






لمعرفة العناصر في كل أنبوب أتحقق من اللون الذي ينتجه 
 الموجودة في األنابيب. باأللوان وأقارنه



 



من المواد التي تجعل التجربة أكثر سهولة المواد المعدنية 
المصنوعة من الحديد، أما من المواد التي تجعل التجربة 

 أكثر صعوبة هي المواد الخشبية والمطاطية.

 







تتكون جميع المواد من وحدات بنائية هي 
ذرات العناصر وجميع المواد تتكون من 

 مجموعة من العناصر.

 

أما العنصر  ،ألن هذه المادة يمكن تجزئتها ال؛
لى مواد أصغر إفهو مادة ال يمكن تجزئتها 

 منها.



 هذا النموذج يمثل عنصر األكسجين.



مثل  عادب ال يظهر الذرات في ثالثة أبالكتا
 النموذج.



يمكنني تمثيل ذلك بتحريك كرات المعجون 
 الصغيرة من ذرة إلى أخرى.

الذرات أصغر أجزاء العنصر، أما الجزيء 
فيتكون من ذرتين أو أكثر وتكون الجزيئات 
لها خصائص تختلف عن خصائص الذرات 

 المكونة لها.

 

فالجزيئات تتكون من ذرات ومعظم  ،نعم
 .حجم الذرات فراغ

 

 





رمز العنصر يدل على اسم العنصر باللغة 
 اإلنجليزية أو اللغات القديمة.

 

العناصر في السطر األول تتبع الدورة السادسة 
في الجدول الدوري بعد عنصر الالنثانيوم 

ونظراً لتشابهها الكبير في الخواص فقد تقرر 
أن توضع في مربع واحد وألن المربع الواحد 

عت في أسفل الجدول مع ال يستوعبها فقد وض
اإلشارة إلى موقعها الحقيقي وكذلك السطر 
الثاني فهي تتبع الدورة السابعة بعد عنصر 

 األكتينيوم.



 فلز صلب عند درجة حرارة الغرفة. اليود ال





يشكل األكسجين والهيدروجين الماء ويشكل الماء 
نسبة كبيرة من تركيب األرض وأجسام 

 الحيوانات.

ر التي توجد في الحالة الصلبة أكثر من ألن العناص

العناصر في الحالتين السائلة والغازية فالعناصر 
األكثر كثافة توجد أسفل الغالف الجوي حيث 

تترسب في القشرة األرضية على اليابسة وتحت 
 الماء.



 .الذرة

 التفاصيل الفكرة الرئيسية

تتكون الذرات من 
ا مركزه نواة في

تحتوي على 
ت بروتونا

 ونيترونات.

تتحرك اإللكترونات 
 حول النواة.

معظم حجم الذرات 
 فراغ.

 



ألن العناصر يرتبط بعضها مع بعض  ال؛
أو مع غيرها من العناصر لتكوين مواد 

 جديدة لها صفات جديدة أيضاً.

 %23 نسبة األكسجين في الهواء بالكتلة =

كجم من  42كتلة الهواء الالزمة للحصول على 
 ن النقي =األكسجي

 كجم 255=  × كجم أكسجين  42 

 وحدة بناء المادة هي ذرة العنصر.







 .Oاألكسجين 

ألن له عالقة بتكوين الماء، واألكسجين  ؛(تكون الماء)ومعناه  Hالهيدروجين 
 (.مكون الحمض)ومعناه 

 

 )البورق(.رج منها ُسّمَي كذلك نسبة إلى االسم العربي للحجارة التي يُستخ :B البورون

اكتشف فريق من العلماء هذا العنصر بدراسة الحطام الناتج من انفجار  :Es أينشتنيوم
 القنبلة الهيدروجينية، وسموه بهذا االسم تقديًرا للعالم ألبرت أينشتاين.

 



 التوصيل للحرارة والكهرباء، المغناطيسية، المرونة، والقوة، القساوة واللمعان.



الخاصية 
 ستعملةالم

 
المادة 

 المستعملة

التوصيل 
 الحراري

البريق أو 
 اللمعان

القابلية 
 للتشكيل

القضبان 
 البالستيكية

ال توصل 
 الحرارة

ليس لها 
لمعان أو 

 بريق

غير قابلة 
 للتشكل

توصل  قضبان معدنية
 الحرارة

لها بريق 
 قابلة للتشكل معدني

ال توصل  قضبان زجاجية
غير قابلة  شفافة الحرارة

 شكلللت
أسالك ربط 

 فوالذية
توصل 
 الحرارة

لها بريق 
 قابلة للتشكل معدني

عيدان تنظيف 
 األسنان

ال توصل 
 الحرارة

ليس لها 
 بريق معدني

غير قابلة 
 للتشكل

 



 .القضبان المعدنية ورقائق األلومنيوم

 

 ورق األلومنيوم يعكس الضوء أكثر.

 

 سر.الرباط الفوالذي يتخذ شكالً جديداً دون أن ينك

 



تظهر خاصية اللمعان والتوصيل الحراري بوضوح في القضيب 
 المعدني ورقائق األلومنيوم.

الفلزات مرنة، والمعة، وموصلة جيدة  :خصائص الفلزات
 للحرارة، أما الالفلزات فلها الخصائص المضادة.

أختار عدة فلزات أخرى وأجري عليها نفس االختبارات 
ائج فنجد أن خصائص الفلزات السابقة ثم أقارن بين النت

تتشابه ولكنها تتنوع فبعض الفلزات أفضل من بعضها 
 في توصيل الحرارة والقليل من الفلزات هش وغير مرن.







التوصيل للحرارة والكهرباء  :تتشابه الفلزات في
 واللمعان والمرونة وقابلية الطرق.

 في اللون والقساوة والنشاط الكيميائي. :االختالف

 

تكون أكثر مقاومة للتشكيل  ةاألكثر قساوزات الفل
الخصائص التي تحمي الفلز من الخدش هي نفسها 

 التي تمنعه من الطرق أو االنحناء أو التشكل.

 



أتوقع أن ينكسر السلك النحاسي بعد عدد 
مرات ثني أكثر من عدد مرات ثني مشبك 

 الورق.

 مشبك الورق يخدش السلك النحاسي.

 



الورق أكثر قساوة؛  الفلز في مشبك
ألنه يخدش السلك النحاسي بينما 

السلك النحاسي أكثر مرونة وقابلية 
للتشكل؛ ألنه ينثني بسهولة أكثر من 

 مشبك الورق.

 

يستعمل األلومنيوم في صناعة أواني الطبخ؛ 
ألنه موصل جيد للحرارة، أما النحاس 

فيستخدم في صناعة األسالك الكهربائية؛ ألنه 
 لكهرباء ويسهل سحبه وتشكيله.موصل جيد ل

يمكن أن يشكل رقائق كرقائق األلومنيوم 

ويمكن أن يستعمل في بعض أنواع العمليات 
 الجراحية.

 



 حاالت المادة للعناصر الالفلزية هي الحالة الصلبة والسائلة والغازية.





كالً من الغازات النبيلة والفلور  :أوجه التشابه

الة الغازية في هي عناصر ال فلزية في الح
 درجة حرارة الغرفة.

الفلور نشط كيميائياً، أما  :أوجه االختالف
 الغازات النبيلة غير نشطة كيميائياً.

 ً من الفلزات  أشباه الفلزات هي أقل لمعانا

وأقل توصيالً للتيار الكهربي وتشبه الالفلزات 
 في أنها غير قابلة للطرق والسحب.

 





الالفلزات كل منهما يستعمل في العزل 

ومنها الكلور تستخدم بسبب تفاعلها 
الكيميائي أما أشباه الفلزات ومنها 

السليكون تستخدم بسبب خصائصها 
 الكهربائية.

فلزي في  يمكن أن نستخدم غاز ال
المصابيح الكهربائية مثل النيون 

واألرجون وقد نستخدمه في 
 البالون مثل الهيليوم.



رق والسحب الفلزات قابلة للط :االختالف
لها  –موصلة للتيار الكهربي والحرارة 

 لمعان.

قد تكون نشطة أو غير نشطة  :التشابه
 كيميائياً.

الالفلزات غير قابلة للطرق  :االختالف
ليس  –عازلة للكهرباء والحرارة  –والسحب 

 لها لمعان.

 

وذلك بتثبيت أسطوانة مملوءة جزئياً 
بالزئبق في غطاء الصندوق الخلفي 

سيارة وعند رفع الغطاء يتحرك الزئبق لل
إلى أسفل األسطوانة ويغلق الدائرة 
 الكهربائية فيسري التيار الكهربي.

 القابلية للطرق والسحب.



اللمعان، والقابلية للتوصيل  :خصائص الفلزات
الحراري والكهربائي، وسهولة تشكيلها بسبب 

 قابليتها للطرق والسحب.

بلة إلعادة التشكيل غير قا :خصائص الالفلزات
بالطرق أو السحب، والصلب منها قابل للكسر، 

 وليس لها رنين.

لها خصائص بين  :خصائص أشباه الفلزات
الفلزات والالفلزات. تشبه الفلزات في بعض 

الخصائص إال أنها تختلف عنها في خصائص 
أخرى؛ فهي غير المعة، وهي أيًضا أقل كفاءة 

رارة من الفلزات، في نقل التيار الكهربائي والح
 لذا تسمى شبه موصلة للتيار الكهربائي.



=  4×  155جم من السليكون تنتج ) 155
 شريحة. 455

=  055×  455شريحة =  455سعر 
 لاير سعودي. 255555

 

تقدم المجتمع باستخدام أشباه الفلزات فتم 
استخدام السيليكون وأشباه فلزات أخرى في 

وهذه صناعة شرائح أجهزة الحاسوب 
تطور صناعة  ياألساس ف يلشرائح ها

المعدات اإللكترونية بمختلف أنواعها؛ ألنها 
 ةللحاسوب إجراء العمليات الحسابي تتيح

 ورسم الصور والترجمة من لغة إلى أخرى.



 سيقل



 الخشب. –الجرافيت  –الحديد  –النحاس 

 

تعتبر شدة اإلضاءة دليالً على قدرة المادة على التوصيل الكهربائي ويستعمل النحاس في  ،نعم
 صناعة األسالك الكهربائية؛ ألنها جيدة التوصيل للكهرباء.

 

حيث تقل إضاءة المصباح عند اختبار المواد الغير جيدة التوصيل مثل  ،نعم
 الجرافيت وتنعدم إضاءة المصباح عند اختبار الخشب.

 



القابلية للطرق 
 ب.والسح

 النواة

 العنصر

 الفلزات

 الذرة

 شبه موصل  



 جزيء األكسجين.

 فلز. هذا العنصر ال

 

الفلزات موصالت جيدة للكهرباء فعند إمساك 
الشخص بالقضيب الفلزي عند حدوث الرعد 
 يؤدي إلى إصابة الشخص بصدمة كهربائية.

 

 

 



رة جًدا ال يمكن فالذرات صغي ؛العبارة خاطئة

 رؤيتها بالمجاهر العادية.

أصنف المادة تبعاً لخواصها مثل 

التوصيل الكهربي والحراري وحالة 
المادة واللمعان وقابلية الطرق 
 والسحب والمرونة والقساوة.





النحاس موصل جيد للكهرباء، وكذلك يسهل 
سحبه وتشكيله، وهذه الصفات تجعله مالئًما 

كهربائية، وقابلية الذهب لصناعة األسالك ال
للتشكيل بسبب قابليته للطرق والسحب وكذلك 

وجود صفة اللمعان به تجعله فلًزا مناسبًا 
 لصناعة المجوهرات.







 يتحول الجليد من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة.



 تبقى ثابتة

 لن تختلف كتلة الكوب بعد التسخين. ،ال

 ال تتغير كتلة الكوب.  



تتغير درجة حرارة الماء وال كتلة الكوب أثناء ال 
 انصهار الجليد.

تدعم المالحظات فرضيتي حيث أنه ظلت قراءة  ،نعم
مقياس الحرارة ثابتة أثناء انصهار الجليد كما لم تتغير 

 كتلة كوب الماء عندما تم وزنه على الميزان.

ة حرارة ال تتغير درجة حرارة الماء أثناء تجمده ولكن تتراجع درج
 الماء إلى تحت الصفر عندما يتجمد الماء بالكامل.

 الخطوات:

أضع كمية الماء في التجربة السابقة بعد انصهار مكعبات الجليد بشكل 
كامل في مجمد الثالجة وأقوم بتسجيل درجة حرارة الماء ثم أقوم 

 دقائق تقريباً. 0قراءات كل  0بتسجيل 

 النتائج هي:

لماء أثناء التجمد ولكنها تنخفض إلى ما تحت ال تتغير درجة حرارة ا
 الصفر عند تجمد الماء بصورة كاملة.



ال يفقد الغاز حرارة 
 عندما يتكاثف وتتحرك الجزيئات ببطء.





 يتكون الجليد في مجمد الثالجة. :الحقيقة

 يفضل شراء ثالجة ال تكون ثلجاً. :الرأي

 عندما تتحول إلى الحالة الغازية.



من الماء تمتص حرارة أكثر  غلي عينة
من انصهار عينة مساوية لها من الجليد 

فالخط األفقي المعبر الذي يمثل الغليان 
أطول بكثير من الخط األفقي الذي يمثل 

 االنصهار.



 يءيقل حجم البالون المملوء بهواء داف
 عند تبريده.

 .2يقل محيط البالون عنه في الخطوة 

د الهواء داخل عندما يبرد البالون يبر
البالون فتتحرك الجزيئات ببطء فتجعل 
الجزيئات قريبة بعضها من بعض فيقل 

 حجم البالون.



 الجليد يجعل المشروبات الغازية باردة. :الحقيقة

 طعمها غير لذيذ. :الرأي

 

ألنه عند تحول بخار الماء إلى ماء سائل 
 يفقد طاقة حرارية يكتسبها الجسم.





النكماش ال يسببان فقط حدوث التمدد وا :الرأي
 مشكالت.

يمكن استخدام التمدد كمؤشر على  :الحقيقة
 درجة الحرارة.

لكانت عند ارتفاع درجات الحرارة تتمدد 

أجزاء الرصيف ولعدم وجود فراغات يؤدي 
ذلك إلى تكسر الرصيف، أما في فصل الشتاء 

عند انخفاض درجة الحرارة تنكمش أجزاء 
 ات بين األجزاء.الرصيف فتتسع الفراغ



 رأي حقيقة

يتمدد الماء عند 
التجمد ويكسر 

الوعاء الذي يوجد 
 فيه.

وضع عبوة ماء 
مملوءة تماما بالماء 
في المجمد سلوكاً 

 خاطئاً.

 

 درجة االنصهار



ألنه تبقى درجة حرارة الماء ثابتة عند 
الغليان وإضافة المزيد من الحرارة تجعله 

جة حرارة الماء يغلي أسرع دون ارتفاع در
 حيث تستغل هذه الطاقة في تبخر الماء.

 

يُمكن أن تتغير حالة المادة عندما تكتسب 
طاقة؛ فتتحول المادة الصلبة إلى سائلة 

وتتحول المادة السائلة إلى غازية  (،انصهار)
وبعض المواد يُمكن أن تتحول من (. تبخر)

صلبة إلى غازية مباشرة عند اكتسابها 
وكذلك يُمكن أن تتحول (. يتسام)للطاقة 

حالة المادة عند فقدانها للطاقة؛ فتتحول 
وتتحول (، تكثف)المادة الغازية إلى سائلة 
 (.تجمد)المادة السائلة إلى صلبة 



عندما أعيش في هذه المناطق المتجمدة 
سأجد الجليد يطفو فوق سطح المحيطات 

يدوم طويالً فعند  والبحيرات ولكن هذا ال
ة الحرارة أعلى من درجة تجمد ارتفاع درج

الماء ينصهر هذا الجليد ويعود إلى المياه في 
البحيرات والمحيطات ثم عند انخفاض درجة 

الحرارة يعود تكون الجليد مرة أخرى 
وتختلف هذه المناطق عن المناطق األخرى 

في أنواع الحيوانات التي تعيش فيها 
وتستطيع تحمل البرودة القارصة كما تختلف 

اع النباتات التي تنمو في هذه المناطق أنو
 عن النباتات التي تنمو في المناطق األخرى.

 جرام من الماء 0.0لتحويل 

 جول 12435=2225×0.0=

 







تتفكك الروابط في المادة وتتكون روابط جديدة لتكون مادة جديدة ذات 
 خصائص مختلفة.



 أالحظ تكون مادة صلبة بيضاء داخل الكيس.

 

 ال تتغير



 هو التفاعل الكيميائي الذي يحدث. :المتغير المستقل في هذه التجربة
 هو كتلة المواد الداخلة في التفاعل. :المتغير التابع

 هي كمية كل محلول وغلق الكيس لحفظ الغازات بداخله. :المتغيرات الضابطة

 مجموع كتل المواد لم يتغير بالتفاعل الكيميائي.

  ضيتي فقياس كتلة الكيس بمحتوياته قبل حدوث التفاعلنعم تدعم البيانات فر

 = كتلة الكيس بمحتوياته بعد حدوث التفاعل الكيميائي.
 

 يمكن أن يتغير الحجم أثناء التفاعل الكيميائي. ال،
أجري نفس التفاعل السابق مع قياس حجم المواد قبل وبعد التفاعل باستخدام 

 المخبار المدرج.







ن يكون هناك عنصرين على ألنه يجب أ ؛ذرتان

 األقل في المركب.

 

تشير األسماء الكيميائية إلى العناصر 
الموجودة في المركب كما تدل الصيغ الكيميائية 

 على العناصر الموجودة في المركب ونسبها.





 تصبح قطعة النحاس المعة.

 

من مؤشرات حدوث تفاعل كيميائي 
 إزالة الصدأ وتغير لون قطعة النحاس

وضعها في محلول الملح والخل، عند 
كذلك عند تعرضها للهواء يتكون 

الصدأ مرة أخرى ويتغير لون قطعة 
النحاس وهذا أيضاً مؤشراً على 

 حدوث تفاعل كيميائي.



الخل مع بيكربونات  :المواد المتفاعلة
 الصوديوم.

الماء وثاني أكسيد الكربون  :المواد الناتجة
 وخالت الصوديوم.

 

ألن كل جزيء ماء  ؛ءجزي 12ينتج 
يحتاج إلى ذرة أكسجين وذرتين 

 هيدروجين.



يحقق الماء قانون حفظ الكتلة  ،نعم
 4حيث ينتج جزيئين من الماء بهما 

ذرات هيدروجين وذرتين أكسجين وهي 
نفسها عدد ذرات الهيدروجين 

 واألكسجين الداخلة في التفاعل.





ً  ،نعم ؛ تعتبر عملية طبخ البيض تغيراً كيميائيا
ألن لون كل من المح وبروتين األلبومين 

 سيتغير.

تغير لون الجذع وانطالق الحرارة والضوء 
يدل على أن احتراق األشجار بالنار تغير 

 كيميائي.



ينتج عن التغير في  :في الصورة اليمنى
 المادة راسب ويتغير لون المادة.

ينتج ضوء وحرارة  :في الصورة اليسرى
 ند تغير المادة.ويتحرر غاز أيضاً ع

 



 تتكون المركبات بفعل التفاعالت الكيميائية.

 تخزن الطاقة في جزيئات السكر في األوراق.



 المتفاعالت

 استنتج إرشاد النص

إزالة إحدى المواد 
المتفاعلة أثناء 

 التفاعل الكيميائي.

توقف التفاعل 
 الكيميائي.

 

تفقد الشمعة جزء من كتلتها حيث يتحول 
من ذرات الشمعة إلى الدخان والغاز جزء 

حتراق وكتلة الدخان والغاز المنبعث من اال
 المنبعث تساوي الكتلة المفقودة من الشمعة.



 1=  4÷  32=  نسبة الماء إلى الهيدروجين

 أمثال الهيدروجين 1الماء المتكون 

=  1×  155=  كمية الماء المتكونة
 كجم.155

 

يدل على حدوث  يتم تغير اللون للوحات وهذا
تفاعل الكيميائي وتغير اللون يسبب تلف 

 اللوحة.

 

تتفكك الروابط بين الذرات في الُمتفاعالت، 
وتتكون روابط جديدة بين الذرات لتكوين 

 النواتج.





 التسامي

 مادة متفاعلة

 تغيراً فيزيائياً.

 تمدد حراري.

تغيراً كيميائياً.

 مادة ناتجة.



الحالة الصلبة ثم أصبحت في كانت المادة في 
الحالة الغازية ومع ذلك لم يتغير من خصائصها 

 شيء.

العامل الذي يمكنني تغيره الفلز فيمكن 
استخدام عدة فلزات مختلفة، أما العوامل التي 

 سأقوم بتثبيتها فهي درجة حرارة الغرفة.

الفقاقيع دليل على حدوث تفاعل كيميائي 
 غير اللون.وهناك دالئل أخرى منها ت

 

ألن انبعاج العلبة أو ضربها قد يؤدي إلى 
تلف طبقة الطالء فيتفاعل الطعام المحفوظ 

 مع الفلز.

في المعادالت الكيميائية يكون عدد ذرات كل 
عنصر في المواد المتفاعلة يساوي عدد 

 الذرات الناتجة عن التفاعل للعنصر نفسه.

حيث تكونت مواد جديدة  ؛اإلجابة صحيحة
تختلف في صفاتها وخصائصها عن المواد 

 األصلية.

 



برادة الحديد التي وضعت في مكان 
حدث بها أيام  3رطب ومكشوفة لمدة 

 تغير كيميائي.

تغير لون طبقة الحديد إلى اللون البني 
كما أنه عند تقريب مغناطيس منها ال 

 تنجذب إلى المغناطيس.
 

يمكن أن تتغير المادة تغير فيزيائي 
حتفظ بخواصها بفعل الحرارة ويمكن وت

أن تتغير المادة كيميائيا خالل تفاعل 
كيميائي وينتج مادة جديدة تختلف في 

 خواصها عن المادة األصلية.





 :العناصر التي تُكّون هذا المركب هي
 األكسجين والحديد.

 .2=  عدد ذرات األكسجين
 .3=  عدد ذرات الحديد

د ذرات أحد يتغير المركب إذا تغير عد نعم،
العناصر أو جميعها؛ حيث يتكون مركب جديد 

 له صفات وخواص تختلف عن هذا المركب.
 



يتفاعل األكسجين مع الحديد في وجود الماء،  -
صدأ )  3O2Feلتكوين أكسيد الحديد 

 (.الحديد

 صدأ الحديد تغير كيميائي. -

 األدلة على حدوث هذا التغير الكيميائي: -
 ه وملمسه.يتآكل الحديد، ويتغير لون

 


