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 الفصل 
 

 مقدمة 
من خالل دراستنا السابقة تعلمنا أن كل مادة تتكون من جسیمات صغیرة سمیت فیما بعد ( الذرات ) التي تعني 

 ھذا الفصل إلى آخر النظریات الحدیثة حول البناء الذري . وسنتطرق في –غیر القابلة لإلنقسام  -باللغة الالتینیة  
 تطور مفهوم البناء الذري 

تدرج التطور في المفھوم الذري عبر الزمن بحیث كان كل تصور عن البناء الذري ھو األفضل في وقتھ ، وسنبین 
 نبذة عن  التصور لعلماء ابدعوا في ھذا المجال .

     „Èkÿ^É=uÖÈ∂=WJ   القرن التاسع عشربدایة  

           الذرة عبارة عن كرة صلبة دقیقة غیر قابلة لإلنقسام ، لكل عنصر نوع
 .  ذرات المركبة ق بسیطة لتكوین الائمعین من الذرات ترتبط مع بعضھا  بطر

 

W=„Èå‹Èn=uÖÈ∂J==

اكتشاف اإللكترونات  في نھایة القرن التاسع عشر تصور العالم ثومسون بعد
الذرة على أنھا كرة موجبة الشحنة تلتصق    سالبة)تحمل شحنة كھربائیة  (جسیمات

  .ً علیھا الشحنات السالبة التي تعادل الشحنة الموجبة للكرة وعلیھ تكون متعادلة كھربائیا
                            

=uÖÈ∂W=ÉáÈÃáÖáJ    2د 2017  ,متهيدي   2017(وزاري ( 

  -بأن :  تون الذي ھو جسیم موجب الشحنة )( بعد اكتشاف البرو تصور رذر فورد الذرة في بدایة القرن العشرین   

 .) البروتونات متمركزة في حجم صغیر وسط الذرة اطلق علیھ اسم ( النواة  -1
 معظم كتلة الذرة في نواتھا .  -2
 أغلب حجم الذرة فراغ .  -3
 .عادل الشحنة الموجبة للبروتونات عدد اإللكترونات السالبة ی -4
كما تدور عن النواة في مدارات مختلفة البعد  بسرع كبیرة تدور اإللكترونات -5

 .الكوكبيبالنموذج  النموذج  الكواكب حول الشمس ولذا سمي ھذا

 

=uÖÈ›·ÿ_f=ÉáÈÃáÖá=uÖÈ∂=Ï5=^Ö_ª=LéK:‘È’ÿ^=====Ìá^âË=

اإللكترونات تدور بسرع  وانالبروتونات متمركزة في حجم صغیر وسط الذرة اطلق علیھ اسم ( النواة ) النھ تصور بان ج/ 
 النواة كما تدور الكواكب حول الشمس. حولكبیرة في مدارات مختلفة البعد 
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Lé=àåÃ=^Ö_ª=⁄êÃ=ÉáÈÃáÖá=Ω=ÁáÈîj=€Èv=Ú_·gÿ^=ÌáÜÿ^=\==Ìá^âËF2017 É2=E=

وھنا سوف تنجذب نحو النواة المخالفة  (االفتراض األول) اإللكترونات في حالة سكون النھ حسب نموذجھ لو فرضنا ان ج / 
  لة حركة.الذا یجب ان تكون في ح لھا في الشحنة

االلكترون نتیجة ذلك سینتج فقدان في طاقة ، تطلق طاقة تحت تأثیر قوة جذب المتحرك اإللكترون  ض الثاني )ارتف( اال       
.وبكال الفرضیتین یكون غیر قادر على مقاومة جذب النواة لھ فیسقط في النواة وبالتالي  حركتھ فیلف لولبیا ً فتبطأ المتحرك

 .خطأتنھار ، وبما أن الذرات ال تنھار فالبد من وجود نجد ان الذرة سوف 

  ‑نموذج بور:

  -أن : 1913 عامالدنماركي نیلز بور  اقترح العلم   

 وانصاف اقطار طاقة  یات ذاتمستواإللكترونات تدور حول النواة في   -1
 محددة .

یسمى ( عدد الكم الرئیسي )  میزه ویصف طاقتھرقم ی طاقةلكل مستوى   -2
 وتزداد طاقة المستوى بزیادة البعد عن النواة .

ذه عند اكتسابھ او فقدانھ یمكن لاللكترون ان ینتقل بین مستویات الطاقة ھ  -3
 . للطاقة

K=àì_·≈ÿ^=‚‹=4o’ÿ=ÔÎ≈Îg�ÿ^=à‰^È¡ÿ^=ö≈f=4åÕj=Ω=áÈf=uÖÈ∂=⁄êÃ=^Ö_ª=Lé=

الجواب/ النھ في نظریتھ استطاع تفسیر ذرة الھیدروجین فقط وھي ابسط نظام ذري النھا تحتوي على بروتون 
  .االلكترونات والبروتوناتواحد والكترون واحد فقط لكنھ فشل في تفسیر العناصر االخرى النھا تحتوى على عدد اكبر من 

E=fi’ÿ^=ÔÍà¡‡F==ÔoÍÑ•^=ÔÍáÜÿ^=ÔÍà¡·ÿ^=

تنص على احتمال وجود الكترون في حیز محدد في الفضاء المحیط بالنواة ولیس   
وھذا مایمكن  (Orbital)في مدارات محددة كما اوضح بور اطلق علیھ اسم االوربتال 

  ؟.وصفھ بطریقة اخرى بانھ السحابة االلكترونیة المحیطة بالنواة كما موضح في الشكل ادناه

 

 )1د 2018 , 2د 2017(وزاري   : ماھي اھم فروض النظریة الحدیثة ؟ س

  . الطاقة من مختلفة مستویات ذوات إلكترونات بھا تحیط نواة من الذرة تتكون   -1
عن ھذه  یعبرالطاقة  مستویات في)  الذرة لحجم نسبة(  عنھا بعیدة مسافات على النواة حول اإللكترونات تدور  -2

  .)  n(  بالرمز لھا  یرمزموجبة  صحیحة بأعداد المستویات
 توجد النواة  في مركز الذرة وتتضمن البروتونات والنیوترونات.  -3

 

 

 

 (السحابة االلكترونیة )احد اشكال االوربتاالت 

 حیز محدد من الفضاء المحیط بالنواة یحتمل وجود االلكترون فیھ. السحابة االلكترونیة :
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ÔÎåÎÛàÿ^=Ô–_�ÿ^=m_ÍÈkå‹=

 ( ..7, 6, 5 , 4, 3, 2 ,1)ویأخذ قیم صحیحة موجبة تساوي  )n(ویرمز لھ بالحرف یعبر عنھا بعدد الكم الرئیسي      

 ) قیمة الصفر ابداً .nوالیأخذ (وتزداد طاقة المستوى بزیادة ھذا العدد 

 رمز المستوى
 

K L M N O P Q 

 عدد الكم الرئیسي
(n) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 ازدیاد الطاقة                                         

Ô¡v˙‹   طاقة المستوى كلما تزداد قیمة  تزدادn  أي كلما یزداد بعد  

اقلھا   )n=1( الى النواة  االلكترون عن النواة أي ان اقرب ھذه المستویات 
) ابعدھا عن النواة واكثرھا طاقة واقلھا ارتباطا بالنواة مما n=7طاقة وان (

  یسھل فقدان االلكترون .

======================================================fiÎ–=mÉ^â=_›Ÿ‘n==ÒÈkåª^=Ô–_ù=mÉ^â=

     

 

 

 )  اختر الجواب الصحیح : مستوى الطاقة الرئیسي الذي طاقتھ اعلى ھو 1-1(تمرین 

 مستوى الطاقة الرئیسي الثالث .  - جـوى الطاقة الرئیسي الثاني .   مست -بمستوى الطاقة الرئیسي االول .     -أ

 ›E=É==F=i^È§^=∆f^àÿ^=Ô–_�ÿ^=ÒÈkå                                    .مستوى الطاقة الرئیسي الرابع  -د

ÔÍÈ‡_oÿ^=Ô–_�ÿ^=m_ÍÈkå‹=

،     f   ,   d   ,   p   ,   sھي مستویات طاقة موجودة ضمن مستویات الطاقة الرئیسیة ویرمز لھا بالحروف  
  شكل  كرويلھ     sمن  ناحیة  الشكل وعدد االلكترونات التي تحتویھا   فأوربیتال ھذه المستویات خصوصا  وتختلف 

في الفراغ بثالث إتجاھات  تكافئین موزعةفصین م منكون م  وكل اوربتال ثالث اوربتاالتفلھ   )p(اما المستوى الثاني  
 )  فلھما اشكال فراغیة اكثر تعقیدا.dوf اما المستویین الثانویین ( )   x,  Py  ,  P  zPمتعامدة یرمز لھا ( 
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 :ادناه في مبین وكما الثانویةالطاقة  مستویات على الرئیسیة الطاقة مستویات تحتوي

ً ثانويٍ  مستوٍ  على K n = 1   الرئیسي المستوى یحتوي *  .s  نوع من فقط واحدا

 .p  و  s نوع من ثانویین مستویین على = L   2 n الرئیسي المستوى یحتوي *

 .d  و  p  و  s نوع من ثانویةمستویات  ثالث على M  n = 3 الرئیسي المستوى یحتوي *

  .F و  d و  p و  s نوع من ثانویةمستویات  أربعة على N    n = 4 الرئیسي المستوى یحتوي*

 

* =ÒÈkåª^=ÑÍÑwkÿÏåÎÛá=ÒÈkå‹=Ì`=‚‹=ÌÈ‡_oÿ^  
من المستوى الرئیسي ثم الحرف n  تكتب قیمة      

 المخصص للمستوى الثانوي .

 من d  مثال المستوى الثانوي  

 )4d(  یكون  المستوى الرئیسي الرابع

 
 

 يف املستويات الثانوية عدد االوربتاالت وااللكرتونات 
كما            بالمربع لھا الرمز یمكن التي المختلفة االوربیتاالت من مجموعة على الثانویة المستویات تحتوي 

  موضح ادناه.

 
 

 

 

 

 

 )pاشكال االوربتاالت ( )s( الوربتالالشكل الكروي 

 اوربیتال واحدیوجد    s    في المستوى الثانوي 

 ثالث اوربیتاالتیوجد      pفي المستوى الثانوي  

 خمس اوربیتاالتیوجد    d في المستوى الثانوي 

 سبعة اوربیتاالتیوجد    f   في المستوى الثانوي 
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Ô¡v˙‹==

االوربتال الواحد یتسع اللكترونین فقط كحد 
اقصى وقد یحتوي على الكترون واحد 

وعلى ھذا  (نصف ممتلىء) او قد یكون فارغ.
   كاالتي تتشبع الثانویة المستویاتاالساس 

 
 

=àÃ_·kÿ^=€Èîv=flÑƒ=L⁄ŸƒÏ‡Ë3’ÿˇ==Ñv^Èÿ^=€_kfáË˘^==K=====fiÂ‹=Ìá^âË=============                                                      
 في إلكترونین ازدواج فعند ، النواة حول فیھ یدور الذي الوقت نفس في محوره حول یبرم إلكترون كل ألنالجواب/ 
 عقارب اتجاه بعكس محوره حول فیبرم األخر أما      الساعة عقرب بإتجاه محوره حول یبرم أحدھما فإن واحد أوربیتال

  .تنافرھما یلغي مماان احدھما سوف یبرم عكس االخر  أي         الساعة

 مستویات الطاقة
 الرئیسیة

 االول
n=1    K 

 الثاني
L         n=2 

 الثالث
M        n=3 

 الرابع
N         n=4 

مستویات الطاقة 
 الثانویة

S S   وp S  و p وd S  و p وd وf 

 اوربتال      16 اوربتاالت  9 اوربتاالت     4 اوربتال واحد عدد االوربتاالت

ً      18 الكترونات 8 الكترونین فقط عدد االلكترونات ً   32 الكترونا  الكترونا

 الرئیسیة والثانویة وعدد االوربتاالت وااللكترونات لكل مستوى جدول یوضح مستویات الطاقة

 األلكرتوني الرتتيب
Ë_gÃË`=`Ñg‹=============^Ñr=fiÂ‹=Ìá^âË=

  

   

عدد االلكترونات في الذرة المتعادلة كھربائیا   مالحظة مهمة /
یساوي العدد الذري  لذا من    الضروري معرفة العدد الذري 

 3pثم  3sثم   2pثم   2sبااللكترونات ثم  1s للذرة عند كتابة الترتیب االلكتروني لھا . حیث یمتلىء اوال اوربتال 
  : وھكذا وكما یلي 3dثم  4sثم 

   

قة
طا

 ال
ات

وی
ست

ل م
لس

تس
 

یة 
نو

لثا
ا
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=fi’ÿ^=ÉÑƒ=_ÂÎÃ=ÔwóÈ‹=pÎv=Ï‡Ë3’ÿ˘^=hÎj3ÿ^=Ôf_k‘=Ô—Íàù

==ÏåÎÛàÿ^n ===ÓÉÈrÈª^=m_‡Ë3‘˘^=ÉÑƒË=Ô–_�ÿ^=‚‹=ÌÈ‡_oÿ^=ÒÈkåª^Ë

ÊÎÃK=

=Ñ‡È‰=ÓÑƒ_–=======================fiÂ‹=Ìá^âË=

.ً اوال فرادا اوربیتاالتھ تشغل ان بعد اال الثانوي الطاقة مستوى في الكترونین بین ازدواج یحدث ال انھ على وتنص 
 الطاقة مستوى اوربیتاالت من اوربیتال كل في واحدا الكترونا نضع ان بعد اال واحد اوربیتال في الكترونین نضع ال حیث

 ).p و d و f( الثانویة

 اكتب الترتیب االلكتروني لكل من مستویات الثانویة االتیة :  ):(1-1ال ــــمث    
                                                             3P   4وd  6 وf   4وp  7  وd    11و f   5وp  

   /ــلــــــالح

 

   
 

   

 

 

 

    

 على عدد من  كیفیة ترتیب االلكترونات في االوربتاالت المستویات الثانویة التالیة التي تحتويبین    :(1-4) تمرین 

           2p  , 6d  ,5p  ,3d االلكترونات                           

 ـل: ـــالحـــ
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   Be4و   Li3 و  He2و  H1  للعناصر االتیةاكتب الترتیب االلكتروني ): 2-1مثال (

 الحـــــــل/   
 

 

 

 

 

 

 

 

 اكتب الترتیب االلكتروني وبین الترتیب االلكترونات في المستوى الرئیسي االعلى طاقة لكل عنصر من  ):1-3مثال (

           P15و  Al13  و Mg12  و Ne10  و O8  و  B5 العناصر االتیة :                      

 الحـــــل/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العنصر التوزیع االلكتروني

                                                               

 العنصر الترتیب االلكتروني مستوى الطاقة الرئیسي االخیر

 

 

 

 

B5 

O8 

Ne10 

Mg12 

Al13 

P15 

O m a r 8 8 
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 : االلكتروني ثم بین توزیع االلكترونات على االوربتاالت في العناصر االتیةاكتب الترتیب  :1-5)تمرین (

                                            Ar18  و   Si14   وF9  
  الحـــــل/  

    

اذكر الترتیب االلكتروني لذرات العناصر االتیة ثم بین ترتیب مستویات الطاقة الرئیسیة حسب تدرجھا   :1-6)تمرین (
   Li3      ,P15 .               من االقل الى االعلى 

        الحــــل /  

 

 

                         

 

 

 

ً    Na11 الصودیوم عنصر لذرة االلكتروني الترتیب اكتب  :)4-1مثال (  الطاقة مستویات حسب الطاقة في التدرج مبینا
 .الرئیسیة

        ـــل/ ــــالحـ

                                        

      

 

        

 

 العنصر الترتیب االلكتروني توزیع االلكترونات على االوربتاالت 

 
  

 ازدیاد الطاقة

 ازدیاد الطاقة

قة 
طا

 ال
یاد

زد
ا
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ثم بین ترتیب مستویات الطاقة الثانویة حسب تدرجھا في    Cl17اكتب الترتیب االلكتروني لذرة الكلور  :)5-1مثال ( 
 .الطاقة من االقل الى االعلى 

5sp 2s3   6p2 2s2   2s1Cl          17                                                                                         الحــــــل/   
 

 
اكتب الترتیب االلكتروني لذرات العناصر االتیة ثم بین مستویات الطاقة الثانویة حسب تدرجھا من االقل : 1-7) تمرین (

 O8       ,         Al13.                  الى االعلى 

 ـــل/     الحــــــــــ

 

 

 

   

 

 

 

Ô¡v˙‹=== ) من الجدول الدوري السئلة ھذا20مطلوب من الطالب معرفة العناصر التي یكون عددھا الذري الیتجاوز ( 

                                  Ca.وانتھاءاً بعنصر الكالسیوم   Hالفصل أي ابتداءاً من عنصر الھیدروجین             

 اذكر عدد االلكترونات في كل مستوى رئیسي من الطاقة حول النواة العنصر . ):1-6مثال (  

 B5  و Ne10   وMg12  

 الحــــــل/            

                                                                             12p2 2s   21sB      5                        
 

 الكترون  2 یحتوي على   n=1  المستوى الرئیسي االول          

 الكترون  3یحتوي على     n=2المستوى الرئیسي الثاني      

 

 طاقة

ازدیاد 
 الطاقة

 طاقة
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                                                                                               62p2   2s     21sNe   10              

 الكترون   2یحتوي على   n=1المستوى الرئیسي االول      

 الكترون  8یحتوي على  n=2المستوى الرئیسي الثاني      
                                                                                                                              23s      6 2p2   2s         21sMg  12           

 الكترون   2یحتوي على   n=1المستوى الرئیسي االول      

 الكترون  8یحتوي على  n=2المستوى الرئیسي الثاني      

 الكترون   2یحتوي على  n=3المستوى الرئیسي الثالث      

 

 : اذكر عدد االلكترونات في كل مستوى طاقة رئیسي حول نوى العناصر تمرین واجب 

                                           N7    , He2   ,S16   ,Ca20  
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==çÍÈÿ=hÎjàj=çÍÈÿ=ä‹áFE=

طریقة صوریة لترتیب لترتیب االلكترونات الموجودة في الغالف الخارجي حیث ان رمز لویس یعتمد على  
 بغالف التكافؤ.االلكترونات الموجودة في الغالف الخارجي (مستوى الطاقة الخارجي ) والذي یدعي 

======çÍÈÿ=ä‹á=Ôf_k‘=ÔÎÕÎ‘=

 .نكتب الترتیب االلكتروني لذرة العنصر )1
 الطاقة الخارجي (أي الغالف االخیر ) ونحدد عدد االكترونات الموجودة في ھذا الغالف.نحدد مستوى  )2
نكتب رمز العنصر ونضع حولھ نقطة بدل كل الكترون موجود في الغالف الخارجي حیث تمثل كل نقطتین زوجاً  )3

 من االلكترونات .

 = Ô¡v˙‹===Ÿƒ= ä‹àÿ_f= Ô�Î-^= Ô≈fá˘^= m_Â§^= ‚‹= ÔÂr= ⁄‘= Ω= _‰ÉÑƒ= ÑÍäÍ˘= pÎü= ø_—·ÿ^= ∆ÍâÈj= fikÍ

ÿ^=≤∑=≥^=≤k�—‡à=ÊŸÕã^=≤k�—‡Ë=Á˙ƒ^=≤k�—‡Ë=Áá_åÍ=≥^=≤k�—‡Ë=ä‹K=

 

 : اكتب رمز لویس للعناصر االتیة : )(1-7مثال 

 Si14  ,H1  B5   , Ne10  ,Mg12  

 الحــــــل/ اوال نكتب الترتیب االلكتروني لكل عنصر لكي نحدد عدد االلكترونات في الغالف الخارجي .

 
 لویس رمز

 

 
 الطاقةااللكترونات في مستوى 

 الخارجي

 
 الترتب االلكتروني

 
 الرمز

 

 

 
1 

 
3 

 
 
8 

 
 
2 

 
 
4 

   
11s  

 

12p 22s2     1s       

 

 

62p 22s  2  1s    

 

 

23s   62p 22s  2  1s      

 

 

     23p2 3s6      2p 22s   2 1s     

 

 

H1 
 
B5 

 
 
Ne10 

 
 
Mg12 
 
 
Si14 

 

 

 

  الرمز      
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 ) : اكتب رمز لویس للعناصر االتیة : (1-9تمرین 

 Al13  , Ar18  ,Ca20 

 الحـــــــل/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4p2 2s2 2s1  :كاالتي  االلكترونات فیھا مرتبة عنصر : ذرة)8-1(مثال 

 للعنصر؟ الذري العدد ما 2-الذرة؟              ھذه في االلكترونات عدد ما 1-

 المملوءة بااللكترونات؟ الثانویة الطاقة مستویات عدد ما  3-

 الذرة؟ لھذه لویس رمز اكتب  5-المزدوجة؟           غیر االلكترونات عدد ما 4-

    الحــــــل/

 .االلكترونات عدد یساوي ألنھ 8 یساوي للعنصر الذري العدد -2        . 8 یساوي فیھا االلكترونات عدد  1-  

                                                                     
 عدد یكون لذلك مملوء غیر 2p المستوى اما بااللكترونات مملوءة 2s الثانوي المستوى وكذلك 1s الثانوي المستوى 

 . فقط اثنان بااللكترونات المملوءة الثانویة المستویات

                                                              
 .فقط اثنان المزدوجة غیر االلكترونات عدد نالحظ    

 رمز لویس للعنصر:                       5-  

 

 

-3 

 -4 

 

 

 العنصر



 

13 
 

 الفصل 
 

 : 6 الذري عدده عنصر: )(1-10تمرین 

 .المملوءة بااللكترونات الثانویة مستویات الطاقة عدد ما 2-      .لھ االلكتروني الترتیب اكتب- 1

 لھذه الذرة. لویس رمز اكتب 4-            .فیھ المزدوجة غیر االلكترونات عدد ما  3-

 (واجب)الحـــــــل : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تي یأ ما جد 43 بالترتیب يینتھ االلكتروني ترتیبھ عنصر  /شامل  سؤال 

 المزدوجة االلكترونات عدد 3 -ر وما العدد الذري لھ العنص الكترونات عدد  2 – للعنصر االلكتروني ترتیبال -1

 المملوءة بااللكترونات.  الثانویة الطاقة مستویات عدد 5 - المزدوجة غیر االلكترونات عدد- 4

 الرئیسیة اعلى طاقة ؟ الطاقة مستویات من اي -7بااللكترونات  المملوءة غیر الثانویة الطاقة مستویات عدد- 6

  .العنصر نواة حول الرئیسي الطاقة توىمس  كل في الكترونات عدد 9 - للعنصر لویس رمز - 8
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 الجدول الدوري 

                                                                                                              
ومن اھم اداة لدارسي علم الكیمیاء 

بین فوائده توقع وفھم خواص العناصر 
فمثال اذا علمت  الخواص الكیمیائیة 
والفیزیائیة لعنصر في زمرة او دورة یمكنك 

ع الى حد كبیر وصحیح خواص التوق
العناصر االخرى التي تقع في زمرتھ او 

 دورتھ. 

 ؟س/ كیف تصنف العناصر في الجدول الدوري 

تصنف العناصر في الجدول الدوري تبعا لترتیبھا االلكتروني حیث تقسم العناصر الى اربع تجمعات تبعا لنوع المستوى 
 وكما موضح ادناه .  )fو  d  و p  و sالثانوي الذي ینتھي بھ الترتیب االلكتروني للعنصر ( 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 )Sبلوك     ( S –عناصر تجمع    

االلكتروني  ترتیبھا ینتھي والتي IIA و IA الزمرتین وتضم الدوري الجدول یسار اقصى في تقع التي العناصر وھي 
 العناصر IA الزمرة وتضم .الیمین اقصى في النبیلة العناصر یوضع مع حیث He الھیلیوم عدا s الثانوي الطاقة بمستوى

 التي یحتوي العناصر فتضم IIA الزمرة اما فقط واحد الكترون على s نوع   من االخیر الثانوي طاقتھا مستوى یحتوي التي
   .الكترونین على s االخیر الثانوي طاقتھا مستوى

 فتسمى بفلزات االتربة القلویة. IIAاما عناصر الزمرة بالفلزات القلویة   IAیطلق على عناصر الزمرة   مالحظة//

 )P(بلوك       p -عناصر تجمع  

 ستة وتشمل p بالمستوى  الثانوي االلكتروني ترتیبھا ینتھي والتي الدوري الجدول یمین في تقع التي العناصر وھي 
 یمین اقصى التي تقع االخیرة الزمرة )  و  VIIA و VIA و VA و IVA و  IIIAھي (  منھا االولى الخمسة زمر

   .النبیلة العناصر بزمرة فتسمى ) الزمرة صفر أو VIIIA الدوري ( الزمرة الجدول
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تسمى العناصر التي تكون ممتلئة جزئیا بااللكترونات  مالحظة // 
بالعناصر وكذلك زمرة العناصر النبیلة  Pو  Sفي االغلفة الثانویة 

 .  الممثلة

  .بالھالوجینات   )VIIA  (تسمى عناصر الزمرة   مالحظة//

 d)(بلوك     d–عناصر تجمع   
ویطلق علیھا بالعناصر االنتقالیة او  d)و sعناصر فلزیة ینتھي الترتیب االلكتروني  لھا بالمستویین الثانویین (  

 وتقع وسط الجدول الدوري . Bعناصر المجموعة 

 )f(بلوك     f–عناصر تجمع   
ویطلق علیھا العناصر االنتقالیة الداخلیة  fتوجد في اسفل الجدول الدوري وینتھي ترتیبھا االلكتروني بالمستوى الثانوي    

 عنصر وتنتمي الى الدورتین السادسة والسابعة.   14وتضم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aكيفية معرفة الدورة والزمرة التي يقع فيها أي عنصر من عناصر المجموعة 
 نقوم بالخطوات االتیة: Aلمعرفة رقم الدورة والزمرة لعناصر المجموع  

 نكتب الترتیب االلكتروني للعنصر . اوالً:

 الذي ینتھي بھ الترتیب االلكتروني للعنصر.  nیمثل رقم الدورة اعلى رقم للمستوى الرئیسي ثانیاً: 

 یمكن ایجاد رقم الزمرة كاالتي : ثالثاً:

فعدد االلكترونات الموجودة في ھذا المستوى یمثل رقم   sاذا انتھى الترتیب االلكتروني بالمستوى الثانوي  -أ
 الزمرة.

فعدد االلكرتونات الموجودة في ھذا المستوى باالضافة الى  pاذا انتھى ترتیبھ االلكتروني بالمستوى الثانوي  -ب
 لمستوى الرئیسي الذي یتشبع قبلھ یمثل رقم الزمرة. ضمن ا sااللكترونین الموجودین في المستوى الثانوي 

الكترونات فیعني ھذا ان العنصر یقع في الزمرة الثامنة او الزمرة صفر وھي زمرة العناصر   8وع ماذا كان المج
 الكترون . 2, عدا الھیلیوم فان مستوى الطاقة الرئیسي االخیر لھ ینتھي ب النبیلة 

 العناصر الممثلة في الجدول الدوري
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 O8 , Cl 17  , Ne10 , K19    :والزمرة التي یقع فیھا كل من العناصر االتیة: ما الدورة )9-1( مثال

 42P  22S2   O       1S8الحــــل//                                                                                          

 .الثانیة ھي دورتھ فان لذا 2 الثاني ھو رئیسي مستوى اخر 

 : المجموع فیكون قبلھ تشبع الذي s الكتروني فیضاف لھا الكترونات 4 یحتوي p ھو ثانوي مستوى اخر 

  .السادسة ھي زمرتھ فان لذا            4 +2= 6   

 الدوري. الجدول السادسة من الزمرة في الثانیة الدورة ضمن یقع االوكسجین اذن 
                                                                                                                          53p  23s  62p  22s  2Cl   1s17

 

 5 یحتوي p لھ ثانوي مستوى ھي الثالثة . اخر دورتھ فان لذا 3 الثالث المستوى لھ رئیسي مستوى اخر
  .السابعة زمرتھ فان المجموع لذا فیكون قبلھ الذي 3s مستوى من الكترون 2 اضافة الى الكترونات

 الدوري. من الجدول السابعة الزمرة في الثالثة الدورة ضمن یقع الكلور اذن 
                                                                                                                                           62p 2 2s   2Ne    1s10

 

الكترون   2 الكترونات 6 یحتوي p لھ ثانوي مستوى اخر . الثانیة ھي دورتھ فان لذا 2 الثاني رئیسي مستوى اخر
 زمرتھ ھي الثامنة. فان لذا 8 المجموع فیكون قبلھ الذي 2s مستوى من

 .الدوري من الجدول صفر الزمرة في الثانیة الدورة ضمن یقع النیون اذن
                                                                                                  14s 6 3p2  3s  62p2  2s 2K     1s19

 

 الكترون یحتوي s لھ ثانوي مستوى اخر .ھي الرابعة دورتھ فان لذا 4 الرابع المستوى لھ رئیسي مستوى اخر
 .الدوري الجدول االولى من الزمرة في الرابعة الدورة ضمن یقع البوتاسیوم االولى . اذن ھي زمرتھ فان لذا واحد

 ماالدورة والزمرة التي یقع فیھا كل من العناصر االتیة في الجدول الدوري  ):(1-11تمرین 

Li3  ,C6  ,Al13 

 الحــــــــل//
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 ): ما الشي المشترك بین مواقع العناصر التالیة في الجدول الدوري :(1-10مثال 

Li3  ,Na11  ,Mg12 

 الحـــــل // 

    12s    2Li      1s3                                                     زمرة اولى دورة ثانیة                   

13s   62p  22s     21s     Na11 زمرة اولى دورة ثالثة                                                     
 

    23s   62p  22s    21s    Mg12زمرة ثانیة دورة ثالثة                                                                

 Na اما الشي المشترك زمرة واحدة ھي الزمرة االولىفي  قعانانھما ی Na و Liبین  الشي المشتركان 
 . دورة واحدة ھي الدورة الثالثة  فيقعان انھما ی Mg و

 المشترك بین مواقع العناصر التالیة في الجدول الدوري : : ما الشي)(1-11مثال 

N7 ,  B5 ,  Be4 

 الحــــــل//       

22s   2Be    1s4           زمرة ثانیة دورة ثانیة                                                                    
 

12p 2 2s   2B     1s5        زمرة ثالثة دورة ثانیة                                                                
 

 32p  22s   21s    N7        زمرة خامسة دورة ثانیة                                                                          

تشترك ھذه العناصر في دورة واحدة وھي الدورة الثانیة ولكنھا تختلف في الزمر حیث ان كل عنصر من زمرة  
 Nفي الزمرة الثالثة اما عنصر النتروجین یقع   Bیقع في الزمرة الثانیة وعنصر البورون Beمختلفة فعنصر البریلیوم  
 . فیقع في الزمرة الخامسة 

 المشترك بین مواقع العناصر التالیة في الجدول الدوري:): ما الشي 12-1(تمرین 

C6  ,  Si14    ,P15 

 الحـــــــل //

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

 الفصل 
 

 جد مایلي :  Ca20لدیك عنصر الكالسیوم   س//

في كل مستوى عدد االلكترونات   4-رمز لویس  3-الدورة والزمرة التي یقع فیھا العنصر    2-الترتیب االلكتروني  1-
 طاقة رئیسي . 

     24s6 3p 23s 62p2 2s 2Ca    1s20        الترتیب االلكرتوني                                     -1الحــــل//    

 یقع عنصر الكالسیوم في الدورة الرابعة والزمرة الثانیة.  2-               

 رمز لویس                                                             3-               

                    n=2الكترون . مستوى الطاقة الرئیسي الثاني  2یحتوي على  n=1مستوى الطاقة الرئیسي االول  4-               

 الكترون . مستوى الطاقة             8 یحتوي على  n=3الكترون . مستوى الطاقة الرئیسي الثالث  8یحتوي على                    

 الكترون .    2یحتوي على  n=4الرابع                    

 
 
 

   
 
 

 

 

 

 

ÓáÜÿ^=à�–=Œî‡ . ھي نصف المسافة بین نواتي ذرتین متماثلتین متحدتین كیمیائیا : 

 س// كیف قیاس نصف قطر الذرة ؟

                          یمكن قیاس نصف قطر الذرة من خالل قیاس المسافة بین                                           ج//  
  نواتي ذرتین متماثلتین ومتحدتین كیمیائیاً ثم قسمة المسافة على اثنین.

أي بزیادة اعدادھا الذریة حیث  مالحظة // یقل نصف قطر الذرة ضمن الدورة الواحدة كلما اتجھنا من الیسار الى الیمین
 الواحد مع الشحنة الموجبة للنواة بزیادة عددھا فیھ.تزداد قوة الجذب بین االلكترونات ضمن المستوى الرئیسي 

 

 

 كیفیة ایجاد نصف قطر الذرة

 

 

ÓáÜÿ^=à�–=Œî‡ 

‚Íakÿ^=Ô–_ù 

ÔÎ‡Ë3’ÿ˘^=ÔÕÿ˘^ 

ÎgŸã=ËàÂ’ÿ^Ô= 

ñ^È¶^=ÔÍäŸÃ˙ÿ^Ë=ÔÍäŸÕÿ^ 

=ñ^È¶^=

=ÔÍáËÑÿ^ 
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مالحظة // اما في الزمرة الواحدة فیزداد نصف القطر كلما اتجھنا من االعلى الى االسفل في الجدول وابتعاد االلكترونات 
  الخارجیة عن النواة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الذریة : : رتب العناصر التالیة حسب زیادة انصاف اقطارھا(1-12)مثال 

Li3   ,  O8   ,   C6    , F9  

 /ـل /ــــالحــــ

                                                                                    12s 2Li          1s3 
                                                                                                                        22p 22s 21s         C  6 

                                                                                                                         42p 22s 21s           O8 
                                                                                                                       52p 22s 21s           F9 

الدوري  الجدول من الثانیة الدورة ضمن تقع انھا اي الثاني الرئیسي بالمستوى تنتھي العناصر ھذه جمیع ان نالحظ       
 F 9O 8 C 6 Li 3    :كاالتي  اقطارھا انصاف زیادة حسب العناصر ترتیب یكون وعلیھ

  :الذریة اقطارھا انصاف زیادة حسب االتیة العناصر رتب): (1-13تمرین  

Be4Mg , 12Ca , 20 

   الحـــــل//      

  22s 2Be         1s4                                            الثانیة الزمرة الثانیة الدورة                  

  23s 62p 22s 2Mg       1s12                                الثانیة الزمرة الثالثة الدورة                  

  24s 63p 23s 62p 22s 2Ca        1s20                  الثانیة الزمرة الرابعة الدورة                  

 :وعلیھ لھا الذري العدد بزیادة للذرة القطر نصف یزداد الزمرة وفي,  واحدة زمرة في تقع الثالثةالعناصر    

Be4Mg > 12Ca > 20 
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‚Íakÿ^=Ô–_ù=

 الشحنة متعادلة عنصر معین لذرة الخارجي الطاقة مستوى من واحد لنزع الكترون الالزمة الطاقة وھي مقدار 
   Na + التأین طاقة                        e + Na  + -              .ذرة الصودیوم تأین في كما الغازیة حالتھا في

 

بسبب (علل؟؟) مالحظة : تقل طاقة التأین في الزمرة الواحدة كلما اتجھنا من االعلى الى االسفل أي بزیادة العدد الذري 
اما في الدورات فتزداد طاقة التأین للعناصر  فقدان احدھما .ابتعاد الكترونات االغلفة الخارجیة عن النواة مما یسھل 
بسبب زیادة الشحننة الموجبة ضمن النواة وبقاء  (علل؟؟)كلما اتجھنا من الیسار الى الیمین أي بزیادة العدد الذري

االلكترونات في نفس مستوى الطاقة الرئیسي الخارجي فتزداد بذلك قوة الجذب على االلكترون من قبل الشحنات 
 الموجبة للنواة . 

 أكبر ینھا تأ طاقة فتكون 3n مثل بع مش نصف أو 2n مثل مشبع ثانوي غالف للذرة كان اذا  :مالحظة

على الرغم من كون ذرة االوكسجین اكبر عدد ذري من  O8من ین تأ طاقة اكبر N7 مثل بعدھا التي الذرة ین تأ طاقة من
 ذرة النتروجین وكالھما یقعان في دورة واحدة.  

 . O8اعلى من طاقة تأین االوكسجین  N7النتروجین علل // طاقة تأین 

32p 22s 2N : 1s7وذلك الحتواء ذرة النتروجین على غالف ثانوي خارجي نصف مشبع  الجواب// 
فتكون طاقة تأینھا   

  دورة واحدة .نوع من الغالف على الرغم من كالھما یقعان في ال ھذااعلى من طاقة تأین االوكسجین الذي الیمتلك 

 علل// تمتلك العناصر النبیلة اعلى طاقة تأین .

 النھا التفقد الكتروناتھا بسھولة .الجواب // 

 

 

=ÔÎ‡Ë3’ÿ˘^=ÔÕÿ˘^=

ً  الذرة قابلیة بانھا االلكترونیة االلفة تعرف  واحد  الكترون اكتساب على الغازیة الحالة في المتعادلة كھربائیا
  F                           -F + e-  +طاقة       .الفلور ذرة في كما الطاقة، من مقداراً  وتحریر

في الزمرة الواحدة تقل االلفة االلكترونیة           امافي الدورة الواحدة تزداد االلفة االلكترونیة بزیادة العدد الذري                 
  بزیادة العدد الذري لصعوبة اضافة الكترون كلما زاد العدد الذري .

 العناصر التي لھا الفة الكترونیة النھ من الصعوبة اضافة الكترونات الیھا. علل// العناصر النبیلة اقل 

 الصعوبة اضافة الكترونات الیھا .الجواب// النھ من 

 

 

 

 وزاري مھم 
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=ÔÎgŸãËàÂ’ÿ^=

 (وزاري مھم )قدرة الذرة على جذب الكترونات التآصر نحوھا في أي مركب كیمیائي.   

 .: تزداد الكھروسلبیة كلما زاد العدد الذري في الدورة اما في الزمرة فتقل بزیادة العدد الذري 1مالحظة 

 مقیاسا لقیاس كھروسلبیة باقي العناصر . 4): اعلى العناصر كھروسالبیة ھو الفلور وتعتبر قیمتھ (2مالحظة 

: الغازات النبیلة تعتبر شاذة الن بعضھا الیكون مركبات لذلك الیمكن تعیین كھروسلبیتھا لكن عندما یكون 3مالحظة 
 الغاز النبیل مركبات فیكون ذو كھروسلبیة عالیة. 

 

=ÔÍäŸÃ˙ÿ^Ë=ÔÍäŸÕÿ^=ñ^È¶^=

 الذري .تقل الخواص الفلزیة لتظھر وتزداد الخواص الالفلزیة بزیادة العدد في الدورة الواحدة   

مثال في الدورة الثانیة یظھر اللیثیوم والبریلیوم الخواص الفلزیة ثم یأتي البورون بخواص اشباه الفلزات ثم تأتي بقیة 
 حیث تظھر الخواص الالفلزیة . العناصر كالكاربون والنتروجین واالوكسجین والفلور 

 الالفلزیة بزیادة العدد الذري .تزداد الخواص الفلزیة وتقل الخواص في الزمرة الواحدة  

ً  النتروجین مثال في الزمرة الخامسة یظھر  ویأتي الفلزات أشباه سلوك واالنتیمون یسلك الزرنیخ بینما فلزیة ال خواصا
 .فلزیة بصفات الخامسة الزمرة في عنصر وھو آخر البزموث

 

 

 

 
 

  

 

 

 

والسابعة  VIAفلزات بینما تكون اغلب عناصر الزمرتین السادسة  IIAوالثانیة  IAعناصر الزمرتین االولى  1-
VIIA . الفلزات 

الدورة االولى جمیع عناصرھا الفلزات اما الدورة السادسة جمیع عناصرھا فلزات عدا عنصر االستاتین من اشباه 2-
یة والعناصر االنتقالیة الداخلیة الفلزات وعنصر الرادون الفلز اما بالنسبة بعناصر الدورة السابعة والعناصر االنتقال

 (الالنثنیدات واالكتینیدات ) فجمیعھا تظھر الخواص الفلزیة . 
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 الدورة الزمرة الخاصیة الدوریة

 - + نصف القطر

 - + الخاصیة الفلزیة

 + - طاقة التأین

 + - الكھروسلبیة
 + - االلفة االلكترونیة

  

=ÌáÜÿ^=ÉÑ≈ÿ^=ÓÉ_Íäf=ÔÎì_¶^=É^Éäj=<≈j=H=

J==ÌáÜÿ^=ÉÑ≈ÿ^=ÓÉ_Íäf=ÔÎì_¶^=⁄—j=<≈j=

 ان عالها الجدولنستنتج من 
في الدورة الواحدة تقل بزیادة العدد الذري وفي  وھي صفات نصف قطر الذرة والخواص الفلزیة لھما نفس ال -1

 الزمرة الواحدة تزداد بزیادة العدد الذري .
 طاقة التأین والكھروسلبیة وااللفة االلكترونیة لھم نفس الصفات وھي في الدورة الواحدة تزداد بزیادة العدد الذري   -2

 وفي الزمرة الواحدة تقل بزیادة العدد الذري. 

 الممكن ھنالك تناسب عكسي بین الزمرة والدورة فاذا كان ھنالك زیادة في الدورة یقابلھا نقصان في الزمرة فمن -3
 فظ جدول واحد اما الزمرة او الدورة واالخر سیكون عكسھ تماماً.   ح

 

O   m    a     r    8    8         
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 اجوبة الفصل االول
 :االتیة التعابیر یناسب ما اختر  1.1

ً  االكثر االلكترون 1-   : في الموجود االلكترون ھو االتیة االلكترونات بین استقرارا

 .الثاني الرئیسي الطاقة مستوى - ج  .الثالث الرئیسي الطاقة مستوى - ب   .الرابع الرئیسي الطاقة مستوى - أ          

 ج الفرع جوابال                                                                                                                  

ً  یستوعب الذي الرئیسي الطاقة مستوى - 2-         :ھو المستویات االتیة من االلكترونات من اكثر عددا

 .الثالث الرئیسي الطاقة مستوى - ج     .الثاني الرئیسي الطاقة مستوى - ب   .االول الرئیسي الطاقة مستوى - أ          

 ج الفرع جواب                                                                                                                    

 :االلكترونات مقداره من عدد اقصى على یحتوي ) n =2 ( الثاني الرئیسي الطاقة مستوى 3-      

  ج الفرع جواب                                  .الكترون  8  - ج      .الكترون  18- ب    .الكترون  32- أ        

 : مقداره االوربیتاالت من عدد على یحتوي f الثانوي الطاقة مستوى      4-

        ب الفرع جواب                                          .أوربیتال  5- ج    .أوربیتال  7- ب   .أوربیتال  3- أ        

  :كاالتي ھوند قاعدة حسب ترتیبھا یمكن الكترونات ست d الثانوي الطاقة مستوى في 5-      

       

  

       

   أ الفرع جواب                                                   

 

 :مقداره االوربیتاالت من عدد على یحتوي الثالث الرئیسي الطاقة مستوى 6-

 ج الفرع جواب                                            .أوربتیال  16- ج  .أوربیتال  9- ب   .أوربیتال  4- أ   

 الذري العدد فان لذا32p 22s 21s  :كاآلتي الثانویة الطاقة مستویات تدرج حسب الكتروني ترتیب عنصر ذرة لكل -7 
 :مقداره للعنصر

 ج الفرع جواب                                                                                7-ج        4-ب      5-أ   

 :كاآلتي Ne10 النیون لذرة االلكتروني الترتیب-8 

  الفرع جواب                      23s 42p 22s 21s -ج      13s 62p 22s 21s -ب    62p 22s 21s    - أ   

 :تقع d بلوك عناصر الدوري الجدول في - 9

 ج الفرع جواب       .الدوري الجدول وسط - ج  .الدوري الجدول یمین - ب     .الدوري الجدول اسفل - أ  

 :ھي الدوري الجدول یمین تتجمع التي العناصر الدوري الجدول في 10-

 أ الفرع جواب                                sبلوك  عناصر - ج   fبلوك  عناصر - ب   pبلوك  عناصر - أ  
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  ب الفرع جواب                       VIIIA -ج   VIIA –ب   IA- أ  :الزمرة عناصر ھي الھالوجینات-11 

 :كاآلتي مستویاتھا الثانویة ترتیب یكون وبذلك 33p بالمستوى االلكتروني ترتیبھا ینتھي عنصر ذرة - 12

  - 3p3 6p2 2s1 -أ 

  - 3p3 2s3 6p2 2s2 2s1 -ب

  - 3p3 6p2 2s2 2s1 -ج

 ب الفرع جواب  

 : للعالم العنصر ذرة نواة اكتشاف ینسب 13-

 أ الفرع جواب                                                               .ثومسون - ج   .بور - ب  .رذرفورد - أ  

 :ھو العنصر لھذا الذري فالعدد 3s1 بالمستوى االلكتروني ترتیبھا ینتھي عنصر ذرة 14-

                   ج الفرع جواب                                                                              11 -ج      13 -ب       8 -أ 

 :تسمى معینة ذرة من االلكترون لنزع الالزمة الطاقة 15-

  الفرع جواب                                      .الكھرسلبیة - ج    .التأین طاقة - ب     .االلكتروني المیل - أ  

 :الزمرة والدورة في یقع فانھ لذا 2p5 الثانوي بالمستوى االلكتروني ترتیبھا ینتھي عنصر ذرة 16- 

 .الثانیة الدورة السابعة، الزمرة - ج  .الخامسة الدورة الثانیة، الزمرة - ب     .الثانیة الدورة الخامسة، الزمرة - أ   

 ج الفرع جواب                                                                                                                   

 الثانوي الطاقة مستوى فان الثالثة والدورة الخامسة الزمرة في یقع عنصر 17- 

 : ھو لھ االخیر

 ج الفرع جواب                                                                  33p-ج        35p-ب         53p –أ    

 : االتیة العناصر جمیع بین من كھرسلبیة اعلى لھ الذي العنصر18 -   

 أ الفرع جواب                                                                 .البروم - ج    .الكلور - ب   .الفلور - أ  

 :الواحدة الدورة ضمن العناصر قطر نصف یزداد 19-   

 في الواحدة الدورة في الیمین الى الیسار من اتجھنا كلما - ج .الذري عددھا زاد كلما - ب  .الذري عددھا قل كلما - أ  
 أ الفرع جواب                                                                                                 .الدوري الجدول

 :ھو Ar18 االركون لعنصر لویس ترتیب -20  

   

 

 ب الفرع جواب                                                                                                                    
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  S16و Mg12 عنصران  1-4 

ً  لھما االلكتروني الترتیب اكتب .1  .الثانویة الطاقة مستویات تدرج مبینا
 .منھما كل وزمرة دورة .2
 .الدوري الجدول في موقعھما في العنصرین ھذین بین المشترك الشيء ما .3
 .منھما لكلٍ  لویس ترتیب .4

 الحل // 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 52p 22s 21sالفلور  لعنصر االلكتروني الترتیب 1-5
 .للفلور الذري العدد ما -  1

 .ھي وما بااللكترونات المملوءة الثانویة الطاقة مستویات عدد ما  2- 

 .الفلور ذرة في المزدوجة غیر االلكترونات عدد -  3

 الحل// 
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  He2 و Ne10 و  Ar18   :الذري حجمھا نقصان حسب العناصر رتب  1-6 
  الحل//

  2s1He 2صفر                                                الزمرة االولى الدورة                         

  6p2 2s2 2s1Ne 10                                   صفر الزمرة الثانیة الدورة                         

  6p3 2s3 6p2 2s2 2s1Ar 18صفر                        الزمرة الثالثة الدورة                         

 نصف یزداد لذا یزداد الزمرة الواحدة في المرتبة للذرات القطر نصف وان واحدة زمرة في تقع الثالثة العناصر ان بما
  :كاالتي تترتب العناصر لذلك .االسفل الى االعلى من اتجھنا كلما قطرھا

 

 

 :االتیة العناصر بین المشترك الشيء ما 7-1
  1 –H 1  وLi 3     2 –Al 13  وCl17  

 - 1الحل / 

  1s1H 1                                                                     االولى الزمرة االولى الدورة            

  1s2 2s1 Li3                                                             االولى الزمرة الثانیة الدورة            

 .االولى الزمرة ھي واحدة زمرة من االثنان . بینھا المشترك الشيء                

-2         

  1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 Al13              الثالثة الزمرة الثالثة الدورة            

  1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 Cl17              السابع الزمرة الثالثة الدورة            

 .الثالثة الدورة ھي واحدة دورة من االثنان . بینھما المشترك الشيء              

  Ar18و Na11 االتیة العناصر من عنصر كل فیھا یقع التي والزمرة الدورة ما 1-8 

 

 

 

 

 

 

 

He   >Ne   >Ar  
 القطر نصف في الزیادة
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   S16و  B5 من لكل لویس رمز اكتب 1-9

 الحل /

 

 

 

 .العناصر بھا ھذه تتمیز خاصیة اھم وما الدوري الجدول في نبیلة غازات تسمى العناصر اي 10-1 
 الدوري الجدول في صفر الزمرة في تقع التي العناصر ھي / الجواب

 .بااللكترونات ممتلئة لھا الرئیسیة الطاقة مستویات .1
 .بسھولھ الكتروناتھا التفقد النھا تآین طاقة اعلى لھا .2
 لھا. الكترونات اضافة الصعوبة من النھ الكترونیة الفة اقل لھا .3

 .موقعھا وبین الدوري الجدول في العناصر بلوكات ترتیب تم كیف 11-1 
 لذا . للعنصر االلكتروني بھ الترتیب ینتھي الذي الثانوي المستوى حسب الدوري الجدول في العناصر واب/ رتبتـــالج 

 :وھي بلوكات اربعھ الى تقسم

 .الجدول یسار تقع s بلوك عناصر .1
 .الجدول یمین تقع p بلوك عناصر .2
 .الجدول وسط تقع d بلوك عناصر .3
 .الجدول اسفل تقع f بلوك عناصر .4

 من رئیسي كل مستوى یحتویھا التي وااللكترونات واالوربیتاالت الثانویة المستویات عدد ما 12-1 
 . )والثالث الثاني( الطاقة
 الحل / 

 

 

 

 

 

  Cl17و Na11 عنصران 1-13 
 .عنصر لكل االلكتروني الترتیب اكتب .1
 .منھما لكل لویس رمز .2
 .ذرة لكل والرئیسیة الثانویة الطاقة مستویات تدرج .3
 .ذرة كل نواة حول رئیسي طاقة مستوى كل في االلكترونات عدد .4
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 .ذرة لكل المزدوجة غیر االلكترونات عدد .5
 .ذرة لكل بااللكترونات المملوءة الثانویة الطاقة مستویات عدد .6
  .بینھما المشترك الشيء وبیّن ذرة كل وزمرة دورة .7
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 ). الخامسة الزمرة الثانیة، الدورة( في والالفلزیة الفلزیة الخواص تتدرج كیف 14-1 
 الثانیة الدورة 1-الجواب/ 

 .فلزات والبریلیوم اللیثیوم عنصري -1
 .فلزات اشباه والكاربون البورون عنصري -2
 .الفلزات والفلور واالوكسجین النتروجین عناصر -3
 .النبیلة العناصر من النیون عنصر -4

 الزمرة الخامسة  -2          

 .الفلز النتروجین عنصر -1
 .فلزات اشباه واالنتیمون والزرنیخ الفسفور عناصر -2
 .فلز البزموث عنصر -3
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=Ï‡_oÿ^=⁄îÕÿ^–=Ï‡_oÿ^Ë=≥Ë˘^=„_jà‹äÿ^=

  
 وتضم عناصر  تقع  عناصر ھذه الزمرتین في الطرف االیسر من الجدول الدوري

  (K)والبوتاسیوم  (Na)) والصودیوم (Li( الفلزات القلویة ) اللیثیوم   IAالزمرة االولى 

  (Fr).والفرانسیوم   (Cs)) والسیزیوم (Rbوالریبیدیوم 

 یعد عنصر الفرانسیوم الفلز الوحید في الزمرة االولى الذي یحضر صناعیاً.  مالحظة 

 ) Be(فلزات االتربة القلویة ) فتضم البریلیوم ( IIAاما عناصر الزمرة الثانیة 

 والرادیوم وھي مرتبة  Baوالباریوم  Srوالسترونتیوم   Caوالكالسیوم  Mgوالمغنیسیوم 

  حسب زیادة اعدادھا الذریة . 

 IIAو   IAالصفات العامة لعناصر الزمرتين                   
 

 سؤال وزاري //عدد الصفات العامة لعناصر الزمرتین االولى والثانیة .
 الجواب/ 

 .تأین واطئة وطاقة واطئة كھرسلبیة ذات الزمرتین ھاتین عناصر  .1
  لعناصر بالنسبة واحد على الكترون یحتوي خارجي غالف الزمرتین عناصر لجمیع .2

 .)IIAالثانیة ( الزمرة لعناصر بالنسبة الكترونین على ) وIAاالولى ( الزمرة
 .لشدة فعالیتھا الطبیعة في حرة الزمرتین عناصر توجد ال .3

 وزاري // ما االختالفات في الصفات العامة بین الزمرتین االولى والثانیة . سؤأل

 الجواب  

 .الثانیة الزمرة عناصر من فلزیة اكثر االولى الزمرة عناصر -1
 .الثانیة الزمرة عناصر تأین طاقة من اقل لھا التأین طاقة االولى الزمرة عناصر -2

 تحتوي االولى فعناصر الزمرة منھما لكل الخارجي الغالف في الموجودة االلكترونات عدد في االختالف بسبب
 الخارجي الغالف فیحتوي الثانیة الزمرة اما عناصر فقده، یسھل مما   M+1  احادي تكافؤھا اي واحد الكترون على
    .2M  +تكافؤھا اي الكترونین على

=≤jà‹äÿ^=àì_·≈ÿ=ÔÎÛ_ÍäÎÕÿ^=ñ^È¶^IA==ËIIA=

 .الزمرتین لعناصر االعداد الذریة تزاید مع الغلیان ودرجات االنصھار درجات تتناقص -1
 بألوان بنزن مص������باح لھب  إلخ تلون .....و  KCl و NaCl الكلوریدات مثل الفلزات ھذه مركبات إن -2

 وكذلك  )ذھبي (براق  أصفر الصودیوم  بلون  مركبات و قرمزي بلون اللیثیوم یلونھ فلز حیث لكل ممیزة
 والسترونتیوم طابوقي احمربلون  اللھب یلون الذي مثل  الكالسیوم فلزات الزمرة الثانیة بقیة مع الحال
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 وھكذا. المصفر االخضر والباریوم باللون القرمزي باللون                

ً  . الذریة تزاید اعدادھا مع النقصان أو الزیادة منتظمة غیر العناصر كثافة  -3  الثالثة العناصر كثافة ان علما
   ).C0 25 (بدرجة  الماء كثافة من أقل )K و Na و Li (االولى 

====≤jà‹äÿ^=àì_·≈ÿ=ÔÎÛ_Î›Î’ÿ^=ñ^È¶^IA=ËIIA=

  الخارجي غالفھما في الكترونین ) IIA ( الثانیة الزمرة ولعناصر واحد الكترون ) IA ( االولى الزمرة لعناصر  -1

  الزمرة لعناصر بالنسبة )M+  (الشحنة ایونات موجبة وتكوین كیمیائي تفاعل في الدخول عند ان تفقدھا تستطیع     

 .الثانیة الزمرة لعناصر بالنسبة ) 2M+  (الشحنة او ثنائیة االولى    

ً  وتعطي الالفلزات مع تتحد -2             وذلك (علل)ذوبانیة اقل یكون الذي اللیثیوم عدا الماء في الذوبان كثیرة مستقرة امالحا

 .الكتروناتھ على للنواة الكبیرة الجذب وقوة لصغر حجمھ     

 اي بسھولة الخارجیة التكافؤ الكترونات لفقدان تمیل انھا اي ( قویة مختزلة عوامل سلوك العناصر ھذه تسلك  3-

 سمیت كما .القاعدیة عالیة محالیلھا الن علل)( القلویة بالفلزات االولى الزمرة عناصر سمیت وقد.  )تأكسدھا لسھولة     

 .القلویة باالتربة عرفت بعض اكاسیدھا الن )علل(القلویة االتربة بفلزات الثانیة الزمرة عناصر    

 علل// تسلك عناصر الزمرة االولى والثانیة عوامل مختزلة قویة . 

 ج// النھا تمیل لفقدان االلكترونات التكأفو  الخارجیة بسھولة أي تتأكسد بسھولة . 

            Sodium                    الصودیوم           
   Naالرمز الكیمیائي :            

  11العــدد الـــــذري :                

 23عدد الكتــلــة     :                

     

 Naلل الترتیب االلكتروني

   

K               1 2 

                  L 2 8 

             M 3 1 

11Na : 1s2 2s2 2p6 3s1 

 عدد االلكترونات ) nرقم الغالف ( رمز الغالف
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    الصوديوم  وجود
ً  العناصر من غیره مع متحداً  بل یوجد فعالیتھ لشدة الطبیعة في حراً  الصودیوم یوجد ال ثابتة  مركبات مكونا

والكیروسین  النقي البنزین مثل معھا یتفاعل ال سوائل ویحفظ في وغیرھا وسلیكاتھ وكبریتاتھ الصودیوم كلورید ومنھا
 .للھواء تعرضھ عند یشتعل لكونھ )االبیض النفط(

 وزاري مھم                 .الطبیعة في حراً  الصودیوم یوجد ال: علل   

ً  العناصر من غیره مع متحداً  بل یوجد فعالیتھ لشدة //ج     وكبریتاتھ الصودیوم كلورید ثابتة ومنھا مركبات مكونا
      وغیرھا. وسلیكاتھ

 وزاري مھم              یحفظ الصودیوم في سوائل الیتفاعل معھا مثل  البنزین النقي والكیروسین . :علل 

 للھواء وانھ الیتفاعل مع ھذه السوائل . تعرضھ عند یشتعل الجواب//  لكونھ         

 الصودیومخواص 
 )  عدد اھم الخواص الفیزیائیة التي یمتاز عنصر الصودیوم :وزاري(               :الخواص الفیزیائیة     

 حدیثاً. قطع اذا فضي بریق ولھ لین فلز            1 -

 الماء. من كثافة اقل كثافتھ 2 -            

 .  )C0 97.81 (ینصھر بدرجة  - 3           

 ). C0 892.9منصھر الصودیوم بدرجة ( یغلي - 4           

 الخواص الكیمیائیة    

الصودیوم الحر عنصر فعال جدا یتحد مباشرة مع معظم الالفلزات لتكوین مركبات ایونیة ، حیث یكون ایون  
 واھم خواصھ الكیمیائیة : )Na+الصودیوم الموجب (

ً  مقطوعة( من الصودیوم قطعة تعریض فعند .الجو أوكسجین مع مباشرة یتحد 1-                یزول الرطب، للھواء  )حدیثا

 .بیضاء بطبقة وتكتسي قصیرة فترة بریقھا بعد              

 وزاري مھم          زوال بریق قطعة الصودیوم المقطوعة حدیثاً عند تعرضھا للھواء الرطب. :علل 

  .اوكسجین الھواء الرطب وتكوین طبقة من اوكسید الصودیوم البیضاءبالصودیوم  شدة تأكسدج//  بسبب   

  :معھ سخن اذا ویشتعل مباشرةً  الكلور غاز مع یتحد 2-          

                                            
 

ً  الماء مع بشدة یتفاعل 3-           . الھیدروجین غاز الصودیوم ومحرراً  ھیدروكسید مكونا

 صودیوم   غاز الكلور               الصودیوم             كلورید 
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ً  المخففة الحوامض مع بشدة یتفاعل 4-        :الھیدروجین غاز الحامض ومحرراً  ملح مكونا

                                         
 

 :اآلتیتین المعادلتین كما في والكلوریدات االكاسید من كثیر مع الصودیوم یتفاعل 5-       

 

 

 استعماالت الصودیوم: 

 
 .تأكسده وسرعة لشدة العضویة  التفاعالت بعض في قوي مختزل كعامل یستعمل1-        

 .اخرى عدیدة صناعیة استعماالت ولھ تنقیة الذھب في المستخدم الصودیوم سیانید انتاج في یستعمل 2-       

 في     الذائب او الفلزات مع المتحد الھواء من اوكسجین للتخلص التعدین عملیات في الصودیوم یستخدم 3-       

  .منصھراتھا           

 عملیات التعدین .علل // استخدام الصودیوم في 

 ج// للتخلص من اوكسجین الھواء المتحد مع الفلزات او الذائب في منصھراتھا.

 العضویة   التفاعالت بعض في قوي مختزل كعامل علل// یستعمل

 .تأكسده وسرعة ج// لشدة

 )وزاري : كیف یمكنك الكشف عن ایون الصودیوم في مركباتھ(   الكشف عن ایون الصودیوم في مركبات  

 عنصر الیھا ینتمي التي االولى الزمرة عناصر خواص ذكره في مر كما )الجاف الكشف( اللھب كشف نستعمل 

 .االصفر باللون اللھب الصودیوم یلون حیث الصودیوم

 

 اوال : كلوريد الصوديوم    
 اكثر مركبات الصودیوم انتشاراً في الطبیعة . NaClالطعام النقي (كلورید الصودیوم) ملح           

      

 

 صودیوم      ماء                                  الصودیوم ھیدروكسید    الھیدروجین غاز     

 

 صودیوم        الھیدروكلوریك حامض                 الصودیوم  كلورید   الھیدروجین غاز     

  

 

 بعض مركبات الصوديوم
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  وجوده    

 یوجد بشكل صخور ملحیة في كثیر من البلدان.  -1
 یوجد بشكل ترسبات ملحیة تحت سطح االرض. -2
 یوجد بكمیات ھائلة في میاه البحار والبحیرات والینابیع . -3

 الطعام).  ملح ( الصودیوم كلورید استخراج یتم كیف س//

 ج/ یتم استخراج ملح الطعام بطریقتین    

 یسحب ثم - ماء الیھا یضخ أبار بحفر فیستخرج : ملحیة ترسبات بشكل االرض سطح تحت موجودا الملح كان اذا اوالً :  
 .ینقى ثم الملح بلورات فتتخلف الماء ویبخر االرض سطح الى الناتج المحلول

 الشمس الماء بحرارة یبخر ثم واسعة أحواض الى المیاه ھذه تضخ حیث : البحر میاه في عالیھ بنسبة الملح وجد ثانیاً: اذا 
 .العراق (مالحات الفاو ) جنوب في االن المستخدمة الطریقة وھي الملح بلورات فتتخلف

  

 استعماالت الصودیوم)) ماھيمھم وزاري ((                                                                  

 فان لھ اھمیة صناعیة كبرى : الیومي غذائھ في عنھا اإلستغناء یمكنھ ال لإلنسان ضروریة مادةاضافة الى كونھ   

 )الغس���یل ص���ودا( الص���ودیوم كاربونات مثل مركبات الص���ودیوم من العدید تحض���یر في المس���تعملة الرئیس���ة المادة 1- 
 .الخبز صناعة خمیرة في و الزجاج و الورق صناعة في المستخدمة

      وفي الورق و الص���ابون ص���ناعة في المس���تعمل الص���ودیوم ھیدروكس���ید تحض���یر في الص���ودیوم كلورید یس���تعمل2- 
 .الخام النفط تصفیة

 صناعیاً. المھم الكلور غاز تحضیر في الصودیوم كلورید یستخدم 3-

 اللحوم مثل الزمن من لمدة البشري لإلستھالك صالحة الغذائیة المواد حفظ في الصودیوم كلورید من یستفاد 4-

 .التعفن تسبب التي البكتریا یقتل المركز محلولھ ان إذ .واألسماك

 . االصباغ تثبیت وفي للتبرید الثلج صناعة وعملیات الجلود دباغة في الصودیوم كلورید یستعمل 5-

 الغذائیة صالحة لالستھالك البشري .یستعمل ملح الطعام في عملیة حفظ المواد علل : 

 .تسبب التعفن التي البكتریا یقتل المركز محلولھ ج/ وذلك ألن

 

 

 ؟ الصودیوم كلورید خواص ھي ما /س

 الجو من الرطوبة امتصاص خاصیة وان ) التتميء ( الجو من الرطوبة التمتص مادة النقي الصودیوم كلورید ان

 التمیؤ) . ( ب الجو من الرطوبة أمتصاص ظاھرة وتسمى العادي الطعام ملح على تقتصر

 

flÈÍÉÈîÿ^=m˘_›≈kã^ 

=====flÈÍÉÈîÿ^=ÑÍáÈŸ‘=ñ^È~ 
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 الذي العادي الطعام ملح الجو والتحول الى مادة مبتلة مثل من الرطوبة امتص���اص المواد ظاھرة وھي : التمیؤ عملیة
 . الرطوبة یمتص

 ؟ النقي حلالم تمیؤ وعدم ، العادي حلالم تمیؤ / للع

 اللذان ) كالھما أو (كلورید الكالس����یوم او المغنیس����یوم )   (وذلك بس����بب احتواء الملح العادي على ش����وائب مثل  ج// 
 الجو. من الرطوبة تمیالن المتصاص

 ؟ ) الطعام ملح ( النقي غیر  الصودیوم وكلورید النقي ( NaCl ) الصودیوم كلورید بین الفرق ما /س

  ج//

 
 بالحرارة . )/ ما الفرق بین كلورید الصودیوم النقي والسكر من حیث تأثرھما1-(2تمرین 

ج// الیتأثر كلورید الص����ودیوم النقي بالحرارة بینما الس����كر یحترق وكذلك كلورید الص����ودیوم النقي الیتميء بینما الس����كر 
 یتميء.

 NaOHثانيا : هيدروكسيد الصوديوم 

 غاز مع المتمیئة منھ الطبقة وبتفاعل. الرطب للھواء تعرض��ھا عند تتميء ص��لبة مادة الص��ودیوم ھیدروكس��ید 
 NaOHمحلول  في تذوب ال  CO2Na 3الص�����ودیوم  كاربونات من طبقة تتكون الجو؛ في الكاربون اوكس�����ید ثنائي

 الصودیوم.   ھیدروكسید حبیبات سطح على جافة قشرة تشكل لذلك المركز

 

 

 

 الصودیوم .س/ ماھي استعماالت ھیدروكسید 

 والمنظفات (مساحیق وسوائل ). الصابون صناعة في  1-ج// یستعمل 

 . والورق االنسجة صناعة في -                 2

  . الخام النفط تصفیة في                  3-

 . الصناعة في المستعملة المركبات من العدید تحضیر في أولیة كمادة                 4- 

 

 النقي غیر الصودیوم كلورید النقي الصودیوم كلورید 

 )یتميء ( الجو من الرطوبة یمتص )یتميء ال ( الجو من الرطوبة یمتص ال 1

2 
 

الشوائب مثل كلورید الكالسیوم او  على یحتوي الشوائب على یحتوي ال
 المغنیسیوم او كالھما .

 
 الصودیوم                                      طبقة متمیئة من                    ثنائي اوكسید  ماء                  كاربونات

   الكاربون               قشرة جافة                                                ھیدروكسید الصودیوم                        
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 )  مھم  ( وزاري     في الجو الرطب تتميء اوال ثم تتكون علیھا قشرة صلبة . NaOHعلل // عند ترك حبیبات 

 الكاربون أوكسید ثنائي غاز و الرطب للھواء تعرضھا عند الصودیوم ھیدروكسید من المتمیئة الطبقة تفاعل ج/ بسبب

  .جافة قشرة شكل على  )3CO2Na  (الصودیوم كاربونات من طبقة وتكون

 

 

 

                         

   

  

 

24 63 23 62 22 2Ca :120    الترتيب االلكتروني 

 عدد االلكترونات   )nرقم الغالف ( رمز الغالف  
K 1 2 
L 2 8 
M 3 8 
N 4 2 

 

 ؟ الطبیعة الكالسیوم في  فلز یوجد أین /س
  :شكل على العناصر من غیره مع متحداً  ویوجد .  فعالیتھ لشدة الطبیعة في الكالسیوم حراً  فلز یوجد الج//

 .الجبس مثل كبریتات2-  .        الكلس وحجر المرمر مثل كاربونات -          1

 .سلیكات -4لكالسیوم .           ا فوسفات مثل فوسفات 3-          

                                                                                  استخالصھ 
 .یتم استخالصھ بواسطة التحلیل الكھربائي لمنصھر كلورید وفلورید الكالسیوم  

 الحلیب واالسماك.مالحظة : یدخل الكالسیوم في تركیب بعض انواع االغذیة مثل 

 

 

 الكالسيوم

 Caالرمز الكیمیائي   

 20العدد الذري        

         40   عدد الكتلة 
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 بعض مركبات الكالسیوم
 2Ca(OH)ھیدروكسید الكالسیوم -1 

 ؟ الموزونة الكیمیائیة المعادلة ذكر مع  Ca(OH)2  ھیدروكسید الكالسیوم  تحضیر یتم كیف /س   

وان  الجیر باطفاء تعرف عملیة في )الحي الجیر او النورة () CaOج/ یحضر باضافة الماء الى اوكسید الكالسیوم (   
 االتیة : المعادلة حسب المطفأ بالجیر احیانا یعرف ھیدروكسید الكالسیوم المحضر

 
 

 . الصافي الكلس بماء یدعى الصافي ھیدروكسید الكالسیوم  محلول : مالحظة

 علیھ.  2COعند امرار غاز  Ca(OH(2علل// تعكر محلول ھیدروكسید الكالسیوم 

 بسبب تكون كاربونات الكالسیوم غیر الذائبة في الماء كما في المعادلة . ج//

                

 
 

 

  4Ca(SO(كبریتات الكالسیوم  -2        
 توجد بشكلین 

بماء  ویسمى الماء من جزیئین الصلبة الكالسیوم  كبریتات مع ترتبط حیث) :O2.2H4CaSO  (االعتیادي جبس - أ
 التبلور .

 ترتبط بالتسخین جزئیا حیت من الجبس االعتیادي وینتج عندما یفقد ماء التبلور  :O2.H2)4( CaSO  باریس  جبس -ب
 . واحدة ماء جزيء  الكالسیوم  كبریتات مع

جبس باریس ھو احد امالح الكالسیوم بین كیف یمكنك الحصول علیھ وما اھم استعماالتھ؟ وضح ذلك مع كتابة : س 
 الكیمیائیة.المعادالت 

ج// یتم الحصول على جبس باریس وذلك  بفقدان ماء التبلور جزئیا بالتسخین للجبس االعتیادي . وان ھذا التفاعل 
 انعكاسي أي عندما تلتقط عجینة باریس الماء تتجمد وتتحول الى الجبس مع تمدد في الحجم.

 

 

 

 وكذلك في البناء.وفي صنع التماثیل في التجبیر  تستعمل عجینة باریس (جبس باریس ) 

                   

 

 
 محلول مائي                                                      كاربونات الكالسیوم         

 (ماء الكلس الصافي)                                                     راسب ابیض           
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2)-1(  
 Na الصودیوم  1- 

 .اكبر ذرتھ قطر نصف الن 2- 

 2 یساوي Mg تكافؤ - 3

 .الموجبة الشحنة احادي أیون 4- 

2)-2 ( 

 جبس من الواحد بینما الجزيء  )اعتیادي جبس (ماء جزیئین تحتوي O .2H4CaSO الجبس من الواحد الجزيء-1  -أ
 O2.H4CaSOجزيء ماء   على تحتوي باریس

 الى باریس جبس یتحول بینما عندما تبلوره ماء من جزء یفقد فإنھ باریس جبس الى االعتیادي الجبس یتحول عندما- 2
 التبلور) . ماء من جزيء ونصف جزيء( ماء التبلور جزیئات من بعض یمتص فإنھ االعتیادي الجبس

  في الملزمة 6الجواب صفحة  -ب
 وقلت الفلزیة الخواص الواحدة زادت الزمرة في الذري العدد زاد وكلما الثانیة الزمرة ھي واحدة زمرة في النھما -جـ

 .الالفلزیة الخواص

2)-3 ( 
          من ولیس IIIA الثالثة الزمرة من فھو لذلك الكترونات ثالث على یحتوي الخارجي غالفھ الن-1

 .االولى
 بالملزمة . 7الجواب صفحة  -2
 .للھواء تعرضھ عند یشتعل انھ كما النفط مع یتفاعل ال النھ -3
 بالملزمة   2الجواب صفحة  -4
 بالملزمة  4الجواب صفحة  -5

2)-4(  
 . انتزاعھا یسھل النواة مما جذب قوة عن )الذري حجمھا كبر( الخارجي الغالف في االلكترونین بعد بسبب - أ

 .االخیر الطاقي المستوى في  )التكافؤ الكترونات ( االلكترونات عدد تساوي بسبب - ب

2)-5 ( 
 بالملزمة  7الجواب صفحة  
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=pÿ_oÿ^=⁄îÕÿ^–=Ôoÿ_oÿ^=Óà‹äÿ^=

 .Tlوالثالیوم  Inواالندیوم  Gaوالكالیوم  Alوااللمنیوم  Bالبورون تضم ھذه الزمرة العناصر االتیة : 

 سؤال : ماسبب وضع العناصر اعاله في نفس الزمرة ؟. 

 الجواب : سبب وضع ھذه العناصر في زمرة واحدة ھو احتواء الغالف الخارجي لذراتھا على ثالثة الكترونات رغم   

 اختالفھا باالعداد الذریة .             

=Ôoÿ_oÿ^=Óà‹äÿ^=àì_·≈ÿ=Ô‹_≈ÿ^=m_Õîÿ^IIIA=

 . فلز شبھ البورون عدا فلزات الزمرة ھذه ان عناصر -1
الن عناصر ھذه الزمرة  (علل)   الثانیة الزمرة عناصر ین تأ طاقة من أقل الزمرة ھذه عناصر ین تأ طاقة -2

) أما عناصر  pاو  sبعد غالف ثانوي مشبع ( سواء أكان  pتحتوي على الكترون واحد في الغالف الثانوي 
 .  2nsالزمرة الثانیة فیكون غالفھا الخارجي ھو الغالف الثانوي المشبع 

 ) باالضافة الى حاالت تأكسدیة اخرى. 3+لذرات عناصر الزمرة الثالثة ھي (الحالة التأكسدیة  -3
تزداد الصفة القاعدیة وتتناقص الصفة الحامضیة الكاسید وھیدروكسیدات عناصر ھذه الزمرة كلما زاد العدد  -4

امفوتیریة اما اكاسید حیث نجد المحالیل المائیة  الكاسید البورون حامضیة بینما تكون اكاسید االلمنیوم الذري. 
 )الثالثھ الزمرة في والقاعدیھ الحامضیھ الخواص في التدرج س // بین( باقي عناصر ھذه الزمرة قاعدیة .

 . الذري العدد بزیادة الثالثة الزمرة عناصر تأین طاقة علل/ تقل

 بسبب زیادة بعد االلكترون عن النواة.الذریة حیث انھ كلما یزداد الحجم الذري تقل طاقة التأین  حجومھا كبر ج/  بسبب 

 قارن بین طاقتي التأین لعنصر من الزمرة الثالثة مع العنصر المجاور لھ (الى یساره ) من الزمرة   )1-3تمرین (

 الثانیة.                          

  وذلكالثالثة  الزمرة في لھ المجاور للعنصر مما تأین طاقة  من اعلى الثانیة الزمرة في لعنصرطاقة التأین الجواب : 

اما عناصر الزمرة الثالثة تحتوي   2ns مشبع الخارجي الثانوي الغالف یكون الثانیة الزمرة في العنصر الن            
 العدد بزیادة التأین طاقة تزداد الواحدة الدورة وفي واحدة دورة في العنصران للتوضیح(    .  Pالكترون واحد في الغالف الثانوي 

نصف مشبع فیكون طاقة التأین لھذا العنصر اعلى من العنصر  3Pمشبع او من نوع  2Sالغالف الثانوي الخارجي من نوع  كان اذا اال الذري
 .الذي یلیھ)

flÈÎ·ª˘^=
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   ÁÉÈrË==

 علل/ الیوجد االلمنیوم حراً في الطبیعة .

 ج/ النھ من الفلزات الفعالة لذلك فھو یوجد متحدا مع غیره من العناصر ضمن مركبات متنوعة . 

 ).  28%( لیكون) والس   (46%یعد االلمنیوم من اوسع الفلزات انتشاراً في قشرة االرض فھو یلي االوكسجین  مالحظة

 .في سعة انتشاره            

 . على الرغم من انتشار سیلسكات االلمنیوم المعقدة في الصخور والطین فانھا التصلح الستخالص االلمنیوم /ؤالس

 . اقتصادیة غیر عملیة تعتبر لذا التكالیف باھضة المعقدة االلمنیوم سلیكات من االلمنیوم استخالص عملیة النج//  

 س/ ما ھي اھم الخامات المستخدمة الستخالص االلمنیوم . 

( اوكسید االلمنیوم المائي ) ویعد الخام الرئیسي لاللمنیوم  ویعتبر اھم خام  O2.2H3O2Alخام البوكسایت  اوالج/ 
 الستخالص االلمنیوم .

 (فلورید مزدوج من الصودیوم وااللمنیوم ) ویعتبر من المصادر المھمة  6AlF3Naخام الكریوالیت   ثانیا     
 . المستعملة الستخالص االلمنیوم

 استخالص االلمنیوم
كیف یستخلص االلمنیوم من خاماتھ  او االجزاء   على الكامل والتأشیر الجھاز رسم مع االلمنیوم یستخلص س/ كیف

 بطریقة ھول ؟ وضح ذلك.

 من حمام في 3Al2O لاللومینا النقیة الكھربائي التحلل على الطریقة ھذه وتعتمد ھول بطریقة االلمنیوم یستخلص //ج
 تكتب او 3AlF(NaF)3 الكریوالیت منصھر
 حرارة بدرجة  6AlF3Na االتیة  بالصیغة

) C0 1000( وال كاربونیة، اقطاب وبمساعدة 
 بشكل توجد بل الطبیعة نقیة في االلمونیا توجد
 من شوائب مع O2.2H3O2Al البوكسایت خام

 الشوائب من البوكسایت ینقى وغیره، حیث الحدید
ویذاب    النقي االلمنیوم اوكسید على للحصول
 ثم انصھاره درجة لتخفیض الكریوالیت منصھر
خلیة  الي المركبین من كل منصھر یضاف
 في الكھربائي التیار امرار عند الكھربائي التحلیل
  واخرى. مدة بین ویسحب الخلیة اسفل في شكل منصھر على االلمنیوم یتجمع الخلیة

 عدد )nرقم الغالف ( الغالفرمز 
 لكتروناتاال

K 1 2 
L 2 8 
M 3 3 

=flÈÎ·ª¸ÿ=Ï‡Ë3’ÿ˘^=hÎj3ÿ^ 
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 . االلمنیوم عملیة أستخالص في الكریوالیت الى االلومینا أضافة منصھر  /علل

  .االلومینا انصھار درجة خفض على یعمل ج/ النھ

  االلمنیوم فلز ذو مظھر فضي جید التوصیل للحرارة والكھربائیة وقلیل الكثافة . : خواص االلمنيوم الفيزيائية

ÔÎÛ_Î›Î’ÿ^=ñ^È¶^ 
 تأثیر االوكسجین في االلمنیوم .    -أ

 لماذا الیستمر تفاعل االلمنیوم مع اوكسجین الھواء الجواء فالیؤدي لتأكلھ وا كل التأ من نفسھ یقي فلز علل// االلمنیوم
 االلمنیوم  یقي نفسھ من التأكل وضح ذلك ؟ او

 من اوكسیده ا جد رقیقة بطبقة االلمنیوم , فیكتسي فقط الخارجي سطحھ كسد یتأ الھواء الى تعرضھ عند الجواب // النھ

 . الفلز وھذا مایقي الفلز من استمرار التأكل بسطح االلتصاق شدید یكون والذي

 ھذه الخاصیة (تّكون طبقة شدیدة االلتصاق ) التحدث في الحدید لذلك یحدث لھ التأكل .    مالحظة

 

 احتراق االلمنیوم -ب

 یحترق مسحوق االلمنیوم بشدة وبلھب ساطع محرراً طاقة عالیة ویحث التفاعل حسب المعادلة االتیة : 

 
 مختزل عامل االلمنیوم -جـ 

 اوكسید ویكون العناصر اكاسید من االوكسجین نزع یستطیع النھ مختزل عامل االلمنیوم یعتبر 

    .الثرمیت تفاعل في كما االلمنیوم

                                                            

 ما المقصود بتفاعل الثرمیت :  :س
 االلمنیوم مسحوق من حرق مزیج عند یحدث ساطع وبلھب الحرارة من كبیرة كمیة بانبعاث مصحوب شدید تفاعل  

 الحدید. التفاعل منصھر لھذا نتیجة وینتج III الثالثي الحدید واوكسید

 
                             .الحدیدیة السكك قضبان لحیم -2ة الكبیر الحدیدیة االجھزة لحیم  -1  : في التفاعل ھذا من یفاد

 .ھیئة أكاسید على الموجوده خاماتھا من الفلزات بعض استخالص في االلمنیوم س// استخدام

 .حر بشكل الفلزات وتبقى االكاسید الفلزیة من االوكسجین یسلب مختزل عامل سلوك یسلك سوف االلمنیوم ج// الن

 

 طاقة 
 مسحوق 

 طاقة حراریة عالیة 

 طاقة حراریة عالیة 
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 تفاعل االلمنیوم مع الحوامض والقواعد  -د

تین ویدعى ھذا السلوك الحال یدروجین فيالھ غاز محرر والمواعد الحوامض مع منیوماالل عنصر فاعلیت  
 بالسلوك االمفوتیري.

 س// ما المقصود بالسلوك االمفوتیري 

 عنصر فمثالً  الحوامض والقواعد مع التفاعل باستطاعتھا حیث المركبات او العناصر بعض تسلكھ سلوك وھو ج//  
     .تفاعل االمنیوم مع الحوامضمثال الحالتین.  الھیدروجین في غاز محرراً  والقواعد الحوامض مع یتفاعل االلمنیوم

 
 

 

 وحفظ لنقل االلمنیوم من أوان االلمنیوم مع كل من حامض النتریك المخفف والمركز. او استخدامعلل // الیستمر تفاعل 
 .) التیزاب ( النتریك حامض

     .التفاعل فیتوقف الفلز عن الحامض تعزل التي )3O2Al  (اوكسیده من طبقة تكون ج// بسبب

  ) الجو (وزاريقارن بین عملیتي تأكسد االلمنیوم والحدید بتأثیر 

                  یتأكسد سطحھ الخارجي فیكتسي بطبقة رقیقة  يالجو للھواء نیومالم طعةق تعرض عند :تأكسد االلمنیوم   // ج
على السطح مانعة الھواء من الوصول الى الفلز فیتوقف التأكسد وبذلك  صلدة جداً تلتصق بشدة  اوكسید االلمنیوم  من

الحدید فعند تأكسده تتكون طبقة من اوكسیده (الصدأ) وتكون ھذه الطبقة   ماا   من التأكلیكون االلمنیوم فلز یقي نفسھ 
 ھشة تتفتت بسھولة فتفسح المجال للھواء (االوكسجین والرطوبة ) باستمرار فعلھا بالتاّكل.

 استعماالت االلمنيوم 
 . محدود نطاق ضمن الكھربائیة االسالك صناعة في یستعمل االلمنیوم -1
 ولالستعماالت المنزلیة االخرى .  والسكائر واالدویة االطعمة لتغلیف رقیقة صفائح منھ تصنع -2
 تصنع منھ القناني المعدنیة المتنوعة االحجام . -3
 تصنع من سبائكھ الخفیفة االواني والقدور والمالعق والصفائح والكراسي . -4
 . الكبیرة التلسكوبات مرایا یستخدم في عمل -5
 . الخفیفة وبعض اجزاء السیارات  والقطارات الطائرات ھیأكل صناعة في تستعمل سبائكھ -6
 ا. جد منخفضة حراریة بدرجات سوائل لحفظ الخاصة القناني صناعة في تستعمل  سبائكھ  -7

 واالوكسجین واالركون النیتروجین سوائل لحفظ الخاصة القناني صناعة في االلمنیوم سبائك تستعمل : علل

 . ا جد منخفضة حراریة بدرجات

 السیلیزي . الصفر عن الحرارة درجة انخفضت كلما تزداد االلمنیوم قوة ج// الن

 . النحاس من وتصنع محدود نطاق في اال االلمنیوم من الكھربائیة اسالك علل// التصنع

ً  اكثر االلمنیوم ج// الن الحراري فال یستخدم االضمن نطاق  المدى لنفس النحاس من ( 39% ) بنسبة تمدداً او تقلصا
 محدود . 

 حامض الھیدروكلوریك   المنیوم           غاز الھیدروجین     كلورید االلمنیوم         

 المخفف                                                                          
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 سبائك االلمنيوم 
 س// عدد اھم سبائك االلمنیوم مع ذكر نسب مكوناتھا واستعماالتھا (وزاري)

 والمغنسیوم  النحاس كل من من قلیلة ونسبة االلمنیوم من نسبةعالیة تتكون من  وھي سبیكة :الدیورالومین سبیكة -1ج// 

 . الطائرات اجزاء بعض بناء في وتستعمل ، وصالبتھا بخفتھا ویتمتاز المنغنیز على تحتوي وقد

  واحیانا النحاس من عالیة ونسبة االلمنیوم من قلیلة نسبة من سبیكة تتكون وھي : االلمنیوم برونز سبیكة -2     

 للك یفاد من ھذه الخاصیة في  بتغیر نسب مكوناتھا  السبیكة لون وبتغییر كل التأ تقاوم خواصھا ومن ، اخرى فلزات
 . الزینة ادوات صناعة

 تأتي كتعاریف ( الدیور الومین , برونز المنیوم )ایضاً مالحظة : السبائك اعاله ممكن 

 . الطائرات اجزاء بعض صناعة في الدیورالومین سبیكة تستخدم /علل

 . وصالبتھا بخفتھا تمتاز النھا /ج

 . الزینة االدوات صناعة في االلمنیوم برونز سبیكة تستخدم /علل

 . الفضة والى الذھب الى النحاس لون من حیث مكوناتھا نسب بتغییر السبیكة لون وبتغیر كل التأ تقاوم النھا /ج

flÈÎ·ª˘^=m_g‘à‹=

 ) مادة جیالتینیة  بیضاء التذوب في الماء(ھیدروكسید االلمنیوم   .1
مع ھیدروكسید  SO2Al)4(3یحضر من تفاعل المحلول المائي الحد امالح االلمنیوم مثل محلول كبریتات االلمنیوم  

 الصودیوم او البوتاسیوم كما في المعادلة 

 

 
 3O2Alاوكسید االلمنیوم   .2

 : االتیة المعادلة في كما االلمنیوم یدلھیدروكس الشدید تسخین من یحضر 

 
 وجوده :  یوجد في الطبیعة بصوة غیر نقیة وعلى شكل مادة صلدة .      

 استعماالت اوكسید االلمنیوم        

 یستعمل في صقل المعادن وتلمیعھا . -1
براقاً والوان یدخل في تركیب الكثیر من االحجار الكریمة عندما یخلط مع بعض المعادن التي تعطیھا مظھراً  -2

 جمیلة .

 كبریتات            ھیدروكسید                                 ھیدروكسید                   كبریتات             
 الصودیوم              االلمنیوم                                  الصودیوم                    االلمنیوم           
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  Alumالشب  .3

 وجزیئات البوتاسیوم كبریتات وملح االلمنیوم كبریتات ملح من متكونة مزدوجة الشب (شب البوتاس ): امالح

  ]O2.12H2)4KAl(SO[ .ثابتة وزنیة بنسب التبلور ماء     

 س/ كیف یتم تحضیر الشب ؟

من محلولي كبریتات االلمنیوم وكبریتات البوتاسیوم المائیین یتم تحضیره من خالل مزج  مقدارین متكافئین ج/  
وترك المحلول لیتبخر ماؤه لنحصل على بلورات ملحیة محتویة على كبریتات االلمنیوم وكبریتات البوتاسیوم 

 التي تمثل الشب .

 استخدامات الشب :
 حیث یساعد على تخثر الدم .  الخفیفة الجروح بعض تعقیم -1
 . االقمشة على االصباغ تثبیت -2
 تصفیة میاه الشرب . -3

 . الخفیفة الجروح بعض تعقیم في االعتیادي الشب علل// یستخدم

 فیتوقف الجروح على 3Al(OH) وترسب الماء في ذوبانھ بسبب بسھولة الدم تخثر على یساعد ج //  النھ
 فیتخثر. سیالن  الدم

 )2017و  2016(وزاري مھم  الكشف عن االلمنيوم في محاليل مركباته  :
 حیث یوم البوتاس ھیدروكسید  او الصودیوم ید ھیدروكس مثل قاعدي محلول بواسطة عنھ الكشف یتم         

 في كما االلمنیوم ھیدروكسید ھو جیالتیني ابیض راسب لتكون 3Al+ االلمنیوم ایون مع المواد تتفاعل ھذه
 المعادلة :      

 
 3AlClمثال : الكشف عن ایون االلمنیوم في محلول كلورید االلمنیوم 

 

  .الیھ NaOH الصودیوم ھیدروكسید  من زیادة اضافة عند 3Al(OH) االلمنیوم ھیدروكسید  ذوبان  /علل

 . الذائبة الصودیوم الومینات تكون بسبب /ج

 عندما یضاف الیھ حامض .  3Al(OH)االلمنیوم علل // ذوبان ھیدروكسید 

 . 3Al(OH)ج// بسبب السلوك االمفوتیري 
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 حلول اسئلة الفصل الثالث
3-1         Mg12  غالف  ألكترونات 3 على الخارجي غالفھ احتواء لعدم وذلك الثالثة للزمرة ینتمي ال)

 .المغنیسیوم الخارجي یحتوي على الكترونین )

 .قلیلة         3-.    مختزل عامل     2-  .الثالثة الزمرة            1 -    2-3

3-3       

 .امفوتیري سلوك یسلك النھ الھیدروجین  ، الھیدروجین  -1

 .التآكل من نفسھ یقي وبذلك االلمنیوم بسطح بقوة تلتصق االلمنیوم أوكسید من طبقة تكون بسبب -2      

 والماء ، االلمنیوم اوكسید یعطي -3      

 الشب یدعى -4      

 االمفوتیري السلوكب السلوك -5      

 2الجواب صفحة        4-3

 

 االجوبة :                     5-3

 القائمة ب القائمة أ ت

 االلمنیوم  عنصر ذو سلوك امفوتیري  1
 تفاعل یسلك فیھ االلمنیوم عامالً مختزالً ویحرر طاقة  2

 عالیة 
 الثرمیت 

 االلومینا  اوكسید االلمنیوم  3
 الشب ملح مزدوج من كبریتات البوتاسیوم وااللمنیوم  4
 البورون وھو شبھ فلز  IIIAاحد عناصر الزمرة  5
 االندیوم   6
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äÎ‘3ÿ^=‚ƒ=4g≈kÿ^Ë=⁄Îÿ_-^=

 الموجودة المادة تسمى كیمیائي، بینھا تفاعل یحدث ال اكثر او مادتین من مكون متجانس خلیط المحلول : 

 .المحلول بالمذاب في بقلة الموجودة المادة المحلول وتسمى في بوفرة                            

 محلول                           مذیب     +      مذاب

 انواع المحالیل 
 تنقسم المحالیل الى عدة انواع

 (االكثر شیوعا) وفیھا یكون المذیب سائل وتحضر ھذه المحالیل من          المحالیل السائلة             

في الماء او اذابة ھدروكسید الصودیوم في الماء (محلول   NaClاذابة مادة صلبة مثل ملح الطعام   -أ
 قاعدي) .

 اذابة سائل في سائل مثل اذابة الكحول في الماء . -ب
) في الماء ویسمى الناتج بحامض  HClاذابة غاز في سائل كأذابة غاز كلورید الھیدروجین ( -ت

 الھیدروكلوریك .

 (محالیل غاز في غاز ) مثل الھواء الجوي.                المحالیل الغازیة         

 

 (محلول صلب في صلب) مثل السبائك المختلفة واھمھا قطع النقود المعدنیة وسبائك المحالیل الصلبة                        

 .     الذھب                                               

 والمذیب ) المذابانواع المحالیل حسب طبیعة المحلول (كمیة 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كیف یمكن تحویل المحلول المشبع الى فوق المشبع مرة والى غیر المشبع مرة ثانیة ؟***
 

 المحلول المشبع
ھو المحلول الذي یحتوي 
على اكبر قدر ممكن من 

المذاب وان المذیب الیستطیع 
زیادة اخرى من ان یذیب أي 

المذاب عند درجة حرارة 
 محددة وضغط معین .

 

 المحلول فوق المشبع
وھو المحلول الذي تفوق 
كمیة المذاب في محلول ما 

ماقد یمكن للمذیب من اذابتھ 
في الظروف االعتیادیة وھذا 
النوع من المحالیل غیر ثابت 
حیث انھا تلفظ الكمیة الزائدة 
من المذاب على شكل راسب 

 لیتحول الى محلول مشبع.

 المحلول غیر المشبع
وھوالمحلول الذي یحتوي على 
كمیة من المذاب اقل من الكمیة 

الالزمة للتشبع عند درجة 
  . الحرارة والضغط  المحددین
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 انواع المحالیل حسب قابلیة ذوبان جزیئات المذاب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعرف بانھا اكبر كمیة من المادة یمكن ان تذوب  في حجم ثابت من مذیب معین للحصول على قابلية الذوبان             

 .  محلول مشبع عند درجة حرارة معلومة (محددة )                                 

 . والضغط   ودرجة الحرارة    والمذیب   لطبیعة المذابتختلف قابلیة الذوبان تبعا         مالحظة

 

عند وضع بلورات من ملح الطعام في دورق بھ ماء فان البلورات تذوب طبيعة المذاب والمذيب                

اما اذا رج الدورق بمحتویاتھ تذوب البلورات بسرعة اكبر الن عملیة الرج تؤدي الى مالمسة سطح البلورات ببطء 

 للماء بصورة اكبر حیث انھ كلما ازداد سطح المادة المذابة المعرضة للمذیب ازدادت سرعة الذوبان . 

 علل : مسحوق السكر یذوب اسرع من حبیبات السكر .

 الجواب: الن سطح المسحوق المعرض لمالمسة جزیئات الماء یكون اكبر من السطح لحبیبات السكر .

 علل :یذوب السكر بسرعة عند تحریكھ بالملعقة .

 الجواب :الن عملیة التحریك تزید او تسرع من مالمسة سطح بلورات السكر للماء .

 

 

 المحلول االلكترولیتي 

تتأین فیھ جزیئات المذاب في ھو المحلول الذي 
المحلول وھو على نوعین محلول الكترولیتي 

 قوي ومحلول الكترولیتي ضعیف .
 

 االلكترولیتي غیر المحلول 

مركبات جزیئاتھ ال تتأین في  ھو المحلول الذي
 المذیب مطلقاً مثل محالیل السكر والكحول االثیلي.

 

 القوي المحلول االلكترولیتي 

فیھ تتأین فیھ جزیئات ھو المحلول الذي 
بشكل تام في المحلول مثل حامض المذاب 

 الھیدروكلوریك .

HCl                   H+  +  Cl 
 

 الضعیف المحلول االلكترولیتي 

فیھ تتأین فیھ جزیئات المذاب بدرجة  ھو المحلول الذي 
غیر تامة واحیاناًبدرجة بسیطة مثل حامض الفلوریك 
حیث تكون ایوناتھ في حالة توازن مع الجزیئات غیر 

 المتأینة

+    F  +H        HF 
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بالنسبة للمذیب فان الطبیعة القطبیة او غیر القطبیة ھي التي تحدد قابلیتھ على االذابة حسب قاعدة المذیب یذیب   
أي ان انھ اذا كانت المادة قطبیة والمذیب غیر قطبي فال والعكس صحیح شبیھھ أي المذیب القطبي یذیب المذاب القطبي 
 . یمكن ان تذوب  المادة مھما كانت قوة التحریك

عند اخذ قدحین یحتویان على كمیة متساویة من سائل احدھما ساخن واالخر      تأثير درجة الحرارة           

 .علل)(بارد واذبنا ملعقة من السكر سنالحظ ان السكر سیذوب بصورة اسرع في قدح السائل الساخن 

الحرارة المرتفعة مما یزید من احتماالت قوة السبب في في ھذا الن طاقة حركة جزیئات السائل تزداد عند درجات 
 تصادم جزیئات السائل بسطح بلورات السكر فیساعد على سرعة ذوبانھ.

 

في المواد الغازیة حیث تزداد ذوبانیة المواد الغازیة كلما یمكن مالحظة ذلك التأثیر                     تأثير الضغط    

    2COالمذاب في المحلول معتمدا على ضغط   2COزاد الضغط الجزئي للغاز  ففي المشروبات الغازیة  یكون تركیز 

التي  تتصاعد من  CO2فعند فتح غطاء زجاجة المشروب یقل ضغط الغاز لذلك یقل ذوبانھ وتتكون فقاعات من 

   المشروب الغازي.

 تركيز المحلول

 .و المحلول لمذابة في كمیة معینة من المذیب أكمیة المادة ایعرف  بانھ       

 یصنف المحلول حسب تركیزه الى نوعین

 

 

 

 یمكن تحویل المحلول المركز الى مخفف  باضافة كمیة اكبر من المذیب الیھ , كما ویمكن تحویل المحلول مالحظة     

 من المذاب الى المحلول . اضافیة  المخفف الى مركز باضافة كمیة                

 طرائق التعبير عن التركيز
 

 التركیز بالنسبة المئویة الكتلیة . -1
 التركیز بالنسبة المئویة الحجمیة. -2
 التركیز بالكتلة / الحجم .  -3

 

 خفف المحلول الم
وھو المحلول الذي یحتوي على كمیة 

 .قلیلة نسبیا من المذاب 
 

 ركز المحلول الم
وھو المحلول الذي یحتوي على كمیة 

 .كبیرة من المذاب 
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        التركيز بالنسبة المئوية الكتلية
 .المحلول من غرام مئة في المذاب غرامات عدد ھي                

 :یأتي كما والمذیب للمذاب الكتلیة المئویة النسبة تحسب

%النسبة الكتلیة للمذاب = 
المذاب كتلة
المحلول كتلة

 

 حیث ان 

المذاب  المحلولو ان      كتلة  كتلة

%=  الكتلیة للمذیبالنسبة 
المذیب كتلة
المحلول كتلة

 

 حیث ان 

المذیب        المحلولو ان       كتلة   كتلة

            أي        كتلة المذاب + كتلة المذیب ل=كتلة المحلو مالحظة 
 

 من الماء؟   155gملح طعام مذاب في  15.3gما النسبة الكتلیة للمذاب والمذیب لمحلول مكون من       4-1مثال 

 

 g15.3=1mالحل              كتلة المذاب :      

 155g= 2m   المذیب : كتلة                       

  m    1=   mT m   + 2:           كتلة المحلول                                   

                                   170.3g  = 15.3g  + 155g= 

 %لنسبة الكتلیة للمذاب = ا      

                                  =%   =% 

 %=  الكتلیة للمذیبالنسبة       

                                  = %   =% 
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 من حامض الخلیك. ماكمیة الخل التي نحتاجھا لكي  4%نموذج من الخل یحتوي على نسبة كتلیة مقدارھا      4-2مثال 

 من حامض الخلیك؟ 20gنحصل على                 

 20g1m=كتلة المذاب :   الحل            

 %لنسبة الكتلیة للمذاب = ا      

                        %4    =%  

 كمیة الخل التي نحتاجھا                                          

  498gمن السكر في  48.2gاحسب النسب الكتلیة لكل من المذاب والمذیب في محلول محضر من اذابة      4-1تمرین 

 من الماء.                   

 g48.2=1mكتلة المذاب (السكر) :        الحل            

 498g= 2mكتلة المذیب (الماء)   :                          

  m    1=   mT m   + 2:           كتلة المحلول                                   

                                   546.2g  = 48.2g  + 498g= 

 %= (السكر)لنسبة الكتلیة للمذاب ا      

                                            =%   =% 

 %= (الماء)  الكتلیة للمذیبالنسبة       

                                            =%   =% 

 

  80gفي  HClمن  20gاحسب النسب الكتلیة لكل من من حامض الھیدروكلوریك والماء عند تخفیف      4-2تمرین 

 من الماء المقطر.                     

 g20=1m:    (الحامض)كتلة المذاب    الحل              

 80g= 2m:       (الماء ) كتلة المذیب                      

  m  +  1m  =T m 2  : كتلة المحلول                                   

                               100g  = 20g  + 80g= 
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 %=  حامضللالكتلیة  المئویة لنسبةا      

                                           =%   =% 

 %=  ماءالكتلیة لل المئویة النسبة      

                                          =%   =% 

 , احسب النسبة المئویة الكتلیة للمذاب والمذیب . من الماء المقطر 20gمن كبریتات النحاس في  5gاذیب     5-4

 

 g5=1mالحل           كتلة كبریتات النحاس  :   

 20g= 2mكتلة الماء المقطر   :                        

  m  1=  mT m  + 2:   كتلة المحلول                                   

                               25g  = 5g  + 20g= 

 %=  لكبریتات النحاسالكتلیة  المئویة لنسبةا      

                                                         =%   =% 

 %= الكتلیة للماء المقطر      المئویة النسبة      

                                                        =%   =% 

 من الماء.  155.09و NaClمن  15.3gفي محلول یحتوي على  NaClاحسب النسبة المئویة الكتلیة لـــ      8-4

 

 NaCl     :g15.3=1mكتلة       الحل          

 g155.09= 2mكتلة الماء   :                        

  m  1=  mT m  + 2:   كتلة المحلول                                   

                               170.39g  = 15.3g  155.09g= 

 %=  لكبریتات النحاسالكتلیة  المئویة لنسبةا      

                                                         =%   =% 

 



 

7 
 

 الفصل 
       

 من مذیب. 158gمن مذاب في  19gاحسب التركیز بالنسبة المئویة الكتلیة لمكونات محلول یحتوي على      12-4
 

  الحل
 

 

 

 

 

 

 

 من الماء. ماھي النسبة المئویة الكتلیة للسكر في  309gمن السكر في  45gمشروب غازي یحتوي على    14-4

 المشروب الغازي .          

  الحل

 

 

 

 

 

 

  . ماكمیة الملح التي یمكن الحصول علیھا من NaClمن  3.5% یحتوي ماء المحیط على نسبة مئویة كتلیة    15-4
           274g . من ماء المحیط  

 الحل 
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 احسب تركیز مكونات المحالیل التالیة بالنسبة المئویة الكتلیة للمذیب.    13.4

 . O2Hمن  g155في  NaClمن  g10.2 -أ
 . O2Hمن   g498من السكروز في  g.248 -ب
 . O2Hمن  4.91gمن حامض الخلیك في  0.245g -ت

 الحل           
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 )  الموجود في المحالیل االتیة :  gبالغرام (  KClجد كمیة كلورید البوتاسیوم     17.4

 .  KClنسبة مئویة كتلیة من  1.08%من محلول یحتوي على  19.7g -أ
 . KClنسبة مئویة كتلیة من  18.7% من محلول یحتوي على  23.2Kg -ب
 .  KClنسبة مئویة كتلیة من  12%من محلول یحتوي على  38g -ت

 الحل          
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 حجمية      التركيز بالنسبة المئوية ال
 وھي نسبة حجم كل مكون من مكونات المحلول الى الحجم الكلي للمحلول مضروبا في مئة.   

 تحسب النسبة المئویة الحجمیة لكل من المذاب والمذیب كمایاتي :

%للمذاب =  حجمیةالنسبة ال
المذاب حجم
المحلول حجم

 

 حیث ان 

المذاب  المحلولو ان      حجم  حجم

%=  الحجمیة  للمذیبالنسبة 
المذیب حجم
المحلول حجم

 

 حیث ان 

المذیب    المحلولوان     حجم  حجم

            أي        المذیبحجم المذاب + حجم  ل=المحلو حجم     مالحظة
 

  ومعامالت )3cm(او اللسنتمتر المكعب  )mL(او الملیلتر  )L(ان الوحدات المستخدمة عادة ھي اللتر    مالحظة 

 التحویل                

                          L                                 mL             و     L                            mL              

 

 31mL= 1cm    وان           
 من حامض  20mLاحسب النسبة الحجمیة لكل من حامض الخلیك والماء في محلول تكون عند خلط       4-3مثال 

 من الماء . 30mLالخلیك و                  

    mL1V 20 =الحل           حجم المذاب 

 mL2V 30=حجم  المذیب                 

 V   1= VTV   +2حجم المحلول                    

                         =20mL+30mL        

                                            =50mL  
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 %للمذاب =  حجمیةالنسبة ال

                               

 %ب = حجمیة للمذیالنسبة ال

                                

 لتكون  50mLالالزم اضافتھ للماء لیصبح حجم المحلول الكلي  (mL)ماحجم كحول االثیل بالملیلتر      4-4مثال 

 .  80%نسبتھ الحجمیة                  

 %للمذاب =  حجمیةالنسبة الالحــل          

                                 %80     =% 

 mL40=1Vوعلیھ حجم كحول االثیل بالملیلتر               

)4SO2H  من   mL 20 والماء عند اضافة  )4SO2H(احسب النسبة المئویة بالحجم لكل من    3-4تمرین 
80mL                   . من الماء المقطر                    

    mL1V 20 =الحـل              حجم المذاب       

 mL2V 80=حجم  المذیب                           

 V   1= VTV   +2حجم المحلول                              

                                 =20mL+80mL          

                                                    =100mL  

 %=  )4SO2H( للمذاب  حجمیةالنسبة ال          

                                                        

 %=  (الماء)       بحجمیة للمذیالنسبة ال         
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 من الحامض الى  25mLما النسبة المئویة الحجمیة لحامض الھیدروكلوریك وكذلك للماء عند اضافة       7-4

           75mL  . من الماء 

 الحل             

 

 

 

 

 

 

 

 الموجود في المحالیل االتیة : (mL)جد حجــم الكحــول بالملیلتر     16-4

 نسبة مئویة حجمیة من الكحول .  3.7%من محلول یحتوي على  480mL -أ
 نسبة مئویة حجمیة من الكحول. 10.2%من محلول یحتوي على  103mL -ب
 نسبة مئویة حجمیة من الكحول .  14.3%من محلول یحتوي على  0.3L -ت
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                   بالكتلة / الحجم التركيز 
 

   ویعبر عن التركیز بوحدة كتلة المذاب بالغرامات في حجم معین من المحلول باللتر 

 التركیز (غرام / لتر ) =      
بالغرام المذاب كتلة
باللتر المحلول حجم

          

 ان ھذا التعبیر عن التركیز ھو نفسھ تعریف الكثافة التي ھي وحدة كتلة الحجوم . 

 وعلیھ فالكثافة تعرف بالعالقة : ) (Vوللحجم  (m)وللكتلة    للكثافة بالحرف روونرمز 

الكثافة (غم / لتر) = 
غرام الكتلة

لتر الحجم
          

 

 .)3cm(او  )mL(یمكن استخدام وحدات اخرى للحجم غیر اللتر مثل الملیلتر    مالحظة 

 

 . g/Lمن الماء المقطر احسب تركیز المذاب في المحلول بوحدة  0.5Lمن كبریتات النحاس في  5gاذیب      4-5مثال

 

 الحل            التركیز (غرام /لتر) =

 

 من الماء. 175mLمن كحول المثیل و 27.5gاحسب النسبة الكتلیة لكحول المثیل لمحلول یحتوي على     4-6مثال 

 ). 1.00g/mLافترض كثافة الماء تساوي                 

 الحل                                                                                                

 ومنھ :             

        m(g)= 

        m(g)=    

        m(g)=175g 

 27.5g1m=كتلة كحول المثیل :        

 175g2m=            كتلة الماء :     

 



 

14 
 

 الفصل 
 

 m 1= m Tm +2كتلة المحلول :     

=27.5 + 175                       

=202.5g                             

    =النسبة الكتلیة لكحول المثیل 

                                =                                    

  5.80%الكتلیة فیھ تساوي  KClفي محلول نسبة  0.337Lبالغرامات الموجودة في  KClاحسب كتلة    5-4تمرین 

 . )1.05g/mLافترض ان كثافة المحلول تساوي (                

  mL الى L من المحلول حجم وحدة نحول         الحل   

     V(mL) = 0.337 (L) ×              V(mL) = 337 mL 

      نجد كتلة المحلول                                                                                

         m(g)=  

         m(g)=      

         m(g)=353.85g   كتلة المحلول 

%=  KClالنسبة المئویة الكتلیة لـــ  كتلة
المحلول كتلة

 

المحلول=          KClكتلة                    كتلة لــ الكتلیة المئویة النسبة
%

  

=          KClكتلة                  
%

 

  KCl          =20.52gكتلة                  

 من الماء.  175mLمن كحول المثیل مذاب في  27.5gاحسب التركیز بوحدة غم/ لتر لمحلول یحتوي على    9-4
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 . الكاربون اوكسید ثنائي من بالكتلة % 8.5 على تحتوي الحبانیة بحیرة قاع من مأخوذة الماء من عینة افترض  10-4

     المحلول كثافة : معلومة( المائي المحلول من L 28.6 في الموجودة بالغرام الكاربون اوكسید ثنائي كمیة ماھي        

 ) g/mL 1.03 تساوي        
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 المحتوي  mLبالملیلتر العصیر حجم ھو ما. السكر من 11.5% مقدارھا كتلیة مئویة نسبة على یحتوي عصیر  11-4

 g/mL 1.00 ) . تساوي المحلول كثافة افترض( السكر من g 85.2 على         
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=ç‹_¶^=⁄îÕÿ^–=Ô≈f^àÿ^=Óà‹äÿ^=

 والرصاص  (Sn)والقصدیر  (Ge)والجرمانیوم   (Si) والسلیكون  (C)تشمل الزمرة الرابعة عناصر الكاربون  

(Pb)             . 

=Ô≈f^àÿ^=Óà‹äŸÿ=Ô‹_≈ÿ^=m_Õîÿ^IVA=

 

انتقاال واضحا من الصفات الالفلزیة الى الصفات الفلزیة كلما انتقلنا من اعلى الزمرة نحو تظھر عناصرھا  -1
اسفلھا أي بزیادة العدد الذري فللكاربون خواص الفلزیة ووكل من السیلكون والجرمانیوم اشبھ فلزات بینما 

 القصدیر والرصاص فلزات حقیقیة.
 ار لعناصر الزمرة باالنتقال من اعلى الى اسفل المجموعة .تقل درجة غلیان الغلیان واالنصھ -2
تتصف عناصر ھذه الزمرة بامتالكھا اربع الكترونات بغالفھا الخارجي حیث انھا تحتاج الى فقدان او اكتساب او  -3

تساھم باربع الكترونات للوصول الى ترتیب الكتروني مستقر ولصعوبة فقدان او اكتساب اربع الكترونات فان 
صر ھذه الزمرة تمیل الى المشاركة باربع الكترونات عن طریق اواصر تساھمیة لتعطي حالة التأكسد عنا

 . (+4)الرباعیة للعنصر 
السیلكون والكاربون مركبات تساھمیة فقط ذات حالة تأكسد رباعیة بینما الجرمانیوم والقصدیر والرصاص  -4

 فانھا تكون مركبات تساھمیة وایونیة .
ذه الزمرة  فعالیة ضعیفة فھي تتفاعل مع الالفلزات مثل االوكسجین ولكنھا تحتاج الى حرارة لجمیع عناصر ھ -5

 التمامھا .

=======================================================„È’ÎŸåÿ^=================Silicon ================

  Siالرمز الكیمیائي :            

       14العدد الذري :                 

 28عدد الكتلة :             

 

 2P3 2S3  6P2  2S2  2S1 Si :14              الترتیب االلكتروني           

 

 

 

 

 

 

   

K 1 2 

L 2 8 

M 3 4 

 عدد  االلكترونات   nرقم الغالف  رمز الغالف 
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 حیث یشكل ربع الكرة االرضیة یعتبر العنصر االكثر انتشارا في الكرة االرضیة بعد االوكسجین   وجود السليكون 

 .  28%بنسبة تصل الى                           

 یوجد السیلكون غالبا متحدا مع االوكسجین في التربة او على شكل ترسبات طینیة ورملیة .  -1
  )2SiO(كنھ یوجد في الصخور على ھیئة ثنائي اوكسید السلیكون الیوجد السلیكون بصورة حرة في الطبیعة ول -2
 یدخل السیلكون في تركیب مختلف السلیكات وعلى شكل الكوارتز والرمل .  -3

 مالحظة    للسیلكون صورتان احدھما متبلورة واالخرى غیر متبلورة .

 السلیكون غیر المتبلور السلیكون المتبلور

 لونھ مسحوقھ بني غامق  -1
 

 لون مسحوقھ رصاصي غامق  -1
 

 اكثر فعالیة من السلیكون المتبلور  -2 اقل فعالیة من السلیكون غیر المتبلور  -2

 كال الصورتین لھما التركیب نفسھ -3

 

      تحضير السليكون مختبريا 
 یحضر السلیكون غیر المتبلور بتسخین البوتاسیوم في جو من رباعي فلورید السلیكون وفق المعادلة : 

 
بینما یحضر السلیكون المتبلور بأذابة السلیكون غیر المتبلور في منصھر االلمنیوم ثم تبرید المحلول حیث  

 تنفصل بلورات السیلكون في المحلول .

     تحضير السليكون صناعياً
 

بدرجات الحرارة العالیة وباستخدام الكاربون اوالمغنسیوم   )2SiO(یحضر السلیكون صناعیا باختزال السیلكا 
 كعامل مختزل كما في المعادلة االتیة :

 
 ویسمى  95%الى  90ان السیلكون النتاج بھذه الطریقة یحتوي على شوائب بحیث نسبة السلیكون فیھ من    مالحظة 

بالسلیكون الصناعي ویستخدم ھذا النوع من السلیكون في صناعة سبائك البرونز والحدید وخاصة الحدید               
 المطاوع وفي تحضیر السلیكونات . 
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  . كيف يمكن زيادة نقاوة السليكون الصناعي     س
كون السلیكون الصناعي ذو نقاوة غیر كافیة لصناعة الرقائق الدقیقة او الخالیا الشمسیة لذلك فأنھ ینقى  لجواب :ا

بتحویل السلیكون اعاله الى رباعي كلورید السلیكون اوالً ثم یختزل مرة ثانیة الى السلیكون بأحد العوامل المختزلة مثل 
 المغنسیوم كما في المعادالت االتیة :

 

 

 بسھولة من السیلكون بغسلھ بالماء الحار حیث یذوب بالماء والیذوب السلیكون.  2MgClحیث یمكن ازالة 

 

===é========€Èî•^=‚’∑=ŒÎ‘Ë=ÓË_—·ÿ^=Ïÿ_ƒ=„È’ÎŸåÿ_f=ÉÈî—ª^=_‹KÊÎŸƒ=

    اشباه  صناعة في ویستخدم الشوائب من جداً  قلیلة نسبة على الحاوي السلیكون وھو النقاوة:السلیكون العالي الجواب: 
 الشمسیة الخالیا او الدقیقة الرقائق او الموصالت

 نھایاتھ أحدى من یسخن ثم اسطواني قالب شكل على السلیكون یعمل حیث التكریر بمنطقة ویحضر بطریقة تسمى
 المصدر الى تكوین طبقة خفیفة من السلیكون المنصھر وعند سحببواسطة مصدر حراري حلقي متحرك ھذا یؤدي 

 وتركز في السلیكون منصھر عن الشوائب فتنفصل الخلف الى المنصھر تحرك الى یؤدي تدریجیا الخلف الى حراري
  .جدا نقیة االمامیة النھایة تكون بینما منھا والتخلص قطعھا یمكن حیث االسطواني القالب من االخرى النھایة

 

 الخواص الفيزيائية للسليكون 
 

 یعد من اشباه الفلزات وھو عنصر صلب جدا . -1
 . )Co1410(لھ درجة انصھار عالیة  -2
لمظھره بریق معدني وھو شبھ موصل للتیار الكھربائي ویستفاد من ھذه الخاصیة في صناعة االجھزة  -3

 والحاسبات االلكترونیة وفي صناعة الخالیا الشمسیة التي تحول ضوء الشمس الى تیار كھربائي  .

 الخواص الكيميائية للسيلكون 
 

 السلیكون عنصر خامل تجاه معظم الحوامض والقواعد ویذوب في المحالیل المائیة للقواعد كما في التفاعل : -1
 

 :السلیكون فعاالً تجاه الكلور كما في المعادلة  -2
 

 . )Co950(السلیكون بالھواء عند درجات الحرارة االعتیادیة اال انھ یتفاعل عند  الیتأثر -3
 السلیكون ومركباتھ الطبیعیة (السیلكا والسیلكات ) غیر سامة. -4
5-  
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    استعماالت السليكون 

 .الشمسیة الخالیا وفي المتكاملة الدوائر لصناعة االلكترونیة الصناعة في  -1
 . مختلفة صناعات في تستخدم التي السبائك في  -2
 . والسیرامیك والسمنت الزجاج صناعة في  -3
 .والبالستیكات الزیوت ومنھا الكبیرة األھمیة التجاریة ذات العضویة السلیكونیة المواد صناعة في  -4

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 مركبات السليكون مع الهيروجين (هيدريدات السليكون) -1
  Si2Mgویحضر ھذا المركب من تفاعل سلسلید المغنسیوم  4SiH مركبات تتكون من السلیكون والھیدروجین منھا 

 مع الحوامض المعدنیة كحامض الھیدروكلوریك :

 

 تلقائیا في الھواء لتكوین ثنائي اوكسید السلیكون والماء :   4SiHوالھیدریدات مركبات فعالة جدا حیث یشتعل 

 

  مركبات السليكون مع االوكسجين -2
 2SiOیكون (السیلكا) ـــید السلـــثنائي اوكس -أ

وھي مواد شدیدة الصالدة تستعمل في قطع الزجاج وتوجد على نوعین سیلكا نقیة مثل حجر الصوان والكوارتز 
 وتخدیش الحدید الصلب.

 او على شكل سلیكا غیر نقیة التي تحتوي على كمیات متفاوتة من الشوائب تكسبھا الوناً مختلفة .
 
 

 مركبات السيلكون 

مركبات السلیكون مع 
 الھیدروجین

 ھیدریدات السلیكون

مركبات السلیكون مع 
 وكسجین اال

 ( السلیكا والسلیكات ) 

 مركبات السلیكون مع 

 الكربون 

 كاربید  السلیكون
 السلیكونات
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 سؤال       ماھي خواص السلیكا .

 للسلیكا خواص من اھمھا الجواب :

 غیر فعالة حیث التتفاعل عند تعرضھا مع الكلور أو البروم أوالھیدروجین ومعظم الحوامض. -1
 تتفاعل مع حامض الھیدروفلوریك ومعظم القواعد. -2

 

 

لھ القابلیة على التفاعل مع االكاسید او الكاربونات الفلزیة بالتسخین الشدید حیث تتكون مركبات تعرف  -3
 بالسلیكات .

 المائیة . السلیكا یعطي  القلویة الفلزات سلیكات محالیل الى الحوامض إضافة  -4

 مسحوق غیر بلوري یحضر من تجفیف السلیكا المائیة ویستعمل بصورة رئیسیة كعامل مجفف وذلك جل السلیكا    

 لمساحتھ السطحیة الكبیرة وقابلیتھ العالیة المتصاص الماء .                  

 مجفف كعامل السلیكا جل استعمال / علل

 وذلك لمساحتھ السطحیة الكبیرة وقابلیتھ العالیة المتصاص الماء .الجواب: 

 اتــــــالسلیك -ب
من القشرة االرضیة  ومن امثلتھا  74%تنتشر بصورة واسعة في الطبیعة وتكون مع االوكسجین حوالي      

كاربونات اللتان تحضران من تفاعل اوكسید او  )3NaSiO(وسلیكات الصودیوم  )3CaSiO(سلیكات الكالسیوم 
 الفلز مع السلیكا بالتسخین الشدید كما في المعادلتین : 

 
 

 

 

 وھو  المحلول المائي المركز لسلیكات الصودیوم الذي یستخدم في مجاالت صناعیة مختلفة مثل حمایة     ماء الزجاج 

بعض االقمشة والورق من الحرائق واستعمالھ كمادة الصقة رخیصة  واستعمالھ في البناء بخلطھ مع                     
 السمنت لتقویة االخیر . 

 كاربيد السليكون -3

ة ویتكون من ارتباط السلیكون بالكاربون بأواصر تساھمة على شكل بنیة بلوریة باتجاھات ثالث حیث تحاط كل ذر          
كاربون باربع ذرات سلیكون والتي ھي ایضاً تحاط كل منھا باربع ذرات كربون مشابھة لبنة الماس مما تجعل كاربید 

 السلیكون صلد جدا . 

 . یستخدم كاربید السلیكون كمادة جالة في ورق الجام وفي حجر الكوسرة          
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=„È’ÎŸåÿ^=ÑÎfá_‘=4ò¢=

السلیكون من تفاعل السلیكون مع أو اوكسیده مع الكاربون في فرن القوس الكھربائي بدرجة حرارة  یحضر كاربید     
 عالیة وفق المعادالت االتیة :

 

 

 السليكونات  -4
وھي مركبات عضویة للسیلكون غیر سامة ومستقرة على مدى واسع من درجات الحرارة واھم انواعھا زیت           

 السیلكون ومطاط السیلیكون والراتنجات السیلكونیة.

 س: ماھي صفات واستعماالت كل من :

 زیوت السلیكون : -أ
 مثل سطوح االنسجة والبنایات.ج: یتصف بأنھا تضفي على السطوح طبیعة مانعة لاللتصاق او مضادة للرطوبة 

 مطاط السلیكون  -ب

ج: یتصف بانھ اكثر استقرارا حراریا من المطاط الھیدروكاربوني ویبقى مرنا في مدى واسع من درجات 
 والمطابخ كمواد احكام .الحرارة ویستعمل في صناعة القوالب وفي الحمامات 

 الراتنجات السلیكونیة  -ت
تستخدم في صنع مواد عازلة كھربائیا وفي جعل مواد البناء مضادة للماء  ج: لكونھا عازلة للكھرباء فانھا

 ایضا.

ç‹_¶^=⁄îÕÿ^=ÔfÈr^=

 
 :یاتي مما لكل موزونة معادالت : اكتب    1-5

  . اوكسید السلیكون ثنائي مع المغنیسیوم تفاعل -1
  2الجواب صفحة  . الكاربون السلیكون بواسطة اوكسید ثنائي اختزال معادلة -2
 5الجواب صفحة   .حامض الھیدروكلوریك مع سلیسیدالمغنیسیوم تفاعل -3
  .الكالسیوم مع كاربونات السلیكون اوكسید ثنائي تفاعل -4
 5الجواب صفحة  .)الھیدروفلوریك حامض( فلورید الھیدروجین مع السلیكون اوكسید ثنائي تفاعل -5
  الكالسیوم. مع ھیدروكسید السلیكون اوكسید ثنائي تفاعل -6
 5الجواب صفحة  .الصودیوم مع كاربونات السلیكون اوكسید ثنائي تفاعل -7
 6الجواب صفحة  .الكاربون مع السلیكون تفاعل -8

   للعنصر االتي : االلكتروني الترتیب : اكتب     2-5

        Si           : 2                     الجوابP3 2S3 6P2 2S2 2S1Si = 14            

     +4Si           : 62                               الجوابP 22S 2=  1S 4+Si10              
 )3الجــــواب صفحة (: ماھو السلیكون العالي النقاوة وكیف یحضر.   5-3    
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  )2الجواب صفحة ( .السلیكون تحضیر طرائق الكیمیائیة المعادالت كتابة مع اشرح:     4-5

 )5و 4الجواب صفحة (. ومركباتھ السلیكون لعنصر متنوعة استعماالت ستة عدد:     5-5

 : االتیة الفراغات اكمل:     6-5

 نوع و ............ و ............مثل  نقي نوع ، نوعین على الطبیعة في )السلیكا ( السلیكون اوكسید ثنائي یوجد -1
 . ................... و ..................مثل  نقي غیر

 .فلزي او اوكسید فلزیة كاربونات مع للسلیكا التسخین الشدید من ............. تحضیر یمكن -2
 ............. و ............ التاكسد الشائعة حاالت الرابعة الزمرة لعناصر ان -3
 . والسلیكون الكاربون في تكون مستقرة .............. التاكسدیة الحالة ان -4
   .............الجوي لیعطي الھواء او االوكسجین ) مع Co950 (الى  تسخینھ عند السیلكون یتفاعل -5
 .............و .............كذلك  وتقل اسفلھا الى الزمرة اعلى انتقلنا من كلما ................. الصفات تزداد -6

 الزمرة. اسفل اعلى الى من باالنتقال
 یكون وفیھا .............واالخرى  ............. مسحوقھ لون یكون وفیھا ............ احدھما صورتین للسلیكون -7

 ............ .مسحوقھ  لون
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ÔÍÈò≈ÿ^=Ú_Î›Î’ÿ^=Ω=⁄~Ñ‹===========================================

  مقدمة         
بشي  نقصد بھ (الكیمیاء العضویة )سنتطرق في ھذا الفصل الى دراسة احد الفروع الرئیسة في علم الكیمیاء و  

من التفصیل البسیط للخواص العامة وبعض المركبات العضویة البسیطة مثل غازات المیثان واالیثان واالستیلین وكذلك 
 كحول االثیل والبنزین وحامض الخلیك والفینول. 

   تدخل  التي المركبات معظم بدراسة تختص التي الكیمیاء علم في احد الفروع الرئیسة ھيالكیمیاء العضویة    

 تركیبھا.  في الكاربون                           

 )1د2017, 1د2015, 2د2013(سؤال وزاري س/ ماھي اھمیة المركبات العضویة ؟  
  تعتبر المركبات العضویة مھمة جدا لكونھا تتمثل فيج/   

 والشحوم والزیوت والكاربوھیدرات وھي البروتینات والحیوان لالنسان الرئیسة الغذائیة المواد اصناف كل -1
 والحیوانیة.    النباتیة 

 والورق والصناعي الطبیعي والصوف والحریر كالقطن والصناعیة الطبیعیھ المنتوجات من كثیر -2
 .والبالستیكات

 .والخشب الطبیعي والغاز النفط مثل الوقود اصناف -3
 .والھرمونات واالنزیمات امیناتیتالف وكذلك الطبیة العقاقیر -4

ÔÍÈò≈ÿ^=m_g‘àª^=Ω=„Èfà’ÿ^=ÉÈrË=

 : كیف تبرھن على  وجود الكربون في المركبات العضویة ؟ 6تمرین 

 الجواب : یمكن اثبات وحود الكربون في المركبات العضویة من خالل احدى ھذه التجارب 

 یمكن  الذي 2CO الكاربون اوكسید ثنائي غاز یتحرر )عضویة مادة اي (او الورق من قطعة او شمعة اشعال عند    والً ا

 كاربونات تتكون حیث فیعكره  2Ca(OH)  )الجیر ماء (الكالسیوم  ھیدروكسید محلول على بامراره عنھ الكشف       

  .3CaCOالكالسیوم        

 یدل وھذا الكاربون ھي سوداء مادة تخلف نالحظ انبوبة  اختبار في عضویة مادة وھو السكر من كمیة حرق عندثانیا    

  .السكر تركیب في یدخل الكاربون ان على        

 

 صفات المركبات العضویة         
 تمھیدي) 2019,  1د2013(سؤال وزاري (ما اھم الممیزات للمركبات العضویة ).  5سؤال  

 تمتاز المركبات العضویة بصورة عامة بما یأتي : 

 سیما وال بالتسخین التحلل أو لالحتراق قابلة وھي تركیبھا في الكاربون على تحتوي العضویة المركبات كل -1
 .عالیة حرارة لدرجة تسخینھا تم اذا
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 .بطيء بشكل تتفاعل تجعلھا باواصر تساھمیة العضویة المركبات في الذرات ماترتبط غالبا -2
 واالیثر كالكحول العضویة السوائل بعض في تذوب ولكنھا الماء في التذوب العضویة المركبات من الكثیر -3

  ......الكاربون كلورید ورباعي واالسیتون               

 

 االواصر التساھمیة لذرات الكربون في المركبات العضویة
 فعند رسم الترتیب االلكتروني لھ نالحظ في  الغالف الخارجي (غالف التكأفو )    6العدد الذري للكربون یساوي    

لذرة الكربون وجود اربع الكترونات وبما ان الغالف الرئیسي الثاني یتشبع بثمان الكترونات والجل ان تصل ذرة 
 الكربون الى حالة االستقرار البد لھا ان تشارك باالكترونات تكافؤھا االربع مع ذرات اخرى .

 
=m_¡v˙‹=

 ).كل اصرة تساھمیة تحتاج الى الكترونین (الكترون من كل ذرة  -1
 ترتبط ذرات الكربون باربع اواصر تساھمیة . -2

 

 كيفية ارتباط الكربون في المركبات العضوية  
 كما وضحنا ان كل ذرة كربون ترتبط  باربع اواصر تساھمیة ویكون االرتباط بالصورة االتیة :

 : 4CHاواصر تساھمیة منفردة مع الھیدروجین كما في جزئیة المیثان  ترتبط ذرات الكربون باربع -أ
 

 المیثان ( اربع اواصر تساھمیة منفردة )          

 

 :4H2Cترتبط ذرتا الكربون مع بعضھا بأواصر تساھمیة مزدوجة كما في جزئیة االثیلین  -ب
 

  منفردة )االثیلین (اصرة تساھمیة مزدوجة واربع اواصر تساھمیة          

 

 : 2H2Cاالستیلین ترتبط ذرتا كربون ایضا مع بعضھا باواصر تساھمیة ثالثیة كما في جزئیة  -ج     
   ستیلین (اصرة تساھمیة ثالثیة واصرتین تساھمیة منفردة)اال         

 

 

 

 

 

 رسم الترتيب االلكتروني لذرة الكربون 
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 ) الفصلالتي سیتم دراستھا في ھذا انواع المركبات العضویة (                           

 
 

 (مركبات عضویة تتكون من عنصري الكربون والھیدروجین فقط )  

 

 

 

 )تسمى الكانات (            

 (جمیع اواصر الكربون منفردة)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وحامض الخلیك  OH5H2C(مركبات ترتبط فیھا ذرة الكربون اضافة الى الھیدروجین واالوكسجین مثل كحول االثیل 
   COOH3CH .(باالضافة الى مركبي البنزین والفینول 

 

 هيدروكاربونات مشبعة
 

 

  

 
 

 

 

 ھیدروكاربونات

 ھیدروكربونات مشبعة

 

 ھیدروكاربونات  غیر مشبعة 

 الكینات

 الثیلینمثال علیھا ا

 ) (اصرة مزدوجة بین ذرتي الكربون

 

 االلكاینات

 االستیلینمثال علیھا 

 (اصرة ثالثیة بین ذرتي الكربون )

 مستمرةسلسلة 
 المیثان والبیوتانمثل 

 متفرعةسالسل 

 ایزوبیوتانمثل 

  

 مركبات حلقیة مشبعة

 الھكسان الحلقيمثل 

 والبنتان الحلقي

 مركبات عضویة اخرى 

 

 ) (مركب عضويمیثان 

 اواصر تساھمیة منفردة

 ) (مركب عضوي ایثان 

 اواصر تساھمیة منفردة
 ) (مركب عضوي بیوتان

 سلسلة مستمرة       

 )بروبان (مركب عضوي 

 سلسلة مستمرة       
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m_‡Èfá_‘ËáÑÎ7^=

مركب عضوي یتكون من الكربون والھیدروجین فقط ویكون اما مشبع مثل غاز المیثان او غیر  الھیدروكربون :
 تمھیدي) 2018, 1د2013(وزاري .                        مشبع مثل غاز االثیلین وغاز االستیلین

 .منھا نوع لكل مثال اذكر ، ثم االنواع اختالف في السبب وما انواعھا وما ، الھیدروكاربونیة المركبات ھي ماس / 

 انواعھا ومن فقط والھیدروجین الكاربون من تتكون مركبات  :الجواب / الھیدروكاربونات

 بااللكانات وتدعى مفردةتساھمیھ  اواصر بواسطھ بعضھا مع الكاربون ذرات فیھ ترتبط مشبع ھیدروكاربون -1
 .المیثان امثلتھا     ومن

 :الى وتقسم المشبعھ غیر الھیدروكاربونات -2

 .اثیلینا غاز امثلتھا بااللكینات ومن وتدعى مزدوجة باصرة فیھا كاربون ذرتا ترتبط مشبعة غیر ھیدروكاربونات -أ      

 غاز امثلتھا ومن وتدعى بااللكاینات ثالثیة بآصرة فیھا كاربون ذرتا ترتبط مشبعة غیر ھیدروكاربونات - ب       
 .االستیلین

 ایزوبیوتان (مركب عضوي )

 سلسلة متفرعة 

 ھكسان حلقي

 مركب عضوي حلقي سداسي 

 (سلسلة مغلقة)           

 

 بنتان حلقي

  خماسي مركب عضوي حلقي 

 (سلسلة مغلقة)           

 

 

 بروبان حلقي

 ثالثيمركب عضوي حلقي 

 (سلسلة مغلقة)

هيدروكاربونات غير 
(مركب عضوي) باصرة تساھمیة  استیلین مشبعة 

 ثالثیة

 من االلكاینات

 كحول االثیل (كحول االثیل )

 مركب عضوي حاوي على االوكسجین

 حلقي بیوتان

 رباعيمركب عضوي حلقي 

 مغلقة)(سلسلة 

 مركبات حلقیة مشبعة

 (سلسلة مغلقة)
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============================„_oÎª^=â_»4CH 

 أواصر تساھمیة منفردة. بترتبط ذرة الكربون فیھ مع اربع ذرات من الھیدروجین  4CHغاز صیغتھ الجزیئیة     

 وجوده :
 المیثان ھو ابسط مركب كربوني یوجد   

 بنسبة كبیرة في الغاز المصاحب الستخراج النفط الخام . -1
 ینبعث من بعض شقوق مناجم الفحم. -2
 كذلك یتكون نتیجة تحلل المواد العضویة في میاه البرك والمستنقعات الراكدة .   -3

 
 ) 2د 2017, 3د 2016,تمھیدي  2012(وزاري  تحضير غاز الميثان :

 ً  ھیدروكسید أو واوكسید الصودیوم مع ھیدروكسید شدیداً  یحضر غاز المیثان من تسخین خالت الصودیوم تسخینا
 اختبار انبوبة في )الصودیوم ھیدروكسید انصھار من درجة واعلى الزجاج على تأثیراً  اقل یكون الخلیط الكالسیوم  (الن

 .االسفل الى الماء بازاحة الناتج ویجمع الغاز مناسبة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خواص غاز المیثان         

 عدیم اللون والرائحة . -1
 قلیل الذوبان جدا في الماء . -2
ومحررا طاقة وكما  O2Hوبخار الماء  2COقابل لالشتعال وبلھب غیر داخن مكونا غاز ثانئي اوكسید الكربون  -3

   في المعادلة االتیة  
 

       

 خالت الصودیوم      ھیدروكسید الصودیوم                           میثان      كاربونات الصودیوم     

 

 المیثان غاز تحضیر جھاز

 طاقة    +
 میثان            اوكسجین                              اوكسید الكاربون       ثنائي       ماء                  
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==================â_»==≤ŸÎn˘^=4H2C 

تساھمیة مزدوجة لذا یعد من  حیث ترتبط ذرتا الكربون فیھ  باصرة 4H2Cیمتلك الصیغة الجزیئیة  
 الھیدروكاربونات غیر المشبعة . 

 ) 1د 2018تمھیدي , 2013(وزاري             تحضیر االثیلین                                               

) كما  0C 170یحضر غاز االثیلین من تسخین كحول االثیل مع كمیة كافیة من حامض الكبریتیك المركز الى حوالي ( 
 مبین في الشكل ادناه حیث یقوم حامض الكبریتیك بانتزاع جزئيء الماء من تركیب الكحول كما في المعادلة االتیة :

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جھاز تحضیر غاز االثیلین 

 خواص االثیلین 
 غاز عدیم اللون الیذوب في الماء . -1
 یشتعل بلھب داخن مكونا ثنائي اوكسید الكربون وماء . -2

 

یتفاعل مع ماء البروم االحمر ویزیل لونھ وتعتبر ھذه طریقة للتمییز بینھ وبین غاز المیثان حیث ان المیثان  -3
ال یتفاعل مع ماء البروم االحمر والیختفي اللون اما االثیلین فیتفاعل مع ماء البروم االحمر ویختفي اللون 

 وحسب المعادالت اللفظیة االتیة :  
 
 
 

 مركز

 

 كحول االثیل                        اثیلین                               ماء     

+ اثیلینماء البروم االحمر یختفي اللون االحمر                                           

+ میثانالیختفي اللون االحمر                                        ماء البروم االحمر   

 وزاري مھم 
 3د2014,  2د2012

تمھیدي,  2015,
 2د2018,  1د2018
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 كیف یمكن التمییز بین المیثان واالثیلین ؟ مع كتابة المعادالت اللفظیة . : اعاله 3في نقطة  صیغة السؤال

========≤ŸÎn˘^=m˘_›≈kã^=

     من المواد  الكثیر تصنیع في المستعملھ )البالستیك(اللدائن  مادة تحضیر في أولیة كمادة الغاز ھذا یستعمل 1- -1
  .الیومیة الحیاة في المستخدمة واالدوات -2
 .الخضروات والفواكھ من الكثیر انضاج في الغاز یستخدم 2- -3
 االثیل . كحول صناعة في یستخدم 3- -4

=============≤ŸÎkã˘^2H2C 

ترتبط فیھ ذرتا الكربون بأصرة تساھمیة ثالثیة لذلك یعد  2H2Cمركب عضوي ھیدروكربوني صیغتھ الجزیئیة  
 مركب ھیدروكربوني غیر مشبع ینتمي الى صنف االلكاینات .

 )1د 2016, 2د2015, 3د 2014تمھیدي ,  2014, 1د2012مھم وزاري (          تحضیر االستیلین ))  (((                       

 مع الماء وھذه تعد طریقة صناعیة في الوقت نفسھ.  2CaCیحضر االستیلین في المختبر من تفاعل كاربید الكالسیوم 

 

موضح في الجھاز ادناه حیث یوضع كاربید الكالسیوم في دورق التحضیر ویضاف الیھ  یحضر االستیلین في المختبركما  
الماء من خالل االنبوب المقمع ببطء وبصورة تدریجیة نالحظ حدوث تفاعل وخروج غاز االستیلین الذي یجمع من القنینة 

 بأزاحة الماء الى االسفل . 

 

 
 

 

 

 
 جھاز تحضیر غاز االستیلین                                                                       

  خواص االستيلين  
 غاز عدیم اللون ذو رائحة كریھة تشبھ رائحة الثوم .  -1
 الیذوب في الماء . -2
 فیما یشتعل في االوكسجین بلھب ازرق باھت مع تولد حرارة عالیة كما في المعادلة:یشتعل في الھواء بلھب داخن  -3

 
 

 

    طاقة 
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یتفاعل مع ماء البروم االحمر ویزیل لونھ ویعد ھذا التفاعل طریقة للتمییز بین االستیلین وغاز المیثان حیث یزیل  -4
 االستیلین اللون االحمر لماء البروم والیؤثر فیھ غاز المیثان حسب المعادالت اللفظیة االتیة:

 
 
 
 

 استعماالت االستیلین           
 في قطع تستخدم التي استلینیة االوكسي بالشعلة الشعلة المسماة تولید في واالوكسجین الغاز مزیج یستعمل -1

 .لحمھا أو المعادن
 .الخلیك وحامض البالستیك و المطاط من انواع صناعة في اولیة كمادة الغاز یستعمل -2

مع غاز االوكسجین وتستخدم في قطع المعادن  وھي الشعلة الناتجة من مزج غاز االستیلین الشعلة االوكسي استیلینیة :
 )1د2018, 1د2015(وزاري                             ولحمھا.      

=================================================================€È‡_oÍ˘^=F=⁄În˘^=€Èw‘ OH5H2CE=

وتعد مادة معروفة منذ امد طویل سابقا كان یحضر من تخمیر  ) alcoholاشتق اسمھا الالتیني (منھا كلمة عربیة 
الدبس او التمر اوعصیر العنب بمعزل عن الھواء حیث یتحول السكر بفعل انزیم الخمیرة الى سكر بسیط ثم یتحول  

 السكر البسیط بفعل انزیم الزایمیز الى كحول االثیل وثنائي اوكسید الكربون .

 
 مالحظة : یفصل الكحول عن محلولھ المائي بالتقطیر .

 طريقة تحضير كحول االثيل صناعيا
) مع الماء بوجود حامض الكبریتیك المركز 4H2Cیحضر كحول االثیل صناعیا من مشتقات النفط بتفاعل غاز االثیلین (

 وعوامل مساعدة اخرى (درجة حرارة وضغط).

 

 

  

 

 .واطئة حرارة درجة في ویتجمد الماء غلیان درجة من اقل غلیان درجة لھ سائل -1
 .ممیزة رائحة ذو سائل  -2
 .العضویة المواد من لكثیر جید مذیب -3
ً  باھت ازرق بلھب یشتعل -4  .الماء وبخار CO2 مكونا

      
 

 الوارنیش وانواع والعطور التجمیل مواد الصناعات والسیما من الكثیر في أولیة كمادة االثیل كحول یستعمل -1
 .الصناعي والحبر والمطاط

 یختفي اللون االحمر                               ماء البروم االحمر + استیلین     

      میثان ماء البروم االحمر +                                الیختفي اللون االحمر 

 

 وزاري

 تمھیدي 2017

  سكر بسیط                             كحول االثیل ثنائي اوكسید الكربون + 

 
 اثیلین               ماء                        كحول االثیل ( االیثانول )        

 انزیم الزایمیز 

4SO2H مركز 

 خواص كحول االثيل      

 3د2016,  1د2016تمھیدي و2015 وزاري  استعماالت كحول االثیل 
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    .والمشروبات الروحیة الدوائیة المركبات من كثیر في یستعمل -2
    

 .اخرى نفطیة مشتقات مع بخلطھ وذلك كوقود استعمالھ -3
 سام. وھو الجروح لتعقیم یستخدم محلول لیكون الیود من قلیل مع یخلط -4
 المعطل بالكحول عندئذ ویعرف الشرب ویعطل عن الصناعیة لالغراض رخیص بثمن االثیل كحول یباع -5

 عن تمییزه لغرض االصباغ وبعض كحول المثیل مثل الیھ السامة المواد بعض باضافة ذلك ویتم )السبیرتو(
  .االثیل النقي كحول

 ھو كحول االثیل الذي تضاف الیھ بعض المواد السامة مثل كحول المثیل وبض االصباغ لغرض       الكحول المعطل

 تمھیدي) 2019, 3د2014, 3د2013(وزاري            تمییزه عن كحول االثیل النقي ولتعطیلھ عن الشرب .  

 االصباغ) بعض الى باالضافة االثیل كحول الى المثیل كحول علل// تحویل الكحول االثیلي الى الكحول المعطل (او  اضافة

ً  كحولي كمشروب االثیل كحول استخدام ج/ لمنع   الصناعیة لالغراض واستخدامھ كمادة شربھ عند سام لجعلھ وایضا

 تمھیدي ) 2016(وزاري         .فقط     

 2د2015(وزاري على جسم االنسان بعد تناولھ كمشروب روحي .  س/ اشرح تأثیر الكحول االعتیادي (كحول االثیل )
 تمھیدي) 2018,

 في واضحة تغیرات حیث تحصل العصبي الجھاز مع العضلي الجھاز ترابط عدم على یعمل الكحول شرب انالجواب: 
 الجھاز خالیا عمل ابطاء الى یؤدي بالكحول الجسم تأثر الناتجة من التغیرات ھذه وان الحسي واالدراك والمزاج الشعور
 االطباء عیادات على الكحول على المدمنون یتردد لذلك االنسان بصحة جداً  مضر على شربھ واالدمان العصبي

 الكحول مدمنو یقترفھ الذي والسلوك الخاطئ االجتماعیة االضرار على عالوة یجلبھا التي االمراض لكثرة والمستشفیات
 والصحیة االجتماعیة اضراره من والتحقق كمشروب من استعمالھ للتقلیل عالیة ضرائب الحكومات بعض وتفرض

 .واالقتصادیة

 )COOH3CH(حامض الخلیك 
 تحضیره صناعیا -أ

 وعوامل مساعدة الكبریتیك حامض بوجود الماء مع االستیلین من تفاعل واسع نطاق على صناعیا الخلیك حامض یحضر
 .الخلیك حامض الى تكوین تؤدي التفاعالت من سلسلة تجري حیث اخرى

 خواص حامض الخلیك  -ب
 .الثلج مایشبھ الى )Co 18  (یتجمد في انھ اال االعتیادیة الحرارة درجات في سائل -1
 .نفاذة رائحة ذو -2
ً  الصودیوم ھیدروكسید مع یتفاعل -3  .الماء في الذائبة خالت الصودیوم ملح مكونا
 .كانت نسبة بأیة بالماء یمتزج -4

 6H6Cالبنزول ) البنزین (    
یمكن الحصول على البنزول من قطران الفحم الذي ھو احد مشتقات البترول وھو سائل سریع التبخر والبنزین  

 مركب ھیدروكاربوني  متكون من الكربون والھیدروجین فقط.

 علل / یشتعل البنزین (البنزول ) بلھب داخن جدا ؟

 الجواب :الحتواءه على نسبة كاربون عالیة . 
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 الفصل 
 

 ابسط مركب لسلسلة الھیدروكاربونات التي تدعى بالھیدروكاربونات العطریة (االروماتیة ). البنزین یعتبرمالحظة: 

 علل: لماذا یطلق تسمیة المركبات العطریة على المركبات االروماتیة ؟ 

 الجواب: نظراً لتمیز افراد ھذه السلسلة بروائح خاصة . 

 خواص البنزین       
 ) .c080التبخر یغلي في (سائل سریع  -1
 الیذوب في الماء . -2
 بخاره سام . -3

 تمھیدي)2012تمھیدي  , 2018(سؤال وزاري ما اھمیة البنزول                        استعماالت البنزین            

 یستعمل كمذیب لالصباغ والوارنیش ولكثیر من المشتقات المھمة صناعیا. -1
 یستعمل في انتاج المواد المبیدة للحشرات . -2
 یستعمل في صناعة النیلون ومساحیق التنظیف الحدیثة وغیر ذلك .  -3

 
 الفینول      

 الفینول النقي مادة صلبة عدیمة اللون ذو رائحة خاصة ومتلفة للجلد فأن سقط على الجلد سبب لھ حروق مؤلمة.

 س: كیف یمكن معالجة الحروق الناتجة من تأثیر الفینول .   

 الفینول. تأثیر لمعادلة الصودیوم لكاربونات بمحلول مخفف بغسلھا حدوثھا حال الحروق ھذه معالجة ج:  ویمكن

 استعماالت الفینول 

 الفینول مادة تذوب في الماء وتستعمل في 

 لتعقیم المرافق الصحیة تحت اسم حامض الكاربولیك . 9%)یستعمل محلولھ ( -1
مادة كیمیائة یمكن الحصول منھا على مشتقات مھمة كالمعقمات والمطھرات ومساحیق التنظیف  -2

 ومبیدات الحشرات والبالستیكات.
   

 اجوبة اسئلة الفصل 
 بالملزمة  5موجود صفحة  جواب السؤال االول

 بالملزمة . 4موجود صفحة  جواب السؤال الثاني

 جواب السؤال الثالث 

 الكربون  -أ
 مفردة  -ب

 لمیثانا -ج     

 اصرة ثالثیة -د      

 بالملزمة 8موجود صفحة  جواب السؤال الرابع
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 الفصل 
 

 بالملزمة  1موجود صفحة  جواب السؤال الخامس

 موجود متفرق في الملزمة جواب سؤال السادس 

 بالملزمة  10صفحة موجود جواب سؤال السابع والثامن 

 جواب سؤال التاسع أ

 
 الخاصیة

 
 غاز المیثان

 
 غاز االیثان

 
 غاز االستیلین

 
 اللون والرائحة

عدیم اللون ذو رائحة  عدیم اللون  عدیم اللون والرائحة
 كریھة  تشبھ رائحة الثوم 

 في الماء  الیذوب الیذوب في الماء  قلیل الذوبان في الماء  قابلیة الذوبان في الماء

 
اشتعالھا في الھواء بشكل 

 اعتیادي

 الھواء في یشتعل المیثان
 مكونا داخن غیر بلھب
 الكاربون اوكسید ثنائي

 وطاقة. والماء

 مع داخن بلھب فیشتعل
 .عالیة حرارة تولد

 بلھب فیشتعل
 حرارة تولد مع داخن
 .عالیة

تفاعلھا مع ماء البروم 
 االحمر

 ماء مع یتفاعل ال المیثان
 البروم

 البروم ماء مع یتفاعل
 االحمر لونھ ویزیل

 البروم ماء مع یتفاعل
 .لونھ ویزیل االحمر

 

 جواب السؤال التاسع  ب

 .ولحم المعادن قطع في تستخدم التي استیلینیة االوكسي الشعلة االستیلین مع االوكسجین یولد

 بالملزمة 11موجود صفحة  جواب السؤال العاشر

 الحادي عشرجواب السؤال 

 الماء  في الیذوب - أ     

 .مفردة تساھمیة أواصره مشبع ھیدروكاربون كونھ - ب    

 .قلیلة الھیدروجین الى الكاربون نسبة ألن -ج    

 جواب السؤال الثاني عشر

 یستدل على ان نسبة الكربون الى  الھیدروجین عالیة في كل من االستیلین والبنزین 

 

 

 
 


