113

اجلدول 4-1

م�ستويات الطاقة الثانوية
يف م�ستوى الطاقة الرئي�س

م�ستوى الطاقة الرئي�س

م�ستويات الطاقة الثانوية
في م�ستوى الطاقة الرئي�س

1

s

2

S,p

3

S,p,d

4

S , p , d, f

6d

5f

5d

4f

5p

4d

7s
6s

3d

3p
3s
2p
2s

ال�شكل  4-3يو�ضح طاقة كل م�ستوى
ثان ��وي مقارنة بطاق ��ة امل�ستويات الثانوية
الأخرى.
C05-16C-828378-08

املس�توى الثانوي  4sأقل من طاقة املس�توى الثان�وي  .3dلذا عند
كتاب�ة التوزي�ع اإللكرتوين اتبع تسلس�ل مس�تويات الطاقة ،كام هو
مبني يف الشكل .4-4
اس�تقرارا لبعض
ويبني اجل�دول  4-2التوزي�ع اإللكرتوين األكثر
ً
العنارص.
الحظ أنه عند اتباعك الطريقة نفس�ها يف التوزيع اإللكرتوين يكون
التوزيع اإللكرتوين لكل من النحاس والكروم كام يأيت:
Cu: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 9
Cr: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 4

لك�ن التوزي�ع اإللكتروين الصحي�ح هلما يظه�ر يف اجل�دول  ،4-2ويع�د ذل�ك من

7p

7s

اجلدول 4 -2

6d

6p

6s

العن�صر/رمزه

5f

5d

5p

5s

4f

4d

4p

4s

3d

3p

3s

2p

2s
1s

ال�شكل  4-4يظهر ترتيب ملء م�ستويات
الطاقة بالإلكرتونات .
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1s



4p



5s
4s

تتوزع اإللكرتونات ضمن مس�تويات الطاقة الرئيسة يف مستويات
طاقة فرعية داخل مس�تويات الطاقة الثانوية ب�د ًءا من األقل طاقة،
انظر الشكل  .4-3وأقىص سعة ملستوى الطاقة الفرعي إلكرتونان
فقط.
يظه�ر من الش�كل  4-3أن�ه ق�د تتداخل مس�تويات طاق�ة ثانوية
ً
فمثلا طاقة
ملس�تويات طاق�ة رئيس�ة خمتل�ف بعضه�ا م�ع بع�ض.

7p
6p

وأقصى س�عة م�ن اإللكرتون�ات ملس�توى الطاق�ة الثان�وي ()s
إلكرتونان ،و( )pس�تة إلكرتونات ،و( )dعرشة إلكرتونات ،و()f
أربعة عرش إلكرتو ًنا .ويبني اجلدول  4-1مستويات الطاقة الثانوية
يف بعض مستويات الطاقة الرئيسة.

Li
الليثي�وم
B
الب�ورون
Ne
الني�ون
Cl
الكل�ور
Fe
الحدي�د
Ti
التيتاني�وم
Cr
الك�روم
النح�اس Cu
الخارصين Zn

التوزيع الإلكرتوين لبع�ض العنا�صر
التوزيع الإلكرتوين

العدد الذري
3

1s2 2s1

5

1s2 2s2 2p1

10

1s2 2s2 2p6

17

1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

26

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6

22

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2

24

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d

29

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

30

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10

5

1

6

2

6

2

2

اس�تثناءات التوزيع اإللكرتوين .كام يمكنك كتابة التوزيع اإللكرتوين لأليون املوجب بتوزيع
مطروحا منه مقدار الش�حنة املوجبة ،ولأليون الس�الب بتوزيع
الع�دد ال�ذري لذرته املتعادلة
ً
العدد الذري لذرته املتعادلة مضا ًفا إليه مقدار الشحنة السالبة.

كتابة ال�صيغ الكيميائية لكتابة الصيغ الكيميائية ال بد أن تعرف أو ًال عدد تأكسد (تكافؤ)
العنصر .وعدد التأكس�د هو عدد اإللكرتونات التي تفقدها أو تكتس�بها أو تش�ارك هبا ذرة
العنرص يف أثناء التفاعل .ويظهر يف اجلدول  4-3أعداد تأكسد بعض جمموعات العنارص.

اجلدول 4 -3

�أعداد ت�أك�سد بع�ض جمموعات العنا�صر
عدد الت�أك�سد

املجموعة

بع�ض عنا�صر املجموعة

1

H, Li, Na, K, Rb, Cs

+1

2

Be, Mg, Ca, Sr, Ba

+2

15

N, P, As

-3

16

O, S, Se, Te

-2

17

F, Cl, Br, I

-1

ال يتضمن اجلدول  4-3الفلزات االنتقالية؛ وذلك ألن ملعظم الفلزات االنتقالية وفلزات
تعرف أعداد التأكسد بالشحنة الظاهرة
املجموعتني  14 ، 13أكثر من عدد تأكسد حمتملّ ،
عىل األيون كام يظهر يف اجلدول .4-4

اجلدول 4 -4

�أيونات بع�ض العنا�صر

املجموعة

الأيونات ال�شائعة

3

Sc 3+, Y 3+, La 3+

4

Ti 2+, Ti 3+

5

V 2+, V 3+

6

Cr 2+, Cr 3+

7

Mn 2+, Mn 3+ , Tc 2+

8

Fe 2+, Fe 3+

9

Co 2+, Co 3+

10

Ni 2+, Pd 2+, Pt 2+, Pt 4+

11

Cu +, Cu 2+, Ag +, Au +, Au 3+

12

Zn 2+, Cd 2+, Hg 2 2+

13

Al 3+, Ga 2+, Ga 3+, In +, In 2+, In 3+, Tl +, Tl 3+

14

Sn 2+, Sn 4+, Pb 2+, Pb 4+
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ولكتابة الصيغة الكيميائية للمركب األيوين اتبع اخلطوات اآلتية:

�أو ًال اكتب رمز العنرص الذي يمثل األيون املوجب عن اليس�ار واأليون الس�الب أو
صيغة األيون العديد الذرات عن اليمني.
الماغن�سيوم
Mg

كلوريد
Cl

الألومنيوم
Al

هيدروك�سيد
OH

ثان ًيا اكتب عدد تأكسد العنرص أو األيون العديد الذرات أسفل الرمز أو الصيغة.
Cl
1

Mg

OH

Al

2

1

3

ثال ًثا بدّ ل أعداد التأكس�د بني ش� ّق ْي ّ
املركب ،وإذا كان هناك عامل مشرتك بني أعداد
التأكس�د فاقس�م عىل هذا العامل حتى تصل إىل أبس�ط نس�بة عددي�ة .وجيب وضع
صيغة األيون العديد الذرات بني قوسني إذا وجد أكثر من أيون واحد منه يف ّ
املركب.
Cl
1

Mg
2

Mg Cl 2

OH
1

Al
3

Al (OH) 3

يش�تمل اجل�دول  4-5على معظ�م أسماء األيون�ات العدي�دة ال�ذرات وصيغها
الكيميائية.

الأيونات العديدة الذرات

اجلدول 4 -5
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اال�سم

الأيون

اال�سم

الأيون

الأمونيوم

NH 4 +

البيرايودات

IO 4 -

النيتريت

NO 2 -

الأ�سيتات

CH 3COO-

النترات

NO 3 -

الفو�سفات الثنائية الهيدروجين

H 2PO 4 -

الهيدروك�سيد

OH -

الكربونات

CO 3 2-

ال�سيانيد

CN -

الكبريتيت

SO 3 2-

البرمنجنات

MnO 4 -

الكبريتات

SO 4 2-

البيكربونات

HCO 3 -

الثيوكبريتات

S 2O 3 2-

الهيبوكلورايت

ClO -

البيروك�سيد

O 2 2-

الكلورايت

ClO 2 -

الكرومات

CrO 4 2-

الكلورات

ClO 3 -

ثنائي الكرومات

Cr 2O 7 2-

فوق الكلورات

ClO 4 -

الفو�سفات الهيدروجينية

HPO 4 2-

البرومات

BrO 3 -

الفو�سفات

PO 4 3-

الأيودات

IO 3 -

الزرنيخات

AsO 4 3-

ت�سمية املركبات الأيونية عند تسمية املركبات األيونية اتبع القواعد اآلتية:
�أو ًال يسمى األيون السالب أو ً
متبوعا باسم األيون املوجب.
ال
ً

ثان ًيا يف حالة األيون الس�الب األحادي الذرة يش�تق االسم من اسم العنرص مضا ًفا
إليه املقطع(يد).

ثال ًثا عند وجود أكثر من عدد تأكسد لأليون املوجب جيب أن تشري إىل عدد التأكسد
باألرقام الالتينية بعد اسم األيون املوجب.
راب ًعا عندما حيتوي املركب عىل أيون عديد الذرات نقوم بتس�ميته أو ً
ال ،ثم نس�مي
األيون املوجب.

وم�ن األمثلة عىل ذل�ك كلوريد الصودي�وم  ،NaClوبرومي�د الصوديوم ،NaBr
وأكسيد األلومنيوم  ،Al 2O 3وكلوريد الكوبلت  ،CoCl 2 IIوهيدروكسيد الصوديوم
 ،Cu(NOوأكسيد
 ،NaOHوكرومات الفضة ،Ag 2 CrO 4ونرتات النحاس  3) 2II
.Fe 2O
احلديد  ،FeO IIوأكسيد احلديد  3III



تمثيل التفاعالت الكيميائية
Representing Chemical Reactions

يس�تخدم الكيميائي�ون مع�ادالت لتمثي�ل التفاعلات الكيميائي�ة .وتوض�ح هذه
ِ
املتفاعلات وهي امل�واد التي توجد عند بداية التفاع�ل ،والنواتج وهي
املع�ادالت
ُ
املتكونة خالل التفاعل .كام يستعمل فيها سهم لتوضيح اجتاه التفاعل ،وفصل
املواد
ّ
املتفاعالت عن النواتج .وتكتب املتفاعالت عن يسار السهم ،والنواتج عن يمينه.
وعندما يكون هناك أكثر من متفاعل أو ناتج تس�تخدم
إش�ارة ( )+للفصل بني املتفاعلات أو النواتج .ويبني اجلدول  4-6الرم��وز امل�ستخدمة يف املع��ادالت الكيميائية
التعبري اآليت عنارص املعادلة الكيميائية:
الغر�ض
الرمز
الناتج  + 2الناتج  → 1املتفاعل  + 2املتفاعل 1
وتس�تخدم الرم�وز يف املع�ادالت لتوضي�ح احلال�ة
الفيزيائي�ة لكل مادة متفاعلة أو ناجت�ة؛ والتي قد تكون
يف احلالة الصلبة أو الس�ائلة أو الغازية أو مذابة يف املاء،
كام هو مبين يف اجلدول  .4-6ومن املهم توضيح هذه
الرم�وز حيث توضع بني أقواس وتكتب أس�فل صيغة
كل عنصر أو مرك�ب يف التفاع�ل الكيميائ�ي؛ ألهن�ا
تعطي أدلة عىل كيفية حدوث التفاعل الكيميائي.

+

يف�صل بين مادتين �أو �أكثر من المتفاعالت �أو النواتج

→

يف�صل المتفاعالت عن النواتج

⇋

يف�صل المتفاعالت عن النواتج ،وي�شير �إلى وجود تفاعل في
االتجاه المعاك�س �أي من النواتج �إلى المتفاعالت وي�سمى
التفاعل الخلفي �أو العك�سي.

()s

ي�شير �إلى الحالة ال�صلبة

()l

ي�شير �إلى الحالة ال�سائلة

()g

ي�شير �إلى الحالة الغازية

()aq

ي�شري �إىل املحلول املائي
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املعادالت الكيميائية اللفظية يمكنك اس�تعامل املعادالت اللفظية للتعبري عن
ٍّ
كل م�ن امل�واد املتفاعلة والناجتة يف التفاعالت الكيميائي�ة .وتصف املعادلة اللفظية
أدن�اه التفاع�ل بني األلومنيوم  Alوالربوم الس�ائل  Br 2املوضح يف الش�كل .4-5
فالس�حابة احلم�راء الظاهرة يف الص�ورة هي بروم فائض .وامل�ادة الفائضة هي التي
يبقى جزء منها غري متفاعل بعد انتهاء التفاعل .أما ناتج التفاعل الذي هو جسيامت
صلبة من بروميد األلومنيوم  AlBr 3فيستقر يف قعر الكأس.
الناتج ( → )1املتفاعل ( + )2املتفاعل ()1
بروميد األلومنيوم → الربوم  +األلومنيوم

ُتقرأ املعادلة اللفظية كام يأيت" :األلومنيوم والربوم يتفاعالن إلنتاج بروميد األلومنيوم".
ال�ش��كل  4-5الكيمي ��اء كغريه ��ا م ��ن
املج ��االت له ��ا لغـ ��ة متخ�ص�صـ ��ة ت�سمـ ��ح
بتـوا�ص ��ل مـعـلـوم ��ات مـعـيـنـ ��ة بـطـريــق ��ة
منتظم ��ة .فالتفاعـ ��ل ب�ي�ن الألـومنيـ ��وم
والـربوم ميـكـن و�صـفـه مبعـادلة لفظية� ،أو
مبعادلة كيميائية رمزية موزونة.

املفردات
مفردات علمية
الصيغة :تعبري يستخدم الرموز الكيميائية
لتمثيل التفاعل الكيميائي.
الصيغة الكيميائية للامء هي .H 2O

م�سائل تدريبية

املع��ادالت الكيميائية الرمزية تس�تخدم رم�وز العنارص وصي�غ املركبات يف
املعادل�ة الكيميائي�ة الرمزية للتعبري عن املتفاعلات والنواتج .فاملعادل�ة الكيميائية
الرمزي�ة للتفاعل بني األلومنيوم والربوم مثلاً تس�تخدم رم�زي األلومنيوم والربوم
وصيغة بروميد األلومنيوم بد ً
ال من الكلامت.
)Al (s) + Br 2(l) → Al Br 3(s

كيف يمكنك كتابة معادلة رمزية لتفاعل الكربون مع الكربيت لتكوين كربيتيد الكربون؟
كل من الكربيت والكربون صلب .اكتب أو ًال الصيغ الكيميائية للمتفاعالت عن يسار
الس�هم ،ثم افصل بين املتفاعالت بإش�ارة ( ،)+وأرش إىل احلال�ة الفيزيائية لكل منها.
→ )C (s) + S (s
ريا اكتب الصيغة الكيميائية للناتج عن يمني السهم ،وأرش إىل حالته الفيزيائية؛
وأخ ً
وهو يف هذه املعادلة ثاين كربيتيد الكربون السائل ،فتكون معادلة التفاعل الرمزية:
)C (s) + S (s) → CS 2(l
ومن املعادلة الرمزية نفهم أن الكربون الصلب يتفاعل مع الكربيت الصلب لينتجا
ثاين كربيتيد الكربون السائل.

اكتب معادالت كيميائية رمزية للمعادالت اللفظية اآلتية:
1.1بروميد اهليدروجني → هيدروجني  +بروم
2.2ثاين أكسيد الكربون → أكسجني  +أول أكسيد الكربون
3.3اكتب التوزيع اإللكرتوين لكل من ذرة البوتاسيوم  ،Kوذرة الكلور  ،Clإذا علمت أن األعداد الذرية هي17 ،19 :
عىل الرتتيب.
+
4.4اكتب الصيغة الكيميائية للمركب الناتج عن احتاد أيون املاغنسيوم  Mg2مع أيون النرتات .NO3
5.5حتفيز اكتب املعادلة اللفظية واملعادلة الكيميائية الرمزية للتفاعل اآليت :عند تس�خني كلورات البوتاسيومKClO 3
الصلبة ينتج كلوريد البوتاسيوم الصلب وغاز األكسجني.
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)AlBr 3(s

ذرة �ألومنيوم وثالث ذرات بروم

B
) r 2(l

ذرتا بروم

)Al (s

ال�ش��كل  4-6املعلوم ��ات الت ��ي تزودن ��ا بها
املعادلة الكيميائية الرمزية حمدودة .يف هذه
احلالة املعادلة الكيميائية الرمزية �صحيحة،
ولكنه ��ا ال تو�ض ��ح الع ��دد ال�صحي ��ح لل ��ذرات
املتفاعلة والناجتة.

ذرة �ألومنيوم

املعادالت الكيميائية الرمزية املوزونة تشبه املعادالت الرمزية املعادالت اللفظية
يف أهنا تفتقر إىل معلومات مهمة عن التفاعالت .تذكر مما درست أن قانون حفظ الكتلة
ينص عىل أنه خالل التغري الكيميائي ال تفنى املادة وال تستحدث إال بقدرة اهلل تعاىل .لذا
فاملع�ادالت الكيميائية جيب أن تظهر أن امل�ادة حمفوظة خالل التفاعل .فاملعادلة الرمزية
تفتق�ر إىل هذه املعلومات .انظر إىل الش�كل 4-6؛ حيث تظهر املعادلة الرمزية للتفاعل
بين األلومنيوم والربوم أن ذرة ألومنيوم واحدة تتفاعل مع ذريت بروم فتنتج مادة حتوي
ذرة ألومنيوم وثالث ذرات بروم .هل استحدثت ذرة بروم خالل التفاعل؟ الذرات ال
تس�تحدث يف التفاعلات الكيميائية ،كام ينص قانون حف�ظ الكتلة .ولتوضح ما حيدث
بصورة صحيحة نحتاج إىل املزيد من املعلومات.

لتمثيل التفاعل الكيميائي بمعادلة صحيحة؛ جيب أن تظهر املعادلة أعدا ًدا متساوية من
الذرات لكل من املتفاعالت والنواتج عىل جانبي الس�هم .وتس�مى مثل هذه املعادلة
املعادلة الكيميائية الرمزية املوزونة .واملعادلة الكيميائية املوزونة تعبري يستخدم الصيغ
الكيميائية لتوضيح أنواع املواد املتضمنة يف التفاعل الكيميائي وكمياهتا النسبية.

وزن المعادالت الكيميائية
Balancing Chemical Equations


تتفق معادلة التفاعل املوزونة بني األلومنيوم والربوم املبينة يف الشكل  4-7مع قانون
حفظ الكتلة .ولكي تزن املعادلة الكيميائية جيب أن جتد املعامالت الصحيحة للصيغ
الكيميائي�ة يف املعادل�ة الرمزية .املعام�ل يف املعادلة الكيميائية هو الع�دد الذي يكتب
قب�ل امل�ادة املتفاعلة أو الناجتة .وتك�ون املعامالت عادة أع�دا ًدا صحيحة ،وال تكتب
إذا كان�ت القيم�ة واحدً ا .وتصف املعامالت يف املعادلة املوزونة أبس�ط نس�بة عددية
صحيحة لكميات كل من املتفاعالت والنواتج.
)2AlBr 3(s

)3Br 2(l

)2Al (s

ذرتا �ألومنيوم و�ست ذرات بروم

�ست ذرات بروم

ذرتا �ألومنيوم

ال�ش��كل  4-7يت�س ��اوى ع ��دد ال ��ذرات يف كل
م ��ن املتفاعالت والن ��واجت يف املعادل ��ة الكيميائية
املوزون ��ة .ويف ه ��ذه احلال ��ة ،يتطلب وج ��ود ذرتي
�ألومنيوم و�ست ذرات بروم يف طريف املعادلة.
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خط��وات وزن املعادالت يمكن وزن أغلب املعادالت الكيميائي�ة باتباع اخلطوات املوضحة
يف اجلدول  .4-7فيمكنك مثلاً اس�تعامل هذه اخلطوات لكتاب�ة املعادلة الكيميائية للتفاعل بني
اهليدروجني ،H 2والكلور  Cl 2إلنتاج كلوريد اهليدروجني .HCl

اجلدول 4-7
اخلطوات

خطوات وزن املعادالت
العملية

1

اكتب معادلة كيميائية غير موزونة.
ت�أك ��د �أن ال�صي ��غ الكيميائي ��ة للمتفاع�ل�ات والنوات ��ج
�صحيحة ،و�أن الأ�سهم تف�صل المتفاعالت عن النواتج،
و�إ�ش ��ارة ( )+تف�ص ��ل بي ��ن كل م ��ن الم ��واد المتفاعل ��ة
والم ��واد الناتجة ،ووج ��ود الح ��االت الفيزيائية للمواد
المتفاعلة والمواد الناتجة.

2

عدّ ذرات العنا�صر في المتفاعالت.
تتفاعل ذرتا هيدرجين وذرتا كلور.

3

ع ّد ذرات العنا�صر في النواتج .
تنتج ذرة هيدروجين وذرة كلور.

4

غ ّي��ر المعامالت لتجعل عدد ذرات كل عن�صر هو
نف�س��ه في طرف��ي المعادلة .وال تغير �أب� �دًا �أي رقم
�ضم ��ن ال�صيغ ��ة الكيميائي ��ة لت ��زن معادل ��ة؛ لأن ذل ��ك
يغير نوع المادة.

5

اكت��ب املعامالت يف �أب�س��ط ن�س��بة ممكن��ة ،بحيث
تكون املعامالت �أ�صغر �أعداد �صحيحة ممكنة .فالن�سبة
) 1Cl 2: 1 H2 : 2HCl (1:1:2ه ��ي �أ�صغ ��ر ن�سب ��ة
ممكن ��ة ،لأنه ال ميكن اخت�صاره ��ا �أكرث من ذلك وتظل
�أعدادًا �صحيحة .

6

ت�أكد من عملك ت�أك��د �أن ال�صيغ الكيميائية مكتوبة
ب�ش ��كل �صحيح ،و�أن ع ��دد ذرات كل عن�صر هو نف�سه في
طرفي المعادلة.

مثال
)→	HCl (g

	)+	Cl 2(g

ذرة هيدروجني
وذرة كلور

	)H 2(g

ذرتا هيدروجني

ذرتا كلور

→ H 2 + Cl 2
 2ذرة كلور      2ذرة هيدرجني

HCl
 1ذرة كلور

 1 +ذرة هيدروجني

   H 2   +
Cl 2   →  2HCl
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 2ذرة هيدروجني  2 +ذرة كلور      2ذرة كلور        2ذرة هيدروجني

 2ذرة هيدروجني
 2ذرة كلور

 2ذرة هيدروجني

 2ذرة كلور

)H 2(g) + Cl 2(g) → 2HCl (g
1H 2 : 1 Cl 2: 2 HCl
1:1:2
)2HCl (g

→)Cl 2(g
 2ذرة كلور

)H 2(g

+

 2ذرة هيدروجني

 2ذرة هيدروجني
 2ذرة كلور
يوجد ذرتا هيدروجني وذرتا كلور يف كل من طريف املعادلة.

مثال 4-1

كتاب��ة معادلة كيميائية رمزية موزونة اكتب املعادل�ة الكيميائية الرمزية املوزونة للتفاعل بني
حمل�ول هيدروكس�يد الصوديوم وحملول بروميد الكالس�يوم إلنتاج هيدروكس�يد الكالس�يوم
الصلب وحملول بروميد الصوديوم.
1

حتليل امل�س�ألة

2

ح�ساب املطلوب

الكيمياء في واقع الحياة

هيدروك�سيد الكال�سيوم

لقد ُأعطيت املتفاعالت والنواتج يف التفاعل الكيميائي .لذا ابدأ بمعادلة كيميائية غري موزونة،
مستخد ًما اخلطوات يف اجلدول  4-7لوزهنا.
اكتب املعادلة الكيميائية غري املوزونة للتفاعل .تأكد من وضع املتفاعالت عن يس�ار الس�هم،
والنواتج عن يمينه .وافصل املواد بإشارة ( ،)+ووضح حاالهتا الفيزيائية.
)NaOH (aq) + CaBr 2(aq) → Ca(OH) 2(s) + NaBr (aq

ُع ّد ذرات كل عن�صر يف املتفاعالت
ع ّد ذرات كل عن�صر يف النواجت
1Ca, 2 O, 2 H, 1 Na, 1 Br
�أدخل املعام ��ل  2قبل  NaOHلوزن
→ )2NaOH (aq) + CaBr 2(s
ذرات الأك�سجني والهيدروجني.
)Ca(OH) 2(aq) + NaBr (aq
�أدخ ��ل املعام ��ل  2قب ��ل  NaBrلوزن
→ )2NaOH (aq) + CaBr  2(aq
ذرات ال�صوديوم والربوم.
)Ca(OH)  2(s) + 2NaBr (aq
اكتب املعامالت يف �أب�سط ن�سبة ممكنة.
2 : 1 : 1: 2
نسبة املعامالت
ت�أك ��د �أن عدد ذرات كل عن�ص ��ر هو
2Na, 2O, 2H, 1 Ca, 2 Br
النواتج
نف�سه يف طريف املعادلة.
2Na, 2O, 2H, 1 Ca, 2 Br
املتفاعالت
1Na, 1 O, 1 H, 1 Ca, 2 Br

3

تقومي الإجابة

الصي�غ الكيميائي�ة جلميع املواد مكتوبة بش�كل صحيح ،وعدد ذرات كل عنرص هو نفس�ه يف
طريف املعادلة ،واملعامالت مكتوبة يف أبسط نسبة ممكنة .واملعادلة املوزونة للتفاعل هي:
)2NaOH (aq) + CaBr 2(aq) → Ca(OH) 2(s) + 2NaBr (aq

الأحوا�ض املائية لل�شعب املرجانية
يـس�تخدم مـحلول هيدروكس�يد
الكالسيـوم املـائي فـي األحواض
املائي�ة للش�عب املرجاني�ة لتزويد
احليوانــ�ات  -ومنهـا احللــزون
واملرجــان -بعنرص الكالس�يوم؛
حيـ�ث يتفاعـل هيـــدروكس�يد
الكالس�يـــوم مــ�ع ثاين أكس�يد
الكرب�ون يف امل�اء إلنت�اج أيونات
الكالسيوم والبيكربونات.

وتس�تخـــدم حيوانات الش�عب
املرجانيـــ�ة الكالس�يوم يف بن�اء
أصدافهــــ�ا وأجهزهت�ا اهليكلية
بصورة قوية.

م�سائل تدريبية

اكتب معادالت كيميائية رمزية موزونة لكل من التفاعالت اآلتية:
6.6يتفاع�ل كلوري�د احلديد  IIIمع هيدروكس�يد الصودي�وم يف املاء إلنتاج هيدروكس�يد
احلديد  IIIالصلب وكلوريد الصوديوم.
7.7يتفاعل ثاين كربيتيد الكربون CS 2الس�ائل مع غاز األكس�جني إلنتاج غاز ثاين أكسيد
الكربون وغاز ثاين أكسيد الكربيت.SO 2

8.8حتفي��ز يتفاعل فل�ز اخلارصني مع مح�ض الكربيتيك إلنتاج غ�از اهليدروجني وحملول
كربيتات اخلارصني.
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وزن املعادالت الكيميائية
املتفاعالت يف
اجلانب الأي�سر

خطوة 1
اكتب معادلة كيميائية
غري موزونة

املتفاعالت

ال�شكل  4-8تتطلب درا�ستك للكيمياء
القدرة على وزن املعادالت .ا�ستعمل هذا
املخط ��ط مل�س ��اعدتك عل ��ى �إتق ��ان هذه
امله ��ارة .والح ��ظ �أن اخلط ��وات املرقمة
تقابل اخلطوات يف اجلدول .4-7

التقومي
الخالصة

4-1

خطوة 4

اخلطوتان  2و3

النواجت يف اجلانب
الأمين

عدد ذرات كل عن�صر يف
جهة الي�سار

غي املعامالت
رّ

عد الذرات

النواجت

خطوة 5
يجب �أن
يت�ساويا اخت�صر املعامالت �إىل
�أب�سط �صورة

خطوة 6

ت�أكد من عملك

عدد ذرات كل عن�صر يف
جهة اليمني

حتقي��ق قان��ون حف��ظ الكتلة لعل مفه�وم قان�ون حفظ الكتل�ة من أه�م املفاهيم
األساس�ية يف الكيمي�اء .ومجيع التفاعالت الكيميائية تتبع ه�ذا القانون الذي ينص عىل
أن امل�ادة ال تفن�ى وال تس�تحدث إال بق�درة اهلل تع�اىل  .وهلذا من الضروري أن حتتوي
املعادالت التي متثل التفاعالت الكيميائية عىل معلومات كافية توضح أن التفاعل حيقق
قانون حفظ الكتلة.

يلخص الش�كل  4-8خطوات وزن املعادالت .ولعلك جتد أن بعض املعادالت
الكيميائية يمكن وزهنا بسهولة ،يف حني أن وزن بعضها اآلخر صعب.

9.9

ف�سر ما أمهية وزن املعادالت الكيميائية؟
ّ

 قد تشري بعض التغريات الفيزيائية 1010عدّ د ثالثة من املؤرشات التي تدل عىل حدوث التفاعل الكيميائي.
1111اكتب التوزيع اإللكرتوين لكل من ذرة األلومنيوم  ،Alوذرة األكسجني  ،Oإذا
إىل حدوث تفاعل كيميائي.
علمت أن األعداد الذرية هي  8 ،13عىل الرتتيب.
 حيسب أقىص عدد من اإللكرتونات
3+
يمكن أن يس�توعبه مستوى الطاقة 1212اكت�ب الصيغة الكيميائية للمركب الناتج عن احت�اد أيون احلديد  Fe IIIمع
أيون األكسجني .O2-
الرئيس من املعادلة.e=2n2 :
 توفر املعادالت الكيميائية اللفظية 1313قارن بني املعادلة الكيميائية اللفظية واملعادلة الكيميائية الرمزية.
ف�س��ر مل�اذا جي�ب اختص�ار املعاملات يف املعادلة املوزونة إىل أبس�ط نس�بة من
والرمزي�ة معلوم�ات مهم�ة ع�ن ّ 1414
األعداد الصحيحة.
التفاعل الكيميائي.
توضح املعادلة الكيميائية املوزونة 1515ح ّلل هل يمكنك عند وزن معادلة كيميائية تعديل األرقام يف الصيغة الكيميائية؟
أن�واع املتفاعلات والنوات�ج يف 1616ق ّوم هل املعادلة اآلتية موزونة؟ إذا مل تكن كذلك فصحح املعامالت لوزهنا:
التفاعل الكيميائي وكمياهتا النسبية.


 


K
) 2CrO4(aq) + Pb(NO3) 2(aq) → KNO 3(aq) + PbCrO4(S

يتضم�ن وزن املعادل�ة تعدي�ل 1717ق ّوم يتفاعل حملول محض الفوسفـوريك املائي H 3PO4مـع حملول هيدروكسيد
املعاملات حت�ى يتس�اوى ع�دد
الكالسيـوم املائي Ca(OH) 2إلنتاج فوسفات الكالسيوم الصلبة Ca 3( PO4) 2
الذرات يف طريف املعادلة.
واملاء .اكتب معادلة كيميائية موزونة تعرب عن هذا التفاعل.
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4-2
الأهداف
ت�صنف التفاعالت الكيميائية.

رابط الدر�س الرقمي

ت�صنيف التفاعالت الكيميائي ة
Classifying Chemical Reactions

www.ien.edu.sa

تحدد مميزات األنواع المختلفة
هن��اك �أربع��ة �أن��واع م��ن التفاع�لات الكيميائي��ة ،ه��ي :التكوي��ن،
للتفاعالت الكيميائية.
واالحرتاق ،والتفكك ،والإحالل.
مراجعة املفردات
الرب��ط م��ع احلياة ق�د حتتاج إىل وقت طويل للعث�ور عىل كتاب ما يف مكتب�ة غري منظمة.

الفـلـــ��ز :عنصر يك�ون صل ًب�ا يف ل�ذا ُتصنف الكتب يف املكتبات يف جمموعات خمتلفة لتس�هيل عملي�ة البحث عنها .وكذلك
الغال�ب عند درجة حرارة الغرفة ،تصنف التفاعالت الكيميائية إىل أنواع خمتلفة.
وموصلاً جيدً ا للحرارة والكهرباء،
�أنواع التفاعالت الكيميائية Types of Chemical Reactions
والمعا عمو ًما.
ً
يصنف الكيميائيون التفاعالت الكيميائية لتنظيم األعداد الكبرية من هذه التفاعالت التي حتدث
املفردات اجلديدة
يوميا .إن معرفة أنواع التفاعالت الكيميائية تساعدك عىل تذكرها وفهمها ،كام تساعدك ً
أيضا
ًّ
تفاعل التكوين
عىل معرفة أنامط حدوثها وتوقع نواتج الكثري منها .وهناك عدة طرائق لتصنيف التفاعالت
تفاعل االحرتاق
الكيميائية ،من أبسطها تلك التي تصنف التفاعالت إىل أربعة أنواع ،هي :التكوين ،واالحرتاق،
تفاعل التفكك
والتف�كك ،واإلحالل .وقد تن�درج بعض التفاعالت حتت أكثر من ن�وع من هذه األنواع.
تفاعل اإلحالل البسيط

تفاعل اإلحالل املزدوج

الراسب

تفاعالت التكوين

Synthesis Reactions

تفاعل التكوين تفاعل كيميائي تتحد فيه مادتان أو أكثر لتكوين مادة واحدة ،ويمكن متثيله
A + B → AB
		
باملعادلة العامة اآلتية:
عندم�ا يتفاع�ل عنصران فإن التفاع�ل بينهام يكون دائًم�اً تفاعل تكوين .فعىل س�بيل املثال،
يتفاعل عنرص الصوديوم مع عنرص الكلور وينتج كلوريد الصوديوم ،انظر الش�كل .4-9
كما يمكن أن يتح�د مركبان لتكوي�ن مركب واحد .فمثلاً التفاعل بني أكس�يد الكالس�يوم
 Cهو تفاعل تكوين.
 H 2Oلتكوين هيدروكسيد الكالسيوم a(OH) 2
 CaOواملاء 
)CaO (s) + H 2O (l) → Ca(OH) 2(s
وهناك نوع آخر من تفاعالت التكوين يتضمن تفاعل مركب مع عنرص ،مثل تفاعل غاز ثاين
أكسيد الكربيت  S O 2مع غاز األكسجني  O 2لتكوين غاز ثالث أكسيد الكربيت .SO 3
)2SO 2(g) + O 2(g)  →2SO 3(g

ال�شكل  4-9يتفاعل عن�صرا ال�صوديوم والكلور
لتكوين مركب واحد ،هو كلوريد ال�صوديوم.

)2NaCl (s

)Cl 2(g

)2Na (s
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ال�ش��كل  4-10ال�ض ��وء الن ��اجت هن ��ا ه ��و
نتيجة تفاعل احرتاق ب�ي�ن الأك�سجني وفلزات
خمتلفة.

تفاعالت االحتراق

املفـردات
�أ�صل الكلمة
االحرتاق ( :)Combustionأصل هذه
الكلمة التيني  ،comburereوتعني حيرتق.

ال�شكل 4-11

Combustion Reactions

يمك�ن أن يصن�ف تفاع�ل التكوين بني األكس�جني وث�اين أكس�يد الكربيت عىل
أن�ه تفاعل احتراق ً
أيضا .يف تفاعل االحرتاق ،كالذي يظهر يف الش�كل ،4-10
يتحد األكس�جني مع مادة كيميائية ِ
مطل ًقا طاقة عىل شكل حرارة وضوء .ويمكن
لألكس�جني أن يتح�د هب�ذه الطريق�ة مع م�واد كثيرة خمتلفة ،مما جيع�ل تفاعالت
االحرتاق ش�ائعة .وملعرفة املزيد عن اكتش�اف التفاعالت الكيميائية سواء كانت
تفاعالت احرتاق أو غريها ،انظر الشكل  .4-11فيحدث تفاعل االحرتاق مثلاً
بني اهليدروجني واألكسجني عندما َّ
يسخن اهليدروجني؛ حيث يتكون املاء خالل
التفاعل ،وتنطلق كمية كبرية من الطاقة ،انظر الش�كل  .4-12كام حيدث تفاعل
احرتاق عند حرق الفحم للحصول عىل الطاقة ،بحسب املعادلة اآلتية:
)C (s) + O 2(g)→ CO 2(g

تفاعالت كيميائية من واقع الحياة

▼
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يف 1635م افتت�ح أول مصن�ع
للتفاعلات الكيميائي�ة يف والي�ة
بوس�طن األمريكي�ة ف�كان ينت�ج
املل�ح الصخ�ري ،ومكون�ات
البارود ،والشب الذي يستخدم يف
دباغة جلود احليوانات.

يف ع��ام 1800م أدت بعض أبحاث
النبات إىل اكتشاف معادلة كيميائيــة
موزونة لعملية البناء الضوئي.

يف 1775م أثبت أنطوين الفــوازييه
أن تفاعالت االحرتاق طاردة للطاقة،
وتتطلب وجود األكسجني.

▼

عم�ل الناس عىل م�ر العص�ور عىل فهم
الطاقة الناجتة ع�ن التفاعالت الكيميائية
واالستفادة منها يف حل مشاكلهم.

يف ع��ام 1885م اخترع
حمرك االحتراق الداخيل،
نموذجا
وقد صار فيام بعد
ً
للمحرك احلديث.

1 9 1 0 - 1909م ق�ام
العامل�ان األملاني�ان فرت�ز
هابر وكارل بوش بوضع
عملية لتحضري األمونيا.

)O 2(g

)2H 2O (g

)2H 2(g

ال�شكل  4-12يتك ��ون املاء خالل تفاعل االحرتاق
بني غازي الهيدروجني والأك�سجني.
حلل ملاذا يعد ه ��ذا التفاعل تفاعل احرتاق وتفاعل
تكوين � ً
أي�ضا؟

الح�ظ أن مجي�ع تفاعالت االحرتاق الت�ي ُذكرت هي تفاعالت تكوين ً
أيض�ا ،إال أنه ليس
كل تفاعلات االحرتاق تفاعلات تكوين .فمث ً
ال ينتج تفاعل احرتاق غ�از امليثان أكثر من
مركب ،كام هو مبني يف املعادلة اآلتية:
)CH 4(g) + 2O 2(g) → CO 2(g) + 2H 2O (g
امليث�ان ه�و املك�ون الرئي�س للغ�از الطبيع�ي ،وينتم�ي إىل جمموع�ة م�ن ّ
املركب�ات تس�مى
اهليدروكربون�ات ،وه�ي املكون األس�ايس للنفط .وحتت�وي اهليدروكربون�ات مجيعها عىل
كربون وهيدروجني ،وحترتق يف األكس�جني إلنتاج غاز ثاين أكس�يد الكربون واملاء وكمية
كبرية من الطاقة ،وهذا ما جيعل من النفط املصدر األسايس للطاقة يف حياتنا.

م�سائل تدريبية

اكتب معادالت كيميائية رمزية موزونة للتفاعالت اآلتية ،وصنف كل تفاعل منها:
 1818تفاعل األلومنيوم مع الكربيت إلنتاج كربيتيد األلومنيوم الصلب.

 1919تفاعل املاء مع غاز خامس أكسيد ثنائي النيرتوجني  N 2O 5إلنتاج محض النيرتيك.
2020تفاعل غازي ثاين أكس�يد النيرتوجني واألكس�جني ،إلنتاج غاز خامس أكسيد
ثنائي النيرتوجني.
 2121حتفي��ز تفاع�ل مح�ض الكربيتيك م�ع حملول هيدروكس�يد الصودي�وم إلنتاج
حملول كربيتات الصوديوم واملاء.

يف ع��ام  1952م غط�ى دخ�ان
كثيـف مـ�ن ثاين أكس�يد الكربيت
وبعض نواتج احرتاق الفحم مدينة
لن�دن م�دة مخس�ة أي�ام وتس�بب يف
 4000حالة وفاة.

▼

▼

1978-1974م أثبت الباحثون أن
الكلوروفلوروكربونات CFCs
تس�تنزف طبقة األوزون .لذلك تم
حظر اس�تعامل عل�ب ال�رش التي
تستعمل فيها .CFCs

يف عــام 2004م اكـتـش�ـــــف
الـعلامء أن الـطي�ور املـهاجــــرة
تسرتش�د بتفاعالت كيميائيـــــة
حتــ�دث يف أجس�امهــــا وتتأث�ر
باملجــــال املغناطيـيس لألرض.

يف عام  1995م استعان الباحثون بالـمجهر
الــ�ذري إلح�داث تفاعلات كيميائي�ة،
ومالحظة آلية حدوثها عىل املستوى اجلزيئي،
مما مهد هلندسة النانو.
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ال�ش��كل  4-13ينت ��ج ع ��ن تفكك
�أزيــ ��د ال�صــــودي ��وم NaN 3غـــــ ��از
النيرتوج�ي�ن .وه ��و التفاع ��ل ال ��ذي
ي�ستعم ��ل يف نف ��خ �أكيا� ��س اله ��واء يف
ال�سيارات.

المطويات

ضم�ن مطويتك معلومات من
ِّ
هذا القسم.

تفاعالت التفكك

Decomposition Reactions

تفاع�ل التفكك هو تفاع�ل يتفكك فيه مركب واحد إلنتاج عنرصي�ن أو أكثر أو مركبات جديدة.
وهلذا فإن تفاعالت التفكك هي عكس تفاعالت التكوين .ويمكن متثيلها باملعادلة العامة اآلتية:
AB → A + B

وغال ًبا ما حتتاج تفاعالت التفكك إىل مصدر للطاقة ،كاحلرارة أو الضوء أو الكهرباء .تتفكك
نرتات األمونيوم مثلاً إىل أكسيد النيرتوجني وماء عندما تسخن إىل درجة حرارة عالية:
∆   )NH 4NO3(S
)→ N 2O(g) + 2H 2O(g

الح�ظ أن هذا التفاعل يتضم�ن تفكك مادة متفاعلة واحدة إىل أكثر م�ن ناتج .ومن األمثلة
املشهورة عىل تفاعالت التفكك تفكك أزيد الصوديوم وفق املعادلة اآلتية:
)2NaN 3(s) → 2Na (s) + 3N 2(g
ويس�تعمل ه�ذا التفاع�ل يف نف�خ أكي�اس اهل�واء (أكي�اس السلامة) يف الس�يارات ،انظ�ر
الشكل 4-13؛ حيث يوضع يف الكيس مع األزيد جهاز يوفر إشارة كهربائية لبدء التفاعل.
منتجا غاز النيرتوجني الذي
وعندما ينش�ط اجلهاز نتيجة االصطدام يتحلل أزي�د الصوديوم ً
ينفخ الكيس برسعة.

م�سائل تدريبية

اكتب معادالت كيميائية رمزية موزونة لتفاعالت التحلل (التفكك) اآلتية:

2222يتفكك أكس�يد األلومنيوم الصلب عندما تسري فيه الكهرباء إىل ألومنيوم صلب
وغاز األكسجني .
2323يتفكك هيدروكسيد النيكل  IIالصلب إلنتاج أكسيد النيكل  IIالصلب واملاء.

2424حتفي��ز ينت�ج عن تس�خني كربون�ات الصودي�وم اهليدروجينية الصلب�ة كربونات
الصوديوم الذائبة وماء وغاز ثاين أكسيد الكربون.
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a

ال�شكل  4-14يف تفاعل الإحالل الب�سيط
حت ��ل ذرات عن�صر حمل ذرات عن�صر �آخر
يف مركب.

b

ليثيوم  +ماء

تفاعالت الإحالل

نحاس  +نرتات الفضة

Replacement Reactions

هن�اك الكثير من التفاعلات التي تتضمن إحلال عنرص حمل عنرص آخ�ر يف مركب،
وتسمى هذه التفاعالت تفاعالت اإلحالل .وهناك نوعان منها ،مها اإلحالل البسيط،
واإلحالل املزدوج.
تفاعالت اإلحالل البسيط :يبني الشكل ) 4-14 (aالتفاعل بني الليثيوم واملاء ،حيث حتل
فيه ذرة ليثيوم حمل ذرة واحدة من ذريت اهليدروجني يف املاء ،كام توضحه املعادلة اآلتية:
)2Li (s) + 2H 2O (l) → 2LiOH (aq) + H 2(g

ويس�مى التفاعل الذي حت�ل فيه ذرات عنرص حمل ذرات عنصر آخر يف مركب تفاعل
اإلحالل البسيط ،ويمكن متثيله باملعادلة العامة اآلتية:
A + BX → AX + B

الفل�ز حيل حم�ل اهليدروجني أو فل�ز آخر التفاعل بين الليثيوم واملاء أح�د األمثلة عىل
تفاعالت اإلحالل البسيط؛ حيث حتل فيه ذرة فلز حمل ذرة هيدروجني يف جزيء املاء.
وحيدث نوع آخر من اإلحالل البسيط عندما حيل فلز حمل فلز آخر يف مركب مذاب يف
امل�اء .يظهر الش�كل ( 4-14 )bحدوث تفاعل إحالل بس�يط عند وضع صفيحة من
النح�اس يف حملول مائي لنترات الفضة .فالبلورات املرتاكمة على قطعة النحاس هي
ذرات الفضة التي حلت حملها ذرات النحاس.
)Cu (s) + 2AgNO 3(aq) → Cu(NO 3 ) 2(aq) + 2Ag (s

ال حي�ل الفل�ز دائماً حمل فلز آخر يف مرك�ب مذاب يف املاء؛ وذل�ك ألن الفلزات ختتلف
يف نش�اطها ،ويقص�د بالنش�اط مق�درة الفل�ز على التفاع�ل م�ع م�ادة أخ�رى .ويبني
الش�كل  4-15سلس�لة النش�اط الكيميائ�ي لبع�ض الفل�زات .وتس�تخدم تفاعالت
اإلحلال يف حتدي�د موقع الفل�زات يف السلس�لة؛ حيث يوجد أنش�ط الفلزات يف أعىل
السلس�لة ،بينام يوجد أقلها ً
نشاطا يف أس�فلها .وقد رتبت اهلالوجينات ً
أيضا يف سلسلة
النشاط الكيميائي بحسب نشاطها ،كام هو مبني يف الشكل . 4-15

ال�ش��كل � 4-15سل�س ��لة الن�ش ��اط
الكيميائ ��ي كاملبين ��ة هن ��ا للفل ��زات
والهالوجين ��ات ه ��ي �أداة مفي ��دة يف
حتدي ��د �إمكاني ��ة ح ��دوث تفاعــــ ��ل
كـيميـائــ ��ي ،وحتديد ن ��واجت تفاعالت
الإحــالل الب�سيـــط.
الفلزات
ليثيوم
روبيديوم
بوتاسيوم
كالسيوم
صوديوم
ماغنسيوم
ألومنيوم
منجنيز
خارصني
حديد
نيكل
قصدير
رصاص
نحاس
فضة
بالتني
ذهب

األكثر ً
نشاطا

األقل ً
نشاطا

اهلالوجينات األكثر ً
نشاطا
فلور
كلور
بروم
يود
األقل ً
نشاطا

127

يمكنك استعامل سلسلة النشاط الكيميائي لتتوقع ما إذا كان سيحدث تفاعل أم ال .إن أي
فلز يمكنه أن حيل حمل أي فلز يقع بعده يف سلسلة النشاط الكيميائي ،ولكن ال يمكنه أن حيل
حمل أي فلز يقع قبله .فمثلاً حتل ذرات النحاس حمل ذرات الفضة يف حملـول نرتات الفضة،
ً
س�لكا من الفضة يف حملـول نرتات النحاس  IIفإن ذرات الفضـة ال حتل
ولكن لو وضعت
حم�ل ذرات النحاس؛ ألن الفضة تقع بعد النحاس يف سلس�لة النش�اط الكيميائي .وهلذا ال
حيدث تفاعل .ويستخدم الرمز ( )NRعادة للداللة عىل عدم حدوث تفاعل كيميائي.
Ag (s) + Cu(NO 3 ) 2(aq) → NR

ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ



ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ

تفاعالت اإلحالل
البسيط



الالفلز حيل حمل الالفلز هناك نوع ثالث من تفاعالت اإلحالل البسيط ،حيث حيل فيه الفلز
حم�ل الفل�ز آخر يف مركب .كام هو ش�ائع يف بعض تفاعلات اهلالوجين�ات .فاهلالوجينات
كالفل�زات؛ فه�ي تظه�ر مس�تويات خمتلف�ة من النش�اط يف تفاعلات اإلحلال .ويوضح
الش�كل  4-15سلس�لة النش�اط الكيميائ�ي للهالوجين�ات ،الت�ي تبين أن الفلور أنش�ط
نش�اطا .فاهلالوجني األنش�ط حيل حمل اهلالوجني األقل ً
ً
نشاطا يف
اهلالوجينات ،واليود أقلها
مرك�ب ذائب يف املاء .فالفلور مثلاً حيل حمل الربوم يف حملول مائي لربوميد الصوديوم.لكن
الحيل الربوم حمل الفلور يف حملول مائي لفلوريد الصوديوم.
)F 2(g)+ 2NaBr (aq)→ 2NaF (aq)+ Br 2(l
Br 2(l) + 2NaF (aq) → NR

ماذا قر�أت؟ ّ
و�ضح كيف حيدث تفاعل اإلحالل البسيط؟

مختبر حل المشكالت
تحليل التدرج في الخواص
كيف ُتف�سر ن�شاط الهالوجينات؟ تقع اهلالوجينات يف املجموعة
رق�م  17من اجلدول الدوري ،وخيربنا ه�ذا بأن للهالوجينات
بع�ض اخل�واص العام�ة؛ فجمي�ع اهلالوجين�ات ال فل�زات،
ويوجد يف مستويات طاقاهتا اخلارجية سبعة إلكرتونات .ومع
ذل�ك فلكل هالوجني ما يميزه م�ن اخلواص ،ومن ذلك مدى
قابلية التفاعل مع مادة أخرى.

التحليل

اهلالوجينات األكثر ً
نشاطا
فلور
كلور
بروم
يود

األقل ً
نشاطا

تفح�ص الش�كل املبني الذي يظه�ر ترتيب اهلالوجينات بحس�ب
نشاطها الكيميائي.

2.2ه�ل حي�ل الفل�ور حم�ل الكل�ور يف حمل�ول مائي
لكلوريد الصوديوم؟ فرس إجابتك.
3.3ادرس املعادلة اآلتية:

1.1فرس كيف تس�اعدك سلسلة نش�اط اهلالوجينات عىل توقع
ما إذا كان التفاعل سيحدث أم ال؟

ملاذا ال حيل اليود حمل الربوم؟
4.4أي اهلالوجينات يتفاعل أرسع مع الصوديوم؟

التفكري الناقد
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I 2(g)+ NaBr (aq)→ NR

مثال 4-2

تفاعالت الإحالل الب�سيط توقع نواتج التفاعالت الكيميائية اآلتية ،واكتب معادلة كيميائية رمزية موزونة متثل كلاًّ منها:
→ )Fe (s) + CuSO 4(aq
.a
→ )Br 2(l) + MgCl 2(aq
.b
.c

→ )Mg (s) + AlCl 3(aq

 1حتليل امل�س�ألة

اس�تخدم الش�كل  1-15لتحدد ما إذا كان كل من التفاعالت الكيميائية الس�ابقة س�يحدث أم ال ،وحدِّ د نواتج كل تفاعل
يتوقع حدوثه ،واكتب معادلة كيميائية رمزية متثل التفاعل ،و ِز هْنا.

 2ح�ساب املطلوب

a.aيقع احلديد قبل النحاس يف سلسلة النشاط الكيميائي .وهلذا فإن التفاعل سيحدث؛ ألن احلديد أنشط من النحاس .ويف
هذه احلالة حيل احلديد حمل النحاس ،وتكون املعادلة الكيميائية الرمزية للتفاعل عىل النحو اآليت:
)Fe (s) + CuSO 4(aq) → FeSO 4(aq) + Cu (s
وهذه املعادلة موزونة.

ً
نش�اطا من الكلور؛ ألنه يقع بعد الكلور يف سلس�لة النش�اط الكيميائي ،وهلذا ال حيدث تفاعل .ويمكن متثيل
b.bالربوم أقل
ذلك باملعادلة الكيميائية الرمزية اآلتية:
Br 2(l)+ MgCl 2(aq)→ NR

ويف هذه احلالة ال تتطلب املعادلة وز ًنا.

c.cيقع املاغنس�يوم قبل األلومنيوم يف سلس�لة النش�اط الكيميائي ،وهلذا فإن التفاعل س�يحدث؛ ألن املاغنس�يوم أنشط من
األلومنيوم .ويف هذه احلالة حيل املاغنسيوم حمل األلومنيوم ،وتكون املعادلة الكيميائية الرمزية غري املوزونة للتفاعل:
)Mg (s)+ AlCl 3(aq) → MgCl 2(aq) + Al (s
واملعادلة املوزونة هي3Mg (s) + 2AlCl 3(aq) → 3MgCl 2(aq) + 2Al (s)	:

 3تقومي الإجابة

تدعم سلسلة النشاط الكيميائي املوضحة يف الشكل  4-15التوقعات .املعادالت الكيميائية موزونة؛ ألن عدد الذرات هو
نفسه يف طريف املعادلة.

م�سائل تدريبية
توقع ما إذا كانت تفاعالت اإلحالل البسيط اآلتية ستحدث أم ال ،وأكمل املعادلة الكيميائية الرمزية لكل تفاعل يتوقع حدوثه ،ثم زهنا:
2525

→ )Zn (s) + NiCl 2(aq

2626

→ )Cl 2(g) + HF (aq

2727

→ )Fe (s) + Na 3PO 4(aq

2828حتفيز

→ )Al (s) + Pb(NO 3) 2(aq
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ال�ش��كل  4-16تتب ��ادل الأيون ��ات �أماكنه ��ا يف
تفاعالت الإحالل املزدوج كما يف تفاعل هيدروك�سيد
الكال�سيوم وحم�ض الهيدروكلوريك.

تفاعالت الإحالل املزدوج يس�مى التفاعل الذي يتم فيه تبادل األيونات بني مركبني
تفاعل اإلحالل املزدوج .انظر املعادلة العامة يف الشكل .4-16
يمثّ�ل الرم�زان  Aو  Bيف هذه املعادل�ة أيونني موجبني ،بينام يمثل الرم�زان  Xو  Yأيونني
وصارا مرتبطني بأيونني موجبني
سالبني .الحظ أن األيونني السالبني قد تبادال موقعيهام،
َ
ُ
التفاعل
خمتلفين ،وبمعن�ى آخ�ر ،حل  Xحم�ل  ،Yوحل  Yحمل  .Xوهلذا الس�بب يس�مى
تفاعل اإلحالل املزدوج .فتفاعل هيدروكس�يد الكالس�يوم مث ً
ال ومحض اهليدروكلوريك
املوضح يف املعادلة اآلتية هو إحالل مزدوج.
)Ca(OH) 2(aq) + 2HCl (aq) → CaCl 2(aq) + 2H 2O (l

 .Cl - , H + , OH - , Ca 2+الحظ أن األيونني السالبني Cl -
األيونـات يف التفاعل هي :

 Ca 2+و  ،H +عىل الرتتيب .كام أن
و OH -ق�د غيرّ ا موقعيهام ،وارتبطا باأليونني املوجبني 
تفاعل هيدروكسيد الصوديوم مع كلوريد النحاس  IIهو ً
أيضا تفاعل إحالل مزدوج.
)2NaOH (aq) + CuCl 2(aq) → 2NaCl (aq) + Cu(OH) 2(s
الح�ظ أن األيونين الس�البني  Cl -و OH -قد غّي�رّ ا موقعيهام وارتبط�ا بأيونني موجبني
آخرين Na +و  .Cu 2+ويظهـر مـن الشكـل  4-17أن نـاتج هـذا التفاعل مـادة صلبـة
ال تذوب يف املاء ،وهي هيدروكس�يد النحاس  .IIوتس�مى املادة الصلبة التي تنتج خالل
ٍ
حملول ما راس ًبا.
تفاعل كيميائي يف
ن��واجت تفاعالت الإحالل الـمزدوج إحدى املميزات األساس�ية لتفاعالت اإلحالل
املزدوج هي نوع الناتج املتكون عندما حيدث التفاعل .فجميع هذه التفاعالت تنتج ما ًء،
أو راس ًبا ،أو ً
غازا.
ال�شكل  4-17عندما ي�ضاف هيدروك�سيد ال�صوديوم
�إىل حمل ��ول كلوري ��د النحـــــا�س  ،IIتتب ��ادل �أيونات Cl-
و  OH -موقعيهما ،وينتـج عن التفاعل كلوريد ال�صوديوم
الذي يبقى ذائ ًبا يف الـمحلول ،وهيدروك�سيد النحــا�س II
الذي يرت�سب يف �صورة مادة �صلبة زرقاء اللون.
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اجلدول  4-8الخطوات الأ�سا�سية لكتابة المعادالت الكيميائية الموزونة لتفاعالت الإحالل المزدوج
مثـــــــال

الخطوات
.1اكتب ال�صيـغ الكيميائية للمتفاعالت.
.2ع ّي���ن الأيون���ات الموجب���ة وال�س���البة ف���ي كل
مركب.
 .3اربط بين كل �أيون موجب والأيون ال�سالب في
المركب الآخر.

Al(NO 3) 3 + H 2SO 4

 Al(NO 3) 3فيه Al 3+وNO 3-

H 2SO 4

 SO 4 2-يرتبط مع Al 3+
   NO 3يرتبط مع   H
-

 .6زن المعادلة.

+

Al 2 (SO 4) 3

 .4اكت���ب ال�ص���يـغ الكيميـائي���ة للنوات���ج م�س���تعي ًنا
بالخطوة .3
.5اكت���ب المعادل���ة الكيميائي���ة الكامل���ة لتفاع���ل
الإحالل المزدوج.

فيه    Hو  SO 4
+

2-

HNO 3
)Al 2(SO 4) 3(s) + HNO 3(aq
)Al 2(SO 4) 3(s) + 6HNO 3(aq

)Al(NO 3) 3(aq) + H 2SO 4(aq
)2Al(NO 3) 3(aq) + 3H 2SO 4(aq

يَ
تفاعل اإلحالل املزدوج اللذين نوقشا؛ حيث ينتج ماء عن تفاعل هيدروكسيد
ارجع إىل
الكالس�يوم م�ع محض اهليدروكلوري�ك ،وينتج ع�ن تفاعل هيدروكس�يد الصوديوم مع
كلوري�د النحاس IIراس�ب .وم�ن تفاعالت اإلحلال امل�زدوج التي ُتنتج ً
غ�ازا تفاعل
سيانيد البوتاسيوم  KCNومحض اهليدروبروميك .HBr
)KCN (aq) + HBr (aq) → KBr (aq) + HCN (g
ويبين اجلدول  4-8اخلطوات األساس�ية لكتاب�ة معادالت كيميائي�ة موزونة لتفاعالت
اإلحالل املزدوج.
ماذا قر�أت؟ �صف ما حيدث لأليونات السالبة يف تفاعالت اإلحالل املزدوج.

م�سائل تدريبية

اكتب معادالت كيميائية رمزية موزونة لتفاعالت اإلحالل املزدوج اآلتية:

معا إلنتاج يوديد الفضة الصلب وحملول نرتات الليثيوم.
 2929تتفاعل املادتان اللتان عن اليسار ً

 3030يتفاع�ل حمل�ول كلوريد الباريوم مع حمل�ول كربونات البوتاس�يوم إلنتاج كربونات الباري�وم الصلبة وحملول
كلوريد البوتاسيوم.
 3131يتفاع�ل حملول كربيتات الصوديوم م�ع حملول نرتات الرصاص  IIإلنتاج كربيتات
الرصاص  IIالصلبة وحملول نرتات الصوديوم.

 3232حتفي��ز يتفاع�ل مح�ض اإليثانويك (محض اخلل) CH 3COOHمع هيدروكس�يد
) gNO 3(aq
A
البوتاسيوم إلنتاج إيثانوات البوتاسيوم (خالت البوتاسيوم) واملاء.

)LiI (aq
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اجلدول 4-9

النواتج المتوقعة لبع�ض التفاعالت الكيميائية

نوع التفاعل

النواجت املتوقعة

املواد املتفاعلة

التكوين

•مادتان �أو �أكثر

•مركب واحد

االحتراق

•فلز و�أك�سجين
•الفلز و�أك�سجين
•مركب و�أك�سجين

•�أك�سيد الفلز
•�أك�سيد الالفلز
•�أك�سيدان �أو �أكثر

املعادلة العامة
A + B → AB
A + O 2→ AO

التفكك

مركب واحد

عن�صران �أو �أكثر و�/أو مركبات �أخرى

AB → A + B

الإحالل الب�سيط

فلز ومركب
الفلز ومركب

مركب جديد والفلز الم�ستعا�ض عنه
مركب جديد والالفلز الم�ستعا�ض عنه

A + BX → AX + B

الإحالل المزدوج

مركبان

مركبان مختلفان� ،أحدها �صلب� ،أو ماء� ،أو غاز.

AX + BY → AY + BX

يلخص اجلدول  4-9أنواع التفاعالت الكيميائية .يمكنك االستعانة باجلدول ملعرفة أنواع
التفاعالت املختلفة وتوقع نواجتها .عىل س�بيل املثال ،كيف حتدد نوع التفاعل بني أكس�يد
الكالسيوم الصلب وغاز ثاين أكسيد الكربون يف إنتاج كربونات الكالسيوم الصلبة؟

ً
أوال :اكتب املعادلة الكيميائية.
) aO (s) + CO 2(g) → CaCO 3(s
C

ثان ًيا :حدد ما حيدث يف التفاعل .يف هذه احلالة ،تتفاعل مادتان وينتج عنهام مركب واحد.

ثال ًثا :استعن باجلدول لتحديد نوع التفاعل .التفاعل هو تفاعل تكوين.

رابعا :تأكد من إجابتك بمقارنة معادلة التفاعل باملعادلة العامة لنوع التفاعل.
ً
)CaO (s) + CO 2(g) → CaCO 3(s
→ AB

التقومي

4-2

الخالصة
يس�هــــل تصنيف التفاعـــالت
ّ
الكيميائيــــة فهمها وتــــذكرها
وتعرفها.
ّ

تس�تخدم سلس�لـــــة النشـــاط
الكيميائ�ي للفلزات واهلالوجينات
يف تـــوق�ع ح�دوث تفاعلات
اإلحالل البسيط.
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3333

A + B

ِّ
و�ضح األنواع األربعة من التفاعالت الكيميائية وخواصها.

3434ا�شرح كيف تم ترتيب سلسلة النشاط الكيميائي للفلزات؟
 3535قارن بني تفاعالت اإلحالل البسيط واإلحالل املزدوج.
� 3636صف ماذا ينتج عن تفاعل اإلحالل املزدوج؟

� 3737ص��نّف .ما نوع التفاعل املرجح حدوثه عندما يتفاعل الباريوم مع الفلور؟
اكتب معادلة كيميائية موزونة للتفاعل.
فس إجابتك.
ّ 3838
ف�سر البيانات .هل يمكن للتفاعل اآليت أن حيدث؟ رّ
3Ni + 2AuBr 3 → 3NiBr 2+ 2Au

4-3

رابط الدر�س الرقمي

الأهداف
ت�صف املحاليل املائية.



التفاعالت يف املحاليل املائية
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Reactions in Aqueous Solutions

تكـت��ب مـع�ادالت أيـوني�ة
حت��دث تفاعالت الإح�لال امل��زدوج بني امل��واد يف املحاليل املائية،
كـاملة ومعادالت أيونية هنائية وت�ؤدي �إىل �إنتاج روا�سب� ،أو ماء� ،أو غازات.
للتفاعلات الكيميائي�ة فـ�ي الرب��ط مع احلياة يس�تعمل مس�حوق نكهة الليم�ون يف حتضري رشاب الليم�ون .فعندما
املحاليل املائية.

مكونة حملولاً له نكهة الليمون.
يضاف املسحوق إىل املاء فإن بلوراته تذوب فيه ّ

تتوق��ع ما إذا كانت التفاعالت
يف املحالي�ل املائية س�تؤدي إىل
عرف�ت س�اب ًقا أن املحل�ول خمل�وط متجانس .كما َّ
أن الكثري م�ن التفاعالت التي نوقش�ت
َ
إنتاج راسب ،أو ماء ،أو غاز.
أي تكون عىل ش�كل حماليل مائي�ة .واملحلول املائي حيتوي عىل
تتضم�ن موا ّد مذابة يف املاءْ ،
مكونات املحلول – فيسمى املذيب.
مراجعة املفردات
مادة أو أكثر مذابة يف املاء تسمى املذاب .أما املاء – أكرب ّ

المحاليل المائية

Aqueous Solutions

املحل��ول :خمل�وط متجان�س ق�د املركبات اجلزيئية يف املحلول املاء هو املذيب يف املحاليل املائية دائماً  ،أما املواد التي قد
حيوي مواد صلبة ،أو س�ائلة ،أو تذوب فيه فهي كثرية .فالسكروز (سكر املائدة) ،واإليثانول (الكحول) مها مركبان يذوبان
غازية.
تكون أيونات عندما تذوب
يف املحلول يف صورة جزيئات ،وهناك مواد جزيئية (تس�امهية) ّ
يكون أيون�ات اهليدروجني وأيونات
يف امل�اء .فاملرك�ب اجلزيئ�ي كلوريد اهليدروجني مثًل�اً
ّ
املفردات اجلديدة
الكلوريد عندما يذوب يف املاء ،كام هو مبني يف الش�كل  .4-18ويمكن متثيل عملية التأين
املحلول املائي
هذه باملعادلة اآلتية:
املذاب
+
)HCl (aq)→ H(aq
) + Cl -(aq
  
املذيب

املعادلة األيونية الكاملة
األيونات املتفرجة

املعادلة األيونية النهائية

ً
أمحاضا ،وهلذا
تسمى املركبات التي تنتج أيونات اهليدروجني ـ ومنها كلوريد اهليدروجني ـ
ف�إن حملول كلوريد اهليدروجني املائي ُيس�مى محض اهليدروكلوريك .وس�وف تعرف أكثر
عن األمحاض الح ًقا.

ال�ش��كل  4-18يتفكـ ��ك حمـ� ��ض
الهيـدروكلـوري ��ك  HClيف الـم ��اء �إلـ ��ى
�أيونـ ��ات هــيدروجـــــ�ي�ن  ،H +و�أيون ��ات
كلوريد.Cl -

H +
H 2O



 Cl
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املفردات
اال�س��ـتعمال الـعـلـم��ي مـقاب��ل
اال�ستعمال ال�شائع
املركب
اال�ستعمال العلمي :احتاد عنرصين
كيميائيا.
أو أكثر
ًّ

مل�ح الطع�ام مرك�ب ينت�ج ع�ن
احتاد عنصر الصوديوم مع عنرص
الكلور.

اال�س��تعمال ال�ش��ائع :كلمة تتكون
من مقطعني.

مل�ح الطع�ام يس�مى كلوري�د
الصوديوم.

املركب��ات الأيوني��ة يف املحلول تتك�ون املركب�ات األيونية من أيون�ات موجبة وأيونات
معا بروابط أيونية .وعندما تذوب املركبات األيونية يف املاء فإن أيوناهتا تنفصل
سالبة مرتبطة ً
بعضها عن بعض .وتس�مى هذه العملية التفكك .فاملحلول املائي لكلوريد الصوديوم مثلاً
حيتوي عىل أيونات Na +و.Cl -

�أنواع التفاعالت في المحاليل المائية
Types of Reactions in Aqueous Solutions
عن�د مزج حملولني مائيني حيوي�ان أيونات ذائبة فإن األيونات ق�د تتفاعل بعضها مع بعض.
وكثير من هذه التفاعالت تفاعلات إحالل مزدوج ،ويمكن أن ت�ؤدي إىل ثالثة أنواع من
النوات�ج هي :راس�ب ،أو ماء ،أو غاز .أما جزيئ�ات املذيب ـ وهي يف الغالب جزيئات ماء ـ
فال تتفاعل عاد ًة.
التفاعالت التي تك ّون روا�سب بعض التفاعالت التي حتدث يف املحاليل املائية تنتج رواسب.
فمثلاً  ،عند خلط حملول هيدروكسيد الصوديوم مع حملول كلوريد النحاس  IIحيدث تفاعل
إحالل مزدوج يؤدي إىل تكوين راسب من هيدروكسيد النحاس .II
)2NaOH (aq) + CuCl 2(aq)→ 2NaCl (aq)+ Cu(OH) 2(s
الحظ أن املعادلة الكيميائية ال توضح بعض تفاصيل هذا التفاعل؛ فهيدروكسيد الصوديوم
وكلوري�د النح�اس  IIمركبـات أيونية ،وهلذا فهام يوجـدان يف حملوليهام عىل ش�كل أيونات
 Cl - , Cu 2+كام هو مبني يف الش�كل  .4-19وعند مزج املحلولني تتحد
   , OH  , Na +

أيونات Cu 2+مع أيونات OH -لتكوين راس�ب من هيدروكسيد النحاس .Cu(OH) 2
أما أيونات  Cl -و Na +فتبقى ذائبة يف املحلول.
-

Cl

ال�ش��كل  4-19يتف ��كك  NaOHيف
امل ��اء �إىل �أي ��وين  Na +و ،OH -كـم ��ا
يتفكك� CuCl 2إىل �أيوين Cu 2+و.Cl -

H 2O
H2 O

متفاعل

Cl -

2+

Cu

H2 O

Cl -

)

CuCl 2 (aq

Cu 2+
Cu 2+

CuCl2
)(aq
)(aq

CuCl2

OH -

-

OHمتفاعل

-

OHH O
2

Na+

)Cl (aq

+ Na

Na+

)H) 2 (s
Cu(O

Cu(OH)2 + NaCl
)(s
)(aq
Cu(OH)2 + NaCl
)(s
)(aq

نواجت
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H2 O
+

Na

NaOH

)(aq

NaOH

)(aq

)H (aq

H 2O
NaO

OK P L

5.5أض�ف حمل�ول ملح إبس�وم ببطء إىل حمل�ول ،NaOH
الحظ تفاع ًال يك ّون را�س ًبا
وسجل مالحظاتك.
كيف يك ّون حملوالن مادة �صلبة؟
6.6حرك املحلول الناتج ،وسجل مالحظاتك.
خطوات العمل
7.7ات�رك الراس�ب حتى يس�تقر ،ثم افصل الس�ائل عنه يف
العمليةFHBعىلAK
السالمةF
بطاقة G
I 1N
A
B
C .100
D mL
التجاربL GCIM
JLPيف O
N
سعته AE
مدرج BF
خمبار ACG
عنيBDH CE I .
منصة DFJ
EG
دليل HJDN
K
IE
K
M
امأل LH
M
O1.
PJ
8.8ختلص من الراسب كام يرشدك معلمك.
مقطرا يف كأس سعتها .150 mL
 2.2ضع  50 mLما ًء
ً
 3.3زن  4 gم�ن حبيبات  ،NaOHثم أضفه�ا بالتدريج حبيبة
بعد أخرى إىل الكأس .واحرص عىل حتريك املحلول بساق
التحريك حتى تذوب كل حبيبة متا ًما قبل إضافة األخرى.
4.4زن  6 gم�ن ملح إبس�وم (كربيتات املاغنس�يوم،)MgSO 4
وضعها يف كأس أخرى سعتها  ،150 mLثم أضف 50 mL
م�اء
مقط�را إىل امللح ،وحركه بس�اق التحري�ك حتى يذوب
ً
امللح متا ًما.

التحليل
 1.1اكت�ب معادل�ة كيميائي�ة رمزي�ة موزون�ة للتفاعل بني
 NaOHو  .MgSO4والح�ظ أن أغل�ب مركب�ات
الكربيتات توجد يف صورة أيونات يف املحاليل املائية.
2.2اكتب املعادلة األيونية الكاملة هلذا التفاعل.
 3.3ح�دد أي األيونات متفرجة ،ثم اكتب املعادلة األيونية
النهائية للتفاعل.

املعادالت الأيونية لتوضيح تفاصيل التفاعالت التي تتضمن أيونات يف املحاليل املائية،
يس�تخدم الكيميائي�ون املعادالت األيونية ،وه�ي ختتلف عن املع�ادالت الكيميائية الرمزية
املوزون�ة يف ّ
أن املواد التي تكون عىل ش�كل أيونات يف املحل�ول تكتب كأيونات يف املعادلة.
فلك�ي تكت�ب املعادل�ة األيوني�ة لتفاع�ل حمل�ويل  NaOHو  CuCl 2مثًل�اً جي�ب أن تكتب
ْ
املتفاعالت والناتج  NaClعىل شكل أيونات.
2Na +  (aq)+ 2OH  -  (aq) + Cu2+
    (aq)+ 2Cl→)     (aq
2Na+
     (aq)+ 2Cl)     (aq)+ Cu(OH) 2(s

و ُتس�مى املعادلة التي تبني اجلس�يامت يف املحلول املعادلة األيونية الكاملة .الحظ أن أيونات
أي أهنا مل تشارك يف التفاعل ،وهلذا
الصوديوم والكلور مواد متفاعلة وناجتة يف الوقت نفسهْ ،
تسمى األيونات املتفرجة .وعند شطب هذه األيونات من طريف املعادلة األيونية حتصل عىل
ما يسمى املعادلة األيونية النهائية ،وهي تشتمل عىل اجلسيامت املشاركة يف التفاعل فقط.
2Na +  (aq)+ 2OH  -  (aq) + Cu2+
    (aq)+ 2Cl→)     (aq
2Na+
     (aq)+ 2Cl)     (aq)+ Cu(OH) 2(s

الحظ أنه مل يتبق سوى أيونات اهليدروكسيد والنحاس يف املعادلة األيونية النهائية املوضحة
أدناه:
2OH)    (aq) + Cu 2+  (aq) → Cu(OH) 2(s

ماذا قر�أت؟ قارن فيم ختتلف املعادالت األيونية عن املعادالت الرمزية الكيميائية؟
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مثال 4-3

التفاع�لات الت��ي تك ّون را�س ًبا اكتب املعادل�ة الكيميائية الرمزية املوزونة ،واأليونية الكامل�ة ،واأليونية النهائية لتفاعل حملول
يكون راس ًبا من كربونات الباريوم.
نرتات الباريوم مع حملول كربونات الصوديوم الذي ّ

 1حتليل امل�س�ألة

لقد ُأعطيت أسامء املركبات للمواد املتفاعلة والنواتج .لكتابة معادلة كيميائية موزونة للتفاعل جيب أن حتدد الكميات النسبية
للم�واد املتفاعل�ة والناجت�ة .ولكتابة املعادلة األيوني�ة الكاملة حتتاج إىل توضيح احل�االت األيونية للم�واد املتفاعلة والناجتة.
وبشطب األيونات املتفرجة من طريف هذه املعادلة يمكنك كتابة املعادلة األيونية النهائية.
2

ح�ساب املطلوب

اكتب الصيغ الكيميائية الصحيحة واحلاالت الفيزيائية لكل املواد يف التفاعل:
)Ba(NO 3) 2(aq) + Na 2CO 3(aq) → BaCO 3(s) + NaNO 3(aq

زن املعادلة الكيميائية الرمزية

)Ba(NO 3) 2(aq) + Na 2CO 3(aq) → BaCO 3(s) + 2NaNO 3(aq
→ )Ba 2+  (aq) + 2NO 3 -  (aq) + 2Na +  (aq) + CO 3 2-  (aq

و�ض ��ح �أيون ��ات امل ��واد املتفاعل ��ة
والناجتة
) aCO 3(s) + 2Na +  (aq) + 2NO 3 -  (aq
B

→ )Ba 2+  (aq) + 2NO 3 -  (aq) + 2Na +  (aq) + CO 3 2-  (aq

اح ��ذف الأيون ��ات املتفرج ��ة م ��ن
املعادلة الأيونية الكاملة
 aCO 3(s) + 2Na +  (aq) + 2
B
) NO 3 -  (aq
اكتب املعادلة الأيونية النهائية
3

)Ba 2+  (aq) + CO 3  2-  (aq) → BaCO 3(s

تقومي الإجابة

املع�ادالت موزون�ة؛ ألن عدد الذرات هو نفس�ه يف طرفيها .وتش�تمل املعادلة األيونية النهائية عىل عدد أق�ل من املواد ،وتبني
األيونات املتفاعلة لتكوين الراسب (املادة الصلبة).

م�سائل تدريبية
تكون راس� ًبا،
اكت�ب مع�ادالت كيميائي�ة رمزية موزون�ة ،وأيونية كاملة ،وأيوني�ة هنائية لكل من التفاعلات اآلتية التي قد ّ
مستخد ًما ( )NRلبيان عدم حدوث تفاعل.
تكون راسب من يوديد الفضة.
 3939عند خلط حملويل يوديد البوتاسيوم  KIونرتات الفضة ّ

4040عن�د خل�ط حمل�ويل فوس�فات األموني�وم وكربيت�ات الصودي�وم مل يتك�ون أي راس�ب ،ومل يتصاع�د أي غ�از.

تكون راسب من هيدروكسيد األلومنيوم.
4141عند خلط حملويل كلوريد األلومنيوم وهيدروكسيد الصوديوم ّ
تكون راسب من كربيتات الكالسيوم.
4242عند خلط حملويل كربيتات الليثيوم ونرتات الكالسيوم ّ

تكون راسب حيتوي عىل املنجنيز.
4343حتفيز عند خلط حملويل كربونات الصوديوم وكلوريد املنجنيز اخلاميس (ّ )V
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H 2 O

ال�ش��كل  4-20يت�أي ��ن برومي ��د الهيدروج�ي�ن  -حم� ��ض
الهيدروبرومي ��ك  HBr -يف امل ��اء �إىل H +و .Br -ويتف ��كك
هيدروك�سي ��د ال�صودي ��وم �إىل Na +و OH -يف امل ��اء � ً
أي�ضا،
فتتفاع ��ل �أيون ��ات الهيدروجني و�أيون ��ات الهيدروك�سيد وتك ّون
املاء.

-

  Br
+

  H

)HBr (aq

املتفاعالت

حدد الأيونات ال�سالبة والأيونات املوجبة يف هذا التفاعل.
-

-

  OH

  Br
H 2O

+

  Na

Na +





)H 2O (l) + NaBr (aq

)NaOH (aq

H 2O

املتفاعالت

النواجت

التفاع�لات التي تك�� ّون ماء هذا النوع من تفاعالت اإلحلال املزدوج يؤدي إىل
تكوي�ن جزيئات ماء ،في�زداد عدد جزيئات املاء (املذيب) .وبخالف التفاعالت التي
يتكون فيها راس�ب ،ال يالحظ يف هذا النوع من التفاعالت دليل عىل حدوث تفاعل
كيميائي؛ ألن املاء عديم اللون والرائحة ،كام أنه ّ
يشكل أغلب املحلول .فعندما ختلط
حملول محض اهليدروبروميك  HBrمثلاً مع حملول هيدروكس�يد الصوديوم NaOH
كما هو مبني يف الش�كل  ،4-20حيدث تفاعل إحالل م�زدوج ،ويتكون ماء ،كام هو
موضح يف املعادلة اآلتية:
)HBr (aq) + NaOH (aq) → H 2O (l) + NaBr (aq
وينت�ج ع�ن التفاعل بروميد الصوديوم ،ويكون يف ص�ورة أيونات يف املحلول املائي.
وتوضح املعادلة األيونية الكاملة للتفاعل هذه األيونات:
+
-
→ )H    (aq) + Br    (aq) + Na +  (aq) + OH -  (aq
)H 2O (l) + Na +  (aq) + Br −  (aq
لو دققت يف هذه املعادلة فس�وف تالحظ أن األيونات املتفاعلة هي أيونات اهليدروجني
وأيون�ات اهليدروكس�يد؛ ألن كلاًّ م�ن أيون�ات الصودي�وم وأيونات الربومي�د أيونات
متفرجة .وإذا حذفت األيونات املتفرجة فستبقى فقط األيونات التي تشارك يف التفاعل.
→ )  + Na +  (aq) + OH -  (aq
)H +  (aq) + Br - (aq

 
)H 2O (l) + Na +  (aq) + Br − (aq
وتكون املعادلة األيونية النهائية للتفاعل كاآليت:
)H +  (aq) + OH -  (aq) → H 2O (l

ماذا قر�أت؟ ح ّلل ملاذا تس�مى أيون�ات الصوديوم وأيونات الربوميد يف تفاعل
حملول هيدروكسيد الصوديوم مع محض اهليدروبروميك أيونات متفرجة؟
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مثال 4-4

التفاع�لات الت��ي تك��ون ماء اكتب املعادلة الكيميائي�ة الرمزية املوزونة ،واأليونية الكاملة ،واأليوني�ة النهائية لتفاعل محض
يكون ماء وحملول كلوريد الليثيوم.
اهليدروكلوريك مع حملول هيدروكسيد الليثيوم الذي ّ
1

حتليل امل�س�ألة

2

ح�ساب املطلوب

لق�د ُأعطي�ت املتفاعالت والنوات�ج .لكتابة معادلة كيميائي�ة موزونة للتفاعل جي�ب أن حتدد الصي�غ الكيميائية والكميات
النسبية للمتفاعالت والنواتج .ولكتابة املعادلة األيونية الكاملة حتتاج إىل توضيح احلاالت األيونية للمتفاعالت والنواتج.
وبشطب األيونات املتفرجة من طريف املعادلة يمكنك كتابة املعادلة األيونية النهائية.
اكتب معادلة كيميائية رمزية للتفاعل ،ثم زهنا.

H
) Cl (aq)+ LiOH (aq)→ H 2O (l)+ LiCl (aq

H
و�ض ��ح �أيون ��ات امل ��واد املتفاعل ��ة )  +  (aq) + Cl -  (aq) + Li +  (aq)+ OH -  (aq)→ H 2 O (l) + Li +  (aq) + Cl -  (aq

والناجتة.



H
اح ��ذف الأيون ��ات املتفرج ��ة م ��ن )  +  (aq) + Cl -  (aq) + Li +  (aq) + OH -  (aq) → H 2O (l) + Li +  (aq) + Cl -  (aq

املعادلة الأيونية الكاملة.

اكتب املعادلة الأيونية النهائية.
3


H
)  +  (aq) + OH -  (aq) → H 2 O (l

تقومي الإجابة

تشتمل املعادلة األيونية النهائية عىل عدد أقل من املواد ،وتبني األيونات املتفاعلة التي تكون املاء.

م�سائل تدريبية
اكتب معادالت كيميائية رمزية موزونة ،وأيونية كاملة ،وأيونية هنائية للتفاعالت بني املواد اآلتية ،التي تنتج ماء.

4444عند خلط محض الكربيتيك H 2 SO 4بمحلول هيدروكسيد البوتاسيوم ينتج ماء وحملول كربيتات البوتاسيوم.
4545عند خلط محض اهليدروكلوريك  HClبمحلول هيدروكسيد الكالسيوم ينتج ماء وحملول كلوريد الكالسيوم.
4646عند خلط محض النيرتيك  HNO 3بمحلول هيدروكسيد األمونيوم ينتج ماء وحملول نرتات األمونيوم.

4747عند خلط كربيتيد اهليدروجني  H 2Sبمحلول هيدروكسيد الكالسيوم ينتج ماء وحملول كربيتيد الكالسيوم.

4848حتفيز عند خلط محض البنزويك C 6 H 5 COOHوهيدروكسيد املاغنسيوم يتكون ماء وبنزوات املاغنسيوم.
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التفاعالت التي تك ّون غازات ينتج عن هذا النوع من تفاعالت اإلحالل املزدوج
تكوين غازات ،مثل ،CO 2و  ،HCNو .H 2Sفعندما ختلط محض اهليدرويوديك HI
بمحل�ول كربيتيد الليثي�وم Li 2Sيتصاعد غ�از كربيتيد اهليدروجين  ،H 2Sكام ينتج
يوديد الليثيوم  LiIالذي يظل ذائ ًبا يف املحلول.
)2HI (aq) + Li 2S (aq) → H 2S (g) + 2LiI (aq
وما عدا H 2Sفإن مجيع املواد يف التفاعل توجد عىل ش�كل أيونات .لذا يمكنك كتابة
املعادلة األيونية الكاملة للتفاعل عىل النحو اآليت:
)2H +  (aq)+ 2I −  (aq) + 2Li +  (aq) + S 2−(aq
→    
)H 2S (g) + 2Li +  (aq) + 2I −  (aq

وبح�ذف األيونات املتفرجة يمكنك احلص�ول عىل املعادلة األيوني�ة النهائية للتفاعل،
وهي:
)2H +  (aq) + S 2-  (aq) → H 2S (g
ويعد التفاعل يف التجربة االستهاللية التى كنت قد أجريتها يف بداية هذا الفصل مثالاً

تكون ً
غ�ازا؛ فالفقاعات التي تكون�ت خالل التفاعل هي
آخ�ر على التفاعالت التي ّ
غاز ثاين أكسيد الكربون.

ومن التفاعالت التي تنتج غاز ثاين أكس�يد الكربون ً
أيضا ما حيدث يف املطبخ عندما
ختل�ط اخل�ل بصودا اخلب�ز .فاخلل حمل�ول مائ�ي حلم�ض اإليثانويك ،وص�ودا اخلبز
معا يتفاعالن ويتصاعد
عبارة عن كربونات الصودي�وم اهليدروجينية .وعند خلطهام ً
غاز ،CO 2 كام هو موضح يف الشكل .4-21
وهناك تفاعل آخر مشابه لتفاعل اخلل مع صودا اخلبز ،حيدث عندما ختلط أي حملول
محيض مع كربونات الصوديوم اهليدروجينية (بيكربونات الصوديوم).
ال�ش��كل  4-21عندما يتفاعل اخلل مع
�ص ��ودا اخلب ��ز NaHCO3يحدث ت�صاعد
�سريع لغاز ثاين �أك�سيد الكربون.CO2
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ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ



ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ

تفاعالت اإلحالل
المزدوج



ويف احلاالت مجيعها جيب أن حيدث تفاعالن متزامنان يف املحلول لينتج غاز ثاين أكسيد
الكربون .أحد هذي�ن التفاعلني تفاعل إحالل مزدوج ،واآلخر تفاعل تفكك .فعندما
تذيب كربونات الصودي�وم اهليدروجينية مثلاً يف محض اهليدروكلوريك حيدث تفاعل
إحالل مزدوج ،وينتج غاز ،انظر الشكل .4-21
فكلوري�د الصودي�وم م�ادة أيونية تبقى يف املاء عىل ش�كل أيون�ات منفصلة .أما محض
الكربوني�ك H 2CO 3فيتف�كك بمج�رد تكون�ه إىل م�اء وغاز ث�اين أكس�يد الكربون.
فاهليدروجين يف مح�ض اهليدروكلوري�ك والصودي�وم يف كربون�ات الصودي�وم
اهليدروجينة حيل كل منهام حمل اآلخر.
)HCl (aq) + NaHCO 3(aq) → H 2CO 3(aq) + NaCl (aq

لكن بمجرد أن يتكون محض الكربونيك H 2CO 3يتفكك مكو ًنا املاء وغاز ثاين أكسيد
الكربون .وهذا عكس ما حيدث للمواد األيونية ومنها كلوريد الصوديوم؛ حيث تبقى
أيوناهتا منفصلة يف املحلول.
)H 2 CO 3(aq)→H 2O (l) + CO 2(g
ويمكن�ك -كام جتم�ع املع�ادالت الرياضية -أن جتم�ع معادلتي التفاعلين وأن متثلهام
بمعادلة كيميائية تسمى املعادلة الكلية للتفاعل.

املعادلة :1
املعادلة :2
املعادلة الكلية:

)HCl (aq)+ NaHCO 3(aq) → HaCO 3(aq) + NaCl (aq
)H 2CO 3(aq) → H 2O (l) + CO 2(g
→ )HCl (aq) + NaHCO 3(aq) + H 2CO 3(aq
H
) 2CO 3(aq)+ NaCl (aq) + H 2 O (l) + CO 2(g

وبحذف H 2CO 3من طريف املعادلة حتصل عىل ما يسمى املعادلة النهائية للتفاعل.
)HCl (aq) + NaHCO 3(aq) → H 2O (l) + CO 2(g)+ NaCl (aq

هذا ،ويمكنك كتابة املعادلة األيونية الكاملة كاآليت:
→ )H +  (aq) + Cl -(aq)+ Na +  (aq) + HCO -  3(aq
)H 2O (l) + CO 2(g)+ Na +  (aq)+ Cl -  (aq
وتالح�ظ أن أيون�ات الصوديوم وأيونات الكل�ور هي األيونات املتفرج�ة ،لذا يمكن
حذفها من طريف املعادلة ،وكتابة املعادلة األيونية النهائية للتفاعل كاآليت:
)H +  (aq) + HCO3(aq) → H 2 O (l)+ CO 2(g
ماذا قر�أت؟ �صف ما املعادلة النهائية للتفاعل؟
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مثال 4-5

التفاع�لات الت��ي تك ّون غازات اكتب اًّ
كل م�ن املعادلة الكيميائية الرمزي�ة املوزونة ،واأليونية الكامل�ة ،واأليونية النهائية
للتفاع�ل بين مح�ض اهليدروكلوريك وحمل�ول كربيتيد الصودي�وم  ،والذي ينتج عن�ه غاز كربيتي�د اهليدروجني وحملول
كلوريد الصوديوم.

 1حتليل امل�س�ألة

لق�د ُأعطي�ت املعادل�ة اللفظية للتفاع�ل بني مح�ض اهليدروكلوريك  HClوكربيتي�د الصوديوم .Na 2Sجي�ب أن تكتب
املعادل�ة الكيميائي�ة الرمزية للتفاع�ل وتزهنا .ولكتابة املعادلة األيوني�ة الكاملة جيب أن توضح احل�االت األيونية للمواد
املتفاعلة والناجتة .وبحذف األيونات املتفرجة من املعادلة األيونية الكاملة يمكنك كتابة املعادلة األيونية النهائية.

 2ح�ساب املطلوب
اكتب املعادلة الكيميائية الصحيحة للتفاعل.

)HCl (aq) + Na 2S (aq) → H 2S (g) + NaCl (aq

زن املعادلة الكيميائية

)2HCl (aq) + Na 2S (aq) → H 2S (g) + 2NaCl (aq

و�ضح �أيونات املواد املتفاعلة والناجتة

→ )2H +  (aq) + 2Cl −  (aq) + 2Na +  (aq) + S 2-  (aq
)H 2S (g) + 2Na +  (aq) + 2Cl −  (aq
→ )2H +  (aq)+ 2Cl −  (aq) + 2Na +  (aq) + S 2-  (aq

احذف الأيونات املتفرجة من املعادلة
الأيونية الكاملة
) 2S (g) + 2Na +  (aq) + 2Cl −  (aq
H
اكتب املعادلة الأيونية النهائية ب�أ�صغر
ن�سبة عددية �صحيحة.

)2H +  (aq) + S 2-  (aq) → H 2S (g

 3تقومي الإجابة
املعادلة األيونية الكلية تبني األيونات املشاركة يف التفاعل.

م�سائل تدريبية
اكتب املعادالت الكيميائية الرمزية املوزونة ،واأليونية الكاملة ،واأليونية النهائية للتفاعالت اآلتية:

4949يتفاع�ل مح�ض ف�وق الكلوريك HClO 4مع حمل�ول كربونات الصودي�وم لتكوين غاز ثاين أكس�يد الكربون واملاء
وحملول كلورات الصوديوم.
5050يتفاعل محض الكربيتيك H 2SO 4مع حملول س�يانيد الصوديوم لتكوين غاز س�يانيد اهليدروجني وحملول كربيتات
الصوديوم.
5151يتفاعل محض اهليدروبروميك  HBrمع حملول كربونات األمونيوم لتكوين غاز ثاين أكسيد الكربون واملاء وبروميد
األمونيوم.
5252يتفاعل محض النيرتيك HNO 3مع حملول كربيتيد البوتاسيوم لتكوين غاز كربيتيد اهليدروجني.

5353حتفي��ز يتفاع�ل حمل�ول يودي�د البوتاس�يوم م�ع حمل�ول نترات الرص�اص لتكوي�ن يودي�د الرص�اص الصل�ب.
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ال�ش��كل  4-22بع ��د �أن يدخ ��ل �أي ��ون
البيكـربونات   HCO3خلـية دم حمراء ،يتفاعل
مع �أيون الهيدروج�ي�ن   Hلتكوين ماء وثاين
�أك�سيد الكربون ،CO 2الذي يخرج من الرئتني
مع هواء الزفري.
-

+

مهن في الكيمياء
المختص في الكيمياء الحيوية

عامل ي�درس العملي�ات الكيميائية يف
املخلوقات احلية .وقد يدرس وظائف
جسم اإلنسان ،أو يبحث كيف يؤثر كل
من الغذاء واألدوية واملواد األخرى يف
املخلوقات احلية.

التقومي

الهواء
يف
الرئة

الربط مع علم الأحياء يع�د تفاعل أيون�ات اهليدروجني مع أيون�ات البيكربونات
إلنت�اج امل�اء وثاين أكس�يد الكربون من أه�م التفاعالت التي حتدث يف جس�مك؛ فهو
حيدث يف األوعية الدموية يف رئتيك .وكام هو مبني يف الش�كل  4-22فإن ثاين أكس�يد
الكرب�ون الذي ينتج يف خاليا جس�مك ينتقل يف دمك عىل هيئ�ة أيونات البيكربونات
 ،HCO 3  -وعندم�ا متر ه�ذه األيونات يف األوعي�ة الدموية لرئتيك تتح�د مع أيونات
وتكون غاز  CO 2الذي خيرج مع هواء الزفري.
H
اهليدروجني  +
ِّ
ه�ذا التفاع�ل حيدث ً
أيض�ا يف املنتجات الت�ي يدخ�ل يف تركيبها صودا اخلب�ز املحتوية
عىل كربونات الصوديوم اهليدروجينية التي جتعل األش�ياء املخبوزة تنتفخ ،وتس�تخدم
مضادا للحموضة ،ويف طفايات احلريق ،وصناعة كثري من املنتجات.
ًّ

4-3

الخالصة
املاء هو املذيب يف املحاليل املائية اً
دائم،
أما املواد التي قد تذوب فيه فهي كثرية.
بعض املركبات اجلزيئية تكون أيونات
عندما تذوب يف املاء .بينام يذوب الكثري
من املركب�ات األيونية يف املاء ،وتنفصل
أيوناهتا.
عند مزج حملولني حيتويان عىل أيونات
معا ،أما
ذائبة ،ق�د تتفاعل األيون�ات ً
جزيئات املذيب فال تتفاعل عادة.

التفاعلات الت�ي حت�دث يف املحاليل
املائية هي تفاعالت اإلحالل املزدوج.
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خاليا دم حمراء يف وعاء دموي

عدّ د ثالثة أنواع مألوفة من نواتج التفاعالت التي حتدث
5454
يف املحاليل املائية.
�5555صف املذيب واملذاب يف املحلول املائي.

5656م ّيز املعادلة األيونية الكاملة من املعادلة األيونية النهائية.

5757اكت��ب املعادل�ة األيوني�ة الكاملة ،واأليوني�ة النهائي�ة للتفاعل بني محض
الكربيتيك H 2SO 4وكربونات الكالسيوم.CaCO 3
)H 2SO 4(aq) + CaCO 3(s)→H 2O (l) + CO 2(g) + CaSO 4(s
5858ح ّلل أكمل املعادلة اآلتية ،ثم زهنا:
→ ) O 2(g) + HCl (aq
C
ّ 5959
اآليت؟فس ذلك.
توقع ما نوع الناتج الذي سيتكون عىل األرجح من التفاعل
رِّ
→ )Ba(OH) 2(aq) + 2HCl (aq
�6060صغ معادالت حيدث تفاعل عندما خيلط محض النيرتيك HNO 3 بمحلول
مائي من كربونات البوتاس�يوم اهليدروجينية (بيكربونات البوتاسيوم)،
وينت�ج حمل�ول نترات البوتاس�يوم .اكت�ب املعادل�ة الكيميائي�ة الرمزية
املوزونة واملعادلة األيونية النهائية للتفاعل.

كيف تعمل األشياء؟
الت�ألق احليوي
عندما يتجمع الرياع (خنافس مضيئة) يف الظالم ،يعلن أحد الذكور عن وجوده بإرس�ال إش�ارة من الضوء األصفر املخرض،
فتجيب أنثى قريبة من األرض نداءه ،فيهبط يف اجتاهها .وقد ينتج عن ذلك تزاوج ناجح ،أو قد ُيلتهم برشاهة إذا خدعته أنثى
من نوع آخر من الرياع .إن إنتاج الرياعة للضوء هو نتيجة عملية كيميائية تس�مى التألق (التأللؤ) احليوي ،وهي استراتيجية
يستخدمها الكثري من املخلوقات احلية يف بيئات كثرية خمتلفة .فكيف تعمل؟
1

2

اخلناف���س امل�ضيئة لي�س ��ت ذبا ًب ��ا ،ولكنها جمموعة
من اخلناف�س التي تر�سل وم�ضاتها للتزاوج ،كما �أنها
ت�ستخ ��دم �ضوءها خل ��داع فري�ستها .وينبع ��ث ال�ضوء
الأ�صف ��ر املخ�ض ��ر م ��ن خالي ��ا يف جذعه ��ا الأ�سف ��ل،
وترتاوح �أطوال موجاته بني  510 nmو.670 nm

اكت�شاف��ات م�ضيئ��ة �أدى البح ��ث يف جمال الت�أل ��ق احليوي
�إىل اكت�ش ��اف الربوتني احليوي الأخ�ض ��ر امل�ش ��ع ،الذي يوجد
يف بع� ��ض �أن ��واع قنادي ��ل البح ��ر .وي�ش ��ع هذا الربوتني �ض ��وءًا
�أخ�ض ��ر عن ��د تعر�ض ��ه للأ�ش ��عة ف ��وق البنف�س ��جية .وق ��د ق ��ام
العلم ��اء ب�إدخ ��ال الربوت�ي�ن امل�ش ��ع يف خملوق ��ات خمتلف ��ة،
كاجل ��رذان ،لأغرا�ض البح ��ث العلمي يف جماالت ال�س ��رطان،
واملالريا ،والعمليات اخللوية .وب�س ��بب �أهمية هذا االكت�ش ��اف
فقد منح مكت�شفو الربوتني امل�شع جائزة نوبل يف الكيمياء.

الكتابة يف

3

الت�أل��ق احلي��وي ينت ��ج ومي� ��ض ال�ي�راع ع ��ن تفاعل
كيميائي .واملتفاعالت هي الأك�س ��جني ،واللو�س ��فرين
(م ��ادة م�ش ��عة لل�ض ��وء توج ��د يف بع� ��ض املخلوق ��ات).
وي�س ِّرع �إنزمي ي�سمى اللو�سفريز التفاعل الذي ي�ؤدي
�إىل �إنتاج الأوك�سيلو�سفرين وطاقة على �شكل �ضوء.

الكيمياء

أنواع�ا خمتلفة من املخلوق�ات احلية تس�تخدم التألق احليوي،
ابح��ث حدِّ د ً
واعمل كتي ًبا يوضح ملاذا يكون التألق احليوي فعا ً
ال يف هذه املخلوقات؟
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خمترب الكيمياء

تطوير �سل�سلة ن�شاط الفلزات

ً
نش�اطا من الفل�زات األخرى.
اخللفي��ة بع�ض الفلزات أكثر
وعند مقارنة كيفية تفاعل الفلزات املختلفة بأيونات معروفة يف
األملاح املائية يمكن ترتيب هذه الفلزات يف سلس�لة بحس�ب
نش�اطها .وتعك�س سلس�لة النش�اط ق�وة تفاع�ل كل فل�ز من
الفلزات التي تم فحصها.
�س�ؤال كيف يمكن تطوير سلسلة النشاط؟

املواد الالزمة

1.0M Zn(NO 3) 2
1.0M Al(NO 3) 3
1.0M Cu(NO 3) 2
1.0M Mg(NO 3) 2

ماصات
قاطع أسالك

I

PH L

�إجراءات ال�سالمة
N
NPFPJO OGKP
K
C
MG
ML N
LDH
M M
خطواتI
OEON
العمل

سلك نحاس
سلك ألومنيوم
رشيط ماغنسيوم
رشيط خارصني
ورق صنفرة
طبق تفاعالت بالستيكي

 1212التنظي��ف والتخل���ص م��ن النفاي��ات ختل�ص م�ن امل�واد
الكيميائية واملحاليل واملاصات كام يطلب إليك معلمك.

H AA I BBAJ ACCBK BD
حللDC LCEEDM
DF FEN EGAGFO FHBHG
I HI HJDJI A
IKEKJ JBLFLK
P GC
وا�ستنتج

1.1امأل بطاقة السالمة يف دليل التجارب العملية عىل منصة عني.
2.2صم�م ج�دو ً
ال لتدوي�ن البيان�ات ثم ر ّق�م األعمدة يف
طب�ق التفاعالت بعمود  ،1عم�ود  ،2عمود  ،3عمود
،4كام هو موضح يف الش�كل عىل يس�ارك .
3.3اس�تخدم املاصة مللء كل فجوة من العمود  1بـ 2 mL
م�ن حمل�ول.1.0 M Al(NO 3) 2
4.4ك�رر اخلط�وة  3واس�تخدم املاص�ة مل�لء كل فجوة من
العمود  2بـ  2 mLمن حملول.1.0 M Mg(NO 3) 2
5.5ك�رر اخلط�وة  3واس�تخدم املاص�ة مل�لء كل فجوة من
العمود  3بـ  2 mLمن حملول .1.0 M Zn(NO 3) 2
6.6ك�رر اخلط�وة  3واس�تخدم املاص�ة مل�لء كل فجوة من
العم�ود  4بـ  2 mLمن حملول.1.0M Cu(NO 3) 2
ّ 7.7
نظ�ف  10 cmمن رشيط األلومنيوم باس�تخدام ورق
المعا ،ثم ّ
قطع الرشيط إىل أربعة
الصنف�رة حتى يصبح ً
أج�زاء متس�اوية ط�ول كل منه�ا  2.5 cmباس�تخدام
ّ
قطاع�ة األسلاك ،ث�م ض�ع كل قطع�ة منه�ا يف حملول
خمتل�فيفكلفج�وةم�نفج�واتالص�ف.A
8.8ك�رر اخلطوة  7مس�تخد ًما  10 cmمن رشيط املاغنس�يوم،
وض�ع كل قطع�ة منه�ا يف حمل�ول خمتل�ف يف كل فجوة من
فجوات الصف .B
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ّ 9.9
نظف أرشطة اخلارصني باس�تخدام ورق الصنفرة حتى
تصبح المعة ،ث�م ضع كل رشيط منها يف حملول خمتلف
يف كل فجوة من فجوات الصف .C
1010ك�رر اخلط�وة  7مس�تخدم ًا  10cmم�ن س�لك
النحاس،وض�ع كل قطعة منه�ا يف حملول خمتلف يف كل
فجوة من فجوات الصف .D
1111الحظ ما حيدث يف كل فجوة ،ثم س�جل مالحظاتك بعد
مرور  5دقائق يف جدول البيانات الذي قمت بتصميمه.
G

F

E

D

1.1الح��ظ وا�ستنت��ج يف أي الفجوات من طب�ق التفاعالت
حدث تفاع�ل كيميائي؟ وأي الفل�زات تفاعل مع أكرب
ع�دد من املحالي�ل؟ وأي الفلزات تفاع�ل مع أقل عدد
من املحاليل؟ وأي الفلزات أكثر ً
نشاطا؟
ً
نش�اطا التي تفاعلت م�ع أكرب عدد
2.2رت��ب أكث�ر الفلزات
ً
من املحالي�ل ،وأقل الفلزات نش�اطا الت�ي تفاعلت مع
أقل عدد من املحاليل .رتب الفلزات األربعة من األكثر
ً
ً
نشاطا.
نشاطا إىل األقل
3.3طب��ق اكتب معادلة كيميائية ل�كل تفاعل إحالل حدث
يف طبق التفاعالت الكيميائية.
4.4الكيمياء يف واقع احلياة يف أي ظرف من الظروف يكون
من املهم معرفة نشاط سلسلة من العنارص.
5.5حتلي��ل اخلط�أ كي�ف يمكنك مقارنة ما ج�اء يف إجابتك
عن الس�ؤال رقم  2بسلسلة النشاط يف الشكل 4-15؟
وما وجه االختالف بينهام؟

التو�سع يف اال�ستق�صاء
�صمم جتربة ضع ثالثة أس�ئلة تبدأ بالعبارة" :ماذا لو...؟"،
وتتعل�ق هبذا املختبر ،ويمك�ن أن تؤثر يف نتائ�ج التجربة ،ثم
صمم جتربة الختبار سؤال واحد منها.

C

B

الف�صل

دليل مراجعة الف�صل
حُت ّول ماليني التفـاعالت الكيميائية املوجودة داخل جس�مك ومن حولك املتفاعالت إىل نواتج،
ممّا يؤدي إىل إطالق طاقة أو امتصاصها.

 4-1التفاعالت و املعادالت

مت َّث�ل التفاعالت الكيميائية املفاهيم الرئي�سة

بمعادالت كيميائية موزونة.

املفردات

•التفاعل الكيميائي
•عدد التأكسد
• املتفاعالت
•النواتج

•املعادل�ة الكيميائية
الرمزية املوزونة
•املعامل

•قد تشري بعض التغريات الفيزيائية إىل حدوث تفاعل كيميائي.
•توفر املعادالت الكيميائية اللفظية والرمزية معلومات مهمة عن التفاعل الكيميائي.
•توض�ح املعادل�ة الكيميائية املوزونة أنواع املتفاعلات والنواتج يف التفاعل
الكيميائي وكمياهتا النسبية.
•يتضم�ن وزن املعادل�ة الكيميائي�ة تعدي�ل املعاملات حتى يتس�اوى عدد
الذرات يف طريف املعادلة.

 4-2ت�صنيف التفاعالت الكيميائية

هن�اك أربع�ة أن�واع م�ن املفاهيم الرئي�سة

التفاعلات الكيميائي�ة ،ه�ي :التكوي�ن،
واالحرتاق ،والتفكك ،واإلحالل.

املفردات

•تفاعل التكوين
•تفاعل االحرتاق
•تفاعل التفكك
•تـفـاعل اإلحـالل
البسيط

•تـفـاعل اإلحـالل
املزدوج
•الراسب

وتعرفها.
• ُي ّ
سهل تصنيف التفاعالت الكيميائية فهمها وتذكرها ّ

•تس�تخدم سلس�لة النش�اط الكيميائ�ي للفل�زات واهلالوجين�ات يف توق�ع
حدوث تفاعالت اإلحالل البسيط.

 4-3التفاعالت يف املحاليل املائية

حت�دث تفاعلات اإلحلال املفاهيم الرئي�سة

امل�زدوج بني املواد يف املحالي�ل املائية ،وتؤدي
إىل إنتاج رواسب ،أو ماء ،أو غازات.

املفردات

•املحلول املائي
•املذاب
•املذيب
• املعادل�ة األيوني�ة
الكاملة

•األيونات املتفرجة
•الـمعادلة األيونيـة
النهائية

•امل�اء هو املذيب يف املحالي�ل املائية اً
دائم ،أما املواد الت�ي قد تذوب فيه فهي
كثرية.
تكون أيونات عندما ت�ذوب يف املاء .بينام يذوب
•بع�ض املركب�ات اجلزيئية ّ
الكثري من املركبات األيونية يف املاء ،وتنفصل أيوناهتا.
معا ،أما
•عند مزج حملولني حيتويان عىل أيونات ذائبة ،قد تتفاعل األيونات ً
جزيئات املذيب فال تتفاعل عادة.
•التفاعالت التي حتدث يف املحاليل املائية هي تفاعالت اإلحالل املزدوج.
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7070اكتب معادالت لفظية للمعادالت الكيميائية اآلتية:

4-1
�إتقان املفاهيم
عرف املعادلة الكيميائية.
ّ 6161

ميز بني التفاعل الكيميائي واملعادلة الكيميائية.
ّ 6262
6363وضح الفرق بني املتفاعالت والنواتج.

6464اكت�ب رم�ز العنرص ال�ذي يمثل بالتوزي�ع اإللكرتوين
لكل مما يأيت:
.a

1s2 2s2 2p1

.b

1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

.c

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

.d

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2

.c

→ )CaCl 2(aq)+Na 2SO 4(aq
)CaSO 4(s)+NaCl (aq

7171زن املعادلتني الكيميائيتني اآلتيتني:
→ )( NH 4) 2Cr 2O 7(s
.a
)Cr 2O 3(s)+ N 2(g) + H 2O (l
→ )CO 2(g) + H 2O (l
)C 6H 12 O 6(s)+ O 2(g

�إتقان حل امل�سائل

.a

Kr

.b

Mg

.c

Co

.d

C

6666اكتب الصيغة الكيميائية لكل مما يأيت:
أكسيد احلديد II

 .bهيدركسيد الكالسيوم
 .cنرتات الرصاص II
 .dكربيتيد اهليدروجني
6767هل يشير حت�ول مادة إىل مادة جدي�دة اً
دائم إىل حدوث
فس إجابتك.
تفاعل كيميائي؟ رِّ
6868ح�دِّ د املتفاعلات يف التفاع�ل اآليت :عن�د إضاف�ة
البوتاس�يوم إىل حمل�ول نترات اخلارصين ،يتك�ون
اخلارصني وحملول نرتات البوتاسيوم.
6969زن املعادلة الكيميائية اآلتية:
)H 2S (g) + O 2(g) → SO 2(g)+H 2O (g
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.b

)K (s)+ H 2O (l) → KOH (aq) + H 2(g

.b

6565اكتب التوزيع اإللكرتوين لكل عنرص مما يأيت:

.a

.a

)Cu (s) + O 2(g)→CuO (s

7272يتحل�ل يودي�د اهليدروجني إىل غ�از اهليدروجني وغاز
الي�ود يف تفاعل تف�كك .اكتب معادل�ة كيميائية رمزية
تبني هذا التفاعل.
7373اكتب معادالت كيميائية رمزية للتفاعالت اآلتية:

∆

→
ثاين أكسيدالكربون( + )gأكسيد الصوديوم()s

.a

كربوناتالصوديوم () s

.b

يوديداأللومنيوم( → ) sألومنيوم(+ ) sيود()s

.c
→ أكسيد احلديد+ ) s(IIأكسجني()g
أكسيد احلديد)s(III
.d





→ نرتاتالفضة ( + )aqكربيتيدالصوديوم () aq

كربيتيدالفضة( + )sنرتاتالصوديوم()aq

7474اكت�ب معادل�ة كيميائي�ة رمزي�ة للتفاعل بين الليثيوم
الصلب وغاز الكلور إلنتاج كلوريد الليثيوم الصلب.

7575اكتب معادالت كيميائي�ة رمزية للتفاعالت اآلتية ،ثم �إتقان حل امل�سائل
زهنا:

.a
→ماء( + ) lثالث أكسيدالكربيت()g
محضالكربيتيك() aq
.b

→ كلوريد احلديد+ ) aq(IIIماغنسيوم()s

.c

→أكسجني( + )gكلوريد النيكل)s(II

كلوريداملاغنسيوم(+ )aqحديد()s

أكسيد النيكل  + ) s(IIمخايس أكسيد ثنائي الكلور
7676اكتب معادالت كيميائية رمزية للتفاعالت اآلتية:

8080صنف التفاعالت الواردة يف السؤال . 73
8181صنف التفاعالت الواردة يف السؤال .75

8282اكتب معادل�ة كيميائية رمزية موزون�ة لتفاعل احرتاق
.CH 3O
امليثانول السائل H
8383اكت�ب مع�ادالت كيميائي�ة رمزي�ة موزون�ة ل�كل من
تفاعالت التكوين اآلتية:
.a

.b
.c

.a

عند ح�رق غاز البيوت�ان  C 4H 10يف اهلواء ينتج
ماء وغاز ثاين أكسيد الكربون.

 .bيتفاع�ل املاغنس�يوم الصلب مع غ�از النيرتوجني
إلنتاج نيرتيد املاغنسيوم الصلب.
.c

عند تس�خني غاز ثاين فلوريد األكسجنيOF2

.b
.c

ينتج غاز األكسجني وغاز الفلور.

4-2
�إتقان املفاهيم
7777اذك�ر أنواع التفاعالت الكيميائية األربعة ،وأعط مثا ً
ال
واحدً ا عىل كل منها.
 7878م�ا ن�وع التفاعل الذي حي�دث بني مادتين وينتج عنه
مركب واحد؟
7979يف كل م�ن األزواج اآلتية ،أي فلز حيل حمل الفلز اآلخر
يف تفاعالت اإلحالل؟ (استعن بسلسلة النشاط).
.a
.b
.c
.d

القصدير والصوديوم
الرصاص والفضة
الفلور واليود
النحـاس والنيكل

→ بورون  +فلور
→ جرمانيوم  +كربيت
→ كالسيوم  +نيرتوجني

8484االحتراق اكت�ب معادل�ة كيميائي�ة رمزي�ة موزون�ة
الحرتاق كل من املواد اآلتية:
الباريوم الصلب
البورون الصلب
األسيتون السائلC 3H 6O
األوكتان السائل C 8H 18

.a

.d

 8585اكت�ب معادالت كيميائية موزون�ه لتفاعالت التفكك
اآلتية:
.a

.b
.c

→ بروميد املاغنسيوم

→ أكسيد الكوبلت II

→ كربونات الباريوم

8686اكت�ب مع�ادالت كيميائي�ة رمزي�ة موزون�ة لتفاعلات
اإلحالل البسيط اآلتية التي حتدث يف املاء( .وإذا مل حيدث
تفاعل فاكتب ال حيدث تفاعل ( )NRيف مكان النواتج).
.a

→ كلوريد املاغنسيوم  +نيكل

.b

→ بروميد النحاس + IIكالسيوم

.c

→ نرتات الفضة  +ماغنسيوم
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تقومي الف�صل
مراجعة عامة

4-3
�إتقان املفاهيم
 8787أكمل املعادلة اللفظية اآلتية:

→ مذاب  +مذيب

8888ما أن�واع النوات�ج املألوف�ة للتفاعالت الت�ي حتدث يف
املحاليل املائية؟
 8989ق�ارن بين املع�ادالت الكيميائي�ة الرمزي�ة املوزون�ة
واملعادالت األيونية.
9090م�ا املعادلة األيونية النهائية؟ وفي�م ختتلف عن املعادلة
األيونية الكاملة؟
 9191ما املقصود باأليون املتفرج؟

9292أكمل املعادالت الكيميائية اآلتية:

→ )Na (s) + H 2O (l

.b

→)K (s) + H 2O (l

.c

→ )CuCl 2(s) + Na 2SO 4(aq

9393اكت�ب املع�ادالت األيونية الكامل�ة واأليوني�ة النهائية
لكل من التفاعالت اآلتية:
→ )H 3PO 4(aq) + 3KOH (aq
.a
)3H 2O (l) + K 3PO 4(aq
→ )HCl (aq)+ NH 4OH (aq
.b
)H 2O (l)+ NH 4Cl (aq
.c

→ )HNO 3(aq) + KCN (aq
)HCN (g) + KNO 3(aq

.d

→ )2HClO (aq) + Ca(OH) 2(aq
)2H 2 O (l) + Ca(ClO) 2(aq
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.b

→ )CuSO 4 + Ba(NO 3) 2(aq

.c

→ )MgBr 2 + AgNO 3(aq

9595تكون را�سب إضافة محض اهليدروكلوريك إىل كأسين،
إحدامها فيها حملول كلوري�د الصوديوم ،ويف األخرى
حمل�ول نرتات الفضة يؤدي إىل ترس�ب م�ادة بيضاء يف
إحدى الكأسني.
 .aأي الكأسني حتتوي عىل راسب؟

�إتقان حل امل�سائل
.a

9494توق�ع هل كل من التفاعلات اآلتية حيدث يف املحاليل
املائي�ة( .إذا توقع�ت أن التفاع�ل ال حي�دث فاكت�ب:
ال حي�دث تفاعل ( .)NRمالحظ�ة :كربيتات الباريوم
وبروميد الفضة يرتسبان يف املحاليل املائية).
→ )NaOH + (NH 4) 2 SO 4(aq
.a

 .bما الراسب؟

 .cاكتب معادلة كيميائية توضح التفاعل.
 .dصنف هذا التفاعل.

9696ميز بني مركب أيوين ومركب تس�امهي مذابني يف املاء.
وهل تتأين املواد التس�امهية مجيعها عند إذابتها يف املاء؟
فس إجابتك.
رِّ

التفكري الناقد
9797ط ّب��ق ص�ف التفاعل بين حمل�ويل كربيتي�د الصوديوم
وكربيتات النحاس  IIالذي يؤدي إىل إنتاج راسب من
كربيتيد النحاس .II

ّ 9898
توق��ع وضع�ت قطعة من فلز األلومني�وم يف حملول KCl
املائ�ي ،ووضعت قطعة أخرى م�ن األلومنيوم يف حملول

 AgNO 3املائي .هل حيدث تفاعل يف كلتا احلالتني؟ ملاذا؟

9999ط ّب��ق اكت�ب املعادل�ة الكيميائي�ة الرمزي�ة املوزون�ة
واأليوني�ة النهائي�ة ل�كل م�ن التفاعلات اآلتي�ة.
(إذا كان ال حي�دث تفاع�ل فاكت�ب  NRيف م�كان
النواتج) .اً
علم أن فوس�فات املاغنس�يوم ترتسب يف
املحلول املائي.
→ )KNO 3(aq) + CsCl (aq
.a
.b

→ )Li 3PO 4(aq) +MgSO 4(aq

.c

→ )K 2S (aq) + HCl (aq

م�س�ألة تحفيز
10100حي�دث تفاع�ل إحالل بس�يط عند تفاع�ل النحاس
مع نترات الفضة .إذا تفاع�ل  63.5 gمن النحاس
مع  339.8 gمن نترات الفضةونتج  215.8 gمن
الفضة ،فاكتب معـادل�ة كيميائيـة رمـزيـة موزونـة
للتفاعـ�ل .م�ا الناتج اآلخ�ر يف ه�ذا التفاعل؟ وما
كتلته؟

مراجعة تراكمية

تقومي �إ�ضايف


10103كيمي��اء املطب��خ اعم�ل ملص ًق�ا يص�ف التفاعلات
الكيميائية التي حتدث يف املطبخ.
10104وزن املع��ادالت اعمل لوحة تص�ف فيها خطوات وزن
املعادلة الكيميائية.

�أ�سئلة امل�ستندات
الذائبية يس�تخدم العلامء جدو ً
ال لقواعد الذائبية لتحديد ما
إذا كان سيتكون راسب يف التفاعل الكيميائي.
يبني اجلدول  4-11قواعد الذائبية للمركبات األيونية يف املاء.
اجلدول  4-11قواعد الذائبية للمركبات الأيونية يف املاء
املركب الأيوين

�أيون ��ات عنا�صر املجموع ��ة الأوىل (  ،)K  ،Na  ،Li
أمالحا ذائبة.
و NH 4 +تكوّن � ً

الأمالح
الذائبة

10101ميز بني املخلوط واملحلول واملركب.

10102استعن باجلدول  4-10حلساب الكتلة الذرية لعنرص الكروم.
اجلدول  4-10بيانات نظائر الكروم
النظري

ن�سبة وجوده

الكتلة الذرية ()amu

Cr-50

4.35%

49.946

Cr-52

83.79%

51.941

Cr-53

9.50%

52.941

Cr-54

2.36%

53.939

القاعدة
+

الأمالح غري
الذائبة

+

+

جميع �أمالح النرتات ذائبة.
معظ ��م الهالي ��دات ت ��ذوب يف امل ��اء م ��ا ع ��دا هالي ��دات
+
+
2+
الأيونات الآتية Pb  :و   Cuو   AgوHg 2 2+
معظــــ ��م الكربيتــ ��ات ذائبـــ ��ة م ��ا ع ��دا كربيت ��ات
+
2+
2+
2+
   B aو   S rو  � ،p bأمـــــــ ��ا كربيتــــــــ ��ات   A g
2+
و  Caو Hg 2 2+فهي قليلة الذوبان.
الهيدروك�س ��يدات والكربيتي ��دات والأكا�س ��يد عادة غري
ذائب ��ة ،ما ع ��دا مركباتها مع عنا�ص ��ر املجموعة الأوىل،
و�أيونات� ،NH 4 +أما عنا�ص ��ر �أيونات املجموعة الثانية
فهي قليلة الذوبان.
الكرومات والفو�سفات والكربونات عادة غري ذائبة ،ما عدا
مركباتها مع عنا�صر املجموعة الأوىل ،و�أيونات.NH4  +

أكمل املعادالت اآلتية باس�تخدام قواع�د الذائبية الواردة يف
اجلدول أعاله .وبينِّ هل يتكون راس�ب أم ال ،وحدده( .وإذا
كان ال حيدث تفاعل فاكتب :)NR
→ )Ca(NO 3) 2(aq) + Na 2CO 3(aq
10105
10106
10107

Mg (s)+ Na O
→ ) H (aq
→ )PbS (s) + LiNO 3(aq
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اختبار مقنن
�أ�سئلة االختيار من متعدد
استعن باجلدول أدناه لإلجابة عن األسئلة من  1إىل :3
اخلوا�ص الفيزيائية لبع�ض املركبات الأيونية
املركب

اال�سم

احلالة عند 25˚C

NaClO 3

كلورات ال�صوديوم

�صلب

نعم

248

Na 2SO 4

كبريتات ال�صوديوم

�صلب

نعم

884

NiCl 2

كلوريد النيكل II

�صلب

نعم

1009

Ni(OH) 2

هيدروك�سيد النيكلII

�صلب

ال

230

AgNO 3

نترات الف�ضة

�صلب

نعم

212

1.1إذا خل�ط حمل�ول مائ�ي م�ن كربيت�ات الني�كل II

بمحل�ول مائ�ي م�ن هيدروكس�يد الصوديوم فهل
حيدث تفاعل مرئي؟

 .aال؛ ألن هيدروكس�يد النيكل  IIالصلب يذوب يف
املاء.
 .bال؛ ألن كربيتات الصوديوم الصلبة تذوب يف املاء.

 .cنعم؛ ألن كربيتات الصوديوم الصلبة سترتسب يف
املحلول.
 .dنعم؛ ألن هيدروكسيد النيكل  IIالصلب سيرتسب
يف املحلول.

2.2م�اذا حيدث عن�د خل�ط حمل�ول) AgClO 3(aqبمحلول
NaNO 3؟
 .aال حيدث تفاعل يمكن مالحظته.

 .bترتسب NaClO 3الصلبة يف املحلول.
 .cينطلق غاز  NO 2خالل التفاعل.
 .dينتج فلز  Agالصلب.
150

يذوب يف املاء

درجة االن�صهار ()˚C

3.3عن�د إضـاف�ة حـم�ض اهلـيدروكلـوري�ك  HClإىل
هيدروكس�ـيد النيكـل  IIالصلــب فإن اهليدروكسيد
خيتفي .ما املعادلة التي تصف ما حدث يف الكأس؟
→ )Ni(OH) 2(s) + HCl (aq
.a
)NiO (aq)+ H 2(g)+ HCl (aq
→ )Ni(OH) 2(s) + 2HCl (aq

.b

)NiCl 2(aq)+ 2H 2O (l
→ )Ni(OH) 2(s) +2H 2O (l

.c

)NiCl 2(aq) + 2H 2O (l
→)Ni(OH) 2(s)+2H 2O (l

.d

)NiCl 2(aq)+ 3H 2O (l)+ O 2(g

4.4ما نوع التفاعل املوصوف يف املعادلة اآلتية؟
) s (s) + H 2O (l) → CsOH (aq) + H 2(g
C
 .aتكوين

 .bاحرتاق

 .cتفكك

 .dإحالل بسيط

اختبار مقنن
استعن بسلسلة النشاط اآلتية لإلجابة عن السؤال .5
اهلالوجينات

األكثر ً
نشاطا

Cu

.a

Cr .b

فلور

.c

كلور

Fe

Ni .d

بروم

يود

األقل ً
نشاطا

5.5أي التفاعالت اآلتية حت�دث بني اهلالوجينات وأمالح
اهلاليدات ؟
F
) 2(g) + FeI 2(aq) → FeF 2(aq) +I 2(l
.a
.b

→)I 2(s) + MnBr 2(aq
) MnI 2(aq) +Br 2(g

.c

C
) l 2(s) + SrF 2(aq) → SrCl 2(aq) +F 2(g

B
 r 2(l) + CoCl 2(aq) → CoBr 2(aq) + Cl 2(g) .d

6.6ينتج عن احرتاق اإليثانول ثاين أكسيد الكربون وبخار
ماء .ما املعادلة التي تصف ذلك؟
C 2H 6O (l) + O 2(g) → CO 2(g) + H 2O (l) .a
.b

)C 2H 6O (l) →2CO 2(g) + 3H 2 O (l

.c

→ )C 2H 6O (l) + 3O 2(g
)2CO 2(g) + 3H 2O (g
C 2H 6O (l) → 3O 2(l) +

.d

)2CO 2(g) + 3H 2O (g

7.7ما الصيغة الكيميائية ألكسيد احلديد III؟
 e 2O 3 .a
F
 e 3O 2 .b
F
.c

8.8إذا علمت أن التوزيع اإللكرتوين لعنرص هو:
 .1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5فام رمز هذا العنرص؟

9.9أي مما يأيت يمثل التوزيع اإللكرتوين لعنرص احلديد؟
.a

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5

.b

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6

.c

1s2 2p6 3p6 3d6

.d

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6

�أ�سئلة الإجابات الق�صرية
1010اكت�ب معادلة كيميائية موزونة لتفاعل فلز الكالس�يوم
الصلب مع املاء إلنتاج هيدروكسيد الكالسيوم الذائب
يف املحلول وغاز اهليدروجني.

�أ�سئلة الإجابات املفتوحة
استعن باملعادلة الكيميائية اآلتية لإلجابة عن السؤالني  11و:12
→ )AlCl 3(aq) + Fe 2O 3(aq
1111م�ا ن�وع ه�ذا التفاع�ل؟ كي�ف عرف�ت ذل�ك م�ن
املتفاعالت؟
1212ماذا تتوقع أن ينتج عن هذا التفاعل؟

1313ما التوزيع اإللكرتوين أليون الفوس�فورP 3-؟ وضح
كي�ف خيتل�ف التوزي�ع اإللكتروين ل�ه ع�ن التوزي�ع
اإللكرتوين لذرة الفوسفور املتعادلة P؟

FeO

Fe 3O 3 .d

151

املول

كبيرا م�ن
يمث�ل امل�ول ع�د ًدا
ً
اجلس�يامت املتناهي�ة يف الصغ�ر ،ويس�تعمل يف
حساب كميات املواد.

 5-1قيا�س املادة
يس�تعمل الكيميائيون املول لعد
اجلسيامت ومنها الذرات واأليونات واجلزيئات
ووحدات الصيغ الكيميائية.

 5-2الكتلة واملول
دائم على العدد
حيت�وي امل�ول اً
نفس�ه من اجلس�يامت ،غير أن م�والت املواد
املختلفة هلا كتل خمتلفة.

 5-3موالت املركبات
يمك�ن حس�اب الكتل�ة املولي�ة
للمرك�ب م�ن خلال صيغت�ه الكيميائي�ة ،كما
يمكن اس�تعامل هذه الكتلة املولية للتحويل بني
الكتلة واملوالت للمركب نفسه.

 5-4ال�صيغة الأولية وال�صيغة اجلزيئية

ٍ
ملركب ما هي
الصيـغة اجلـزيئية
مضاعف عددي صحيح لصيغته األولية.

� 5-5صيغ الأمالح املائية
األملاح املائي�ة ه�ي مركبات
أيونية صلبة فيها جزيئات ماء حمتجزة.

حقائق كيميائية
•الـعملات الـمعدني�ة الس�عودية ه�ي:
 100 ،50 ،25 ،10 ،5هللات .وتتك�ون
العملات املعدنية الس�عودية من النحاس
والنيكل بنسب خمتلفة.
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The Mole

ن�شاطات تمهيدية
جتربة ا�ستهاللية
ما مقدار املول؟
يس�هل عد األرقام الكبرية باس�تعامل وحدات الع�د املختلفة
كالدرزن والزوج والرزمة .ويس�تعمل الكيميائيون وحدة عد
تسمى املول.

خطوات العمل
P

O



اخلط��وة  1أحضر ثلاث أوراق ،واث�ن كل ورقة
عرض ًّي�ا م�ن املنتص�ف .قس
وارس�م خ ًّ
طا عىل بعد 3 cm
م�ن الط�رف األيسر .ق�ص
الورقة عىل ط�ول هذا اخلط،
وك�رر ذل�ك م�ع الورقتين
األخريني.

منصةJ EG
K FH
N
عنيBF AC G BDH CE I DF .
التجارب G IM
السالمة LPيف JدليلHJN IKO
بطاقة KM
امأل L
M
O1.1 NP
العملية Lعىل

3.3استعمل املسطرة يف قياس طول اجلسم إىل أقرب 0.1 cm

التحليل

2.2احس�ب املس�افة يف اخلط�وة  1بوح�دة الس�نة الضوئية
( )lyعلماً بأن (.)ly =9.46 × 10 15 m
3.3ق�ارن املس�افة الت�ي حس�بتها يف اخلط�وة الثاني�ة هب�ذه
املسافات اهلائلة:
a.aاملسافة إىل أقرب نجم (غري الشمس)  4.3سنة ضوئية.

اخلط��وة  2عن�ون كل ورقـ�ة
بوصف عامل التحويل.
اخلطوة  3دبــــــس األوراق
الثلاث م ًع�ا م�ن املنتص�ف عىل
طول حافتها اخلارجية.
المطويات

املوالت/عدد
اجل�سيمات

املوالت/عدد
اجل�سيمات

عوامل التحويل

1.1احس�ب كم يمتد م�ول ( 6.02 × 10 23جس�يم) من
اجلس�م ال�ذي اخرتت�ه إذا رصص�ت جس�يامته بعضها
بجوار بعض؟ عرب عن إجابتك بوحدة املرت.

AE

D

C

B

A

عوامل التحويل

2.2اخرت جسًم�اً لتقيس طوله ،مثل مشبك الورق ،أو قطعة
حلوى ،أو أي جسم يزودك به معلمك.

عوامل التحويل قم بعمل املطوية اآلتية
ملس�اعدتك عىل تنظيم معلوماتك عن
عوامل التحويل.

ا�ستعمل هذه املطوية يف الق�سمني 5-1

دون معلوماتك ع�ن عوامل
و  5-2م�ن ه�ذا الفص�لِّ .
التحويل ،وخلص اخلطوات التي يتضمنها كل حتويل.

b.bاملسافة إىل مركز جمرتنا  30.000سنة ضوئية.

c.cاملسافة إىل أقرب جمرة  2 × 10 6سنة ضوئية.

ا�ستق�ص��اء ق�ارن نتائج�ك بنتائ�ج أحد زمالئ�ك يف الصف.
هل تس�اوي كتلة مول من اجلس�م الذي اخرتته كتلة مول من
اجلس�م الذي اختاره زميلك؟ صمم اس�تقصاء حتدد فيه ما إذا
كان هناك عالقة بني املول والكتلة.
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5-1
الأهداف

رابط الدر�س الرقمي

قيا�س املادة

Measuring Matter

www.ien.edu.sa

تف�س��ر كي�ف يس�تخدم الم�ول
ي�ستعمل الكيميائيون املول لعد اجل�سيمات ومنها الذرات والأيونات
بشكل غير مباشر لعدّ جسيمات واجلزيئات ووحدات ال�صيغ الكيميائية.
المادة.
الرب��ط م��ع احلي��اة هل حاولت يو ًم�ا أن تعد املقاع�د املوجودة يف صف�ك؟ وهل خطر

ترب��ط الم�ول بوحدة ع�دّ يومية ببالك يو ًما أن تعد حبات األرز يف كيس من األرز؟ لعلك الحظت أنه كلام صغرت املادة
شائعة.
أصبح عدها أصعب.

عد اجل�سيمات
ّ

تح��ول بي�ن الم�والت وع�دد
الجسيمات.
هل ذهبت يو ًما إىل إحدى املكتبات وطلبت إىل البائع درزن من أقالم الرصاص؟ ّ
إن ذلك
زوجا من القفازات ،أو رزمة من
قلم .قد تشرتي ً
قلم أو قلمني ،بل  12اً
ال يعني أنك تريد اً
مراجعة املفردات
ورق الطباعة .كل من الوحدات املبينة يف الشكل  ،5-1وهي الزوج والدرزن -والرزمة
اجلزيء :ذرت�ان أو أكثر مرتبطتان
مت ّثل عد ًدا حمد ًدا من األش�ياء .وكلها تس�هل عملية العد .فمن الس�هل رشاء الورق وبيعه
م ًعا لتكوين وحدة واحدة.
بالرزمة ( 500ورقة) بدالً من رشائه وبيعه بالورقة.

املفردات اجلديدة
املول

عدد أفوجادرو

Counting Particles

كل م�ن وحدات العدّ املبينة يف الش�كل  5-1تناس�ب ع�د نوع معني من األش�ياء؛ اعتام ًدا
بيضا أو أقالم أو ور ًقا
عىل حجمها واس�تخدامها .وبغض النظر عن كون اليشء قفازات أو ً
أيض�ا إىل طريقة مالئمة
دائًم� ثابتًا .حيت�اج الكيميائيون ً
ف�إن الع�دد الذي متثل�ه الوحدة يبقى اً
لعد ّ
الذرات واجلزيئات ووحدات الصيغ الكيميائية ( )Formula unitsيف عينة كيميائية
ٍ
ملادة ما .إال أن الذرات متناهية الصغر ،وهناك الكثري منها حتى يف العينات الصغرية جدًّ ا،
ممّا جيعل عدها بش�كل مبارش مس�تحيالً .لذل�ك قام الكيميائيون بإجياد وحدة عدٍّ تُس�مى
ضخم من أي جسيم.
املول ،وقد عرفت من التجربة االستهاللية أنه يمثل عد ًدا
اً

ال�ش��كل  5-1وح ��دات خمتلف ��ة
ت�س ��تخدم لع� � ّد �أج�س ��ام خمتلف ��ة.
الزوج عبارة عن ج�سمني ،والدرزن
 ،12والرزمة .500
اذك��ر وحدات ع� � ّد �أخ ��رى م�ألوفة
لديك.
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املول تُسمى وحدة النظام الدويل األساسية املستخدمة لقياس كمية املادة املول .يعرف
امل�ول بحس�ب النظام ال�دويل للوحدات بأنه ع�دد ذرات الكرب�ون  12 -يف عينة كتلتها
12 gمن الكربون . 12-وخالل س�نوات عدي�دة من التجارب تم االتفاق عىل أن املول
الواح�د م�ن أي مادة حيتوي عىل  6 .02 × 1 0 23من اجلس�يامت املمثلة -وحدات البناء-
املكون�ة هلذه املادة ،ومنها الذرات واجلزيئ�ات واأليونات ،ووحدات الصيغ الكيميائية،
فإذا كتبت العدد فسوف يبدو كام يأيت:
602‚213‚670‚000‚000‚000‚000‚000

تكريًم� للفيزيائ�ي اإليط�ايل
و ُيس�مى الع�دد  6.0221367 × 10 23ع�دد أفوج�ادرو،
اً
واملحامي أميدو أفوجادرو  ،Amedeo Avogadroالذي متكن عام 1811م من حتديد
حجم مول من الغاز.

حلا لعد املكونات املتناهية يف
ومن الواضح أن عدد أفوجادرو عدد هائل ،وهذا جيعله صا ً
الصغر ،مثل الذرات .كام يمكنك أن تتصور أن عدد أفوجادرو لن يكون مناس ًبا لقياس
كمي�ة من كرات اللعب الزجاجي�ة؛ ألن عدد أفوجادرو من هذه الكرات س�وف يغطي
س�طح األرض إىل عم�ق يتجاوز س�تة كيلومترات .وكام هو موضح يف الش�كل ،5-2
فإن اس�تخدام املول مناسب حلساب كميات من املواد الكيميائية .ويبني الشكل كميات
مقدارها مول واحد من كل من املاء ،والنحاس ،وامللح ،ويتكون كل منها من جس�يامت
ممثلة خمتلفة .فاجلسيامت املمثلة املكونة ملول من املاء هي جزيئات املاء ،واملكونة ملول من
النح�اس هي ذرات النحاس ،واملكونة ملول م�ن كلوريد الصوديوم هي وحدات صيغة
كلوريد الصوديوم.

ال�ش��كل  5-2كمية كل م ��ادة مبينة
ه ��ي � ،6.02 × 10 23أو  1 molم ��ن
اجل�س ��يمات املمثل ��ة املكون ��ة للم ��ادة.
اجل�س ��يمات املمثلة املكونة لكل مـــــادة
مو�ضحـة داخل املربع.
جزيء

ذرة

وحدة ال�صيغة
الكيميائية

كلوريد ال�صوديوم NaCl

النحا�س Cu

املاءH 2O

155

التحويل بني املوالت واجل�سيمات
Converting Between Moles and Particles
افرتض أنك اشرتيت ثالثة درازن ونصف الدرزن من الورد ،وأردت أن تعرف كم وردة فيها .ينبغي
أن تستخدم عامل حتويل يربط بني الدرزن وعدد الورد حلساب عدد الورد ،انظر الشكل .5-3
1درزن =  12وردة

 12وردة =  1درزن ورد

ال�ش��كل  5-3لك ��ي تتمك ��ن م ��ن
حتليل الوحدات يج ��ب تع ّرف العالقة
الريا�ضي ��ة ال�صحيحــ ��ة بني الوحدات
الت ��ي �ستحولهـــا .والعالق ��ة املو�ضحة
هن ��ا  12-وردة = 1درزن ورد -ميكن
ا�ستعمالها لكتابة عاملي حتويل.

بقسمة كل من طريف العالقة عىل الطرف اآلخر يمكن كتابة عاميل حتويل:
 1درزن
 12وردة
 _ _   ،
 1درزن
 12وردة

ثم اس�تخدم عامل التحويل املناسب الذي يمكنك من خالله حساب عدد الورد .ويمكن
االستدالل عىل العامل الصحيح من خالل الوحدات ،إذ تلغى كافة الوحدات ما عدا التي
حتتاج إليها يف اإلجابة.
 3.5درزن ×  12وردة
_ =  42وردة
 
 1درزن
ماذا قر�أت؟ ا�شرح كيف تعرف أنك اخرتت عامل حتويل خطأ؟
حتويل املوالت �إىل ج�سيمات (ذرات �أو �أيونات �أو جزيئات) حلساب عدد جزيئات
السكروز يف  3.5 molمنه ،نستخدم عدد أفوجادرو -أي العالقة بني عدد املوالت وعدد
اجلسيامت املمثلة -كعامل للتحويل.

المطويات

ضم�ن مطويت�ك معلومات من
ّ
هذا القسم.

 6.02 × 10 23من اجلسيامت املمثلة =  1 molمن اجلسيامت املمثلة.

يمكنك من هذه العالقة كتابة عاميل حتويل يربطان اجلسيامت املمثلة باملوالت ،مها:
 6.02 × 10 23من اجلسيامت املمثلة
___
    
=   
1 mol

1 mol
___
   
   

 6.02 × 10 23من اجلسيامت املمثلة

ومن خالل اس�تخدام عامل التحويل الصحيح يمكنك حس�اب عدد اجلسيامت املمثلة يف
عدد من املوالت.
23
   6.02 × 10من اجلسيامت املمثلة
___
   
عدد اجلسيامت املمثلة = عدد املوالت ×    
1 mol

وكام هو مبني يف الش�كل  5-4فإن اجلس�يم املمثل يف السكروز هو اجلزيء وحلساب عدد
جزيئات السكروز يف  3.5 molمنه عليك أن تستخدم عدد أفوجادرو عامل حتويل.
 6.02 × 10 23جزيء من السكروز
___
   
=  3.5 molمن السكروز ×    
 1 molمن السكروز
=  2.11 × 10 24جزيء من السكروز
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م�سائل تدريبية
1.1يستخدم اخلارصني  Znيف جلفنة احلديد حلاميته من التآكل .احسب عدد ذرات  Znيف  2.5 molمنه.
2.2احسب عدد اجلزيئات يف  11.5 molمن املاء.H 2O

3.3تس�تخدم نترات الفض�ة AgNO 3يف حتضير أن�واع متعددة م�ن هالي�دات الفضة املس�تخدمة يف عملي�ة التصوير
الفوتوجرايف .ما عدد وحدات الصيغة  AgNO 3يف  3.25 molمن نرتات الفضة AgNO 3؟
4.4حتفيز احسب عدد ذرات األكسجني يف  5.0 molمن جزيئات األكسجني.O 2

حتويل اجل�س��يمات �إىل موالت حلس�اب عدد املوالت يف عدد معني من اجلس�يامت
املمثلة ،يمكنك استخدام مقلوب عدد أفوجادرو اً
عامل للتحويل.

ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ



ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ

1 mol
  
  
عدد املوالت = عدد اجلسيامت املمثلة ×  ____________________
 6.02×10 23من اجلسيامت املمثلة

تقدير حجم المول
لمادة ما



لنفرتض مثالً أنك تعلم أن عينة حتتوي عىل  2.11 × 10 24جزيء من الس�كروز ،بدالً من
معرفتك عدد موالت السكروز .لتحويل هذا العدد من اجلزيئات إىل موالت من السكروز
فإنك حتتاج إىل عامل حتويل يكون فيه عدد املوالت يف البسط وعدد اجلزيئات يف املقام.

1 mol
  
عدد موالت السكروز =  2 .11 ×10 24جزيء سكروز ×  _________________ 
 6.02 ×10 23جزيء سكروز
=  3.5 molمن السكروز

أي أن هناك  3.5 molمن السكروز يف  2.11 × 10 24جزيء منه.

ماذا قر�أت؟ اكتب عاميل التحويل اللذين يمكن احلصول عليهام من عدد أفوجادرو.

ال�شكل  5-4اجل�سيمات املمثلة لل�سكروز
هي اجلزيئات .ويو�ضح منوذج اجلزيئات
(الكرات والو�ص�ل�ات البال�ستيكية) �أن
جزيء ال�سكروز وحدة واحدة مكونة من
الكربون ،والهيدروجني ،والأك�سجني.
حتليل ا�ستعن بنموذج جزيء ال�سكروز
لكتابة �صيغته الكيميائية.

ال�سكروز
157

مثال 5-1

حتويل اجل�س��يمات �إىل موالت يس�تخدم النحاس  Cuيف صناعة األسالك الكهربائية .احسب عدد موالت النحاس التي
حتتوي عىل  4.5 × 10 24ذرة منه.

 1حتليل امل�س�ألة

لديك عدد من ذرات النحاس ،وعليك أن حتسب عدد املوالت .لو قارنت 4.5 × 10 24ذرة من النحاس Cu

مع ، 6.02 ×10 23وهو عدد الذرات يف املول ،يمكنك أن تتوقع أن اإلجابة جيب أن تكون أقل من .10 mol

املعطيات

املطلوب

عدد ذرات النحاس =  4.50 × 10 24ذرة

عدد موالت  = Cu؟

 1molمن النحاس  6.02 ×10 23= Cuذرة من النحاس

   2ح�ساب املطلوب  

استخدم عامل التحويل (مقلوب عدد أفوجادرو) والذي يربط عدد املوالت بعدد الذرات.
ط ّبق عامل التحويل

 1 molمن النحاس
  
  
_____________________
عدد املوالت = عدد الذرات ×  
 6.02 × 1 0 23ذرة من النحاس

ع ّو� ��ض وا�ض ��رب الأرق ��ام
والوحدات واق�سمها

1 molمن النحاس
  
  
=  4.50 × 10 24ذرة من النحاس ×  ______________________ 
 6.02 ×10 23ذرة من النحاس

=  7.48 molمن النحاس.

   3تقومي الإجابة
عدد ذرات النحاس وعدد أفوجادرو كالمها يش�تمل عىل ثالثة أرقام معنوية .اإلجابة مكتوبة بش�كل صحيح وهي أقل
من  ،10 molكام هو متوقع ،كام أن وحداهتا صحيحة.

 	

م�سائل تدريبية
5.5ما عدد املوالت يف كل من:

 5 .75 × 10 24 a.aذرة من األلومنيوم .Al
 2.50 × 10 20 b.bذرة من احلديد .Fe

6.6حتفيز احسب عدد املوالت يف كل من:

 3 .75 × 10 24 a.aجزيء من ثاين أكسيد الكربون .CO2

 3.58 × 10 23 b.bجزيء من كلوريد اخلارصني .ZnCl 2 II
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التقومي  5-1
ف�سر ملاذا يستخدم الكيميائيون املول؟
ّ

الخالصة

7.7

 املول وحدة تستخدم لعد جسيامت
امل�ادة بش�كل غير مب�ارش .املول
الواحد من املادة النقية حيتوي عىل
عدد أفوجادرو من اجلسيامت.

8.8اذكر العالقة الرياضية التي تـربط بني عدد أفـوجادرو ،واملـول الـواحد مـن أي
مادة (.)1mol

 اجلس�يامت املمثلة تشمل الذرات،
واأليونات ،واجلزيئات ،ووحدات
الصي�غ الكيميائي�ة ،وجس�يامت
أخرى مشاهبة.
املــ�ول الواحـــ�د مـــن ذرات
الكرب�ون– 12ل�ه كتل�ة مقدارها
 12 gمتا ًما.

يمكن اس�تخدام عوامل التحويل
املكتوبة من عالقة عدد أفوجادرو
للتحوي�ل بين امل�والت وع�دد
اجلسيامت.

9.9اكتب عوامل التحويل املستخدمة للتحويل بني اجلسيامت واملوالت.

ف�سر وجه الشبه بني املول والدرزن.
ّ 1010

1111ط ّبق كيف حيسب الكيميائي عدد اجلسيامت يف عدد معني من موالت املادة؟

1212اح�س��ب عدد اجلسيامت املمثلة (ذرات أو جزيئات أو أيونات أو وحدات صيغة)
يف كل من املواد اآلتية:
 11.5 mol a.aمن الفضة .Ag
 18.0 molb.bمن املاء.H 2O

 0.15 molc.cمن كلوريد الصوديوم .NaCl
 1.35 ×10 -2 mol d.dمن امليثان .CH 4

1313رت��ب العين�ات الثالث اآلتية م�ن األصغر إىل األكرب بحس�ب عدد اجلس�يامت
املمثلة:

 1.25 × 1ذرة من اخلارصني Zn
      0 25
    3.56 molمن احلديد Fe

    6.78 × 10 22جزيء من اجللوكوزC 6H 12O 6
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5-2
الأهداف
ترب��ط كتل�ة ال�ذرة بكتل�ة مول
واحد من الذرات.

رابط الدر�س الرقمي

الكتلة واملول

Mass and the Mole

www.ien.edu.sa

يحت��وي املـ��ول عل��ى  العـدد نف�س��ـه مـ��ن اجل�س��يمات دائ ًما ،غ�ير �أنّ
موالت املواد املختلفة لها كتل خمتلفة.

حت��ول بني عدد م�والت العنرص
الرب��ط م��ع احلي��اة عن�د رشاء درزن بي�ض ،يمكن�ك اختيار أحج�ام خمتلف�ة :صغرية
وكتلته.
ومتوس�طة وكبرية .ال يؤثر حجم البيض يف عدد ما حيتويه الصندوق .وهذا وضع مش�ابه
تكون املول.
حت��ول بني عدد م�والت العنرص حلجم الذرات التي ّ
وعدد ذراته.
كتلة املول   The Mass of a Mole

مراجعة املفردات

لن تتوقع أن كتلة درزن من الليمون تساوي كتلة درزن من البيض؛ ألن البيض والليمون

عام��ل التحوي��ل :نس�بة بين قي�م
متكافئ�ة ،يس�تخدم للتعبير ع�ن
موضح يف الش�كل  .5-5لذلك فإن كميتني مقدار كل منهام مول واحد من مادتني خمتلفتني
الكمية نفسها بوحدات خمتلفة.
هلام كتلتان خمتلفتان؛ ألن ٍّ
لكل منهام تركي ًبا خمتل ًفا .فلو وضعت موالً واحدً ا من الكربون اً
مثل،
خيتلف�ان يف احلج�م والرتكي�ب ،فمن غير املفاج�ئ إذن أن تكون هلام كت�ل خمتلفة ،كام هو

املفردات اجلديدة
الكتلة املولية

وم�والً واح�دً ا م�ن النحاس يف ميزانني فسترى فر ًقا يف الكتل�ة ،كالذي ت�راه يف كتل البيض،
والليمون .وهذا حيدث ألن كتلة ذرات الكربون ختتلف عن كتلة ذرات النحاس ،ولذلك فإن

كتلة 6.02 × 10 23ذرة من الكربون ال تساوي كتلة 6.02 × 10 23ذرة من النحاس.

ال�ش��كل  5-5كتل ��ة درزن م ��ن
درزناإلغريق
فالسفة
�ضع �من
�3-1اويكثري
�ف كتلة
الشكل�ون ت�س �
الليم �
مكونة من
�ادة
�
امل
أن
اعتقدوا
م ��ن البي� ��ض تقري ًبا .ويع� � ّد الفـرق
الرتاب ،واملاء،
عنارص:أن الليمـون
أربعةـنطـق ًّيا؛ ل
بيـن الكتلتـني م
واهل��واء ،والنار .وقاموا بربط
خمتل ��ف ع ��ن البي� ��ض يف تركيب ��ه
خواص معينة لكل عنرص .وإن
وحجمه.
مزج اخل��واص املتعاكسة مثل
ساخن وب��ارد ،رطب وجاف
يعكس التامثل امل�لاح��ظ يف
الطبيعة .هذه األفكار األولية
مل تكن صحيحة وال علمية.
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=

 6.02 × 10ذرة من احلديد

23

ال�ش��كل  5-6مول من احلديد ،يحتوي على عدد
�أفوجادرو من الذرات ،ممث ًال بكي�س له كتلة م�ساوية
لكتلته الذرية باجلرامات.
طبق ما كتلة مول من النحا�س؟

 1 molمن احلديد

C11-02C-828378-08

الكتل��ة املولية كيف ترتب�ط كتلة ذرة واحدة بكتلة مول واحد م�ن تلك الذرة؟ تذكر أن
امل�ول يع�رف على أنه ع�دد ذرات الكرب�ون  12-يف  12 gمنه .ومن ث�م فكتلـة 1molمن
بذرة واح�دة أو بعدد أفوجادرو من
ذرات الكربـ�ون  12-هي  .12 gوس�ـوا ًء كنت مهتماًّ ّ
ال�ذرات ( )1 molف�إن كتل مجيع الذرات تم تعيينها بالنس�بة إىل كتل�ة ذرة الكربون.12 -
ٍ
واحد من أي مادة نقية الكتلة املولية.
وتسمى الكتلة باجلرامات ملول
الكتلة املولية ألي عنرص تس�اوي عدد ًّيا كتلت�ه الذرية ،ووحدهتا  .g/molوكام هو مبني يف
اجلدول الدوري ،فإن كتلة ذرة احلديد الواحدة مقدارها  .55.845 amuلذا فالكتلة املولية
للحديد تساوي  .55.845 g/molالحظ أنه بقياس  55.845 gمن احلديد تكون بطريقة
غير مب�ارشة قد عددت 6.02 × 10 23ذرة منه .الش�كل  5-6يوض�ح العالقة بني الكتلة
املولية ومول واحد من العنرص.

مختبر حل المشكالت
نموذج
استنتج ملاذا كان من الصعب عىل ديمقريطس أن يدافع عن أفكاره؟
صياغةقر�أت؟
ماذا
كيف ترتبط الكتلة املولية وعدد �أفوجادرو والكتلة الذرية؟
يمك�ن أن يوفر نموذج نواة الذرة صورة مبس�طة للعالقات
بني املول ،والكتلة املولية وعدد اجلسيامت.

التحليل

يظهر الرس�م عن اليس�ار نامذج أنوي�ة  H-1و  .He-4حتتوي
ن�واة  H-1عىل بروتون واحد بكتل�ة مقدراها ،1.007 amu
وق�د قدرت كتل�ة الربوتون باجلرام�ات .1.672 × 1 0 -24 g
حتت�وي نواة اهليليوم– 4على بروتونني ونيوترونين ،وهلا كتلة
مقدراها .4 amu

التفكري الناقد

1.1ط ّب��ق م�ا كتل�ة ذرة اهليلي�وم الواح�دة باجلرامات؟
(كتلة النيوترون مساوية تقري ًبا لكتلة الربوتون) .

4Helium
الهيليوم-
-4

1Hydrogen
الهيدروجني-
-1

حيت�وي على س�تة بروتونات
2.2ار�س��م الكرب�ون12-
C11-12C-828378-08
وس�تة نيوترون�ات .ارس�م ن�واة الكرب�ون،12-
واحسب كتلة الذرة الواحدة بوحديت  gو .amu
3.3ط ّب��ق ما عدد ذرات اهليدروجين 1-يف عينة كتلتها
1.007 g؟ تذك�ر أن  1.007 amuه�ي كتلة ذرة
ق�رب إجابت�ك إىل
واح�دة م�ن اهليدروجينّ .1-
أقرب جزء من مائة.
4.4ط ّب��ق لو كانت لديك عينتان من اهليليوم والكربون
حتتوي�ان على ع�دد أفوج�ادرو من ال�ذرات ،فكم
تكون كتلة كل عينة باجلرامات؟
5.5ا�س��تنتج م�اذا يمكنك أن تس�تنتج ع�ن العالقة بني
عدد الذرات وكتلة كل عينة؟
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ا�ستخدام الكتلة املولية

Using Molar Mass

حتويل املوالت �إىل كتلة افرتض أنه خالل عملك يف خمترب الكيمياء احتجت
إىل  3.00 molم�ن النح�اس  Cuلتفاعل كيميائي ،فكيف تقيس هذه الكمية؟
يمكن حتويل عدد موالت النحاس إىل كتلة تقاس بامليزان .وحلساب كتلة عدد
معني من املوالت ارضب عدد املوالت يف الكتلة املولية:
الكتلة املولية ()g
___________

الكتلة باجلرامات ( = )gعدد املوالت (  × )mol
1 mol

إذا نظ�رت إىل اجل�دول ال�دوري للعن�ارص فس�تجد أن  Cu-29ل�ه كتل�ة ذري�ة
مقدارها  ،63.54 amuوأنت تعلم أن الكتلة املولية للعنرص( )g/molتس�اوي
الكتل�ة الذري�ة (معبرً ا عنه�ا بوح�دة  ،)amuلذلك فكتل�ة النح�اس املولية هي
 ،63.546 g/molوباستخدامها يمكنك حتويل  3.00 molنحاس إىل جرامات
نحاس.
63.546 g Cu
3.00 mol Cu ×   _________ = 191g Cu
1 mol Cu
ل�ذا ،كما هو موضح يف الش�كل  ،5-7يمكن�ك قي�اس  3.00 molمن النحاس

المطويات

ضم�ن مطويتك معلوم�ات من هذا
ّ
القسم.

ال�ش��كل  5-7لقيا� ��س  3.00 molم ��ن
النحا� ��س� ،ض ��ع ورق ��ة وزن عل ��ى املي ��زان،
و�ص ِّفــره ،ثم �ضـع  191 gمن النحا�س.
َ
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الالزمة للتفاعل باستخدام ميزان لتعيني  191 gمن النحاس ،والتحويل العكيس
(م�ن الكتل�ة إىل املوالت) يتضمن اس�تخدام مقلوب الكتلة املولي�ة بوصفه عامل
حتويل .فهل بإمكانك تفسري السبب؟

الربط مع    علم الأحياء يكتش�ف علامء اخللية بروتينات حيوية جديدة باستمرار ،حيث تشكل
التقني�ات احليوي�ة مس�تقبل الرعاي�ة الصحية .وهيت�م مرشوع "ني�وم  "NEOMبش�كل خاص
بالتقنيات احليوية ألهنا الس�بيل إىل مس�تقبل الرعاية الصحية والرفاهية املستقبلية .ورؤية مرشوع
"نيوم  "NEOMأن يكون مقصدً ا جديدً ا للعامل بأرسه يف جمال التقنيات احليوية بح ًثا عن اجليل
الق�ادم من العالج اجليني وعلم اجلينوم وأبحاث اخلاليا اجلذعية وتقنية النانو احليوية واهلندس�ة
احليوي�ة .وبعد اكتش�اف جزيء حي�وي جديد يقوم عامل األحي�اء بتعيني الكتل�ة املولية للمركب
باس�تخدام تقني�ة مطي�اف الكتل�ة ،الذي يوف�ر ـ باإلضافة إىل الكتل�ة املولية ـ معلوم�ات إضافية
تساعد عىل الكشف عن الرتكيب الكيميائي للمركب.
* املصدر :كتيب مرشوع نيوم NEOM؛ ص.10:
مثال 5-2

التحوي��ل م��ن املول �إىل الكتلة الكروم  Crعنرص انتقايل ،يس�تخدم يف طالء احلديد والفلزات حلاميتها من التآكل .احس�ب
كتلة  0.0450 molمن الكروم.

   1حتليل امل�س�ألة
لديك عدد موالت الكروم التي جيب حساب كتلتها باستخدام الكتلة املولية للكروم من اجلدول الدوري للعنارص .وألن
العينة أقل من  ،0.1 molفيجب أن تكون اإلجابة أقل من  0.1من الكتلة املولية.

املطلوب

املعطيات

كتلة  = Cr؟

عدد املوالت = 0.0450 mol

الكتلة املولية للكروم = 52.00 g/mol

   2ح�ساب املطلوب
عوض بالقيم املعلومة يف املعادلة وحلها.
استخدم عامل التحويل (الكتلة املولية) الذي يربط جرامات الكروم بموالته ،ثم ّ
طبــــق عامل التحويــل
عو�ض باملعطيات و�أوجد احلل

الكتلة املولية للكروم ()g
________________
  
  

كتلة الكروم ( = )gموالت الكروم (  × )mol
 1molمن الكروم
52.00 g Cr
_________ × = 0.0450 mol Cr

 
1mol Cr
= 2.34 g Cr

   3تقومي الإجابة
اإلجابة أقل من  0.1 molكام هو متوقع ،والوحدة صحيحة ،وهي (.)g

	 م�سائل تدريبية

1414احسب الكتلة باجلرامات لكل مما يأيت:
 3.57 mol a.aمن األلومنيوم .Al
 42.6 molb.bمن السليكون .Si
1515حتفيز احسب الكتلة باجلرامات لكل مما يأيت:
 3.54 × 10 2mol a.aمن الكوبلت .Co
 2.45 × 1 0 -2 mol b.bمن اخلارصني .Zn
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مثال 5-3

دائم متح�دً ا مع عنارص أخرى
التحوي��ل م��ن الكتلة �إىل املول الكالس�يوم  Caم�ن أكثر العنارص
تواف�را يف األرض ،ويوجد اً
ً
بسبب نشاطه العايل .ما عدد موالت الكالسيوم يف  525 gمنه؟

   1حتليل امل�س�ألة
عليك أن حتول كتلة الكالسيوم إىل موالت كالسيوم؛ فكتلة الكالسيوم هنا أكرب من الكتلة املولية أكثر من عرش مرات ،لذلك
جيب أن تكون اإلجابة أكرب من .10 mol

املعطيات

املطلوب

الكتلة = 525 g Ca

عدد موالت  = Ca؟

الكتلة املولية لـ 40.08 g/mol = Ca

   2ح�ساب املطلوب  
وعوض القيم املعلومة ،وحل:
استخدم عامل التحويل (مقلوب الكتلة املولية) الذي يربط موالت الكالسيوم بجراماتهِّ ،
 1 molمن الكالسيوم
طبــــق عامل التحويــل
  
  
موالت الكالسيوم ( = )molكتلة الكالسيوم (_________________  × )g
الكتلة املولية للكالسيوم ()g
عو�ض باملعطيات و�أوجد احلل

_________ × = 525 g Ca
  mol 1 Ca  =13.1mol Ca

   3تقومي اجلواب
اإلجابة أكرب من  10 molكام هو متوقع ،والوحدة صحيحة ،وهي .mol

 	

م�سائل تدريبية

1616اح�سب عدد املوالت يف ٍّ
كل مما يأيت:
 25.5 ga.aمن الفضة .Ag

 300.0 g b.bمن الكربيت .S

حول كلاًّ من الكتل اآلتية إىل موالت:
1717حتفيز ّ
3

 1.25 × 10   ga.aمن اخلارصني .Zn
 1.00 Kg b.bمن احلديد . Fe
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40.08 g Ca

التحويل بني الكتلة والذرات إنك ال تس�تطيع أن تقوم بتحويل مبارش من كتلة
امل�ادة إىل ع�دد اجلس�يامت املكون�ة هلا؛ إذ ال ب�د أن حتول الكتلة إىل ع�دد املوالت يف
البداية ،وهذه العملية املكونة من خطوتني موضحة يف املثال .5-4
مثال 5-4

التحوي��ل م��ن الكتلة �إىل ال��ذرات الذهب  Auهو أحد فلزات العملة (الذهب ،الفض�ة ،النحاس) .ما عدد ذرات الذهب يف
عملة ذهبية كتلتها 31.1 g؟

   1حتليل امل�س�ألة
علي�ك أن حتس�ب عدد الذرات يف كتلة معينة من الذهب .وألنك ال تس�تطيع التحويل مب�ارشة من الكتلة إىل عدد الذرات،
فعليك أوالً أن حتول الكتلة إىل موالت باستخدام الكتلة املولية ،ثم حتول املوالت إىل عدد الذرات باستخدام عدد أفوجادرو.
وألن كتل�ة الذهب املعطاة هي ُس�دس الكتلة املولي�ة للذهب ( .)196.97 g/molلذا فع�دد ذرات الذهب جيب أن يكون
ُسدْ س عدد أفوجادرو تقري ًبا.

املطلوب

املعطيات

عدد ذرات  = Au؟

الكتلة = 31.1 g Au

الكتلة املولية = 196.97 g/mol

   2ح�ساب املطلوب
استخدم عامل التحويل(مقلوب الكتلة املولية) الذي يربط موالت الذهب بجراماته.

 1 molمن الذهب
طبــــق عامل التحويــل
  
  
عدد موالت الذهب ( = )molكتلة الذهب (_______________  × )Au
الكتلة املولية للذهب ()g
__________ × 31.1 g Au
عو�ض باملعطيات ،واح�سب عدد املوالت   1 mol Au  = 0.158 mol Au
196.97 g Au
لتحويل املوالت إىل عدد ذرات ،ارضب يف عدد أفوجادرو
طبــــق عامل التحويل

عو�ض باملعطيات ،و�أوجد احلل

 6.02 × 10 23ذرة من الذهب
__________________
  

عدد ذرات الذهب = عدد موالت الذهب ( × )mol
 1 molمن الذهب
 6.02 × 10 23ذرة من الذهب
__________________ × = 0.158 mol Au
  
  
1 mol Au

 9.51 × 10 22ذرة من الذهب =

   3تقومي الإجابة
اإلجابة تساوي سدس عدد أفوجادرو تقري ًبا ،كام هو متوقع .والوحدة صحيحة ،وهي ذرة (.)atom
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مثال 5-5

حتويل الذرات �إىل كتلة اهليليوم  Heغاز نبيل ،فإذا احتوى بالون عىل  5.50 × 10 22ذرة من اهليليوم ،فاحسب كتلة اهليليوم فيه.

   1حتليل امل�س�ألة
حول أوالً عدد الذرات إىل موالت ،ثم حول املوالت إىل جرامات.
عدد ذرات اهليليوم معلومة لديك ،وعليك إجياد كتلة الغازّ .

املعطيات

عدد ذرات اهليليوم  5.50 × 10 22 = Heذرة
الكتلة املولية للهيليوم= 4.00 g/mol He

املطلوب

كتلة  = He؟

   2ح�ساب املطلوب

استخدم عامل التحويل (مقلوب عدد أفوجادرو) الذي يربط املوالت بعدد الذرات
 1 molمن اهليليوم
طبــــق عامل التحويــل
  
عدد موالت اهليليوم ( = )molعدد ذرات اهليليوم × _________________
 6.02 × 10 23ذرة من اهليليوم
عو�ض 5.50 × 10 22 atoms He

ا�ضرب واق�سم الأرقام والوحدات

1mol He
__ 
  
  
= 5.50 × 10 22ذرة من  × He
23
  6.02 × 10ذرة من He
= 0.0914 mol He

لتحويل عدد املوالت إىل كتلة ،ارضب يف الكتلة املولية
طبق عامل التحويل

الكتلة املولية للهيليوم ()g
______________
  

كتلة اهليليوم باجلرامات ( = )gعدد موالت اهليليوم ( ×)mol

عو�ض عدد موالت  He = 0.0914 molالكتلة
املولية  ،He = 4.00 g/molو�أوجد احلل

   3تقومي الإجابة
ُعرب عن اجلواب بالوحدة الصحيحة (.)g

	 م�سائل تدريبية
1818ما عدد الذرات يف  11.5 gمن الزئبق Hg؟

1919ما كتلة  1.50 × 10 15ذرة من النيرتوجني N؟
 2020حتفيز احسب عدد الذرات يف كل مما يأيت:
 4.56 × 10 3 g a.aمن السليكون .Si
 0.120 kgb.bمن التيتانيوم .Ti
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1 mol He

4.00 g He
1 mol He

= 0.0914 mol He × _________ = 0.366 g He

ج�سيمات

مول

كتلة

ال�شكل  5-8يعد املول �أ�سا�س التحويل بني الكتلة واجل�سيمات املمثلة (الذرات،الأيونات،اجلزيئات ،وحدات ال�صيغة) .يف ال�شكل متثل الكتلة يف امليزان
واملوالت يف حقيبة حتتوي على اجل�سيمات املمثلة ،واجل�سيمات املمثلة تنت�شر من احلقيبة .حتتاج �إىل خطوتني للتحويل من الكتلة �إىل اجل�سيمات �أو العك�س.
اً
حتويًل� بني الكتل�ة ،واملوالت ،واجلس�يامت ،أنت ت�درك أن املول
اآلن بع�د أن أجري�ت
دائم حتول إىل موالت قبل حتويلها إىل ذرات ،والذرات حتول
أس�اس احلس�ابات .فالكتلة اً
إىل موالت قبل أن حتسب كتلتها.

الش�كل  5-8يبين خط�وات التحويل .يف األمثلة احلس�ابية التي مرت بك ،اس�تعملت
خطوتين يف التحوي�ل ،فإما حتويل الكتلة إىل موالت ث�م إىل ذرات ،أو حتويل الذرات إىل
م�والت ث�م إىل كتلة .ويمكنك دمج اخلطوتني يف خطوة واحدة .افرتض أنك تريد معرفة
ع�دد جزيئات األكس�جني يف  1.00 gمن�ه .إن عملية التحويل ه�ذه تتطلب التحويل من
كتلة إىل موالت ومن موالت إىل جزيئات ،ويمكن أن متثل ذلك يف املعادلة.
 6 .02 × 10 23جزيء 2
O
 mol O
1
 2
= 1.00 g O
__________ ×  2
 
_______________   × 
  
  

 1.998 g O
3
 2
 mol O
1
 2

           

التقومي  5-2
الخالصة
تسمى الكتلة باجلرامات ملول واحد من
أي مادة نقية الكتلة املولية.
الكتلة املولية ألي عنرص تساوي عدد ًّيا
كتلته الذرية.

الكتل�ة املولي�ة ألي م�ادة ه�ي كتل�ة ع�دد
أفوجادرو من اجلسيامت املكونة هلذه املادة.
تس�تخدم الكتل�ة املولي�ة للتحويل من
امل�والت إىل كتلة ،ويس�تخدم مقلوب
الكتل�ة املولية للتحويل م�ن الكتلة إىل
موالت.

 1.88 × 10 22جزيء =

خل�ص الفرق بني كميات مول واحد من مادتني خمتلفتني
2121
أحاديتي الذرات من حيث اجلسيامت والكتلة؟
2222اذكر معامل التحويل الالزم للتحويل بني الكتلة واملوالت لذرة الفلور.
2323ا�شرح كيف تربط الكتلة املولية كتلة الذرة بكتلة مول واحد من الذرات.
�2424صف اخلطوات الالزمة لتحويل كتلة عنرص ما إىل ذراته.
2525اح�سب كتلة  0.25 molمن ذرات الكربون.12-

2626رتّ��ب الكمي�ات اآلتي�ة م�ن األصغ�ر إىل األكبر بحس�ب الكتل�ة:
 1.0 molمن  3.0 × 10 24 ،Arذرة من  20 g ،Neمن .Kr
2727حدِّ د الكمية التي حتسب بقسمة الكتلة املولية للعنرص عىل عدد أفوجادرو.
�2828ص�� ّمم خريطة مفاهيمي�ة توضح العوامل الالزم�ة للتحويل بني الكتلة،
واملوالت ،وعدد اجلسيامت.
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5-3
الأهداف

رابط الدر�س الرقمي

موالتاملركبات

Moles of Compounds
www.ien.edu.sa

تتع��رف العالق�ات الت�ي ترب�ط
ّ
ميك��ن ح�س��اب الكتلة املولية للمركب من خالل �ص��يغته الكيميائية،
املول بالصيغة الكيميائية.
كما ميكن ا�ستعمال هذه الكتلة املولية للتحويل بني الكتلة واملوالت للمركب نف�سه.

حت�سب الكتلة املولية ملركب.
الرب��ط م��ع احلياة ختيل حقيبتني ُفحصت�ا يف املطار ،وتبني أن إحدامه�ا قد جتاوزت حد
تطب��ق عوامل التحوي�ل لتحديد الوزن املس�موح به .وألن وزن كل حقيبة يعتمد عىل جمموع األشياء املوجودة داخلها فإن
ع�دد ال�ذرات أو األيون�ات يف إعادة توزيع هذه األشياء عىل احلقيبتني يغري وزن كل منهام.
كتلة معروفة من مركب.
ال�صيغ الكيميائية واملول

مراجعة املفردات

Chemical Formulas and the Mole

اجل�س��يم املمث��ل :ذرة أو جزيء أو تعلم�ت أن األنواع املختلفة من اجلس�يامت تُعد باس�تعامل املول ،وكذل�ك تعلمت أن الكتل
وحدة صيغة كيميائية أو أيون.
املولية تستعمل للتحويل بني املوالت والكتلة ،وعدد اجلسيامت للعنرص .ولتقوم بتحويالت
مشاهبة للمركبات واأليونات حتتاج إىل معرفة الكتلة املولية هلا.

تذك�ر أن الصيغ�ة الكيميائي�ة للمرك�ب تعبر ع�ن ع�دد ال�ذرات وأنواعه�ا املوجودة يف
وح�دة صيغ�ة واحدة من�ه .خذ يف االعتبار مرك�ب ثنائي كلورو ثنائي فل�ورو ميثان (غاز
 Cحي�ث تدل األرقام يف صيغة
الفري�ون) املس�تخدم يف عمليات التربيد ،وصيغته Cl 2F 2
 Cيتكون م�ن ذرة كربون ( )Cوذريت كلور()Cl
املرك�ب عىل أن جزي ًئا واحدً ا من Cl 2F 2
وذريت فل�ور( .)Fوه�ذه ال�ذرات مرتبط�ة م ًع�ا كيميائ ًّيا  ،بنس�بة  F: Cl: Cه�ي .2:2:1
واآلن ،افترض أن لدي�ك م�والً واحدً ا م�ن  ، CCl 2F 2وهذا يعني أن�ه حيتوي عىل عدد
أفوجادرو من اجلزيئات.وستبقى النسبة  2: 2: 1بني ذرات  F:Cl:Cيف ٍ
مول من املركب
ويوضح الش�كل  5-9درزن من جزيئ�ات CCl 2F 2؛ إذ
كما ه�ي يف جزيء واح�د منه.
ّ
حتت�وي على درزن واحد من ذرات الكرب�ون ،ودرزنني من ذرات الكل�ور ،ودرزنني من
 Cفقط ،بل
 Cال متثل جزي ًئا منفر ًدا من Cl 2F 2
ذرات الفلور .فالصيغة الكيميائية  Cl 2F 2
أيضا موالً من املركب.
متثل ً

ال�ش��كل  5-9يو�ضـح درزن مــن جزيئات  Cl2F 2
C
حتت ��وي على درزن م ��ن ذرات الكرب ��ون ،ودرزنني من
ذرات الكلور ،ودرزنني من ذرات الفلور.
ا�ستنتج كم ذرة من الكربون ،والكلور ،والفلور توجد
يف مول واحد من  CCl 2F 2؟
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ق�د حتت�اج يف بعض احلس�ابات الكيميائي�ة إىل التحويل بني م�والت املركب وموالت إح�دى الذرات
املكونة له .فالنسب أو عوامل التحويل اآلتية يمكن كتابتها الستعامهلا يف احلسابات جلزيء .CCl 2F 2
1 mol C

2 mol Cl

2 mol F

1 mol CCl 2F 2

1 mol CCl 2F 2

1 mol CCl 2F 2

 Cارضب موالت الفريون
إلجياد عدد موالت ذرات الفلور يف  5.50 molمن الفريون Cl 2F 2
يف عامل التحويل الذي يربط بني موالت ذرات الفلور وموالت الفريون.
2 mol F
__________  
عدد موالت  = Fعدد موالت  × CCl 2F 2
1 mol CCl 2F 2
2 mol F
5.50 mol C
 Cl 2F 2 ×   ___________ = 11.0 mol F
1 mol CCl 2F 2
يمكن اس�تعامل عامل التحويل الذي استعمل للفلور يف كتابة عوامل التحويل لسائرالعنارص يف
املرك�ب .وعدد موالت العنرصالتي توضع يف البس�ط متثل الرقم الذي عن يمني رمز العنرص يف
الصيغة الكيميائية.

مثال 5-6

عالق��ات امل��ول  املرتبط��ة بال�ص��يغة الكيميائية أكس�يد األلومني�وم( )Al 2O 3الذي يس�مى غال ًبا ألومينا ،ه�و املادة اخلام
األساس�ية إلنت�اج األلومني�وم ( .)Alتوجد األلومني�ا يف معدن الكورنديوم والبوكسايت.احس�ب عدد م�والت أيونات
.Al 2O
األلومنيوم ( )Al  3+يف  1.25 molمن أكسيد األلومنيوم  3

   1حتليل امل�س�ألة

لق�د أعطي�ت عدد موالت ،Al 2O 3وعليك أن حتس�ب عدد موالت أيونات .Al 3+مس�تعمالً عام�ل التحويل املبني عىل
الصيغ�ة الكيميائي�ة والذي يربط بني موالت أيونات  Al 3+وموالت .Al 2O 3كل مول من Al 2O 3حيتوي عىل مولني من
.Al 2O
أيونات ،Al 3+لذا فاإلجابة جيب أن تكون ضعف موالت 3

املطلوب

املعطيات

عدد املوالت = Al 3+؟

عدد موالت 1.25 mol = Al 2O 3

   2ح�ساب املطلوب   

 Aحيتوي عىل  2 molمن ،Al 3+لكتابة عامل التحويل.
استعمل العالقة  1molمن l 2O 3

 

A
 Al 3+مبوالت  l2O3
عني عامل حتويل يربط بني عدد موالت �أيونات 

3+
__
     2 mol Al

 1 mol Al 2O 3

لتحويل عدد موالت Al 2O 3املعروفة إىل موالت أيونات Al 3+ارضب يف عامل التحويل.
طبق عامل التحويل
عو�ض م�ستعي ًنا باملعطيات ،و�أوجد احلل

   3تقومي الإجابة

3+

__________ × mol Al 2O 3
 2 mol Al    = mol Al 3+
1mol Al 2O 3
3+

 mol Al
3+
__________ × 1.25 mol Al 2O 3
 12mol
  Al 2O 3  = 2.5 mol Al

عدد موالت أيونات Al 3+ضعف عدد موالت ،Al 2O 3كام هو متوقع.
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ال�ش��كل  5-10لأن كل مادة حتتوي
على �أعداد و�أنواع خمتلفة من الذرات،
ف� ��إن كتله ��ا املولي ��ة خمتلف ��ة .فالكتلة
املولية لكل مرك ��ب هي حا�صل جمموع
كتل جميع العنا�صر املكونة له.

م�سائل تدريبية

 2929يس�تعمل كلوري�د اخلارصين  ZnCl 2بوصف�ه س�بيكة حل�ام لربط فلزي�ن م ًعا،
احسب عدد موالت أيونات Cl -يف  2.50 molمن.ZnCl 2
مصدرا
3030تعتم�د النبات�ات واحليوان�ات على س�كر اجللوك�وز  C 6H 12O6بوصف�ه
ً
للطاقة .احسب عدد موالت كل عنرص يف  1.25 molمن اجللوكوز.
3131احسب عدد موالت أيونات الكربيتات املوجودة يف  3.00 molمن.Fe 2(SO 4) 3
3232ما عدد موالت ذرات األكسجني املوجودة يف  5.00 molمنP 2O 5؟
1

3333حتفيز احسب عدد موالت ذرات اهليدروجني يف  1.15 × 10   molمن املاء.

الكتلة املولية للمر ّكبات

The Molar Mass of Compounds

كرومات البوتا�سيوم () K2CrO4

كتل�ة م�ول واحد من املركب تس�اوي جمموع كتل اجلس�يامت التي يتك�ون منها املركب.
افرتض أنك ترغب يف تعيني الكتلة املولية ملركب كرومات البوتاسيوم ( ،)K 2CrO 4ابدأ
 ،K 2Cثم ارضب الكتلة املولية لكل عنرص
 rO
بالبحث عن الكتل املولية لكل عنرص يف 4
يف عدد موالت العنرص املمثلة يف الصيغة الكيميائية ،ثم امجع كتل العنارص كافة لتحصل
.K 2C
 rO
عىل الكتلة املولية للمركب 4
39.10 g K
1 mol K

________ × 2 mol K
 
 = 78.20 g

52.0 g Cr
_______ × 1 mol Cr
  1 mol Cr  = 52.0 g
16.0 g O
1 mol O

_______ × 4 mol O
 
= 64.0 g

194.20 g = K
الكتلة املولية لـ  2CrO 4

كلوريد ال�صوديوم ()NaCl

توض�ح الكتلة املولية للمركب قانون حفظ الكتلة؛ فالكتلة الكلية للمتفاعالت تس�اوي
كتل�ة املرك�ب املتك�ون .يوضح الش�كل  5-10كتل ً
ا متكافئة ملول واحد م�ن كرومات
البوتاسيوم ،وكلوريد الصوديوم ،والسكروز.

	 م�سائل تدريبية

3434احسب الكتلة املولية لكل مركب أيوين من املركبات اآلتية:

		KC 2H 3O 2 .c
			CaCl 2 .b
NaOHa.a

ال�سكروز ()C12H22O11
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3535احسب الكتلة املولية لكل مركب تسامهي من املركبات اآلتية:
		CCl 4 .c
HCN .b
		
C 2H 5OHa.a
3636حتفيز صنّف كلاًّ من املركبات اآلتية بوصفه مرك ًبا جزيئ ًّيا أوأيون ًّيا ،ثم احس�ب
كتلته املولية:
C 12H
 22O
 11 .c	(NH 4) 3PO 4 .b
		 Sr(NO 3)  2a. a

حتويل موالت املركب �إىل كتلة
Converting Moles of a Compound to Mass
ٍ
جتربة ما ،فعليك أوالً أن حتس�ب الكتل�ة املطلوبة
إذا أردت إجي�اد ع�دد م�والت مركب لعم�ل
باجلرام�ات م�ن خالل عدد امل�والت ،ثم يمكنك قياس ه�ذه الكتلة بامليزان .فف�ي املثال 5-2
تعلمت كيفية حتويل عدد موالت العنارص إىل كتلة باستعامل الكتلة املولية بوصفها عامل حتويل.
وتستعمل الطريقة نفسها مع املركبات ،إال أنه يتعني عليك حساب الكتلة املولية للمركب.
مثال 5-7

التحوي��ل م��ن م��ول �إىل كتل��ة يف املركبات تعود الرائحة املمي�زة للثوم إىل وجود املرك�ب .(C 3H 5) 2Sفام كتلة 2.50 mol

من (C 3H 5) 2S؟

   1حتليل امل�س�ألة
لق�د أعطي�ت عدد موالت ،(C 3H 5) 2Sوعليك أن حتول املوالت إىل كتلة باس�تعامل الكتلة املولية بوصفها عامل حتويل.
والكتلة املولية هي حاصل جمموع الكتل املولية لكل العنارص يف.(C 3H 5) 2S

املطلوب

املعطيات

الكتلة املولية  = (C 3H 5)  2S؟
 = (C 3H؟
كتلة  5)  2S

عدد موالت 2.50 mol = (C 3H 5)  2S

   2ح�ساب املطلوب

احسب الكتلة املولية لـ.(C 3H 5)  2S

32.07 g S
_________ × 1 mol S
 
= 32.07 g S
1 mol S

ا�ضرب موالت  Sيف الكتلة املولية لـ

S

ا�ضرب موالت  Cيف الكتلة املولية لـ

C

12.01 g C
6 mol C ×  _________ = 72.06 g C
1 mol C

ا�ضرب موالت  Hيف الكتلة املولية لـ

H

1.008 g H
10 mol H ×  __________=10.08 g H
1 mol H

حا�صل جمع الكتل

= 32.07 g + 72.06 g +10.08 g = 114.21 g/mol (C 3H 5) 2S

استعمل عامل التحويل (الكتلة املولية) الذي يربط اجلرامات باملوالت.



املولية
الكتلة
(C 3H 5) 2S
______________
طبق عامل التحويل
   
كتلة  = (C 3H 5) 2Sعدد موالت    × ( C 3H 5) 2S
1 mol (C 3H 5) 2S
114.21g (C 3H 5) 2S
وحل
__ × 2.5 mol (C 3H 5) 2S
  
   = 286 g (C 3H 5) 2S
عـو�ض مـ�ستـعـيـ ًنا باملعطياتُ ،
1 mol (C 3H 5) 2S

 	

م�سائل تدريبية

3737ما كتلة  3.25 molمن محض الكربيتيكH 2SO 4؟

3838ما كتلة  4.35 ×10 -2 molمن كلوريد اخلارصني ZnCl 2؟

3939حتفيز اكتب الصيغة الكيميائية لربمنجنات البوتاسيوم ،ثم احسب كتلة  2.55 molمنه باجلرامات.
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حتويل كتلة املركب �إىل موالت
Converting the Mass of a Compound to Moles

إذا نتج عن إحدى التجارب التي أجريتها يف املخترب  5.55 gمن مركب ما ،فام عدد املوالت يف هذه الكتلة؟
لتحديد ذلك افرتض أنك حس�بت الكتلة املولية للمرك�ب ووجدهتا  ،185.0 g/molوألن الكتلة املولية
تربط اجلرامات باملوالت ،فإنك حتتاج يف هذه احلالة إىل مقلوب الكتلة املولية بوصفه عامل حتويل.

مثال 5-8

 5.50 gمن املركب ×

 1 molمن املركب

=  0.0297 molمن املركب

 185 gمن املركب

التحويل من الكتلة �إىل موالت يستعمل مركب هيدروكسيد الكالسيوم Ca(OH) 2إلزالة ثاين أكسيد الكربيت من غازات
العادم املنبعثة من حمطات الطاقة ،ويف معاجلة عرس املاء إلزالة أيونات Ca 2+و .Mg 2+احسب عدد موالت هيدروكسيد
الكالسيوم يف  325 gمنه.

   1حتليل امل�س�ألة

 Cواملطلوب إجياد عدد موالت.Ca(OH) 2احسب أوالً الكتلة املولية لـ.Ca(OH) 2
لديك  325 gمن a(OH) 2

املطلوب

املعطيات

الكتلة املولية  = Ca(OH) 2؟
عدد املوالت  = Ca(OH) 2؟

كتلة 325 g = Ca(OH) 2

   2ح�ساب املطلوب

احسب الكتلة املولية للمركب.Ca(OH) 2
ا�ضرب موالت  Caيف الكتلة املولية لـ Ca

40.08 g Ca
1 mol Ca

________ × 1 mol Ca
 
 =40.08 g
16.0 g O
_______ × 2 mol O
 
 = 32.0 g

ا�ضرب موالت  Oيف الكتلة املولية لـ O

ا�ضرب موالت  Hيف الكتلة املولية لـ

1 mol O
1.00
gH
________ × 2 mol H
 
 = 2.016 g
1 mol H

H

= 40.08 g + 32.00 g + 2.016 g = 74.10 g/mol C
 a(OH) 2

حا�صل جمع الكتل
استعمل عامل التحويل (مقلوب الكتلة املولية) الذي يربط املوالت باجلرامات.
1 mol Ca(OH) 2
وحل
عـو�ض مـ�ستـعـيـ ًنا باملعطياتُ ،
= 325 g C
_____________ × a(OH) 2
   
   = 4.39 mol Ca(OH) 2
  )74.10 g Ca(OH
2

   3تقومي الإجابة

 Cإىل
 Cإىل  ،75 g/molوكذلك الكتلة املعطاة من a(OH) 2
للتحقق من صحة اإلجابةّ ،قرب الكتلة املولية لـ a(OH) 2
 .300 gوألن العدد  300أربعة أضعاف العدد  ،75لذا فاإلجابة مقبولة.كام أن الوحدة صحيحة ،وهي املول.

	 م�سائل تدريبية

4040احسب عدد املوالت لكل من املركبات اآلتية:
  6.5 g .bمن كربيتات اخلارصني.ZnSO 4
 22.6 ga.aمن نرتات الفضة		.AgNO 3
4141حتفيز صنف كلاًّ من املركبني اآلتيني إىل أيوين أو جزيئي ،ثم حول الكتل املعطاة إىل موالت:
 25.4 mg .bمن كلوريد الرصاص .PbCl 4 IV
.Fe 2O
 2.50 Kga.aمن أكسيد احلديد  3 III
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حتويل كتلة مركب �إىل عدد ج�سيمات

المطويات

Converting the Mass of a Compound to Number of Particles
تعرف�ت كيفي�ة إجي�اد عدد امل�والت يف كتل�ة معينة من املرك�ب .اآلن س�وف تتعلم كيفية
حس�اب عدد اجلس�يامت املمثلة– اجلزيئات أو األيونات أو ال�ذرات أو وحدات الصيغة
الكيميائية -املوجودة يف كتلة معينة.

ضم�ن مطويت�ك معلوم�ات م�ن
ّ
هذا القسم.

املكونة هلا؛ إذ ال بد
تذكر أنه ال يمكن التحويل مبارشة من كتلة املادة إىل عدد اجلس�يامت ّ
أن حت�ول الكتل�ة املعط�اة إىل عدد امل�والت يف البداية ،وذلك بالضرب يف مقلوب الكتلة
املولي�ة .ويمكن�ك بع�د ذل�ك حتويل عدد امل�والت إىل عدد جس�يامت بالضرب يف عدد
أفوجادرو .ولتحديد عدد الذرات أو األيونات يف املركب سوف حتتاج إىل عوامل حتويل
تعطي نس�بة أعداد ال�ذرات أو األيونات يف املركب إىل مول واح�د منه ،وهي تعتمد عىل
الصيغة الكيميائية .واملثال  5-9يبني كيفية حل هذا النوع من املسائل.
مثال 5-9

التحويل من كتلة �إىل موالت ثم �إىل ج�سيمات يستعمل كلوريد األلومنيوم AlCl 3لتكرير البرتول وصناعة املطاط والشحوم.
فإذا كان لديك عينة من كلوريد األلومنيوم كتلتها  35.6 gفأوجد:
a.aعدد أيونات األلومنيوم املوجودة فيها.
b.bعدد أيونات الكلور املوجودة فيها.
c.cالكتلة باجلرامات لوحدة صيغة واحدة من كلوريد األلومنيوم.

   1حتليل امل�س�ألة
A
لدي�ك  35.6 gم�ن AlCl 3وعلي�ك أن حتس�ب عدد أيون�ات كل م�ن Al 3+و Cl -وكتلة وحدة صيغة واح�دة من lCl 3

علًم� بأن الكتلة املولية وعدد أفوجادرو والنس�ب م�ن الصيغة الكيميائية هي عوام�ل التحويل املطلوبة ،وألن
باجلرام�ات .اً
نسبة أيونات Al 3+إىل أيونات   Clيف الصيغة هي  ،3:1لذا فإن عدد األيونات املحسوبة جيب أن تكون بالنسبة نفسها.

املعطيات

كتلة 35.6 g = AlCl 3

   2ح�ساب املطلوب

احسب الكتلة املولية للمركب.AlCl 3
ا�ضرب عدد موالت  Alيف كتلته املولية
ا�ضرب عدد موالت  Clيف كتلته املولية.

املطلوب

عدد أيونات = Al 3+؟
عدد أيونات = Cl -؟
كتلة  AlCl 3لكل وحدة صيغة =؟
26.98 g Al
1 mol Al ×  ________= 26.98 g Al
1 mol Al
35.45 g Cl
1 mol Cl

________ × 3 mol Cl
 
 = 106.35 g Cl

حا�صل جمع الكتل
= 26.98 g +106.35 g =133.33 g/mol AlCl 3
استعمل عامل التحويل(مقلوب الكتلة املولية) الذي يربط املوالت باجلرامات.
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طبق عامل التحويل
عو� ��ض كتل ��ة ،AlCl3ومقل ��وب الكتلة
املولية  ،واح�سب عدد املوالت.
ا�ضرب الأعداد والوحدات واق�سمها.
ا�ضرب الأعداد والوحدات واق�سمها.

 1mol AlCl 3
__
   
  
موالت = AlCl 3كتلة  × AlCl 3
ِ
الكتلة املولية لـ  AlCl 3

1 mol AlCl 3
___________ × 35.6 g AlCl 3
 
 = 0.267 mol A
 lCl 3
133.33 g AlCl 3

 6.02×10 23وحدة صيغة
__ × = 0.276 mol AlCl 3
   
  

1 mol AlCl 3

  1.61×10وحدة صيغة =

23

1 Al 3+
__  × 1.61 ×10 23وحدة صيغة= AlCl 3
  

 1وحدة صيغة  AlCl 3

3+



23

 = 1.61 ×10   Al

3 Cl -
__   ×  1.61×10 23وحدة صيغة
  
= 4.83 ×10 23 Cl -
 1وحدة صيغة  AlCl 3
AlCl 3

عو�ض AlCl3من  ،133.33 gثم ُحل.

   3تقومي الإجابة

 Aباستعامل مقلوب عدد أفوجادرو
احسب كتلة lCl 3

= 4.83 ×10 23 Cl -

__ 133.33 g AlCl 3
1 mol
___________ =
 
    × 
  

1 mol
 6.02 ×10 23وحدة صيغة

 2.21 ×10 -22 gلكل وحدة صيغة من = Al 3+

ع�دد أيون�ات Cl -يس�اوي ثالث�ة أضعاف عدد أيون�ات ، Al 3+كام هو متوقع .يمكن حس�اب كتلة وحدة صيغ�ة كيميائية
م�ن AlCl 3بطريق�ة خمتلف�ة .اقس�م كتل�ة 35.6 gمن  AlCl 3على ع�دد وح�دات الصيغ�ة الكيميائي�ة املوج�ودة يف الكتل�ة
( )1.61 ×10 23حلساب كتلة وحدة صيغة كيميائية واحدة .اإلجابتان متطابقتان.

م�سائل تدريبية

مصدرا للوقود ،وخيلط أحيانًا مع اجلازولني .إذا كان لديك عينة من اإليثانول كتلتها  45.6 gفأوجد:
4242يستعمل اإليثانول C 2H 5OH
ً
 .bعدد ذرات اهليدروجني املوجودة فيها.
		
 a.aعدد ذرات الكربون املوجودة فيها.
c.cعدد ذرات األكسجني املوجودة فيها.

4343عينة من كربيتيت الصوديوم Na 2SO 3كتلتها  .2.25 gأوجد:
 .bعدد أيونات SO 3 2-املوجودة فيها.
		
a.aعدد أيونات Na +املوجودة فيها.
c.cالكتلة باجلرامات لوحدة صيغة واحدة من Na 2SO 3يف العينة.

4444عينة من ثاين أكسيد الكربون CO 2كتلتها .52.0 gأوجد:
 .bعدد ذرات األكسجني املوجودة فيها .
a.aعدد ذرات الكربون املوجودة فيها .
c.cكتلة جزيء واحد من  CO 2باجلرامات.
4545ما كتلة كلوريد الصوديوم  NaClالتي حتتوي عىل 4.59 × 10 24وحدة صيغة؟

4646حتفيز عينة من كرومات الفضة كتلتها :25.8 g
 .bما عدد األيونات املوجبة فيها؟
a.aاكتب صيغة كرومات الفضة		.
 .dما مقدار الكتلة باجلرامات لوحدة صيغة واحدة منها؟
		
c.cما عدد األيونات السالبة فيها؟
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ﻣﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻳﻮﻧﺎﺕ
 1 molﻣﻦ ﺍﳌﺮﻛﺐ
ﻣﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻳﻮﻧﺎﺕ

ﻣﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻳﻮﻧﺎﺕ
 1 molﻣﻦ ﺍﳌﺮﻛﺐ

 6.02 × 1023ﻣﻦ ﺍﳉﺴﻴﲈﺕ ﺍﳌﻤﺜﻠﺔ

1 mol
ﻋﺪﺩ ﺍﳉﺮﺍﻣﺎﺕ

1 mol

ﻋﺪﺩ ﺍﳉﺮﺍﻣﺎﺕ

1 mol

 6.02 × 1023ﻣﻦ ﺍﳉﺴﻴﲈﺕ ﺍﳌﻤﺜﻠﺔ

ﺍﳉﺴﻴﲈﺕ ﺍﳌﻤﺜﻠﺔ

ال�ش��كل  5-11الحظ املوقع املركزي للمول يف
ال�ش ��كل� ،إذا حتركت من ميني ال�ش ��كل �أو ي�ساره �أو
�أع�ل�اه �إىل �أي مكان �آخر وج ��ب �أن متر من خالل
امل ��ول .وتزودن ��ا عوام ��ل التحوي ��ل املكتوب ��ة عل ��ى
الأ�سهم مبعلومات عن عملية التحويل.

1 mol

ﻣﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻛﺐ

ﻛﺘﻠﺔ ﺍﳌﺮﻛﺐ

ملخصا للتحويل بني الكتلة واملوالت وعدد اجلسيامت.الحظ أن
يتضمن الش�كل 5-11
ً
الكتل�ة املولية ومقلوهبا مها عامال التحويل بني الكتل�ة وعدد املوالت ،وأن عدد أفوجادرو
ومقلوب�ه مها عامال التحويل بني املوالت وعدد اجلس�يامت املمثلة .وللتحويل بني املوالت
وعدد موالت الذرات أو األيونات املوجودة يف املركب ،استعمل نسب موالت الذرات أو
األيون�ات إىل م�ول واحد من املركب أو مقلوبه ،كام هو مبني عىل األس�هم املتجهة إىل أعىل
وإىل أسفل يف الشكل  ،5-11وهذه النسب تشتق من الصيغة الكيميائية.

التقومي  5-3
الخالصة
ت�دل األرق�ام يف الصي�غ الكيميائية
عىل ع�دد موالت العنصر يف مول
واحد من املركب.
تحُ س�ب الكتلة املولي�ة للمركب من
الكتل املولية جلميع العنارصفيه.

تس�تعمل معامالت التحويل املبنية
عىل الكتلة املولية للمركب للتحويل
بني موالت املركب وكتلته.

4747

ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ



ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ

النسب المولية



�صف كيف حتدد الكتلة املولية للمركب؟

4848حدد عوامل التحويل املطلوبة للتحويل بني عدد موالت املركب وكتلته.

4949و�ض��ح كي�ف يمكنك أن حتدد ع�دد الذرات أو األيون�ات يف كتلة معينة من
املركب؟

5050طبق ما عدد موالت ذرات كل من  O ،C ،Kيف مول واحد منK 2C 2O 4؟
5151اح�سب الكتلة املولية لربوميد املاغنسيوم.MgBr 2

5252اح�سب ما عدد موالت Ca 2+املوجودة يف  1000 mgمنCaCO 3؟

رسم بيان ًّيا باألعمدة يظهر عدد موالت كل عنرص موجود يف 500 g
�5353صمم اً

من الدايوكسني( )C 12H 4Cl 4O 2الشديد السم ّية.
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5-4
الأهداف
تف�سر املقصود بالرتكيب النسبي
املئوي للمركب.

رابط الدر�س الرقمي

ال�صيغة الأولية وال�صيغة اجلزيئية



www.ien.edu.sa

Empirical and Molecular Formulas
ال�ص��يغة اجلزيئية ملركب ما هي م�ض��اعف عددي �ص��حيح ل�ص��يغته

حتدد الصيغتني األولية واجلزيئية
للمرك�ب م�ن خلال الرتكي�ب
النس�بي املئوي والكت�ل احلقيقية الربط مع احلياة لعلك الحظت أن بعض عبوات املرشوبات أو وجبات الطعام حتدد
كمية الس�عرات احلرارية يف جزء منها (قطعة ،ملعقة )...،g ، ml ،فكيف يمكنك حتديد
للمركب.
القيمة الكلية للسعرات احلرارية يف العبوة أو الوجبة؟

الأولية.

مراجعة املفردات

الرتكيب الن�سبي املئوي

Percent Composition

الن�س��بة املئوي��ة بالكتل��ة :نس�بة
كتل�ة كل عنصر إىل الكتل�ة الكلية غال ًبا ما ينشغل الكيميائيون يف تطوير املركبات لالستعامالت الصناعية والدوائية واملنزلية،
كام يف الش�كل  ،5-12فبعد أن يقوم الكيميائي الصناعي (الذي حيرض مركبات جديدة)
للمركب.
بتحضريمرك�ب جديد يق�وم الكيميائي التحليلي بتحليل املركب ليقدم دليل ً
ا عمل ًّيا عىل
املفردات اجلديدة
تركيبه وصيغته الكيميائية.
الرتكيب النسبي املئوي
الصيغة األولية

الصيغة اجلزيئية

إن مهمة الكيميائي التحلييل هي حتديد العنارصالتي حيوهيا املركب ،وحتديد نس�بها املئوية
بالكتل�ة .فالتحالي�ل الوزنية واحلجمية إجراءات عملية مبنية عىل قياس كتل املواد الصلبة
وأحجام السوائل.
الرتكي��ب الن�س��بي املئوي م��ن البيانات العملية فعىل س�بيل املث�ال ،إذا أخذت عينة
كتلته�ا  100 gم�ن مرك�ب حيتوي على  55 gمن عنرص  Xو  45 gمن عنرص  ،Yفالنس�بة
املئوية بالكتلة ألي عنرص يف املركب يمكن حس�اهبا بقس�مة كتلة العنرص عىل كتلة املركب
والرضب يف .100
كتلة العنرص
________ × 100

النسبة املئوية بالكتلة (للعنرص) =  
كتلة املركب

ال�ش��كل  5-12يق ��وم الكيميائ ��ي ال�صناع ��ي
بتح�ض�ي�ر كمي ��ات �صغرية م ��ن مركب ��ات كيميائية
جديدة كما يف ال�صورة اليمنى ،ثم يقوم الكيميائي
التحليل ��ي كما يف ال�صورة الي�س ��رى بتحليل املركب
لي�ؤك ��د �صح ��ة تركيب ��ه الن�سب ��ي املئ ��وي و�صيغت ��ه
الكيميائية.
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وألن النسبة املئوية تعني األجزاء من مئة فإن جمموع النسب املئوية بالكتلة لكل العنارص يف املركب
جيب أن يكون .100
 55 gمن العنرص x
____________ ×  55% = 100من x

 
 100 gمن املركب
 45 gمن العنرص y
=  45%من y
  
____________ × 100

 
 100 gمن املركب
وهل�ذا ف�إن املركب يتكون من  55%من  Xو  45%من  .Yوتُس�مى النس�ب املئوي�ة بالكتلة لكل
العنارص يف املركب الرتكيب النسبي املئوي للمركب.
الرتكيب الن�سبي املئوي من خالل ال�صيغة الكيميائية يمكن حتديد الرتكيب النسبي املئوي
أيضا من خالل الصيغة الكيميائية .ولعمل ذلك ،افرتض أن لديك موالً واحدً ا من املركب
ملركب ً
واس�تعمل الصيغة الكيميائية حلس�اب الكتلة املولية للمركب ،ثم احس�ب كتلة كل عنرص يف مول
وأخريا استعمل العالقة أدناه حلساب النسبة املئوية بالكتلة لكل عنرص.
واحد من املركب،
ً

النسبة املئوية بالكتلة من خالل الصيغة الكيميائية

كتلة العنرص يف مول واحد من املركب
  
  
______________________ × 100

النسبة املئوية بالكتلة = 
الكتلة املولية للمركب

ْ
العلك
تحليل

M

PL

وك�رر اخلطوة الثالثة مس�تعم ً
ال ما ًء جدي�دً ا ،وال تدع
القطع تتجمع م ًعا .

6.6استعمل مصفاة لتصفية املاء من قطع العلك .وجففها
هل ا ُملح ّلي�ات والنكهات تضاف إىل الطبقة اخلارجية للعلك
بمناشف ورقية ،ثم قس كتلتها وسجلها.
أم تكون خملوطة به؟
التحليل
خطوات العمل
والنكه�اتC-الت�يBذابتAيف
1.1 AK FHBL GCIM HJDN KIEO JLPF KMG NLH Mاح�س��ب كتل�ة ا ُملح ّلي�ات
D AE BF ACG BDH CE I DFJ EG
NامألOI
PJ1 OK
بطاقة السالمة يف دليل التجارب العملية عىل منصة عني.
1.
املاء -للعلكة التي مل تقطع ،والتي تس�اوي الفرق بني
2.2أزل الغالف عن قطعتي علك ،ثم قس كتلة كل منهام
كتلة العلكة قبل وبعد وضعها يف املاء.
بامليزان وسجلها.
3.3أض�ف  150 mLم�ن م�اء الصنبور الب�ارد إىل كأس
س�عتها  .250 mLوض�ع إح�دى قطعت�ي العلك يف
الكأس ،وحركها بساق حتريك مدة دقيقتني.
4.4أخرج العلكة وجففها باس�تعامل مناش�ف ورقية ،ثم
قس كتلتها وسجلها.

حذرا عند استعامل املقص.
  حتذير :كن ً
مقصا لتقطيع العلك�ة الثانية قط ًعا صغرية،
5.5اس�تعمل ًّ

2.2اح�سب كتلة ا ُملح ّلي�ات والنكهات املذابة للعلكة التي
قطعت قط ًعا صغرية.
3.3ط ّب��ق احس�ب النس�بة املئوي�ة بالكتل�ة للمحلي�ات
والنكهات يف كل قطعة.
4.4ا�ستنتج ماذا يمكن أن تس�تنتج من النسبتني املئويتني؟
هل العلك مغ ّطى بالسكر أم أن ا ُملح ّليات والنكهات
خملوطة بالعلك؟
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مثال 5-10

ح�ساب الرتكيب الن�سبي املئوي حدد الرتكيب النسبي املئوي لثاين أكسيد الكربون.CO 2

   1حتليل امل�س�ألة

لقد أعطيت الصيغة الكيميائية للمركب فقط .هلذا افرتض أن لديك موالً واحدً ا من .CO 2احسب الكتلة املولية للمركب
وكتلة كل عنرص يف املول الواحد لتحديد النسبة املئوية بالكتلة لكل عنرص يف املركب.

املطلوب

املعطيات

نسبة  = C؟
نسبة  = O؟

الصيغة = CO 2

   2ح�ساب املطلوب
احسب الكتلة املولية للمركب ونسبة كل عنرص فيه.

12.01 g C
_ × 1mol C
 
 = 12.01 g C
1 mol C

ا�ضرب الكتلة املولية للكربون يف عدد ذراته يف املركب.

16.00 g O
_ × 2 mol O

 = 32.00 g O

ا�ضرب الكتلة املولية للأك�سجني يف عدد ذراته يف املركب.

1 mol O

= 12.61 g + 32.00 g = 44.01 g/mol CO 2

اجمع كتل العنا�صر يف املركب.
عو�ض كتل ��ة الكربون يف  1 molمن املرك ��ب= 12.01g/mol

احسب النسبة املئوية بالكتلة لكل عنرص

والكتلة املولية لـ  ،44.01 g/mol = C O2واح�سب ن�سبة الكربون.

32.00 g
44.1 g

_ = O%
 
 × 100% = 72.71%

عو� ��ض كتلة الأك�سجني يف  1 molم ��ن املركب = 32.00 g/mol

والكتلة املولية لـ  ،44.01 g/mol = C O2واح�سب ن�سبة الأك�سجني.

12.01 g
44.1 g

_ = C%
 
 × 100% = 27.29%

 Cمن  27.29% Cو.72.71% O
يتكون O 2

   3تقومي الإجابة
ألن مجي�ع الكت�ل والكتل املولية فيه�ا أربعة أرقام معنوية ،لذا فإن النس�ب املئوية معطاة بصورة صحيح�ة  .ولوأخذنا بعني
االعتبار حدوث خطأ يف تدوير املنازل فإن جمموع النسب املئوية بالكتلة يساوي  100%كام هو مطلوب.

	 م�سائل تدريبية
5454ما الرتكيب النسبي املئوي حلمض الفوسفوريكH 3PO 4؟

5555أي املركبني اآلتيني تكون فيه النسبة املئوية بالكتلة للكربيت أعىل H 2SO 3:أمH 2SO 4؟

5656يستعمل كلوريد الكالسيوم CaCl 2ملنع التجمد .احسب النسبة املئوية بالكتلة لكل عنرص يف.CaCl 2
5757حتفيز تستعمل كربيتات الصوديوم يف صناعة املنظفات.

املكونة لكربيتات الصوديوم ،ثم اكتب الصيغة الكيميائية هلذا املركب.
a.aحدد العنارص ّ
b.bاحسب النسبة املئوية بالكتلة لكل عنرص يف كربيتات الصوديوم.
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ال�صيغة الأولية   Empirical Formula
عندم�ا ُيع�رف الرتكي�ب النس�بي املئ�وي ملركب م�ا ،فإن�ه يمكن حس�اب صيغته،
وذل�ك بتحدي�د أصغر نس�بة من األع�داد الصحيحة مل�والت العن�ارص فيه .ومتثل
ه�ذه النس�بة أع�داد ذرات العن�ارص يف الصيغ�ة األولي�ة .فالصيغ�ة األولية ملركب
ه�ي الصيغ�ة التي تبني أصغر نس�بة عددي�ة صحيحة ملوالت العن�ارص يف املركب.
وق�د تك�ون الصيغ�ة األولي�ة ه�ي الصيغ�ة اجلزيئي�ة نفس�ها أو خمتلفة عنه�ا .وإذا
دائًم� مضاع ًفا بس�ي ًطا للصيغة
اختلف�ت الصيغت�ان ف�إن الصيغ�ة اجلزيئية س�تكون اً
األولي�ة .فالصيغ�ة األولية مثالً لفوق أكس�يد اهليدروجين  ،HOوصيغته اجلزيئية
ه�ي .H 2O 2الح�ظ أن نس�بة األكس�جني إىل اهليدروجني ه�ي 1:1يف الصيغتني.
ويمك�ن اس�تعامل الرتكي�ب النس�بي املئ�وي أو كت�ل العن�ارص يف كتل�ة حم�ددة من
املرك�ب حلس�اب الصيغ�ة األولي�ة .فمثل ً
ا إذا أعطي�ت الرتكي�ب النس�بي املئ�وي
للمرك�ب ،وم�ع افتراض أن كتلة املرك�ب الكلي�ة  ،100.00 gوأن النس�بة املئوية
بالكتلة لكل عنرص تس�اوي كتلة العنرص باجلرامات،كام يف الش�كل  ،5-13حيث
كل  100 gم�ن املركب تتكون من  40.05%م�ن  Sو 59.95%من  ،Oأي حتتوي
عىل  40.05 gمن  Sو  59.95 gمن  .Oثم حتول كتلة كل عنرص إىل موالت.
_______ × 40.05 g S
  1 mol S  = 1.249 mol S
32.07 g S

________ × 59.95 g O
  1 mol O = 3.747 mol O

SO3
100.00%

S
40.05%

O
59.95%

ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ
ﱠ
S
40.05g

O
59.95g

3
100.00ال�شكل عند حل
SOتذّ gكر هذا
5-13
ال�ش��كل
امل�سائ ��ل املتعلق ��ة بالرتكيب الن�سب ��ي املئوي.
ميكن ��ك االفرتا� ��ض دائ ًم ��ا �أن لدي ��ك عين ��ة
كتلتها  100 gم ��ن املركب ،وا�ستعمل الن�سب
املئوية للعنا�صر بو�صفها كت ًال.

16.00 g O

لذا فإن نسبة ذرات  Sإىل ذرات  Oيف املركب هي  .1.249: 3.747وعندما ال تكون
القيم يف النس�بة املولية أع�دا ًدا صحيحة فال يمكن اس�تعامهلا يف الصيغة الكيميائية،
ل�ذا جيب حتويلها إىل أعداد صحيحة ،وجلعل القيمة املولية أعدا ًدا صحيحة ،اقس�م
القيمتين املوليتني عىل أصغر قيمة مولية ،وه�ي للكربيت ( ،)1.249وهذا ال يغري
النسبة املولية بني العنرصين ألن كليهام سيقسم عىل الرقم نفسه.
mol S
3.747 mol O
_________
  1.249
__________    = 1 mol S
 = 3 mol O
1.249
1.249

أي أن أبس�ط نس�بة عددي�ة صحيحة مل�والت  Sإىل  Oهي  .3:1ولذا ف�إن الصيغة
ْ
األولي�ة هي .SO 3ويف بعض األحيان ،قد ال تؤدي القس�مة عىل أصغر قيمة مولية
إىل أع�داد صحيح�ة .ويف مثل ه�ذه احلاالت جيب رضب كل قيم�ة مولية يف أصغر
صحيحا ،كام يف املثال .5-11
رقم جيعلها عد ًدا
ً
م��اذا قر�أت؟ عدّ د اخلطوات املطلوبة حلس�اب الصيغ�ة األولية من الرتكيب
النسبي املئوي.
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مثال 5-11

ال�صيغة الأولية من الرتكيب الن�سبي املئوي حدد الصيغة األولية ملركب يتكون من  48.64 %كربون ،و 8.16 %هيدروجني،
و 43.20 %أكسجني.

   1حتليل امل�س�ألة
لق�د أعطيت الرتكيب النس�بي املئ�وي ملركب ،واملطلوب حتديد صيغت�ه األولية ،وألنه يمكن افرتاض أن النس�ب املئوية متثل
حول اجلرامات إىل موالت ،وأوجد
كتل العنارصيف عينة مقدارها  ،100 gلذا يمكن أن حتل الوحدة ( )gحمل رمز النسبة ،ثم ّ
أصغر نسبة عددية صحيحة ملوالت العنارص.

املطلوب

املعطيات

النسبة املئوية بالكتلة لـ 48.64% = C
النسبة املئوية بالكتلة لـ 8.16% = H

الصيغة األولية = ؟

النسبة املئوية بالكتلة لـ 43.20% = O

   2ح�ساب املطلوب

حول كل كتلة إىل موالت باستعامل معامل التحويل (مقلوب الكتلة املولية) الذي يربط املوالت باجلرامات:
ّ
اح�سب موالت الكربون بالتعوي�ض عن قيمة كتلة الكربون م�ضروبة
________ × 48.64 g C
 1 mol C = 4.050 mol C
12.01 g C
فـي مقلوب الكتلة املولية
1 mol H
________
اح�سب موالت الهيدروجني بالتعوي�ض عن قيمة كتلة الهيدروجني
8.16 g H × 1.008 g H = 8.10 mol H
م�ضروبة فـي مقلوب الكتلة املولية
1 mol O
________
أك�سجني
ل
ا
�ة
�
ل
كت
قيمة
عن
بالتعوي�ض
اح�س ��ب م ��والت الأك�سج�ي�ن
 × 43.20 g O
= 2.70 mol O
16.00 g O
م�ضروبة فـي مقلوب الكتلة املولية
إذن ،فالنس�ب املولية للمركب هي ،)2.700 mol O( : )8.10 mol H( :)4.05 mol C( :ثم احس�ب أبسط نسبة مولية
للعنارص يف املركب بالقسمة عىل أصغر قيمة مولية (.)2.700
__________
اق�سم موالت  Cعلى 2.700
 4.050 mol C = 1.5 mol C
اق�سم موالت  Hعلى

2.700

اق�سم موالت  Oعلى

2.700

2.700
8.10 mol H
_________
  2.700 = 3 mol H
2.700 mol O
__________ 
 = 1mol O
2.700

أبسط نسبة موالت هي ( .)1 mol O( :)3 mol H( :)1.5 mol Cوأخريً ا ارضب كل عدد تشتمل عليه النسبة يف أصغر
رقم -وهو يف هذه احلالة الرقم  -2يؤدي إىل نسبة عددية صحيحة.
ا�ضرب موالت  Cيف  2للح�صول على عدد �صحيح.
ا�ضرب موالت  Hيف  2للح�صول على عدد �صحيح.
ا�ضرب موالت  Oيف  2للح�صول على عدد �صحيح.

2 × 1.5 mol C = 3 mol C
2 × 3 mol H = 6 mol H
2 × 1 mol O = 2 mol O

أبسط نسبة عددية صحيحة للموالت هي ( .)2 O) : (6 H) : (3 Cوهكذا فإن الصيغة األولية للمركب هي.C 3H 6O 2

   3تقومي الإجابة

للتحقق من صحة اإلجابة احسب الرتكيب النسبي املئوي املمثل بالصيغة ،للوقوف عىل مدى اتفاقه مع معطيات املثال.
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م�سائل تدريبية
5858يمث�ل الرس�م البياين الدائ�ري املجاور الرتكيب النس�بي املئوي مل�ادة صلبة زرق�اء .فام الصيغة
األولية هلذه املادة؟
5959ما الصيغة األولية ملركب حيتوي عىل  35.98%ألومنيوم و 64.02%كربيت.

N
36.84%

O
63.16%

6060الربوب�ان ه�و أحد اهليدروكربونات ،وه�ي مركبات حتتوي فقط عىل الكرب�ون واهليدروجني.
فإذا كان الربوبان يتكون من  81.82%كربون و 18.18%هيدروجني ،فام صيغته األولية؟

6161حتفي��ز األسبرين يعد م�ن أكثر األدوية اس�تعامالً يف العامل ،ويتكون م�ن  60.00%كرب�ون ،و 4.44%هيدروجني،
و 35.56%أكسجني .فام صيغته األولية؟
ال�صيغة الجزيئية   Molecular Formula
قد تندهش إذا علمت أن مواد هلا خواص خمتلفة متا ًما قد يكون هلا الرتكيب النسبي
املئوي والصيغة األولية نفس�ها! كيف يكون ذلك؟ تذكر أن الصيغة األولية تعطي
دائم العدد الفعيل
أبسط نسبة لذرات العنارص يف املركب ،ولكن هذه النسبة ال متثل اً
لذرات�ه .ويلج�أ العلامء إىل م�ا يعرف بالصيغ�ة اجلزيئية لتحدي�د أي مركب ،وهذه
الصيغة تعطي العدد الفعيل للذرات من كل عنرص يف جزيء واحد من املادة ،ويبني
الشكل  5-14أحد استخدامات غاز األستيلني املهمة يف الصناعة .فغاز األستيلني
وس�ائل البنزي�ن مثالً هلام الرتكيب النس�بي املئوي والصيغة األولية ( )CHنفس�ها،
ولكنهام خيتلفان متا ًما يف اخلواص.

ولتحديد الصيغة اجلزيئيةملركبجيبحتديد الكتلة املولية هلذا املركبمن خالل التجارب
العملية ،ومقارنتها بالكتلة املمثلة بالصيغة األولية .فالكتلة املولية لألستيلني مثالً هي
 ،26.04 g/ molوكتل�ة صيغت�ه األولي�ة ( )CHهي  .13.02g/ molإن قس�مة
الكتلة املولية الفعلية عىل كتلة الصيغة األولية تبني أن الكتلة املولية لألستيلني ضعف
كتلة الصيغة األولية.

ال�ش��كل  5-14ي�ستـخـ ��دم غ ��از
األستيلني يف حلام املعادن بسبب
درجة احلرارة العالية التي تصاحب
احرتاقه يف وجود األكسجني.

الكتلة املولية لألستيلني
26.04 g/mol
________________ = __________  = 2.00
  
    
13.02 g/mol
كتلة الصيغة األولية ()CH

وألن الكتلة املولية لألستيلني ضعف كتلة الصيغة األولية فإن الصيغة اجلزيئية له جيب
أن حتتوي عىل ضعف عدد ذرات الكربون واهليدروجني املوجودة يف الصيغة األولية.
وكذلك عند مقارنة الكتلة املولية املحددة جتريب ًّيا للبنزين ( )78.12 g/molبكتلة
الصيغة األولية ستجد أن الكتلة املولية تساوي ستة أضعاف كتلة الصيغة األولية.
78.12 g/mol
الكتلة املولية للبنزين
__________ = 6.00
 
________________ = 
   
   
13.02 g/mol
كتلة الصيغة األولية ()CH

ل�ذا ف�إن الصيغ�ة اجلزيئي�ة للبنزي�ن جي�ب أن متث�ل س�تة أمث�ال ع�دد ذرات الكربون
واهليدروجني يف الصيغة األولية .ويمكنك أن تس�تنتج أن الصيغة اجلزيئية لألس�تيلني
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هي   C 2H 2وأن الصيغة اجلزيئية للبنزين هي.C 6H 6

ويمكن متثيل الصيغة اجلزيئية بوصفها صيغة أولية مرضوبة يف عدد صحيح (ن).
الصيغة اجلزيئية = ن (الصيغة األولية)

حي�ث (ن) متث�ل العام�ل ( 6يف مث�ال البنزي�ن) ال�ذي ترضب في�ه األرقام يف الصيغ�ة األولية
للحصول عىل الصيغة اجلزيئية.
يبني الش�كل  5-15خطوات حتديد الصيغ األولية واجلزيئية للمركب بد ًءا بالرتكيب النسبي
املئوي أو بيانات الكتلة.

ال�شكل  5-15ا�ستعن بهذا املخطط الذي ي�ساعدك على حتديد ال�صيغ الأولية واجلزيئية للمركبات.
�صف كيف يرتبط العدد ال�صحيح (ن) بال�صيغ الأولية واجلزيئية.

تحديد ال�صيغة الجزيئية والأولية للمركبات
عبرّ عن النسبة املئوية بالكتلة
باجلرامات.

التركيب الن�سبي المئوي

أوج�د ع�دد امل�والت ل�كل
عنرص.

كتلة العنا�صر المكونة

 كتلة كل عن�صر
________
الكتلة المولية
ن�سبة موالت العنا�صر

افحص النسبة املولية.

�إذا ل ��م تك ��ن جمي ��ع الأع ��داد �ص ��حيحة
فا�ض ��رب ف ��ي �أ�صغ ��ر عام ��ل للح�ص ��ول على
�أعداد �صحيحة

اكتب الصيغة األولية
حـ�دد الـعـدد الصحيـح الذي يربط
الصيغة األولية بالصيغة اجلزيئية.
ارضب أع�داد ذرات الصيغة األولية
يف قيمة ن.
اكتب الصيغة اجلزيئية.
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�إذا كان ��ت جمي ��ع الأع ��داد
�صحيحة

ال�صيغة الأولية
التجريبية
ن = الكتلة المولية
____________

كتلة ال�صيغة الأولية

ن( ال�صيغة الأولية)
ال�صيغة الجزيئية

مثال 5-12

حتدي��د ال�صيغ��ة اجلزيئية يشير التحليل الكيميائ�ي حلمض ثنائي الكربوكس�يل مثل محض السكس�نيك (بيوتان دايويك)
إىل أن�ه يتك�ون من  40.68%كربون ،و 5.08%هيدروجني ،و 54.24%أكس�جني ،وله كتلة مولية  .118.1g/molحدد
الصيغة األولية والصيغة اجلزيئية هلذا احلمض.

   1حتليل امل�س�ألة
لقد أعطيت الرتكيب النس�بي املئوي حلمض السكس�نيك .افرتض أن كل نس�بة مئوية كتلية متثل كتلة العنرص بـ  100 gمن
العينة ،لذا يمكنك مقارنة الكتلة املولية املعطاة ( )118.1 g/molبالكتلة التي متثل الصيغة األولية إلجياد العدد الصحيح ن .

املعطيات

النسبة املئوية بالكتلة لـ 40.68% = C

النسبة املئوية بالكتلة لـ 5.08% = H

النسبة املئوية بالكتلة لـ 54.24% = O

املطلوب

الصيغة األولية = ؟

الصيغة اجلزيئية= ؟

الكتلية املولية =  118.1g/molمحض السكسنيك

   2ح�ساب املطلوب

عو�ض كتلة  ،Cومقلوب الكتلة املولية ،و�أوجد عدد املوالت.

1 mol C
________ × 40.68 g C
= 3.3870 mol C

عو�ض كتلة  ،Hومقلوب الكتلة املولية ،و�أوجد عدد املوالت.

1 mol H
________ × 5.08 g H
1.008
= 5.04 mol H
gH

عو�ض كتلة  ،Oومقلوب الكتلة املولية ،و�أوجد عدد املوالت.

________ × 54.24 g O
 1 mol O = 3.39 mol O

12.01 g C

16.00 g O

نس�بة املوالت يف محض السكس�نيك هي ( . )3.39 mol O( : )5.04 mol H( :)3.387 mol Cاحس�ب أبسط نسبة
ملوالت العنارص بقسمة موالت كل عنرص عىل أصغر قيمة يف النسبة املولية املحسوبة.
اق�سم موالت  Cعلى

3.387 mol C
__________ 
= 1 mol C
3.387

3.387

اق�سم موالت  Hعلى

3.387

5.04 mol H
_________ 
= 1.5 mol H
3.387

اق�سم موالت  Oعلى

3.387

3.39 mol O
_________ 
= 1mol O
3.387

أبسط نسبة مولية هي  1 : 1.5 : 1ارضب مجيع القيم املولية يف  2للحصول عىل أعداد صحيحة .

ا�ضرب موالت  Cيف .2

2 × 1 mol C = 2 mol C

ا�ضرب موالت  Hيف .2

2 × 1.5 mol H = 3 mol H

ا�ضرب موالت  Oيف . 2

2 × 1 mol O = 2 mol O

أبسط نسبة عددية صحيحة للموالت هي  ،2 : 3 : 2إذن الصيغة األولية هي.C 2H 3O 2

احسب كتلة الصيغة األولية باستعامل الكتلة املولية لكل عنرص.
ا�ضرب الكتلة املولية للكربون يف عدد موالت ذراته.

12.01 g C
2 mol C ×  ________ = 24.02 g C
1 mol C
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ا�ضرب الكتلة املولية للهيدروجني يف عدد موالت ذراته.

1.008 g H
3 mol H ×  ________ = 3.024 g H
1 mol H

ا�ضرب الكتلة املولية للأك�سجني يف عدد موالت ذراته.

16.00 g O
2 mol O ×  ________ = 32.00 g O

اجمع كتل العنا�صر.

1 mol O

 = 32.0 g + 3.024 g + 24.02 g = 59.04 g /molالكتلة املولية لـC 2H 3O 2

لتحديد قيمة ن اقسم الكتلة املولية حلمض السكسنيك عىل كتلة الصيغة األولية.
الكتلة املولية حلمض السكسنيك
118.1 g/mol
__________
_____________________

ن=

    = 
  

الكتلة املولية C 2 H 3 O 2

  = 2.000

59.04 g/mol

ارضب األرقام يف الصيغة األولية يف  2لتحصل عىل الصيغة اجلزيئية.

الصيغة اجلزيئية = C 4H 6O 4 = (C 2H 3O 2( × 2

   3تقومي الإجابة
الكتلة املولية للصيغة اجلزيئية التي تم التوصل إليها هي الكتلة املولية نفسها املحددة جتريب ًّيا للمركب.
مثال 5-13

ح�س��اب ال�ص��يغة الأولية من خالل الكتلة ُيعدّ معدن اإلملنيت أحد اخلامات الرئيسة الستخراج التيتانيوم .وعند حتليل عينة
منه وجد أهنا حتوي  5.41 gمن احلديد ،و 4.64 gمن التيتانيوم ،و 4.65 gمن األكسجني .حدد الصيغة األولية هلذا املعدن.

   1حتليل امل�س�ألة
ح�ول العنارص كلها إىل
لدي�ك كت�ل العنارصاآلتي�ة يف كتل�ة معينة من املعدن ،واملطلوب حس�اب الصيغ�ة األولية له.لذا ّ
موالت ،ثم أوجد أبسط نسبة صحيحة ملوالت هذه العنارص.

املعطيات

كتـلة احلديد 5.41 g = Fe

كتلة التيتانيـوم 4.64 g = Ti

املطلوب

الصيغة األولية = ؟

كتلة األكسجني 4.65 g = O

2

ح�ساب املطلوب

حول الكتل املعروفة إىل موالت بالرضب يف معامل التحويل الذي يربط املوالت باجلرامات -مقلوب الكتلة املولية.
عو�ض كتلة احلديد ،ومقلوب الكتلة املولية ،و�أوجد عدد املوالت.

1 mol Fe
________
55.85
= 0.0969 mol Fe
g Fe

× 5.41 g Fe

عو�ض كتلة التيتانيوم ،ومقلوب الكتلة املولية ،و�أوجد عدد املوالت.

________ × 4.64 g Ti
 1 mol Ti  = 0.0969 mol Ti

عو�ض كتلة الأك�سجني ،ومقلوب الكتلة املولية ،و�أوجد عدد املوالت.

________ × 4.65 g O
 1 mol O = 0.291 mol O

47.88 g Ti
16.00 g O

إذا كانت النسبة املولية ملعدن اإلملنيت هي )0.291 mol O( : )0.0969 mol Ti( :)0.0969 mol Fe( :فاقسم كل
قيمة مولية عىل أصغر قيمة يف النسبة ( )0.0969لتحصل عىل أبسط نسبة مولية.
أبس�ط نس�بة مولية هي ( . )3 mol O(: )1mol Ti( :)1mol Feوألن مجيع القيم املولية أعداد صحيحة ،إذن الصيغة
األولية لإلملنيت هي.FeTiO 3
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   3تقومي الإجابة
أيضا  .وهلذا من املنطقي
كتلة احلديد أكرب قليالً من كتلة التيتانيوم ،والكتلة املولية للحديد أكرب قليالً من الكتلة املولية للتيتانيوم ً
أن يك�ون ع�دد موالت احلديد مس�او ًيا لعدد موالت التيتانيوم .كام أن كتلة التيتانيوم مس�اوية تقري ًبا لكتلة األكس�جني ،ولكن
الكتلة املولية لألكسجني هي نحو ثلث الكتلة املولية للتيتانيوم .لذا فإن النسبة  3إىل  1أكسجني إىل تيتانيوم معقولة.

 	

م�سائل تدريبية
6262وجد أن مرك ًبا حيتوي عىل  49.98 g Cو .10.47 g Hفإذا كانت الكتلة املولية للمركب  ،58.12 g/molفام صيغته
اجلزيئية؟

6363سائل عديم اللون يتكون من  46.68%نيرتوجني و 53.32%أكسجني ،وكتلته املولية  ،60.01 g/molفام صيغته اجلزيئية؟

6464عند حتليل أكسيد البوتاسيوم ،نتج  ،19.55 g Kو ،4.00 g Oفام الصيغة األولية لألكسيد؟

6565حتفيز عند حتليل مادة كيميائية تس�تعمل يف س�ائل تظهري األفالم الفوتوجرافية تم التوصل إىل
بيانات الرتكيب النس�بي املئوي املوضحة يف الش�كل املجاور .فإذا كانت الكتلة املولية للمركب
 ،110.0 g/molفام الصيغة اجلزيئية له؟
6666حتفيز عند حتليل مس�كِّن اآلالم املعروف (املورفني) تم التوصل إىل البيانات املبينة يف اجلدول
أدناه .فام الصيغة األولية للمورفني؟
أكسجني
هيدروجني
كربون
العنرص
الكتلة ()g

التقومي

17.900

1.680

4.225

H
5.45%

C
65.45%
O
29.09%

نيرتوجني
1.228

5-4

الخالصة
النس�بة املئوي�ة بالكتل�ة للعنصر
تس�اوي نس�بة كتل�ة العنصر إىل
الكتلة الكلية للمركب.
متث�ل األرق�ام يف الصيغ�ة األولي�ة
أصـغر نس�بـة عـددي�ة صـحيحة
ملوالت العنارص يف املركب.

متثل الصيغ�ة اجلزيئية العدد الفعيل
لل�ذرات من كل عنصر يف جزيء
من املادة.
الصيغ�ة اجلزيئي�ة ه�ي مضاع�ف
صحيح للصيغة األولية.

ق�� ّوم إذا أخبرك أح�د زمالئ�ك أن النتائ�ج التجريبي�ة تبين
6767
أن الصيغ�ة اجلزيئي�ة ملرك�ب تس�اوي صيغته األولي�ة  2.5مرة ،فه�ل إجابته
صحيحة؟ فرسذلك.
6868اح�سب نتج عن حتليل مركب يتكون من احلديد واألكسجني،174.86 g Fe ،
و .75.14 g Oفام الصيغة األولية هلذا املركب؟
6969اح�س��ب حيتوي أكسيد األلومنيوم عىل  ،0.545 g Alو .0.485 g Oما الصيغة
األولية لألكسيد؟

ّ 7070
و�ض��ح كيف ترتب�ط بيانات الرتكيب النس�بي املئوي ملرك�ب بكتل العنارص يف
ذلك املركب؟
ّ 7171
و�ضح كيف جتد النسبة املولية يف مركب كيميائي؟

7272ط ّب��ق الكتلة املولية ملرك�ب هي ضعف صيغته األولي�ة ،فكيف ترتبط صيغته
اجلزيئية بصيغته األولية؟
7373ح ّل��ل اهليامتي�ت ( )Fe 2O 3واملاجنتي�ت ( )Fe 3O 4خام�ان يس�تخرج منهما
احلديد .فأهيام يعطي نسبة أعىل من احلديد لكل كيلو جرام؟

185

5-5
الأهداف
تو�ض��ح املقص�ود باملل�ح املائ�ي
وتربط اسمه برتكيبه.

رابط الدر�س الرقمي

�صيغ الأمالح املائية

www.ien.edu.sa

Formulas of Hydrates
األمالح املائية مركبات أيونية صلبة فيها جزيئات ماء حمتجزة.

حت��دد صيغ�ة مل�ح مائ�ي م�ن
الرب��ط مع احلياة تُعب�أ بعض املنتجات -ومنها املع�دات اإللكرتونية -يف صناديق مع
البيانات املختربية.
أكي�اس صغرية مكتوب عليها "جمفف" .وتضبط ه�ذه األكياس الرطوبة بامتصاص املاء.
مراجعة املفردات
وحيتوي بعضها عىل مركبات أيونية تسمى األمالح املائية.
ال�شبكة البلورية :الرتتيب اهلنديس
ت�سمية الأمالح املائية Naming Hydrates
الثالثي األبعاد للجسيامت.
ه�ل راقب�ت يو ًما بل�ورات تتكون بب�طء من حمل�ول مائي؟ تلتص�ق جزيئات امل�اء أحيانًا
املفردات اجلديدة
باأليون�ات خلال تك�ون امل�ادة الصلب�ة .وتس�مى جزيئ�ات املاء الت�ي تصبح ج�ز ًءا من
امللح املائي
أمالحا
البل�ورة ماء التبلور .وتُس�مى املواد األيونية الصلبة التي تحُ تج�ز فيها جزيئات ماء
ً
مائي�ة .فاملل�ح املائي مركب حيتوي عىل عدد معني من جزيئات املاء املرتبطة بذراته .ويبني
الش�كل  5-16احلج�ر الكريم اجلميل املعروف باألوبال ،وهو ثاين أكس�يد الس�ليكون
املائي( )SiO 2الذي حيتوي عىل ماء .واأللوان الفريدة ناجتة عن وجود املاء يف املعدن.

ال�ش��كل � 5-16إن وج ��ود امل ��اء
و�ش ��وائب املع ��ادن املختلفة يف�س ��ران
التن ��وع الكب�ي�ر لأحج ��ار الأوب ��ال
الكرمية .وحتدث تغ�ي�رات �أخرى يف
اللون عندما يجف.
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يكت�ب يف صيغ�ة امللح املائ�ي عدد جزيئات امل�اء املرتبطة بوح�دة الصيغة للمرك�ب تال ًيا
لنقطة ،مثل .CoCl 2.6H 2Oو ُيس�مى هذا املركب كلوريد الكوبلت ( )IIس�دايس املاء
(أي حيت�وي على  6جزيئ�ات ماء) .وتدخ�ل كتلة جزيئات امل�اء املرتبطة بوح�دة الصيغة
ْ
يف حس�اب الكتل�ة املولي�ة .وخيتل�ف عدد جزيئ�ات ماء التبل�ور من ٍ
مل�ح إىل آخر ،ويبني
اجلدول  5-1بعض األمالح املائية الشائعة.
اجلدول 5-1

�صيغ الأمالح المائية

املقطع عدد جزيئات املاء

ال�صيغة

اال�سم

�أحادي

1

(NH 4) 2C 2O 4.H 2O

�إك�ساالت الأمونيوم �أحادية الماء.

ثنائي

2

CaCl 2 . 2H 2O

كلوريد الكال�سيوم ثنائي الماء.

ثالثي

3

NaC 2H 3O 2. 3H 2O

�أ�سيتات ال�صوديوم ثالثية الماء

رباعي

4

FePO 4. 4H 2O

خما�سي

5

CuSO 4. 5H 2O

فو�سفات الحديد ( )IIIرباعية الماء.
كبريتات النحا�س ( )IIخما�سية الماء

�سدا�سي

6

CoCl 2.6H 2O

كلوريد الكوبلت (� )IIسدا�سي الماء.

�سباعي

7

MgSO 4 . 7H 2O

كبريتات الماغن�سيوم �سباعية الماء.

ثماني

8

Ba (OH) 2. 8H 2O

هيدروك�سيد الباريوم ثماني الماء.

ع�شاري

10

Na 2CO 3.10H 2O

كربونات ال�صوديوم ع�شارية الماء

a

c

b

كلوريد الكوبلت (� )IIسدا�سي املاء الزهري

ميكن ت�سخني امللح املائي لطرد ماء التبلور

كلوريد الكوبلت ( )IIالالمائي �أزرق

ال�شكل  5-17ميكن �إزالة ماء التبلور بت�سخني امللح املائي ،لتكوين ملح ال مائي قد يبدو خمتل ًفا جدًّا عن امللح املائي.

حتليل الأمالح املائية

Analyzing a Hydrates

عند تس�خني ملح مائي ،تُطرد جزيئات املاء تاركة وراءها امللح الالمائي .انظر الش�كل 5-17؛
حيث توضح سلسلة الصور أنه عند تسخني كلوريد الكوبلت ( )IIالسدايس املاء الزهري اللون،
ينتج كلوريد الكوبلت ( )IIالالمائي األزرق اللون.

كيف يمكنك حتديد صيغة ملح مائي؟ جيب أن حتسب عدد موالت املاء املرتبطة بمول واحد من
امللح املائي .افرتض أن لديك عينة مكونة من  5.00 gمن كلوريد الباريوم املائي .وألنك تعرف
 H 2Oيف صيغة
 ،BaCl 2. xH 2Oفإنه جيب أن حت�دد قيمة  ،xوهي معام�ل 
أن صيغ�ة املل�ح ه�ي 
املل�ح املائي ،والتي تشير إىل عدد موالت جزيئات املاء املرتبط�ة بمول واحد من .BaCl 2وحتى
جتد قيمة  ،xجيب أن تسخن العينة للتخلص من ماء التبلور .وافرتض أنك بعد تسخينها وجدت
 Bهي .4.26 g
أن كتلة امللح الالمائي  aCl 2
إذن كتل�ة م�اء التبلور تس�اوي الفرق بني كتل�ة امللح املائ�ي ( )5.00 gوكتلة امللح الالمائ�ي (.)4.26 g
. 5.00 g - 4.26 g = 0.74 g H 2O

 Bو H 2Oيف العينة ،يمكنك حتويل ه�ذه الكتل إىل موالت
وبع�د أن عرف�ت كتلة كل م�ن aCl 2
باستعامل الكتل املولية .الكتلة املولية لـ BaCl 2هي  ،208.23 g/molوللامء .18.02 g/mol
1 mol BaCl  2

____________ × 4.26 g BaCl 2
    
  = 0.0205 mol BaCl 2
 208.23 g BaCl  2

1 mol H 2O
__________ × 0.74 g H 2O
 
 = 0.041 mol H 2O
18.02 g H
 2O
mol H 2 O
0.041 mol H 2O
2.0 mol H 2O
_________ = x
 
______________ = 
   
  
____________ = 
   
__ = 
  21
mol BaCl 2
0.0205 mol BaCl 2
1.00 mol BaCl  2

 Bه�ي  2إىل  ،1ل�ذا ف�إن  2 mol H 2Oترتب�ط
إذن نس�بة م�والت H 2Oإىل م�والت  aCl 2
.1 mol B
بـ  aCl 2
أي ّ
أن قيمة املعامل  xهي  ،2وصيغة امللح املائي هي .BaCl 2. 2 H 2Oما اسم هذا امللح؟
ْ
ف�سر ملاذا تستعمل النقطة يف صيغة امللح املائي؟
ماذا قر�أت؟ ّ
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مثال 5-14

حتدي��د �صيغ��ة املل��ح املائي وضعت عينة م�ن كربيتات النحاس املائية الزرق�اء  CuSO 4.xH 2Oكتلتها  2.50 gيف َجفنة
وس ّ
�خنت .وبق�ي بعد التس�خني  1.59 gمن كربيت�ات النحاس الالمائية البيض�اء  . CuSO 4ما صيغ�ة امللح املائي؟ وما
ُ
اسمه؟

   1حتليل امل�س�ألة
لقد أعطيت كتلة كربيتات النحاس املائية ،وكربيتات النحاس الالمائية .كام أنك تعرف صيغة املركب ما عدا قيمة  ،xوهي
 H 2Oيف صيغة امللح املائي ،والتي تشري إىل عدد موالت ماء التبلور.
معامل  

املطلوب

املعطيات

صيغة امللح املائي = ؟

2.50 g = C
كتلة امللح املائي  uSO 4. x H 2O

اسم امللح املائي= ؟

1.59 g = C
كتلة امللح الالمائي  uSO 4

الكتلة املولية لـ18.02 g/mol = H 2O

159.6 g/mol = C
الكتلة املولية لـ uSO 4

   2ح�ساب املطلوب

حدد كتلة املاء املفقود

كتلة املاء املفقود = كتلة امللح املائي – كتلة امللح الالمائي







2.50g - 1.59 g = 0.91 g

 Cمن كتلة امللح املائي CuSO 4 .XH 2O
اطرح كتلة امللح الالمائي  uSO4

ح�ول الكتل�ة املعلومة للماء وامللح املائي إىل موالت مس�تعمالً معامل التحويل الذي يربط امل�والت بالكتلة – مقلوب
ّ
الكتلة املولية.

اح�سب عدد موالت  C uSO4بالتعوي�ض بقيمة
كتلة  C uSO4م�ضرو ًبا يف مقلوب الكتلة املولية.
اح�س ��ب عدد م ��والت ،H2Oبالتعوي�ض بقيمة
 H2Oم�ضرو ًبا يف مقلوب الكتلة املولية.
كتلة  

1 mol CuSO 4

1.59 g C
____________ × uSO 4
  
 = 0.00996 mol CuSO 4
159.6 g CuSO 4

1 mol H 2 O

0.91 g H
__________ ×  2O

 = 0.05 mol H 2O
18.02 g H 2O

mol H 2O
_________ = x
 

mol CuSO 4

0.050 mol H 2 O
5 mol H 2O
___________
________________ = x
   
  
  ≈  
 = 5

اح�س ��ب �أب�س ��ط ن�س ��بة عددية بالتعوي�ض بعدد
 ،H2Oوعدد موالت .CuSO4
موالت 
 ،CuSO 4 .5H 2Oواسمه كربيتات النحاس ( )IIالخماسية املاء.
إذن ،فصيغة امللح املائي هي 
1 mol CuSO 4

 3تقومي الإجابة
كربيتات النحاس ( )IIالخماسية املاء ،ملح شائع ،ومدون يف اجلدول .5 -1
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0.00996 mol CuSO 4

	 م�سائل تدريبية
 7474يظهر يف الشكل املجاور تركيب أحد األمالح املائية .فام صيغة هذا امللح املائي؟ وما اسمه؟

7575حتفي��ز س�خنت عينة كتلته�ا  11.75 gمن ملح مائي ش�ائع لكلوريد الكوبل�ت  .IIوبقي بعد
التسخني  0.0712 molمن كلوريد الكوبلت الالمائي .ما صيغة هذا امللح املائي؟ وما اسمه؟

ا�ستعماالت الأمالح املائية

H 2O
51.2%

MgSO4
48.8%

Uses of Hydrates

يك�ون ثالثة
لألملاح املائي�ة اس�تعامالت مهمة يف خمتبر الكيمياء .فكلوريد الكالس�يوم ّ
أملاح مائي�ة :أحادي امل�اء ،وثنائ�ي املاء ،وس�دايس املاء .ويوض�ع كلوريد الكالس�يوم
الالمائ�ي يف قعر أوعية حمكمة اإلغالق تُس�مى املجفِّفات،كام يف الش�كل 5-18؛ حيث
جوا جافًّا مناس� ًبا حلفظ
يق�وم بامتص�اص الرطوبة من اهلواء يف داخ�ل املج ِّفف ،ويصنع ًّ
املواد .وتضاف كربيتات الكالسيوم أحيانًا إىل املذيبات العضوية كاإليثانول واإليثيل إيثر
للحفاظ عليها خالية من املاء.
أيضا بعض التطبيقات التجارية .فاملعدات
إن ق�درة امللح الالمائي عىل امتصاص املاء له ً
اإللكرتوني�ة والبرصية ،وبخاصة تلك التي تُش�حن عرب البح�ار ،غال ًبا ما تُعبأ مع أكياس
م�ن ا ُملج ّففات التي متنع تأثير الرطوبة يف الدوائر اإللكرتونية الدقيقة .وتس�تعمل بعض
 )Na 2S O 4.10 Hخل�زن الطاقة
 2O
األملاح املائي�ة مث�ل كربيت�ات الصودي�وم املائي�ة( 
الشمس�ية .فعندما ت ّ
 Nيف
ُس�خن الش�مس امللح املائي إىل أكثر من  32˚Cتذوب a 2S O 4
موالت ماء التبلور العرشة ،وخالل ذلك يمتص امللح املائي الطاقة ،وهذه الطاقة تنطلق
عندما تنخفض درجة احلرارة ويتبلور امللح املائي ثانية.

التقومي  5-5
الخالصة
تتك�ون صيغ�ة امللح املائ�ي من صيغة
املرك�ب األيوين وع�دد جزيئ�ات ماء
التبلور املرتبطة بوحدة الصيغة.
يتك�ون اس�م املل�ح املائ�ي م�ن اس�م
املرك�ب متبو ًعا بمقط�ع يدل عىل عدد
جزيئ�ات املاء املرتبطة بمول واحد من
املركب.
يتكون امللح الالمائي عند تسخني امللح
املائي.

7676

ال�شكل  5-18يجفف كلوريد الكال�سيوم
اله ��واء من جزيئات املاء .كما ي�س ��تعمل
يف املخترب يف حفظ املواد الكيميائية من
رطوبة اجلو.

و�ضح تركيب امللح املائي.

�سم املركّب الذي صيغته .SrCl 2.6H 2O
ّ 7777

�7878صف اخلطوات العملية لتحديد صيغة امللح املائي مع ّلالً كل خطوة.

7979ط ّب��ق حيتوي ملح مائي عىل  0.050 molم�ن املاء لكل 0.00998 mol

من املركب األيوين .اكتب صيغة عامة للملح املائي.

8080اح�سب كتلة ماء التبلور إذا فقد ملح مائي  0.025 molمن املاء عند تسخينه.

8181ر ّتب األمالح املائية اآلتية تصاعد ًّيا بحس�ب تزايد النس�بة املئوية للامء فيها:
MgSO 4.7H 2O ،Ba (OH) 2.8H 2O ،CoCl 2.6H 2O
8282ط ّب��ق فسرّ كي�ف يمكن اس�تعامل امللح املائ�ي يف الش�كل  5-17بوصفه
طريقة تقريبية لتحديد احتامل سقوط املطر؟
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التاريخ في كأس ماء
ه�ل تتذكر آخر كأس ماء تناولت�ه؟ قد يبدو غري قابل للتصديق و 6 × 10 21كأس م�اء على األرض .ول�و قارنت بني هذين
أن نقول إن تلك الكأس حتتوي عىل جزيئات ماء قد تناوهلا من الرقمني فسرتى أن عدد جزيئات املاء يف الكأس الواحدة أكثر
قبل املتنبي مثالً ،أو أينشتاين ،أو نيوتن !..كيف يمكن لكأسني ألف مرة من عدد كؤوس املاء عىل األرض.
م�ن امل�اء يف زمنين خمتلفني أن حتوي�ا بعض اجلزيئات نفس�ها؟
()A
()B
يروي لنا القصة عدد أفوجادرو واحلسابات املولية.
املحيط��ات وامل��والت الكتل�ة الكلي�ة للامء يف املحيط�ات وغريها
24
تق�ارب  .1.4 × 10   gأم�ا الكأس فتحت�وي عىل  230 gمن
املاء .وباس�تخدام ه�ذه البيانات يمكنك حس�اب العدد الكيل
لك�ؤوس امل�اء املتواف�رة للرشب على األرض ،والع�دد الكيل
جلزيئات املاء يف هذه الكؤوس.

�أخ ��ذت ك�أ� ��س واح ��دة م ��ن
اجلزيئات املخلوطة

جزيئات خملوطة

اجلزيئات قبل اخللط

م�ن املع�روف أن كتل�ة م�ول واح�د م�ن امل�اء تس�اوي  ،18 gال�ش��كل  1جزيئ ��ات امل ��اء من الك�أ� ��س (( )Aاحلم ��راء) ت�ص ��ب يف حاوية
تت�س ��ع ل ��كل جزيئات املاء عل ��ى الأر�ض (الزرقاء) .والك�أ� ��س ( )Bامل�أخوذة
وباس�تخدام حتليل الوحدات يمكنك حتوي�ل جرامات املاء يف
م ��ن الوع ��اء حتت ��وي عل ��ى ع ��دد �صغ�ي�ر م ��ن جزيئات امل ��اء الت ��ي كانت يف
الكأس إىل موالت.
الك�أ�س الأوىل.
_ 230 g H 2O
1 mol H 2O
_
 
  × 

18 g H 2O
احلاوية العمالقة افرتض أن املاء كله الذي عىل األرض ُخ ّزن
كأس
يف حاوية واحدة مكعبة الش�كل ،فإهنا ستكون حاوية عمالقة
 13 mol H 2Oلكل كأس =
ثم حتويل هذه املوالت إىل جزيئات باستخدام عدد أفوجادرو .ط�ول ضلعه�ا  .1100 Kmوختي�ل أنك ملأت كأس ماء من
ه�ذه احلاوي�ة ،ثم أعدت�ه إليها ،وانتظ�رت ليختلط امل�اء متا ًما،
 6×10 23جزيء ماء
__ 13 mol H 2 O
_
 
   ×
  

ث�م مألت الكأس مرة أخ�رى ،فهل س�تكون جزيئات املاء يف
1 mol H 2O
 1كأس
24
الكأس األوىل موجودة يف الكأس الثانية؟
  8 × 10جزيء ماء لكل كأس =
كما يمكنك حس�اب ع�دد كؤوس امل�اء املتواف�رة للرشب عىل كام هو موضح يف الشكل  ،1من املرجح أن تشرتك الكأسان يف
عدد من جزيئات املاء .ملاذا؟ ألن عدد جزيئات املاء يف الكأس
النحو اآليت:
 1كأس ماء
_ ×  1.4 × 10 24 g H  Oأكث�ر ألف مرة من عدد الكؤوس يف احلاوية .وهبذا املعدل فإن
 
 6 ×10 21كأس ماء =
2
230 g H 2O
الكأس الثانية س�تحتوي عىل  1000جزيء م�اء تقري ًبا كانت
إذن يوج�د  8 × 10  24ج�زيء يف كأس واح�دة م�ن امل�اء ،يف الكأس األوىل.
الكتابة يف

الكيمياء

ق�دّ ر يمكن اس�تخدام طريق�ة التقدير املتبعة يف ه�ذه املقالة يف إجراء
أنواع أخرى من احلس�ابات .لذا استخدم هذه الطريقة لتقدير الكتلة

الكلية للطالب يف مدرستك.

190

قوة الأرقام الكبرية فكّر يف كمية املاء التي مرت يف جسم املتنبي
أو أينش�تاين أو نيوت�ن ،خلال حياهتم– وهي أكبر كثريً ا من
مفرتضا أن جزيئات املاء اختلطت بالتس�اوي
كأس واح�دة –
ً
يف حج�م املاء كامالً على األرض .يمكنك أن تس�توعب ملاذا
جيب أن حتتوي كأس املاء عىل بعض هذه اجلزيئات.

190

خمترب الكيمياء

حتديد �صيغة الأمالح املائية

اخللفية النسبة بني عدد موالت املاء وعدد موالت املركب يف
األملاح املائية عدد صحيح صغري .ويمكن حتديد هذه النس�بة
بتسخني امللح املائي إلزالة املاء.
�س���ؤال كيف يمكنك حتدي�د عدد موالت امل�اء يف مول واحد من
امللح املائي؟

املواد والأدوات الالزمة

ميزان
هلب بنزن
وحلقة
معدين
حامل

ملح  MgSO 4املائي (كربيتات املاغنسيوم)
ملعقة
بوتقة ذات غطاء
 1010قس كتلة البوتقة والغطاء وكربيتات املاغنسيوم.
والعة أو علبة كربيت
مثلث خزيف
دون مالحظاتك حول ملح كربيتات املاغنسيوم الالمائي.
ملقط البوتقة
ّ 1111

N
K
J

JM
PP
I

 1212التنظي��ف والتخل���ص م��ن النفاي��ات ختل�ص م�ن ملح
�إجراءات ال�سالمة
معلمك،
D
إليك E
يطلب F
الالمائيHكام G
املاغنسيومA I B
كربيتات J ACA K
BDB L CEC M DFADN EGBEO FHCFP GAIDG HJBE
H IC
KFI JD
LGJ KME
HK N
LFIL M
J NPHN
K O OIL
OGM
أماكنه�ا املناس�بة،
A
مجيعه�ا إىل B
C
املختبرD
أدوات E
أع�د F
Hث�م G
بحذر I
تعامل J
اس�تعاملهK .
من L AM
االنتهاءBN
عند CO
أطفئ هلبEبنزن DP
حتذيرF :
G
H
مع البوتقة والغطاء واملثلث اخلزيف ألهنا ساخنة وقد حترق اجللد.
ّ
ونظف مكان العمل جيدً ا.
ال تستنشق الروائح؛ ألهنا تسبب الرضر للجهاز التنفيس.
حلل وا�ستنتج

خطوات العمل

1.1املأ بطاق�ة السلامة يف دلي�ل التج�ارب العملية عىل
منصة عني.
2.2صمم جدو ً
ال لتدوين البيانات.
3.3أوجد كتلة البوتقة وغطائها إىل أقرب .0.01 g
 MgSOاملائي يف البوتقة ،ثم قس كتلته
4.4ض�ع  3 gمن  4
مع البوتقة وغطائها إىل أقرب .0.01 g
دون مالحظاتك حول امللح املائي.
ّ 5.5
6.6ض�ع املثل�ث اخلزيف ف�وق حلقة احلام�ل؛ بحيث يكون
فوق هلب بنزن مبارشة ،دون أن تشعل اللهب.
7.7ض�ع البوتقة على املثلث بحذر ،ثم ض�ع الغطاء فوقها
ال قلي ً
بحيث يكون مائ ً
ال.
تدرجييا
8.8ابدأ التسخني بلهب خفيف ،ثم زد شدة اللهب
ًّ
مدة  10دقائق ثم أطفئ اللهب.
9.9ارف�ع البوتقة عن اللهب باس�تعامل امللق�ط بحذر ،وقم
برفع الغطاء عنها باستعامل امللقط ً
أيضا ،ودعها تربد.

1.1اح�سب استعمل البيانات التجريبية حلساب صيغة ملح
كربيتات املاغنسيوم املائي.
2.2الح��ظ وا�ستنت��ج ق�ارن بين مظه�ر بل�ورات كربيتات
املاغنسيوم املائية والالمائية؟

3.3ا�ستنتج ملاذا قد تكون الطريقة املستخدمة يف املخترب غري
مناسبة لتحديد ماء التبلور يف األمالح املائية؟
4.4حتليـــ��ل اخلطـ���أ إذا كانــ�ت صيغـــ�ة امللـ�ح املائــي
 ،MgSO 4.7H 2Oفام نسبة اخلطأ يف الصيغة الكيميائية
MgSO؟ ما مصادر اخلطأ املحتملة؟ ما خطوات العمل
 4
التي من املمكن تعديلها للتقليل من اخلطأ؟
5.5توقع ما الذي يمكن أن حيدث للملح الالمائي إذا ترك
دون غطاء طوال الليل؟

التو�سع يف اال�ستق�صاء
مائيا (حيتوي عىل ماء
�صم��م جتربة الختبار ما إذا كان
ٌ
مرك�ب ًّ

المائيا.
تبلور) أو
ًّ
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C

B

الف�صل

دليل مراجعة الف�صل
كبريا من اجلسيامت املتناهية يف الصغر ،ويستعمل يف حساب كميات املواد.
املول يمثل عد ًدا ً

 5-1قيا�س املادة

يستعمل الكيميائيون املول املفاهيم الرئي�سة

لع�دّ ال�ذرات ،واأليون�ات ،واجلزيئ�ات،
ووحدات الصيغ الكيميائية.

املفردات

•املول
•عدد أفوجادرو

 5-2الكتلة واملول

•املول وحدة تس�تخدم لعدِّ جسيامت املادة بشكل غري مبارش .املول الواحد من
املادة النقية حيتوي عىل عدد أفوجادرو من اجلسيامت.
•اجلس�يامت املمثلة تش�مل الذرات ،واأليونات ،واجلزيئات ،ووحدات الصيغ
الكيميائية ،واإللكرتونات ،وجسيامت أخرى مشاهبة.
•املول الواحد من ذرات  C-12له كتلة مقدارها  12 gمتا ًما.

•يمكن اس�تخدام عوامل التحويل املكتوبة من عالقة عدد أفوجادرو للتحويل
بني املوالت وعدد اجلسيامت.

حيت�وي املول على العدد املفاهيم الرئي�سة

أن موالت
نفسه من اجلسيامت دائماً  ،غري ّ
املواد املختلفة هلا كتل خمتلفة.

املفردات

•الكتلة املولية

•تسمى كتلة املول الواحد باجلرامات من أي مادة نقية الكتلة املولية.
•الكتلة املولية ألي عنرص تساوي عدد ًّيا كتلته الذرية.

•الكتلة املولية ألي مادة هي كتلة عدد أفوجادرو من اجلسيامت هلذه املادة.

•تس�تعمل الكتلة املولي�ة للتحويل من املوالت إىل الكتلة ،ويس�تعمل مقلوب
الكتلة املولية للتحويل من الكتلة إىل املوالت.

 5-3موالت املركبات
يمكن حساب الكتلة املولية املفاهيم الرئي�سة

للمركب من خالل صيغته الكيميائية ،كام
يمكن استعامل هذه الكتلة املولية للتحويل
بني الكتلة واملوالت للمركب نفسه.

•ت�دل األرقام يف الصي�غ الكيميائية عىل عدد موالت كل عنرص يف مول واحد
من املركب.
•حتس�ب الكتل�ة املولي�ة للمرك�ب بحس�اب الكت�ل املولية جلمي�ع العنارص يف
املركب.
•عوام�ل التحوي�ل املبينة على الكتلة املولي�ة للمركب تس�تعمل للتحويل بني
موالت املركب وكتلته.
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دليل مراجعة الف�صل
 5-4ال�صيغة الأولية وال�صيغة اجلزيئية
الصيغة اجلزيئية ملركب املفاهيم الرئي�سة

م�ا ه�ي مضاع�ف ع�ددي صحي�ح
لصيغته األولية.

املفردات

•الرتكيب النسبي املئوي
•الصيغة األولية
•الصيغة اجلزيئية

•النس�بة املئوي�ة بالكتل�ة للعنرص تس�اوي نس�بة كتل�ة العنصر إىل الكتل�ة الكلية
للمركب.
•متث�ل األرقام يف الصيغة األولية أصغر نس�بة عددية صحيحة ملوالت العنارص يف
املركب.
•متثل الصيغة اجلزيئية العدد الفعيل للذرات من كل عنرص يف جزيء من املادة.
•الصيغة اجلزيئية هي مضاعف صحيح للصيغة األولية.

� 5-5صيغ الأمالح املائية
األمالح املائية مركبات املفاهيم الرئي�سة

أيونية صلبة فيها جزيئات ماء حمتجزة.

املفردات

•امللح املائي

•تتك�ون صيغة امللح املائي من صيغة املركب األي�وين وعدد جزيئات ماء التبلور
املرتبطة بوحدة الصيغة.
•يتكون اس�م امللح املائي من اس�م املركب متبو ًعا بمقطع يدل عىل عدد جزيئات
املاء املرتبطة بمول واحد من املركب.
•يتكون امللح الالمائي عند تسخني امللح املائي.
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5-1
�إتقان املفاهيم
 8383ما القيمة العددية لعدد أفوجادرو؟

8484كم ذرة يف مول واحد من البوتاسيوم؟
8585ما أمهية وحدة املول للكيميائي؟

8686وضح كيف يستخدم عدد أفوجادرو َ
عامل حتويل؟

�إتقان حل امل�سائل
8787احسب عدد اجلسيامت يف كل من:
0.25 mol Ag .a
8.56 × 10 -3 mol NaCl .b

 5.3 mol C
3
 O 2 .c
 .425 mol N 2 .d
0

8888ما عدد اجلزيئات يف كل من املركبات اآلتية؟
1.35 mol CS 2 .a
0.254 mol A
 s 2O
 3 .b
1.25 mol H 2O
 .c
150.0 mol HCl .d

8989احسب عدد املوالت يف كل مما يأيت:

 3.25 × 10 20 .aذرة من الرصاص.
 4 .96 × 10 24 .bجزيء من اجللوكوز.

9090أجر التحويالت اآلتية:

 1.51 × 10 15 .aذرة من  Siإىل موالت.

 4.25 × 10 -2 mol H 2SO 4 .bإىل جزيئات.

 8 .95 × 10 25 .cجزيء من  CCl 4إىل موالت.
 5.90 mol Ca .dإىل ذرات .
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9191إذا اس�تطعت عدّ ذرتني يف كل ثانية ،فكم س�نة حتتاج
لعد مول واحد من الذرات؟

5-2
�إتقان املفاهيم
9292وضح الفرق بني الكتلة الذرية والكتلة املولية.

9393أهيام حيوي ذرات أكثر :مول واحد من الفضة ،أم مول
واحد من الذهب؟ فسرِّ إجابتك.
9494أهيما أكبر كتلة :م�ول واحد م�ن الصودي�وم أم مول
واحد من البوتاسيوم؟ فسرِّ إجابتك.
9595وضح كيف حتول عدد ذرات عنرص إىل كتلة؟

9696ناق�ش العالق�ات بين امل�ول ،والكتلة املولي�ة ،وعدد
أفوجادرو.

�إتقان حل امل�سائل
9797احسب كتلة كل مما يأيت:
5.22 mol He .a
2.22 mol Ti .b
0.0455 mol Ni .c

9898أجر التحويالت اآلتية:
.a

.b
.c

 3.5 mol Liإىل جرامات.
 7.65 g Coإىل موالت.
 5.65 g Krإىل موالت.

9999ما كتلة العنرص باجلرامات يف كل مما يأيت؟
1.33 × 10 22 mol Sb .a
4.75 × 10 14 mol Pt .b

1.22 × 10 23 mol Ag .c
9.85 × 10 24 mol Cr .d

10100أكمل اجلدول :5-2

اجلدول  5-2بيانات الكتلة ،واملول ،والذرات
الكتلة

الذرا ت

املوالت
3.65 mol Mg

29.54 g Cr
 3.54 × 10 25ذرة من P
0.568 mol As

10101حول عدد الذرات فيام يأيت إىل جرامات:
 8.65 × 10 25 .aذرة من .H
 1.25 × 10 22 .bذرة من .O

10102احسب عدد الذرات يف كل عنرص مما يأيت:
0.034 g Zn .a

0.124 g Mg .b

10103رتب تصاعد ًّيا بحسب عدد املوالت:
 3.00 × 10 24ذرة من 4.25 mol Ar ، Ne
 2.69 × 1 0 24ذرة من .65.96 g Kr ،Xe

10104أهيما حيوي ذرات أكثر ،10.0 g C :أم 10.0 g Ca؟
وكم ذرة حيوي كل عنرص منهام؟

10108م�ا ع�دد م�والت كل م�ن الصودي�وم والفوس�فور
واألكسجني يف صيغة فوسفات الصوديومNa 3PO4؟

10109ملاذا يمكن استعامل الكتلة املولية َ
عامل حتويل؟

11110اكت�ب ثالث�ة عوامل حتوي�ل تس�تعمل يف التحويالت
املولية.
11111أي املركب�ات اآلتي�ة حيت�وي على الع�دد األكبر م�ن
م�والت الكرب�ون ل�كل م�ول م�ن املرك�ب :مح�ض
األس�كوربيك  ،C 6H 8O 6أم اجللرسين،C 3H 8O 3
أم الڤنالنيC 8H 8O 3؟ فسرِّ إجابتك.

�إتقان حل امل�سائل

11112كم موالً من األكسجني يف كل مركب مما يأيت؟
2.5 mol KMnO 4 .a
 5.9 mol CO 2 .b
4

 1.25 ×10 2 mol .cمنCuSO 4.5H 2O

11113كم ج�زيء ،CCl 4وكـم ذرة  ، Cوكـم ذرة  ،Clفـي
3 mol CCl 4؟ وما عدد الذرات الكيل؟
11114احسب الكتلة املولية لكل مركب مما يأيت:
 .aمحض النيرتيك.HNO 3
 .bأكسيد الزنك .ZnO

10105أهيام حيت�وي عىل أكرب عدد من الذرات 10.0 mol C

11115كم موالً يف  100 gمنCH 3OH؟

10106خليط مكون م�ن  0.250 mol Feو،1.20 mol C
ما عدد الذرات الكيل يف هذا اخلليط؟

11117احلفر عىل الزجاج يستعمل محض اهليدروفلوريك HF
25

أم 10.0 mol Ca؟

5-3
�إتقان املفاهيم
10107م�ا املعلومات التي يمكن�ك احلصول عليها من صيغة
كرومات البوتاسيومK 2CrO 4؟

11116ما كتلة  1.25 ×10 2 molمن  Ca(OH) 2؟

للحف�ر عىل الزج�اج .ما كتل�ة   4.95 ×10جزيء
من HF؟

11118احسب عدد اجلزيئات يف  47.0 gمن . C 2H 5OH

11119ك�م م�والً م�ن احلدي�د يمك�ن اس�تخراجه م�ن
 100.0 kgمن املاجنتيت Fe 3O 4؟
195

12120الطب�خ حيتوي اخلل املس�تعمل يف الطب�خ عىل  5%من
مح�ض اخلل .CH 3COOHفك�م جزي ًئا من احلمض
يوجد يف  25.0 gمن اخلل؟
12121احسب عدد ذرات األكسجني يف  25.0 gمن.CO 2

5-4
�إتقان املفاهيم
12122ما املقصود بالرتكيب النسبي املئوي؟

12123م�ا املعلومات التي جي�ب أن حيصل عليه�ا الكيميائي
لتحديد الصيغة األولية ملركب ما؟
12124م�ا املعلوم�ات التي جي�ب توافرها للكيميائ�ي ليحدد
الصيغة اجلزيئية ملركب؟
12125ما الف�رق بني الصيغة األولية والصيغة اجلزيئية؟ أعط
أمثلة عىل ذلك.
12126متى تكون الصيغة األولية هي الصيغة اجلزيئية نفسها؟
12127ه�ل كل العين�ات النق ّي�ة ملرك�ب معين هل�ا الرتكي�ب
النسبي املئوي نفسه ؟ فرس إجابتك.

�إتقان حل امل�سائل
 12128احلدي�د هن�اك ثالثة مركب�ات طبيعي�ة للحديد ،هي:
البايريت ،FeS 2واهليامتيت ،Fe 2O 3والس�يديرايت
 .FeCO 3أهيا حيتوي عىل أعىل نسبة من احلديد؟
12129احسب الرتكيب النسبي املئوي لكل مركب مما يأيت:
 .aالسكروز.C1 2H 22O 11
 .bاملاجنتيت.Fe 3O 4
13130حدد الصيغة األولية لكل مركب مما يأيت:
 .aاإليثلني.C 2H 4
 .bمحض األسكوربيك.C 6H 8O 6
 .cالنفثالنيC 10H 8
196

13131م�ا الصيغ�ة األولي�ة للمرك�ب ال�ذي حيت�وي على
 ،10.52 g Niو ،4.38 g Cو5.10 g N؟

5-5
�إتقان املفاهيم
13132ما امللح املائي؟ وضح إجابتك بمثال.
13133وضح كيف تسمى األمالح املائية؟

13134املج ِّفف�ات مل�اذا توض�ع املجفف�ات م�ع األجه�زة
اإللكرتونية يف صناديق حفظها؟
13135اكتب صيغة كل ملح من األمالح املائية اآلتية:
.a

.b

كلوريد النيكل ( )IIسدايس املاء.
كربونات املاغنسيوم مخاسية املاء.

�إتقان حل امل�سائل
13136حيت�وي اجل�دول  5-3على بيان�ات جتريبي�ة لتحديد
صيغة كلوري�د الباريوم املائي .أكم�ل اجلدول وحدد
صيغته واسمه.
اجلدول  5-3بيانات BaCl2.xH2O

كتلة البوتقة الفارغة
كتلة الملح المائي  +البوتقة
كتلة الملح المائي
كتلة الملح  +البوتقة بعد الت�سخين مدة  5دقائق
كتلة الملح الالمائي

21.30 g
31.35 g
29.87 g

ملح�ا مائ ًّي�ا حيت�وي على
تك�ون نترات الك�روم (ً )III
ّ 13137
 40.50%من كتلته ماء .ما الصيغة الكيميائية للمركب؟

13138حدّ د الرتكيب النسبي املئوي لـ ، MgCO 3.5H 2O
وم ّثل الرتكيب النسبي برسم بياين دائري.

13139س�خنت عين�ة كتلته�ا  1.628 gم�ن مل�ح يودي�د
املاغنسيوم املائي حتى تبخر املاء منها متا ًما ،فأصبحت
كتلتها  1.072 gبعد التسخني .ما صيغة امللح املائي؟

مراجعة عامة
14140إذا كان�ت كتل�ة ذرة واح�دة م�ن عنصر م�ا تس�اوي
 ،6.66 ×10 -23 gفام العنرص؟

14141حيت�وي مركب عىل  6.0 gكربون ،و  1.0 gهيدروجني.
وكتلته املولية  .42.0 g/molما الرتكيب النسبي املئوي
للمركب؟وما صيغته األولية؟وما صيغته اجلزيئية؟

أي املركبات اآلتية حيتوي عىل أعىل نسبة مئوية بالكتلة
ّ 14142
من األكسجني؟ TiO 2 ، Al 2O 3 ،Fe 2O 3

التفكري الناقد

14143ط ّب��ق املفاهيم ل�دى رشكة تعدين مص�دران حمتمالن
الس�تخراج النح�اس :جالكوبايري�ت(،)CuFeS 2
وجالكوسيت( .)Cu 2Sفإذا كانت ظروف استخراج
النح�اس م�ن اخلامني متش�اهبة متا ًم�ا ،فأهيما ينتج عنه
كمية أكرب من النحاس؟ فسرّ إجابتك.

�14144ص ّم��م جترب��ة يمك�ن اس�تعامهلا لتحديد كمي�ة املاء يف
مرك�ب الش�ب البوت�ايس .KAl (SO 4) 2.X H 2O

م�س�ألة تحفيز

14145مركب�ان كيميائي�ان يتكون�ان م�ن العنرصي�ن  Xو
وصيغتامها  .XY. X2 Y3إذا علمت َّ
أن كتلة 0.25 mol
من املرك�ب  XYتس�اوي  ،17.96gو 0.25 molمن
املركب  X2Y3تساوي .39.92g
Y

 .aفام الكتلة الذرية لكل من  XوY؟

 .bاكتب الصيغة الكيميائية لكل من املركبني.

مراجعة تراكمية

14146اكتب معادالت كيميائية موزونة لكل تفاعل مما يأيت:

 .aتفاعل فلز املاغنس�يوم مع املاء لتكوين هيدروكس�يد
املاغنسيوم الصلب وغاز اهليدروجني.

تقومي �إ�ضايف


14147الغ��از الطبيعي هيدرات الغاز الطبيعي هـي مـركبات
كيميائية متبلورة ( .)Clathrate hydrateابحث يف
هذه املركبات وأعدّ نرشة تعليمية عنها للمستهلكني.
جي�ب أن تناق�ش هذه النشرة تركيب ه�ذه املركبات،
وم�كان وجوده�ا ،وأمهيته�ا للمس�تهلكني ،واآلث�ار
البيئية الستخدامها.

�أ�سئلة امل�ستندات
14148يش�تمل اجل�دول  5-4على بيان�ات عن وق�ود مكوك
فض�اء؛ إذ ال ب�د م�ن تواف�ر  3٫164٫445 Lم�ن
األكسجني ،واهليدروجني ،وأحادي ميثيل اهليدرازين
(الكتل�ة املولي�ة =  ،)46.07g/molوراب�ع أكس�يد
ثنائي النيرتوجني (الكتل�ة املولية= ،)92.00g/mol
يف خزان�ات الوق�ود حلظ�ة اإلقلاع .كتلته�ا الكلي�ة
( .)727٫233 Kgأكم�ل اجل�دول بحس�اب ع�دد
املوالت ،والكتلة بالكيلوجرام ،وعدد اجلزيئات.

اجلدول  5-4بيانات وقود مكوك ف�ضائي
عدد
الكتلة
عدد املوالت
املادة ال�صيغة اجلزيئية
اجلزيئ�آت
()Kg
7
الهيدروجين
  5.14×10
 H 2
31
الأك�سجين
  1.16×10
O 2

�أحادي ميثيل
الهيدرازين
رابع �أك�سيد
ثنائي
النيتروجين

4909 CH 3 NH NH 2
N 2O 4

4

  8.64×10

 .bتفكك غاز رباعي أكس�يد ثنائ�ي النيرتوجني إىل غاز
ثاين أكسيد النيرتوجني.
 .cتفاع�ل اإلحالل املزدوج بني املحاليل املائية لكل من
محض الكربيتيك وهيدروكسيد البوتاسيوم.
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اختبار مقنن
�أ�سئلة االختيار من متعدد
استعن بالرسم البياين أدناه لإلجابة عن األسئلة من  1إىل .4
ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻜﻮﻧﺎﺕ

54.5

54.5

53.3

52.2

.b

50

.c

36.4

36.4

34.8

40.0

40
30
20

9.1

9.1

6.7

ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺮﻛﺐ

13.0

ﲪﺾ ﺍﻟﺒﻴﻮﺗﺎﻧﻮﻳﻚ ﺃﺳﺘﻴﺎﻟﺪﻫﻴﺪ

ﻓﻮﺭﻣﺎﻟﺪﻫﻴﺪ

ﺇﻳﺜﺎﻧﻮﻝ

10
0

1.1يتشابه األسيتالدهيد ومحض البيوتانويك يف:
.a

.b
.c
.d

الصيغة اجلزيئية.
الصيغة األولية.
الكتلة املولية.
اخلواص الكيميائية.

.d

وحدة تستعمل للعد املبارش للجسيامت.
عدد أفوجادرو من جزيئات مركب.
عدد الذرات يف  12 gبالضبط من  C- 12النقي.
وحدة النظام العاملي لكمية املادة.

استعن بالرسم البياين أدناه لإلجابة عن السؤال .6
6.6ما الصيغة األولية هلذا املركب؟
N
C 6H 2N 6O 3 .a
22.95%
C 4HN 5O 10 .b
C
CH 3NO 2 .c
19.68%
CH 5NO 3 .d

O
52.42%

H
4.96%

7.7ما نوع التفاعل املوضح أدناه؟
2HI + (NH 4) 2S → H 2S + 2NH 4I
.a

2.2إذا كان�ت الكتلـ�ة املوليـ�ة حلم�ض البيوتانـوي�ك
 ،88.1g/molفام صيغته اجلزيئية؟
C 5H 12O .c
C 3H 4O 3 .a
C 4H 8O 2 .d
C 2H 4O .b

3.3ما الصيغة األولية لإليثانول؟
C 2H 6O .c
C 4HO 3 .a
C 4H 13O 2 .d
C 2H 6O 2 .b
4.4الصيغ�ة األولي�ة للفورمالدهيد هي صيغت�ه اجلزيئية
نفس�ها .فك�م جرا ًم�ا يوج�د يف  2.00 molم�ن
الفورمالدهيد؟
30.00 g .a

182.0 g .c

60.06 g .b

200.0 g .d
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.a

60

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﻠﺔ

%C
%H
%O

5.5أي مما يأيت ال ُيعدّ وص ًفا للمول؟

.b

تكوين.
تفكك.

.c
.d

إحالل بسيط.
إحالل مزدوج.

C11-18C-828378-08

8.8م�ا كتلة ج�زيء واحد م�ن اجللوك�وزC 6H 12O 6؟
(الكتلة املولية=.)180 g/mol
6.02 × 10 -23 .a

2.16 × 10 -25 .c

2.99 × 10 -22 .b

3.34 × 10 -21 .d

9.9مـ�ا عــدد ذرات األكس�جـــني يف  18.94 gمـــن
Zn (NO 3) 2؟ (الكتلة املولية=.)189 g/mol
.a

3.62 × 10 23

6.02 × 10 25 .c

.b

1.81 × 10 23

1.14 × 10 25 .d

1010إذا علم�ت أن الكتلة املولية هليدروكس�يد الصوديوم
 NaOHه�ي  .40.0g/molفما ع�دد امل�والت
يف  20.00 gمنه؟
0.50 mol .a

2.00 mol .c

1.00 mol .b

4.00 mol .d

اختبار مقنن
1111كم ذرة يف  116.14 gمن Ge؟
(الكتلة املولية = .)72.64 g/mol
 2 .73 × 10 25ذرة.
 6 .99 × 10 25ذرة.
 3 .76 × 1 0 23ذرة.
 9 .63 × 1 0 23ذرة.

.a

.b
.c
.d

يتكون من النح�اس والكربيت
1414ك�م مرك ًبا يمك�ن أن َّ
واألكسجني؟ اكتب أسام َءها وصيغها.

�أ�سئلة الإجابات املفتوحة
استعن بالشكل أدناه لإلجابة عن السؤال .15

علًم� ّ
أن كتلته
1212ما كتل�ة جزيء واحد م�ن( )BaSiF 6اً
املولية = .279.415 g/mol
1.68 × 1
 0 26 g .a
2.16 × 10 21 g .b

يقل ن�شاطها

4.64 × 10 -22 g .c
6.02 × 10 -23 g .d

1313ما الكتلة املولية ألباتيت الفلور .Ca 5(PO 4) 3 F
314 g/mol .a

SO42-

يقل ن�شاطها

ُطلب إليك حتديد ما إذا كانت عينة من الفلز تتكون من
اخلارصني ،أو الرصاص ،أو الليثيوم .ولديك املحاليل
اآلتي�ة :كلوريد البوتاس�يوم  ،KClكلوريد األلومنيوم
 ،AlCl 3 IIIكلوري�د احلدي�د  ،FeCl 3 IIIكلوري�د
.
النحاس ()II

344 g/mol .b
442 g/mol .c
504 g/mol .d
524 g/mol .e

�أ�سئلة الإجابات الق�صرية
استعن باجلدول أدناه لإلجابة عن السؤال .14

�شحنات بع�ض الأيونات

الأيون

OHlBrClNO3-

Li
Rb
K
Ca
Na
Mg
Al
Zn
Fe
Pb
H
Cu
Ag

وضح كي�ف تس�تخدم املحاليل يف معرفة ن�وع الفلز
ّ 1515
الذي تتكون منه العينة؟

ال�صيغة

الكبريتيد

S 2-

الكبريتيت

SO 3 2-

الكبريتات

SO 4 2-

ثيوكبريتات

S 2O 3 2-

نحا�س I

Cu +

نحا�س II

Cu 2+
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م�صادر تعليمية
ثوابت فيزيائية

الكمية

الرمز

وحدة كتلة الذرة

amu

عدد �أفوجادرو

NA

كتلة الإلكرتون

e-

املقدار
kg
-1

-27

القيمة التقريبية

1.66053886 X 10

23

kg
-1

-27

1.66 X 10

23

6.0221415 X 10 mol

6.022 X 10 mol

9.11X10

amu

-28

البادئات
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البادئة

الرمز

femto

f

pico

p

nano

n

micro

μ

milli

m

centi

c

deci

d

dica

da

hecto

h

kilo

k

mega

M

giga

G

tera

T

peta

P

التعبري العلمي
-15

10

-12

10

-9

10

-6

10

-3

10

-2

10

-1

10

1

10

2

10

3

10

6

10

9

10

12
15

10
10

م�صادر تعليمية
الأيونات العديدة الذرات
اال�سم

الأيون

اال�سم

الأيون

الأمونيوم

NH 4 +

البيرايودات

IO 4 -

النيتريت

NO 2 -

الأ�سيتات

النترات

NO 3 -

الفو�سفات الثنائية الهيدروجين

H 2PO 4 -

الهيدروك�سيد

OH -

الكربونات

CO 3 2-

ال�سيانيد

CN -

الكبريتيت

SO 3 2-

البرمنجنات

MnO 4 -

الكبريتات

SO 4 2-

البيكربونات

HCO 3 -

الثيوكبريتات

S 2O 3 2-

الهيبوكلورايت

ClO -

البيروك�سيد

O 2 2-

الكلورايت

ClO 2 -

الكرومات

CrO 4 2-

الكلورات

ClO 3 -

ثنائي الكرومات

Cr 2O 7 2-

فوق الكلورات
البرومات
الأيودات

ClO 4 -

الفو�سفات الهيدروجينية
الفو�سفات
الزرنيخات

HPO 4 2-

BrO 3 -
IO 3 -

�أيونات بع�ض العنا�صر
املجموعة

الأيونات ال�شائعة

3

Sc 3+, Y 3+, La 3+

4

Ti 2+, Ti 3+

5

V 2+, V 3+

6

Cr 2+, Cr 3+

7

Mn 2+, Mn 3+ , Tc 2+

8

Fe 2+, Fe 3+

9

Co 2+, Co 3+

10

Ni 2+, Pd 2+, Pt 2+, Pt 4+

11

Cu +, Cu 2+, Ag +, Au +, Au 3+

12

Zn 2+, Cd 2+, Hg 2 2+

13

Al 3+, Ga 2+, Ga 3+, In +, In 2+, In 3+, Tl +, Tl 3+

14

Sn 2+, Sn 4+, Pb 2+, Pb 4+

-

CH 3COO

PO 4 3-
AsO 4 3-

الفلزات
ليثيوم
روبيديوم
بوتاسيوم
كالسيوم
صوديوم
ماغنسيوم
ألومنيوم
منجنيز
خارصني
حديد
نيكل
قصدير
رصاص
نحاس
فضة
بالتني
ذهب

األكثر ً
نشاطا

األقل ً
نشاطا

اهلالوجينات األكثر ً
نشاطا
فلور
كلور
بروم
يود
األقل ً
نشاطا

201

اال�ستنتاج  Conclusionحكم قائم عىل املعلومات التي يتم احلصول عليها.

البالزم��ا  Plasmaوه�ي حالة مميزة من ح�االت املادة يمكن وصفها بأهنا غاز متأين تك�ون فيه اإللكرتونات حرة
وغري مرتبطة بالذرة أو اجلزيء.

202

8/16/16 3:36 PM

203

204

ال�سناج  Sootدقائق من الكربون تتخ ّلف من نقص يف حرق الوقود.

8/16/16 3:36 PM

8/16/16 3:36 PM
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قانون حفظ الكتلة  Law of Conservation of Massقانون ينص عىل أن الكتلة ال تفنى وال تس�تحدث يف أثناء
التفاعل الكيميائي إال بقدرة اهلل تعاىل.

كتلة
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جداول مرجعية
جداول مرجعية

الجدول الدوري للعناصر
فلز

شبه فلز
ال فلز

يدل لون صندوق كل عنرص عىل
فلزا أو شبه فلز أو الفلز.
كونه ًّ

Ununoctium
118

* Uuo

)(294

Ununtrium Ununquadium Ununpentium Ununhexium
116
113
114
115

* Uuh

* Uup

* Uuq

* Uut

)(291

)(288

)(289

)(284

Ununbium
112

* Uub

)(285

Darmstadtium Roentgenium
110
111

Rg

Ds

)(272

)(281

أسامء ورموز العنارص  118،117،115،113مؤقتة ،وسيتم اختيار رموز وأسامء هنائية هلا فيام بعد من االحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية (.)IUPAC

210

جداول مرجعية

غاز
سائل

جامد
ُمصنع

حالة املادة

الرموز الثالثة العليا تدل عىل حالة
العنرص يف درجة حرارة الغرفة.
بينام يدل الرمز الرابع عىل العنارص
املصنعة.

العنرص
العدد الذري
الرمز
الكتلة الذرية

عمرا للعنرص.
الرقم املحاط بقوسني هو العدد الكتيل للنظري األطول ً

جداول مرجعية

العنارص يف كل عمود تدعى جمموعة ،وهلاخواص
كيميائية متشاهبة.

صفوف العنارص األفقية تدعى
دورات .يزداد العدد الذري من
اليسار إىل اليمني يف كل دورة.
سلسلة الالنثانيدات

يدل السهم عىل املكان الذي جيب
أن توضع فيه هذه العنارص يف
سلسلة األكتنيدات اجلدول .لقد تم نقلها إىل أسفل
اجلدول توفريً ا للمكان.
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