




 14حل ورقة عمل  –مستوايت الفهم ابلكيمياء 

 1ؤال س

  لكيمياء املواد النقية التالية:ابصف بكل مستوايت الفهم 

 املادة
 مستوى املاكروسكويب )الظاهرة(

macro 
 مستوى امليكروسكويب )اجلسيمي(

micro 
 مستوى الرمز

 

𝑪𝟔𝑯𝟔(𝒍) 

 * سائل
 شكل الوعاء خذأي *

 صل للتيار الكهرابئي* غري مو 

 تتكّون من جزيئات( مادة جزيئية 1
 ( الُبعد بني اجلزيئات كبري نسبيًا2
 ( بني اجلزيئات أربطة فيزايئية ضعيفة3
 ( حركة اجلزيئات انزالقية4

  

𝑿𝒆(𝒈) 

 * غاز
 حجم الوعاء خذأي *

 صل للتيار الكهرابئيغري مو * 

 كّون من ذراتيت( عنصر من الغازات اخلاملة 1
 ( الُبعد بني الذرات كبري جًدا2
 أربطة فيزايئية ضعيفة جًدا  ( بني الذرات3
 ( حركة الذرات عشوائية4

 

𝑨𝒍𝑩𝒓𝟑(𝒔) 

 * صلب )مسحوق(
 شكل الوعاء خذأي *

 صل للتيار الكهرابئيغري مو * 

 𝐵𝑟−1وأيوانت سالبة  𝐴𝑙+3( مادة أيونية تتكّون من أيوانت موجبة 1
 صغرية جًدا األيوانت( الُبعد بني 2
 ( بني األيوانت أربطة أيونية قويّة3
 األيوانت اهتزازية( حركة 4

 

𝑺𝟖(𝒔) 

 * صلب
 شكل أو حجم الوعاء خذال أي *

 صل للتيار الكهرابئيغري مو * 

 ( مادة جزيئية تتكّون من جزيئات1
 ( الُبعد بني اجلزيئات صغرية جًدا2
 ( بني اجلزيئات أربطة فيزايئية قويّة3
 ( حركة اجلزيئات اهتزازية4

 



𝑪𝑯𝟒(𝒈) 

 * غاز
 حجم الوعاء خذأي *

 صل للتيار الكهرابئيغري مو * 

 جزيئات( مادة جزيئية تتكّون من 1
 ( الُبعد بني اجلزيئات كبري جًدا2
 ( بني اجلزيئات أربطة فيزايئية ضعيفة جًدا 3
 ( حركة اجلزيئات عشوائية4

 

𝑯𝒆(𝒈) 

 * غاز
 حجم الوعاء خذأي *

 صل للتيار الكهرابئيغري مو * 

 كّون من ذراتيت( عنصر من الغازات اخلاملة 1
 ( الُبعد بني الذرات كبري جًدا2
 ( بني الذرات أربطة فيزايئية ضعيفة جًدا 3
 ( حركة الذرات عشوائية4

 

𝑯𝟐𝑶(𝒍) 

 * سائل
 شكل الوعاء خذأي *

 صل للتيار الكهرابئيغري مو * 

 ( مادة جزيئية تتكّون من جزيئات1
 ( الُبعد بني اجلزيئات كبري نسبيًا2
 ( بني اجلزيئات أربطة فيزايئية ضعيفة3
 ( حركة اجلزيئات انزالقية4

 

𝑪𝒂𝑶(𝒔) 

 (ق)مسحو  * صلب
 شكل الوعاء خذأي *

 صل للتيار الكهرابئيغري مو * 

 𝑂−2وأيوانت سالبة  𝐶𝑎+2( مادة أيونية تتكّون من أيوانت موجبة 1
 صغرية جًدا األيوانت( الُبعد بني 2
 ( بني األيوانت أربطة أيونية قويّة3
 ( حركة األيوانت اهتزازية4

 

𝑪𝟏𝟎𝑯𝟏𝟎𝑶(𝒔) 

 * صلب
 شكل أو حجم الوعاء خذال أي *

 صل للتيار الكهرابئيغري مو * 

 جزيئية تتكّون من جزيئات( مادة 1
 ( الُبعد بني اجلزيئات صغرية جًدا2
 ( بني اجلزيئات أربطة فيزايئية قويّة3
 ( حركة اجلزيئات اهتزازية4

 

𝑵𝟐(𝒈) 

 * غاز
 حجم الوعاء خذأي *

 صل للتيار الكهرابئيغري مو * 

 ( مادة جزيئية تتكّون من جزيئات1
 ( الُبعد بني اجلزيئات كبري جًدا2
 ( بني اجلزيئات أربطة فيزايئية ضعيفة جًدا 3
 ( حركة اجلزيئات عشوائية4

 



 2ؤال س
  صف بكل مستوايت الفهم ابلكيمياء التفاعالت الفيزايئية التالية:

 التفاعل
 مستوى املاكروسكويب )الظاهرة(

macro 
 مستوى امليكروسكويب )اجلسيمي(

micro 
 مستوى الرمز

 𝑷𝟒(𝒔)عملية انصهار 

 ة اىلصلباحلالة الحتّولت حالة املادة من 
 احلالة السائلة

1 )𝑃4 ة تتكّون من جزيئاتمادة جزيئي 
 : يف عملية االنصهار

  البعد بني جزيئاتِهِ ِب ( ك  2
 ( ض ِعف ت األربطة الفيزايئية بني جزيئاته3
 ّولت حركة جزيئاتِِه من حركة اهتزازية النزالقية( حت4

𝑃4(𝑠)
     ∆      
→     𝑃4(𝑙)  

 𝑵𝒂𝑪𝒍(𝒔)عملية انصهار 

 ة اىلصلباحلالة الحتّولت حالة املادة من 
 احلالة السائلة

1 )𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑠)  ة أيوانت موجبتتكّون من أيونية مادة𝑁𝑎+1 
 𝐶𝑙−1 سالبةأيوانت و 

 : يف عملية االنصهار
 تِهِ أيوان البعد بني ِب ( ك  2
 تِهِ أيوانبني  األيونية( ض ِعف ت األربطة ا3
 من حركة اهتزازية النزالقية تِهِ أيوانّولت حركة ( حت4

𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑠)
     ∆      
→     𝑁𝑎(𝑙)+1 + 𝐶𝑙(𝑙)−1 

 ابملاء 𝑶𝟐(𝒈) اذابةعملية 

 : مادة جزيئية تتكّون من جزيئاتاملذاب 𝑂2 لسائل اختفى الغاز اب
𝐻2𝑂 مادة جزيئية تتكّون من جزيئاتاملذيب : 

جزء من  فّككيت, 𝑂2ذاب األربطة الفيزايئية بني جزيئات امل فّككتت
وتتكّون أربطة فيزايئية  𝐻2𝑂يب ذاألربطة الفيزايئية بني جزيئات امل

 .جديدة بني جزيئات املذاب وجزيئات املذيب

𝑂2(𝑔)
     𝐻2𝑂(𝑙)      
→        𝑂2(𝑎𝑞) 

 ابملاء 𝑪𝒖𝑪𝒍𝟐(𝒔) اذابةعملية 
 𝐶𝑢+2موجبة أيوانت تتكّون من  أيونية: مادة املذاب 𝐶𝑢𝐶𝑙2 لسائل اب صلب )املسحوق(اختفى ال

 𝐶𝑙−1وأيوانت سالبة 
𝐻2𝑂 مادة جزيئية تتكّون من جزيئاتاملذيب : 

𝐶𝑢𝐶𝑙2(𝑠)
     𝐻2𝑂(𝑙)      
→        𝐶𝑢(𝑎𝑞)+2 + 2𝐶𝑙(𝑎𝑞)−1  



جزء  فّككيت, 𝐶𝑢𝐶𝑙2ذاب امل أيوانتبني  األيونيةاألربطة  فّككتت
جتاذب  وتتكّون  𝐻2𝑂يب ذاألربطة الفيزايئية بني جزيئات املمن 

 .املذاب وجزيئات املذيب أيوانتبني  (أربطة فيزايئية جديدة)كهرابئي 

 𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶(𝒍)ادة ابمل 𝑪𝟔𝑯𝟔(𝒍) اذابةعملية 

 : مادة جزيئية تتكّون من جزيئاتاملذاب 𝐶6𝐻6 لسائلاب السائلاختفى 
𝐶2𝐻6𝑂 مادة جزيئية تتكّون من جزيئاتاملذيب : 

جزء  فّككيت, 𝐶6𝐻6ذاب األربطة الفيزايئية بني جزيئات امل فّككتت
وتتكّون أربطة  𝐶2𝐻6𝑂يب ذاألربطة الفيزايئية بني جزيئات املمن 

 .فيزايئية جديدة بني جزيئات املذاب وجزيئات املذيب

𝐶6𝐻6(𝑙)
     𝐶2𝐻6𝑂(𝑙)      
→          𝐶6𝐻6(𝐶2𝐻6𝑂(𝑙)) 

 


