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ملزمة الكيمياء

الصف العاشر
ّ

المقدمة
الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله،
نضع بين أيديكم ّ
للصف العاشر في الفصل
ملخص مبحث الكيمياء ّ
الدراسي الثاّني.
ّ
ً
ّ
الملخص تماشيا مع رؤية جاللة الملك حفظه الله ،وتوجيهاته
جاء هذا
حق ّ
لبذل قصارى الجهود للمحافظة على ّ
الطالب في التّعليم،وحرصاً من وزارة
التربية والتّعليم على تعزيز التعلُّم ّ
اتي عند الطلبة ،وتنميّة مهارات المعلمين في
الذ ّ
استخدام الوسائل المناسبة في تحقيق التّعليم عن بعد ،وتعويض ّ
الطلبة عما فاتهم
من اكتساب المعرفة،أو المهارات أثناء فترة التعلّم عن بعد.
ُعرف التعلّم ّ
اتي بأًنّه اكتساب الفرد للمعلومات ،والمهارات ،والخبرات
ي ّ
الذ ّ
بصورة ذاتيّة ،وباالعتماد على نفسه ،والّتي تهدف إلى تحسين ،وتطوير شخصيّة
المتعلّم ،وقدراته ،ومهاراته عن طريق ممارسة مجموعة من األنشطة التّعليميّة
بمفرده.
الملخص من ثالث وحدات دراسيّة كما في كتاب ّ
ّ
الطالب
يتك ّون هذا
ّ
للصف العاشر لمبحث الكيمياء وهي :
الحسابات الكيميائيّة والطاقة في التفاعالت الكيميائيّة والكيمياء
العضويّة،وقد تض ّمنت أهم المفاهيم األساسيّة سواء الممتدة ،أي الّتي يعتمد عليها
ّ
الصف العاشر  ,كما
الصفوف الالحقة،أوالمنتهيّة والّتي تنتهي عند ّ
الطالب في ّ
اشتملت على المهارات الّتي تعمل على إثارة التّفكير لديهم من خالل عرض
الراجعة ّ
أنشطة أو صور  ,ث ّم يكون التّقويم ّ
للطالب عن مدى
اتي ليق ّدم التّغذية ّ
الذ ّ
تحصيله للمادة الدراسيّة،فيكون على استعداد للمرحلة القادمة بما لديه من معرفة،
ومهارات وقيم تُساعد على صقل شخصيته ،وإعداده للتّكيف ومواكبة التّطوير .
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ملزمة الكيمياء

الوحدة الرابعة
الحسابات الكيميائ ّية

الصف العاشر
ّ

الفصل

2

الرابعة :الحسابات الكيميائ ّية
ا ْل َو ْح َدة ّ

ّ
الملخص العلمي للدرس
المول والكتلة المول ّية

الدرس األول

ماذا سأتعلم؟
توضيح مفهوم كل من :المول والكتلة الموليّة.
توظيف مفهوم المول في الحسابات الكيميائيّة .

كيف ُيمكنك أن َتحسب عدد الدّقائق في ّ
كل
الصور الظاهرة؟
صورة من ّ

المفاهيم
المول و الكتلة المولية

المهارات
تطبيق الحسابات الكيميائيّة

أوّالً :المول والكتلة المول ّية

ّ
الشكل ( :) 1-1مقطع لجدول دوري

6

ملزمة الكيمياء

الصف العاشر
ّ

جسيمات صغيرة جدا
ال يمكن رؤيتها بالعين
المجردة او المجاهر

امول من الدقائق

من
افوغادرو من
تساوي عدد افجادرو

ذرات

الكتلة الذرية

الكتلة المولية

الكتلة
الجزيئية
جزيئات
تعتمد على الصيغة
الكيميائية

تدل على عدد الذرات
ونوعها الداخلة في تركيبها

7
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المول والكتلة المول ّية
سؤال ()1

الذ ّريّة التّقريبيّة ّ
لكل من ّ
بالرجوع إلى الجدول ال ّدوريّ  ،حدد الكتلة ّ
الذ ّرات اآلتيةFe ,Ca ,P :
ّ

مجموع الكتل الذرية
للذرات المكونة للمركب

 The Molar Massالكتلة الموليّة
واختالف وحدة القياس ووحدتها مول /غ

=

الكتلة الجزيئيّة
Molecular Mass

ادرس المثال اآلتي :
ولتوضيح ذلك
ْ
مثال ()1
احسب الكتلة الموليّة للماء  H2O؟
ُّ
الحل:كتلة مول من ذرات  16= Oغ

 .كتلة مول من ذرات  1 = Hغ

وعليه فإنّ  :كتلة مول من جزيء الماء يساوي مجموع الكتل الموليّة ّ
للذ ّرات المك ّونة لجزيء واحد من الماء أي
أن:
الكتلة المول ّية للماء = H2O
(عدد ذرات األكسجين  Xالكتلة المولية للـ ( + )Oعدد ذرات الهيدروجين  Xالكتلة المولية للـ )H

= ( 18 = )1 × 2 ( + ) 16×1غ/مول

الب ّد أنّك توصلت من خالل المثال السابق إلى ّ
أن الكتلة الموليّة للماء مساوية في قيمتها للكتلة الجزيئيّة لجزيء
الماء،ولكن وحدة القياس اختلفت ،فهي تقاس بالغرام ّ
ّ
لكل مول (الكتلة الموليّة ) ،وتقاس بوحدة الكتل الذريّة (للكتلة
الجزيئيّة).
8
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الصف العاشر
ّ

يُعبّر عن عدد ّ
الذ ّرات أو الجزيئات
الّتي كتلتها تساوي الكتلة الغراميّة
للعنصر أو الجزيء

يساوي عدد أفوغادرو
23
من ّ
الذ ّرات أو الجزيئات 10 x 6.02

المول
الكتلة
عدد الموالت =
الكتلةاملول ّية

يُمثّل العالقة بين كتلة المادة
وكتلتها الموليّة

أف ّكــــــر:
هل يُمكن معرفة عدد الموالت الموجودة في كتلة معيّنة من المادة،أو عدد ّ
الذ ّرات أو الجزيئات الموجودة فيها؟
اآلتي:
ادرس المثال
لتتعرف على ذلك
ّ
ْ
ّ
مثال ()2
ماعدد موالت  Naالموجودة في عيّنة منه ،كتلتها ( )460غراماً ؟
ّ
الحل:
بالرجوع إلى الجدول ال ّدوريّ نجد ّ
أن:
كتلة مول من  23= Naغ



ا مول من Na

الكتلة ال ُمعطاة =  460غ



عدد موالت Na

الكتلة
عدد الموالت =
الكتلة املول ّية

 460غ
إذن :عدد موالت = Na
23غ /مول

=  20مول

9
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المول والكتلة المول ّية
السؤال األول :ضع دائرة حول رمز االجابه الصحيحه فيما يلي :

 .1الكتله الذريه للعنصر تحتوي على عدد موالت يساوي :
أ  -واحد مول

ج  3 -مول

ب  2 -مول

د  -نصف مول

 .2نصف عدد افوغادرو من الموالت يساوي :
ب  -نصف مول

أ  -مول

ج  2 -مول

د  -عدد افوغادرو

 .3عدد ذرات البوتاسيوم في عينه كتلتها  39غ تساوي :
ب  ×2 -عدد افوغادرو

أ  -عدد افوغادرو

ج  -نصف عدد افوغادرو

د  -ال شيء

 .4ما كتلة (بالغرامات)  3مول من مركب ( )H2SO4بالرجوع للكتل الذرية للعناصر في الجدول الدوري:
أ 290 -

ب 294 -

ج 98 -

د3-

السؤال الثاني :ادرس المعادله الكيميائيه الموزونه اآلتية ،ثم أجب عن السؤال التالي بالرجوع الى
الجدول الدوري:
MnCl2 + 2H2O+Cl2



MnO2 + 4HCl

احسب كتلة  HClالالزمة لل ّتفاعل تماماً مع  25غ من  MnO2؟
ْ

10
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الصف العاشر
ّ

تقويم
ذاتي
العبارة

نعم

ال

أوضح مفهوم المول
أوضح مفهوم الكتلة المولية
أوضح عالقة المول بالكتلة المولية وعدد أفوغادرو
أوظف المول في الحسابات الكيميائية

11

الفصل

2

الرابعة :الحسابات الكيميائ ّية
ا ْل َو ْح َدة ّ

ّ
الملخص العلمي للدرس
الدرس َّ
الثاني

الحسابات الكيميائية بإستخدام ،المعادلة الموزونة
Equation Balance using Calculation Chemical

ماذا سأتعلم؟
توضيح مفهوم المعادلة الكيميائية الموزونة.

•

تطبيق الحسابات الكيميائيّة المتعلّقة بكمية المواد

المتفاعلة والناتجة.

كيف ُيمكن تحضير ال ّنحاس من خاماته
وحساب كميته ؟
المهارات

المفاهيم
المعادلة الكيميائية الموزونة

تطبيق الحسابات الكيميائيّة

المعادلة الكيميائ ّية الموزونة :

ّ
تدل على نسب عدد موالت المواد المتفاعلة والناتجة في التّفاعل ،أي النسب الك ّميّة للمواد المتفاعلة والناتجة

المواد ال ّناتجة

الموادالمتفاعلة

اآلتي:
أدرس المثال
وللتعرف على كيفيّة حساب كتلة إحدى المواد المتفاعلة أو النّاتجة من التفاعل،
ْ
ّ

الهيماتيت Fe2O3

12
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الصف العاشر
ّ

مثال( :)1يعد الهيماتيت  Fe2O3من أهم خامات الحديد،حيث يحضر الحديد من الخام عن طريق تفاعل
الهيماتيت Fe2O3مع أول أكسيد الكربون  COفي الفرن الالفح كما في المعادلة اآلتية:

2Fe + 3CO2
Fe2O3 + 3CO
أجب عن االسئلة ()1،2،3
 -1ماعدد موالت  COالالزمة للتفاعل تماما مع  15مول من الخام  Fe2O3؟
ُّ
الحل:
Fe2O3
CO
 1مول
 3مول
من المعادلة الموزونة
15مول
؟؟؟
السؤال
المطلوب في ّ
عدد موالت  COالالزمة للتفاعل =  45 = 3 ×15مول
 -2ما كتلة  Feال ّناتجة من تفاعل  10مول  Fe2O3مع ك ّم ّية كافية من  CO؟
ُّ
الحل:
Fe2O3
Fe
 1مول
 2مول
من المعادلة الموزونة
 10مول
؟؟؟
السؤال
المطلوب في ّ
عدد موالت  Feالالزمة للتّفاعل =  20 = 2 × 10مول
واآلنَ نجد كتلة  : Feكتلة  = Feعدد موالت  ×Feالكتلة الموليّة لـ  56 =Feمول 20 xغ/مول =  1120غ
 -3ما كتلة الهيماتيت الالزمة النتاج 5600غ  Fe؟
ُّ
الحل:
ً
أوال سنقوم بحساب عدد موالت Fe
 5600غ
كتلة Fe
=  100مول
=
عدد الموالت = Fe
 56غ/مول
الكتلة املول ّية Fe
واآلن نجد عدد موالت الهيماتيت Fe2O3كاآلتي:
من المعادلة الموزونة
السؤال
المطلوب في ّ
عدد موالت = Fe2O3

100
2

Fe
 2مول
 100مول

Fe2O3
 1مول
؟؟؟

=  50مول

واآلن نجد كتلة الهيماتيت:Fe2O3
كتلة  = Fe2O3عدد الموالت × الكتلة الموليّة =  8000 = 160 × 50غ
13
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الحسابات الكيميائ ّية باستخدام المعادلة الموزونة

سؤال :ادرس التفاعل االتي ،ثم أجب عن االسئلة التي تليه:

3CO2 +4H2O



C3H8 +5O2

أ ) احسب عدد موالت  CO2الناتجة من تفاعل  50مول من  O2مع مايلزمه من  C3H8؟
ب) احسب كتلة  H2Oالناتجة من تفاعل  880غ من  C3H8مع كمية كافية من  O2؟
24
جزي من  CO2؟
ج) احسب كتلة  C3H8الالزمة النتاج 10 X 42.14
ٔ
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الصف العاشر
ّ

تقويم
ذاتي
المعيار

نعم

ال

ّ
أوظف المعادله الكيميائيّه الموزونه في الحصول على نسب عدد
الموالت المواد المتفاعله والناتجه
أحسب كتله المواد المتفاعله والمواد النّاتجه بإستخدام المعادله
الكيميائيّه الموزونه
أميّز الكتلة الموليّة عن الكتلة الجزيئيّة من وحدة القياس
احسب عدد الذرات او الجزيئات الموجودة في كتلة معينة من المادة

15
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الصف العاشر
ّ

ا ْل َو ْح َد ُة الخامسة
الطاقة في ال ّتفاعالت الكيميائ ّية

17

الفصل

2

ا ْل َو ْح َد ُة الخامسة :الطاقة في التّفاعالت الكيميائ ّية

ّ
الملخص العلمي للدرس
تغ ّيرات الطاقة في التفاعالت الكيميائ ّية

الدرس ّ
األول

Energy Changes in Chemical Reactions
ماذا سأتعلم؟

توضيح مفهوم كل من تفاعالت طاردة
ّ
ماصة للطاّقة.
للطاقة وتفاعالت ّ
تصنيف التّفاعالت وفق تغيّرات ّ
الطاقة
المصاحبة لها.
غيرات في ّ
الطاقة المصاحبة
تقدير اهمية التّ ّ
للتّفاعالت الكيميائيّة في حياتنا.

ما أنواع ّ
الطاقة المصاحبة لل ّتفاعالت؟
الكيميائية
المهارات

المفاهيم
تفاعل طارد ّ
للطاقه.

التّصنيف

تفاعل ماص للطاّقه.

التّفسير
ربط المفاهيم

أَ ً
ول :تغ ّيرات الطاقة في التفاعالت الكيميائ ّية

ال ّتفاعالت الكيميائ ّية يرافقها تغ ّير في ّ
الطاقة يظهر بأشكال مختلفة

18
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الصف العاشر
ّ

ادرس الشكل المجاور ،ثم أجب عن األسئلة التي تليه :
نشاط :
ْ

 -1ما نوع هذا الّتفاعل من حيث التّغيّر في ّ
الطاقة المصاحبة؟
 -2هل يمكنك التنبؤ بما سيحدث عند زيادة تركيز أو عدد موالت كل من  H2و  CL 2على ك ّميّة الحرارة
المصاحبة للتّفاعل؟
 -3ماعالقة ك ّميّة ّ
الطاقة المصاحبة للتّفاعل بتراكيز المواد المتفاعلة ؟
الكيميائي الحاصل ؟
اكتب معادلة التّفاعل
-4
ْ
ّ
نستنتج اآلتي:

مواد ناتجة  +حرارة 

	
  

19
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تغ ّيرات الطاقة في التفاعالت الكيميائ ّية
سؤال :يتفاعل مول واحد من الهيدروجين  H2مع نصف مول من غاز االكسجين  O2النتاج مول

من الماء السا ِئل وطاقة حرارية مقدارها  258.8كيلوجول  .اكتب المعادلة الكيميأيية الحرارية التي توضح هذا
التفاعل؟
أف ّكــــــر:
تحتاج بعض التّفاعالت الكيميائيّة إلى طاقة حراريّة لحدوثها ،
ادرس المعادلة اآلتية ،وأجب عن األسئلة الّتي تليها :
	
  

حرارة CH3COOH+ NaHCO3 +

CH3COONa + H2O +CO2

 -1ما االختالف بين معادلة التفاعل أعاله ومعادلة التّفاعل ّ
الطارد للحرارة؟
 -2ما نوع هذا التّفاعل من حيث التّغيّر في الطاّقة المصاحبة؟
ماذا تستنتج؟

حرارة 2MgO +
20

	
  

2Mg+O2

CaO + CO2

حرارة
	
  

CaCO3

ملزمة الكيمياء
سؤال
الصورة
ّ

الصف العاشر
ّ

وأشكال ّ
نوع ال ّتفاعل ّ
الطاقة المرافقة له

تقويم
ذاتي
العبارة

نعم

ال

أصنف التّفاعالت الكيميائيّة وفق تغيّرات ّ
الطاقة المصاحبة لها
أعطي أمثلة على تفاعالت ماصة وأخرى طاردة ّ
للطاقة
أكتب المعادلة الكيميائيّة الحراريّة بصورة صحيحة
أقدرأه ّميّة التّفاعالت الكيميائيّة الّتي يصاحبها تغيّرات في ّ
الطاقة في
حياتنا

21
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الصف العاشر
ّ

السادسة
ا ْل َو ْح َد ُة ّ
الكيمياء العضو ّية

23

الفصل
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السادسة :الكيمياء العضو ّية
ا ْل َو ْح َد ُة ّ

ّ
الملخص العلمي للدرس
المر ّكبات الهيدروكربون ّية
Hydrocarbons Compounds

األول
الدرس َّ

ماذا سأتعلم؟
توضيح مفهوم المركبات الهيدروكربونيّه .
التّمييز بين الهيدروكربونات المختلفة.
َتسميه المركبات الهيدروكربونيّة.
الصيغه الجزيئيّه لأللكانات.
كتابه ّ
رسم الصيغ البنائية للمركبات
الهيدروكربونيّه.
للصيغه الواحدة.
رسم متصاوغات مختلفه ّ

ما هي الهيدروكربونات ؟
المهارات

المفاهيم
المركبات الهيدروكربونيّة ،المركبات

التّمييز

الهيدروكربونيّة المشبعه ،الصيّغه الجزيئيّة.

التّفسير

الصيغه البنائيّة ،المتصاوغات
ّ

الرسم
ّ
ربط المفاهيم

الهيدروكربونات

مركبات عضويه تتكون من الكربون  Cواهليدروجني  Hفقط.

24

ملزمة الكيمياء

الصف العاشر
ّ

ذ ّرة الكربون
تكون روابط
ّ

ثنائ ّية

C

ثالث ّية

أحاد ّية

C

C

C

C

C
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ّ
المركبات الهيدروكربون ّية Hydrocarbons Compounds

تصنف المركبات الهيدروكربون ّية تبعاً لنوع ال ّروابط الموجودة بين ذ ّراتها

المركبات العضوية
الهيدروكربونية
األروماتية
(العطرية )

غير المشبعة
(روابط ثنائية أو ثالثية)
المشبعة
(روابط أحادية)

ألكين

تشتق من
ألكاين
األلكانات

أف ّكــــــر:
 -1ماهي الصيغة الجزيئيّة العامة لأللكان ؟
 -2كيف يسمى األلكان ؟

26

مركب البنزين

ملزمة الكيمياء

الصف العاشر
ّ

ألكان

الصيغة الجزيئ ّية العامة
هي :
CnH2n+2

وينتهي بالمقطع
بـ ( ان )

الصيغةُ الجزيئية

األلكان
اس ُم
ِ
ميثان

C2H6

إيثان

CH4

C3H8

بروبان

C4H10

بيوتان

C5H12

بنتان

C6H14

هكسان

C7H16

هبتان

C8H18

أوكتان

نشاط :
يبين الشكل اآلتي الصيغة البنائية لكل من الميثان  ،CH4وااليثان  C2H6أدرسهما ،ث ّم أجب عن األسئلة الّتي
تليهما:

الميثان

اإليثان
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ّ
المركبات الهيدروكربون ّية Hydrocarbons Compounds

 -1ماعدد ّ
الذ ّرات الّتي تحيط بذرة الكربون في الميثان  CH4؟
ذرة كربون في االيثان C2H6؟
الروابط المحيطة بكل ّ
 -2ماعدد ّ
الروابط التساهميّة في ّ
كل من المركبين ؟
 -3مانوع ّ
الصيغ ؟
 -4ماذا تسمى هذه ّ

استنتاج

ّ
الذرات المكونة للمركب وعددها
الصيغة البنائيّة
للمركب هي تعبيرعن نوع ّ
وكيفية توزيعها في الفراغ.
الصيغ البنائيّة اآلتية ،ث ّم أجب عن األسئلة التي تليها:
أف ّك
ْ
ــــــر:ادرس ّ

)1(......................................................)2(.....................................
الصيغة الجزيئيّة لكل منهما؟
الصيغتين ؟ اكتب ّ
•هل يختلف عدد ذرات  Cو  Hفي ّ
الصيغة رقم ( )1؟
•ماعدد ذرات الكربون المتّصلة على شكل سلسلة في ّ
الصيغة رقم ( )2؟
•ماعدد ّ
ذرات الكربون المتّصلة على شكل سلسلة في ّ
•إذا علمت ّ
الصيغ يُطلق عليها متصاوغات ،اقترح تعريفا لها ؟
أن هذه ّ

المتصاوغات
مركبات ذات صيغة جزيئيّة واحدة لكنّها تختلف في صيغتها البنائيّة

سؤال:
•أي المركبين ّ
تتوقع ْ
أن يكون له عدد أكبر من المتصاوغات  :البنتان أم الهكسان ؟ ولماذا ؟
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ملزمة الكيمياء

الصف العاشر
ّ

تقويم
ذاتي
العبارة

نعم

ال

أوضح المقصود بكل من الهيدروكربون ال ُم ْشبع وغير ال ُم ْشبع.
أميّز بين األلكان واأللكين واأللكاين حسب نوع الرابطة بين
ذرات الكربون C
أسمي األلكان ذو الصيغة الجزيئيّة الّتي تحوي ّ
أقل من ( )10ذرات
كربون
الصيغ البنائيّة لأللكان
أرسم ّ
الصيغ الجزيئيّة لأللكان
الصيغ البنائيّة لمصاوغات بعض ّ
أرسم ّ
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الفصل
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السادسة الكيمياء العضو ّية
الوحدة ّ

ّ
الملخص العلمي للدرس
األلكينات واأللكاينات

الدرس الثاني

ماذا سأتعلم؟
توضيح مفهوم األلكينات واأللكاينات.
التّمييز بين األلكينات واأللكاينات عن طريق
الصيغه الجزيئيّه.
ّ
الصيغه البنائيّه لأللكينات واأللكاينات.
رسم ّ
رسم متصاوغات مختلفه لألكينات واآللكاينات.

المكونة للبالستيك؟
ما المادة األساس ّية
ّ
المهارات

المفاهيم
األلكينات.

التّفسير

األلكاينات.

ربط المفاهيم
التمييز

المركبات الهيدروكربون ّية غير المشبعة هي مركبات عضوية أما تحتوي رابطة ثنائ ّية أو ثالثية بين
ذرتي كربون في المركب.
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ملزمة الكيمياء

الصف العاشر
ّ

مركبات
هيدروكربون ّية
غير ُمشبعة

ألكاينات

ألكينات

نوع
الرابطة

نوع
الرابطة

تساهم ّية ثالث ّية

تساهم ّية
ثنائ ّية

C

C

C

C

سؤال
ادرس ّ
ثم أجب عن األسئلة اآلتية:
ْ
الشكل املجاورّ ،
 -1ماعدد ذرات الكربون واهليدروجني يف املركّب ؟
ذرة الكربون يف ّ
الشكل ؟
الروابط ا ّلتي ّ
تكوهنا ّ
 -2ماعدد ّ
ذريت الكربون يف املركّب ؟
الرابطة التّسامه ّية بني ّ
 -3مانوع ّ
 -4هل يعدّ املركّب ( مشبع أم غري مشبع ) وملاذا ؟
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األلكينات واأللكاينات

األلكينات

األلكينات

الصيغة الجزيئ ّية العامة
هي :
CnH2n

وينتهي بالمقطع
بـ ( ين )

الصيغةُ الجزيئية

اس ُم األلكين

C2H4

إيثين

C3H6

بروبين

C4H8

 -1بيوتين

C5H10

 -1بنتين

C6H12

 -1هكسين

C7H14

 -1هبتين
يشير ال ّرقم (  ) 1إلى موقع
ال ّرابطة الثنائ ّية في األلكين

الصيغ البنائيّة اآلتية ،ث ّم أجب :
أف ّكــــــر:
ُ
أدرس ّ

()1

()2

سؤال
•ما عدد ذرات الكربون والهيدروجين في ّ
كل صيغة بنائيّة 1و  2و 3؟
ذرتي الكربون المرتبطتين برابطة ثنائيّة ؟
•عيّن ارقام ّ
الصيغة الجزيئيّة ّ
الصيغ البنائيّة 1و  2و3؟
لكل من ّ
•ما ّ
32
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ملزمة الكيمياء

الصف العاشر
ّ

استنتاج
وجود صيغ بنائيّة مختلفة لنفس الصيغة الجزيئيّة يسمى تصاوغ
نشاط
ادرس ّ
الشكل المجاور ،ث ّم أجب عن األسئلة اآلتية :
ْ
ّ
المركب ؟
 -1ماعدد ذرات الكربون والهيدروجين في
الروابط التي تك ّونها ذرة الكربون في ّ
الشكل ؟
 -2ماعدد ذرات ّ
ّ
المركب ؟
ذرتي الكربون في
الرابطة التّساهميّة بين ّ
 -3مانوع ّ

ّ
المركب ( مشبع إم غير مشبع ) ولماذا ؟
 -4هل يع ّد

هذا ال ّنوع من المركبات يسمى األلكاينات

أاللكاينات

الصيغة الجزيئ ّية العامة
هي :
CnH2n-2

وينتهي بالمقطع
بـ ( اين )

الصيغةُ الجزيئية

اس ُم األلكاين

C2H2
C3H4
C4H6
C5H8

C6H10
C7H12
C8H14

إيثاين
بروباين
 -1بيوتاين
 -1بنتاين
 -1هكساين
 -1هبتاين
 -1أوكتاين
يشير ال ّرقم (  ) 1إلى موقع
ال ّرابطة الثالث ّية في االلكاين
33
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األلكينات واأللكاينات

أفكــــــر:
الصيغ البنائ ّية المحتملة لسلسلة من البيوتاين.C4H6
 -1ارس ْم ّ
الصيغ ال ّناتجة ؟
 -2ماعدد ّ
الصيغ ؟
 -3بماذا تختلف هذه ّ
الصيغ؟
 -4ماذا تسمى هذه ّ

34

ملزمة الكيمياء

الصف العاشر
ّ

تقويم
ذاتي
العبارة

نعم

ال

ّ
أوضح المقصود بكل من األلكينات واأللكاينات.
أميّز بين األلكينات واأللكاينات.
أسمي األلكينات واأللكاينات تسميّة صحيحة.
الصيغ البنائيّة لأللكينات واأللكاينات .
أرسم ّ
أميّز المتصاوغات.
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إجابات األسئلة الواردة في المحتوى

الوحدة ال ّرابعة /الحسابات الكيميائ ّية
األول
الدّرس ّ
سؤال صفحة 8
 40 = Caغ

31 = P -1غ ،

،

56 = Feغ

سؤال صفحة 10
رقم الفقرة

1

2

3

4

اإلجابة

أ

ب

ب

أ

ني
ّ
السؤال الثاّ ّ

أوال :نحسب عدد موالت  MnO2بإيجاد كتلته الموليّه ،واستخدام قانون عدد الموالت .
ّ
الكتلة الموليّة = ( 87 = ) 55 ×1 + 16×2غ /مول .
عدد الموالت= الكتلة /الكتلة الموليّة =  0.28 = 87/25مول .
ثانياً.:يتبيّن من المعادله الموزونه انه  1مول من ّ
مركب  MnO2يتفاعل مع 4مول من حمض  , HClوعليه فإن:
عدد موالت الحمض = عدد موالت 4 × MnO2
عدد موالت الحمض = 1.15= 4×0.28مول
ثالثاً :من قانون عدد الموالت يُمكننا إيجاد الكتله بالنّسبة للحمض
الكتلةالموليّه  36.5= 35.5 × 1+ 1× 1 = HClغ/مول
كتلة  = HClعدد موالت  × HClكتلته الموليّه .
كتلة  42 = 36.5 × 1.15 = HClغ
36

إجابات األسئلة الواردة في المحتوى
الوحدة ال ّرابعة /الحسابات الكيميائ ّية.
الدّرس الثاني
سؤال صفحة 14

أ) عدد موالت  CO2النّاتجة من تفاعل  5مول من األكسجين=  30 = 50 × 3مو ل
5
ب) عدد موالت  20= 880/44 = C2H8مول .
عدد موالت  80 = 20 × 4 = H2Oمول .
كتلة  1440 = 18 × 80 = H2Oغ.
عدد الجزيئات
____________
ج ) عدد موالت = CO2
عدد أفوغادرو

24
10 × 42.14
______________
=  70مول.
عدد موالت = CO2
23
10 × 6.02

70 × 1
عدد موالت  23.3 = __________ = C3H8مول.
3
كتلة  1025.2 = 44 × 23.3= C3H8غ.
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إجابات األسئلة الواردة في المحتوى

الوحدة الخامسة /الطاقة في التفاعالت الكيميائ ّية
نشاط صفحة 19
 -1تفاعل طارد ّ
للطاقة .
 -2تزداد ك ّميّة الحرارة المصاحبة للتّفاعل .
 -3طرديّة
2HCl + 184.6kJ -4

Cl2

سؤال صفحة 20
H2O + 258.8 KJ

سؤال صفحة 20
افكر
ّ 1الطاقة تُكتب مع المتفاعالت .
2ماص ّللطاقة .

38
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ملزمة الكيمياء

الصف العاشر
ّ

إجابة السؤال صفحة21
الصورة
ّ

نوع ال ّتفاعل وأشكال ّ
الطاقة المرافقة له
كيميائي طارد
يحدث داخل البطار ّية تفاعل
ّ
ّ
للطاقة الكهربائ ّية

احتراق شريط المغنيسيوم
طارد ّ
ّ
والضوئ ّية
للطاقة الحرار ّية
البناء ّ
وئي في ال ّنبات
الض ّ
ماص ّ
للطاقة ّ /
الضوئ ّية
عمل ّية الخبيز( تحلل كربونات الصوديوم
الهيدروجين ّية البيكنغ باودر)
ماص ّ
للطاقة الحرار ّية
الكهربائي للماء
التحليل
ّ
ماص ّ
للطاقة الكهربائ ّية
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السادسة الكيمياء العضو ّية
الوحدة ّ
إجابات األسئلة الواردة في المحتوى

األول
الدّرس ّ
سؤال النشاط صفحة 28
 4 )1ذرات

 4 )2روابط

 )3تساهميّة أحادية

 )4صيغ بنائيّة

سؤال أفكر 28
افكر
 )1الC4H10،
4 )2
3 )3
 )4المتصاوغاتّ :
مركبات ذات صيغة جزيئيّة واحدة ،لكنّها تختلف في صيغتها البنائيّة.

سؤال صفحة 28
ذرات الكربون عددها (. C6H14 )6
الهكسان له عدد أكبر من المتصاوغات؛ألنّه يحوي عد ًدا أكبر من ّ
سؤال صفحة 31
1-عدد 2 = C

 ,عدد4 = H

الروابط = 4
2عدد ّ3تساهميّة ثنائيّة4-غير ُمشبع  .الحتوائه على رابطة ثنائيّة .
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ملزمة الكيمياء

الصف العاشر
ّ

سؤال صفحة 32
افكر
1-عدد 4 = C

 ,عدد 8 = H

ّ
ّ
ذرتي  2و3
الرابطة الثنائيّة بين ذرتي  1و 2وفي
2فيالرابطة بين ّ
المركب  1موقع ّ
المركبين  2و 3موقع ّ
C4H8 3سؤال صفحة 33
نشاط
1-عدد 2 = C

 ,عدد2 = H

الروابط = 4
2عدد ّ3تساهميّة ثالثيّة4-غير مشبع؛ الحتوائه على رابطة ثالثيّة.

سؤال صفحة 34
افكر
1-

2الرابطة الثالثيّة
 3تختلف بموقع ّ 4-متصاوغات
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