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ت  لكيمياءمستو   21ورقة عمل                                                                                    نقّيةالد واللم الفهم 
  مستوى الرمز   مستوى امليكروسكويب (اجلسيمي)   مستوى املاكروسكويب (الظاهر) 

حواسنا  مبساعدة هذا املستوى هو ما نشاهَدُه أو ما نقيَسُه،* 
  .وأجهزة قياس

لسؤال، نِصف املادة   إذا*  كان قانون/صيغة املادة وحالتها معطى 
  ذا املستوى اعتمًدا على ماذا تعّلمناه مببىن وترابط وصفات املواد. 

  * هذا املستوى يفّسر املستوى املاكروسكويب 
ّردة  لعني ا ذا املستوى مصطلحات ال ميكن رؤيتها  جلسيمات اليت تتكّون منها املادة، * نستخدم  وتتعّلق 

ا وحالة املادة.    الرتابط بني جسيما

  استعمال الرموز للتعبري عن املادة * 

  

  : مشاهدة مادة نقّية 
  حالة املادة  -
  والغازات) خذ شكل الوعاء (املساحيق، السوائل  -
 خذ حجم الوعاء (الغازات)  -
ئي  -   التوصيل الكهر
اللون، الرائحة، درجة احلامضّية، درجة   -

  االنصهار/الغليان، الكثافة، ... 

ا1(   ) نوع املادة ونوع جسيما
  عنصر من عناصر الغازات اخلاملة   مادة جزيئّية   مادة أيونّية 

ت  ... تتكّون من أيو
ت    سالبة موجبة وأيو

  ... يتكّون من ذرات   ... تتكّون من جزيئات 

  ) نوع الرتابط بني جسيمات املادة2(
  مادة جزيئّية أو عنصر خاملة    مادة أيونّية   حلالة 
ئّية قويّة   أربطة أيونّية قويّة   الصلبة    أربطة فيز
ئّية   أربطة أيونّية ضعيفة   السائلة    ضعيفة أربطة فيز
ئّية     الغازيّة    )ة(تكاد تكون معدوم ضعيفة جًدا أربطة فيز

  ) الُبعد بني جسيمات املادة3(
  حلالة الغازيّة   حلالة السائلة   حلالة الصلبة 

  كبري جًدا  كبري نسبًيا   (تكاد تكون معدوم) صغري جًدا

  ) حركة جسيمات املادة4(
  حلالة الغازيّة   حلالة السائلة   حلالة الصلبة 

  إهتزازيّة 
  )  Vibration(ויברציה

  دورانّية +  إهتزازيّة
  )  Rotation(רוטציה

  انتقالّية  +  دورانّية+  إهتزازيّة
    )  Translation(טרנסלציה

  : ملادة اجلزيئّية مستوى الرمز 
الصيغة اجلزيئّية، بنية لويس، الصيغة البنائّية التام،  

  الصيغة البنائّية املخصرة
  : ملادة األيونّيةمستوى الرمز 

ت   الصيغة األمبرييّة، بنية لويس لأليو
  

  : لعنصر من الغازات اخلاملة مستوى الرمز  
  للذرةالصيغة األمبرييّة، بنية لويس  
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لكيمياء للتفاعالت ت الفهم    مستو

  مستوى الرمز   مستوى امليكروسكويب (اجلسيمي)   مستوى املاكروسكويب (الظاهر) 
حواسنا   املستوى هو ما نشاهَدُه أو ما نقيَسُه، مبساعدةهذا * 

  . وأجهزة قياس
  * ماذا تغّري؟ هل اختفت مادة؟ تغّري حالة املادة؟ 

* ال نفّسر مشاهداتنا، ال نستعمل كلمة "نتج/نتجت" يف وصف  
  تفاعل يف هذا املستوى. 

  * هذا املستوى يفّسر املستوى املاكروسكويب 
ذا  جلسيمات اليت تتكّون منها * نستخدم  ّردة وتتعّلق  لعني ا املستوى مصطلحات ال ميكن رؤيتها 

ا وحالة املادة.   املادة، الرتابط بني جسيما
ئي (تغيري حالة املادة أو إذابة مواد ببعضهما البعض) ال يتغّري   م حيدث تغيري فيز * يف التفاعالت الذي 

م. نوع املادة/املواد ونوع جسيما  تتغّري قّوى الرتابط بني جسيمات املادة،  يف عملّيات تغيري حالة املادةا/
ا وحركتهم.     الُبعد بني جسيما

  استعمال الرموز للتعبري عن املادة * 

  

  : تفاعالتمشاهدة 
  تغّريت حالة املادة  -
  ت املادة الصلبة/الغازيّة اختف -
  ظهر فقعات  -
  رسبت مادة  -
  نرى طبقيت سائل -
  نرى سائل واحد -
  اختفى اللون البين  -
-  ...  

  الة املادةحلتغيري * يف تفاعل حدث به 
ا  نِصف - ِ   نوع املادة ونوع جسيما

  "األربطة بني جسيمات املادة تقوى/تضعف"  - :يف عملّية تغيري حالة املادة
  "الُبعد بني جسيمات املادة يكرب/يصغر"  -                            
  "حركة جسيمات املادة تتغّري"  -                            

  

  ادتني ببعضهما البعضملإذابة * يف تفاعل حدث به 
ا  هانوعكل مادة:   ِصفعّني من هو املذاب ومن هو املذيب ونن - ِ   ونوع جسيما

ذاب، يتفّكك قسم من األربطة بني جسيمات يتفّكك األربطة بني جسيمات املُ " :اإلذابةيف عملّية 
ئّية جديدة بني جسيمات املذاب وجسيمات املذيب    ."املُذيب وتتكّون أربطة فيز

  :  مستوى الرمز للتفاعالت
  نص التفاعل  -
  ختطيط للتفاعل  -
  رسم بياين  -

  

  

ت الكيمياء، املواد النقّية التالية   1سؤال  ت الكيمياء،    2سؤال   : ِصف بكل مستو ئّية التالية: ِصف بكل مستو   التفاعالت الفيز
      𝑪𝟔𝑯𝟔(𝒍) , 𝑿𝒆(𝒈) , 𝑨𝒍𝑩𝒓𝟑(𝒔) , 𝑺𝟖(𝒔) , 𝑪𝑯𝟒(𝒈) , 𝑯𝒆(𝒈) ,   عملّية إنصهار𝑷𝟒  ،  عملّية إنصهار𝑵𝒂𝑪𝒍  ، عملّية إذابة𝑶𝟐(𝒈) ،عملّية إذابة  ملاء𝑪𝒖𝑪𝒍𝟐(𝒔) ،عملّية إذابة  ملاء  

     𝑯𝟐𝑶(𝒍) , 𝑪𝒂𝑶(𝒔) , 𝑪𝟏𝟎𝑯𝟐𝟎𝑶(𝒔) , 𝑵𝟐(𝒈) , 𝑨𝒓(𝒍) , 𝑭𝒆𝑪𝒍𝟑(𝒍) .  𝑪𝟔𝑯𝟔(𝒍)   ملادة𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶(𝒍) ،    عملّية تسامي𝑰𝟐  عملّية تكثيف ،𝑯𝟐𝑶  ، عملّية إذابة𝑿𝒆(𝒈)  بـاملادة𝑪𝟔𝑯𝟔(𝒍) .  
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لكيمياء والتفاعالت  – أسئلة مراجعة ت الفهم    31ورقة عمل              مبىن وترابط، صفات املواد، مستو
 

  األمبريي للمرّكب الناتج من تفاعل عنصر اليود مع عنصر الكالسيوم.أ. اكتب القانون ) 1

ئي؟    ب. هل املرّكب الناتج موصل للتيار الكهر

ملاء، اكتب نص عملّية االذابة.    ج. ذّوبنا املرّكب 

  د. ِصف عملّية االذابة يف املستوى امليكروسكويب (اجلسيمي).

  

  ) أمامك املواد التالية:2

𝑯𝟐𝑶𝟐(𝒍) 𝑵𝒂𝑪𝒍(𝒔) 𝑭𝑪𝑵(𝒈) 𝑪𝑯𝟑𝑶𝑯(𝒍) 
𝑪𝒖𝑩𝒓𝟐(𝒔) 𝑯𝑭(𝒈) 𝑲𝟐𝑶(𝒔) 𝑵𝟐𝑯𝟒(𝒍) 

 لكل مادة... 

  أ. سّجل بنية لويس للمادة. 

  ب. ِصف املادة، يف املستوى امليكروسكويب (اجلسيمي).

ملاء.    ج. سّجل نص عملّية إذابة املادة 

  املستوى امليكروسكويب (اجلسيمي). د. ِصف احمللول املائي للمادة يف 

  

ئّية التالية:3  ) أ. اكتب نص التفاعالت الفيز

ن ،     𝑺𝟖انصهار   ن ،    ملاء  𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶(𝒍)ذو   ،   غليان املاء،   𝑪𝟔𝑯𝟔(𝒍)بـ   𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔(𝒔)ذو

ن ،    𝑺𝒓𝑰𝟐انصهار ،    𝑰𝟐تسامي    .   𝑪𝑯𝟑𝑶𝑯جتميد ،    ملاء 𝑪𝑶𝟐(𝒈)ذو

ئي؟ عّلل. ب.    حّدد أي من نواتج التفاعالت التالية موصلة للتيار الكهر

  
 انتبه! هنالك فرق بني  "ِصف عملّية اإلذابة..." وبني  "ِصف احمللول الناتج"
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ألحرف  4) معطى صفات 4  .  L, J, G, E, D, Aمواد رُمز هلم 

  ℃𝟐𝟓حالة املادة يف   املادة
ئي    توصيل كهر

  يف احلالة السائلة   احلالة الصلبة يف  
A  غاز  -    -  
D   صلب   -   +  
E  سائل   -   -  
G   صلب   +   +  
J   صلب   -   -  
L  صلب   +   -  
M سائل   +   +  

  

  ما هو نوع كل مادة من املواد املعطى (اذكر كل اإلمكانيات)، عّلل.  
  بينهم. مثّ اذكر (بشكل عام) نوع اجلسيمات اليت تتكّون منها املادة ونوع الرتابط 

  

  ) أ. أكمل اجلدول اعتماًدا على املعطيات. 5

  قانون املادة
درجة انصهار 

 𝐓𝐦املادة  
درجة انصهار 

  𝐓𝐛املادة  
 حالة املادة 

  ℃𝟐𝟓يف 
 حالة املادة 

  ℃𝟎يف 
 حالة املادة 

  ℃𝟗𝟎يف 

𝑪𝑯𝟒 −182℃ −161℃       
𝑺𝟖 119℃ 159℃       
𝑿𝒆 −112℃ −108℃       

𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒 10℃ 337℃       
𝑭𝒆𝑩𝒓𝟐 684℃ 934℃       

𝑶𝟐 −218℃ −182℃       
(𝑪𝑯𝟑)𝟐𝑪𝑶 −95℃ 56℃       

𝑲𝑪𝒍 770℃ 1420℃       
𝑪𝑯𝟐𝑶 −92℃ −19℃       
𝑵𝟐𝑯𝟒 2℃ 114℃       

 
، أي من املواد املعطى متر بتفاعل  ℃𝟗𝟎لدرجة حرارة   ℃𝟎تسخني هذه املواد من درجة حرارة  ب. عند 

ئي؟ ِصف هذه التفاعالت    . (مبستوى املاكروسكويب وامليكروسكويب) فيز
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ئّية خمتلفة: صلب، سائل وغاز.  ) تتواجد6   املادة النقّية يف ثالث حاالت فيز

  أكمل اجلدول التايل والذي يعرض بعض الصفات للمادة يف احلاالت الثالث: 

  للمادة  الصفة
  مستوى الصفة

  (ماكرو، ميكرو، الرمز) 

  املادة عندما تتواجد يف احلالة... 

  الغازيّة   السائلة   الصلبة

          كثافة

          درجات انصهار وغليان

          خذ شكل الوعاء

          خذ حجم الوعاء 

          قابلّية االنتشار

ا    الُبعد بني جسيماِ
        

ا    التجاذب بني جسيماِ
        

ا حركة    جسيماِ
        

          صيغة املادة 

  ختطيط جلسيمات املادة 

        

  


