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المقدمة
الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله،
الثّاني.

راسي
ف التّاسع في ْالفصل ال ّد
للص ِ
َن ُ
بحث ال ِكي ْم َياء ّ
ضع بين أيْديكم ُملخص َم َ
ّ

تماشيًا مع ُر ْؤيّة جاللة ال ْملك حفظ ُه الله وتوجيهات ِه لِ ْ
بذل
َجاء هذا ال ُملخص ِ
ُقصارى ْالجهود للمحافظ ِة على َح ّق ّ
صا من وزارة التَّربيَّة
الط ْالب في التّعليمِ ،
وح ْر ً
الذاتي ِع ْند َّ
والتَّعليم َعلى َت ْعزيز التَّعلم َّ
الطلبة وتنميَّة َمهارات ْالمعلّمين في استخدام
ْالوسائل ْالمناسبة في َتحقيق التَّعليم َع ْن بُعدَ ،وتعويض َّ
الطلب ِة ِما َفاتهم من اِ ْكتساب
ْالمعرفة أَو ْالمهارات أَثناء فترة التَّعلم عن بُعد عبر َمنصة درسك أو موا ِقع أنشأَها
راسي الثّاني .
ْالمعلّمون َم ْشكورين ِل ْستمرار َعمليَّة التَّعليم لِ ْل َفصل ال ّد
ّ
والمهاراتْ ،
اتي بأًنّه اِ ْكتساب ْالفرد لِ ْلمعلوماتْ ،
يُعرف التّعلّم ّ
والخبرات
الذ ّ
وب ْالعْ تماد على نفس ِه ،والّتي تهدف إلى تحسين ،وتطوير شخصيَّة
َ
بصورة ذاتيَّة ِ
ْال ُمتعلّمَ ،و ُقدراته ،ومهاراته عن طريق ُممارسة مجموعة من ْال ْنشطة التَّعليميَّة
ِب ٌمفرده.
وحدَتين دراسيتين َكما في كتاب َّ
َّ
الطالِب
َيتك َّون هذا
الملخص من ْ
وض ْ
للصف التّاسع لمبحث ال ِكي ْم َياء وهما :ال ِكي ْم َيا ُء ْال َكهربائيَّة ْ
وال ُح ُم ُ
اع ُد،
وال َق َو ِ
ّ
وقد تضمنت أهم المفاهيم ْالساسيّة سواء الممتدة والّتي يعتمد عليها ّ
الط ْالب في
الصفوف ّ
اللحقة ،أو المنتهيّة والّتي تنتهي عند الصف التّاسع ،كما اِ ْشتملت على
ْالمهارات الّتي تعمل على إثارة التّفكير لَدى ّ
الطلبة من خالل عرض أنشطة و
الراجعة َّ
صور ،ثم يكون التّقويم ّ
للطالب َعن َتحصيله للما َّدة
اتي ليق ّدم التّغذيّة ّ
الذ ّ
هارات وقيم
ال َّدراسيَّةَ ،فيكون َعلى اِ ْستعدا ٍد لِ ْلمرحلة ْالقا ِدمة ِبما لَدي ِه ِمن معرف ٍة و َم
ٍ
ص ْقل شخصيَّته وإِعْ داده للتكيّف و ُموا َكبة التّطوير.
تُساعد على َ
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الوحدة ّ
ثة
كيمياء ا ْل َكهربائ َّية
ا ْل
ُ

الصف التاسع
ّ
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9

ياء ا ْل َك ْه ُربا ِئ ّية
يم ُ
ا ْل َو ْح َدة ال ّثالثة :ا ْل ِك ْ

ّ
الملخص العلمي للدرس
وال ْخ ِتزال
َتفاعُ الت ال َّتأَ ْك ُسد ْ ِ

الدرس األول

ماذا سأتعلم؟
وال ْخ ِتزال
توضيح مفهوم كل من :التَّأَ ْك ُسد ْ ِ
والتّفاعُ الت ْال َك ْه ُر ِكيميائيَّة.
ِكتابة معادالت تمثّل تفاعالت التَّأَ ْك ُسد

وال ْخ ِتزال.
ِْ

المفاهيم
التَّأَ ْك ُس ُد

كتابة ال ُمعادالت.

ال ْخ ِت ُ
زال
ِْ

التَّفسير.

التَّ
ُ
فاعالت ْال َك ْه ُر ِكيميائيَّة

6

كيميائ ّية؟
ما عالقة ا ْلكهرباء بال َّتفاعالت ا ْل ْ
المهارات
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جمموع عدد ْ ِ ِ
ْتونَات ا ّلتي تكتسبها ذرات ا ْلعنرص
اللك ُ ُ
الذي اختزل يف تفاعل ما جيب أن يكون مساو ًّيا ملجموع
عدد ْ ِ ِ
ْتونَات ا ّلتي تفقدها ذرات ا ْلعنرص الذي
اللك ُ ُ
تَأك َْسدَ يف التفاعل نفسه.

ال َّتفاعُ الت ا ْل َكهْ ُر ِكيميائ َّية :هي تفاعالت تأكسد واختزال
يرافق حدوثها إنتاج طاقة َكهْ ُربا ِئ ّية أو استهالكها.
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فاعالت ال َّت َأ ْك ُسد وا ْل ِاخْ ِتزال
َت ُ
لتوضيح مفهوم التأكسد واالختزال لندرس المثال اآلتي:
مثال :
ُ
وينتج أكسيد المغنيسيوم كما في المعادلة اآلتية:
يتفاعل المغنيسيوم مع ْالكسجين
ُ

)2Mg(s) + O2(g)  2MgO(s
الذري لذرة  ، 8 = Oفعند التّوزيع ْاللكتروني ّ
الذري لذرة ْ ،12=Mg
والعدد ّ
فإذا علمت أن ْالعدد ّ
لكل من
ِ
ّ
الذرتين ،نجد َّ
ذرة المغنيسيوم تمتلك إِ ْلكترونين بغالفها ْالخارجي ولِ َت ْستقر تفقدهما أَ ْي تتأكسد ،وتتح َّول إلى
أن َّ
أيونات ثنائيّة موجبة  Mg2+كما في معادلة ال َّتأَ ْك ُسد:

+ 2e-

2+

Mg

Mg 

بينما َّ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اللكترونين أَ ْي
ذرة الكسجين في غالفها الخارجي ستَّة إِلكترونات ينقصها إِلكترونين لتستقر فتكسب ِ

ال ْخ ِتزال:
تختزل ،وتتحول إلى أيونات ثنائيّة سالبة  Oكما في معادلة ْ ِ
2-

2-

O

O +2e- 

سؤال:
في ال َّتفاعل اآلتي:
2+

) Zn(aq) + Cu(s

2+

)Zn(s) + Cu(aq

الذ َّرة الّتي تأكسدت َّ
-1حدّد َّ
والذ َّرة الّتي اختزلت.

Zn

ال ْخ ِتزال لِل َّتفاعل.
 -2اكتب معادلة ال َّتأَ ْك ُسد ومعادلة ْ ِ

Cu2+
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تقويم
ذاتي
العبارة

نعم

ال

أُ ّ
وض ُح ْالمقصو َد بالتَّفاعالت ْال َك ْه ُر ِكيميائيَّة.
أُ ّ
وض ُح ْالمقصو َد بعمليّة التَّأَ ْك ُسد.
أُ ّ
ال ْخ ِتزال.
وض ُح ْالمقصو َد بعمليّة ْ ِ
وال ْخ ِتزال.
أَ ُ
كتب معادالت التَّأَ ْك ُسد ْ ِ

9

2

9

ياء ا ْل َك ْه ُربا ِئ ّية
يم ُ
ا ْل َو ْح َدة ال ّثالثة :ا ْل ِك ْ

ّ
الملخص العلمي للدرس
ا ْلخاليا ا ْل َكهْ ُر ِكيميائ َّية وا ْلخل َّية ا ْل ِغ ْلفان َّية

الدرس َّ
الثاني

ماذا سأتعلم؟
توضيح مفهوم ٍّ
كل من:
ُ
ِ

ْالخاليا ْال َك ْه ُر ِكيميائيَّة ْ
والخليّة ْال ِغ ْلفانيَّة.
بنا ُء خليَّة ِغ ْلفانيّة َبسيطة.
ُ
كتابة ال ُمعادالت ال ِكيميائيّة ْالحادثة ِع ْند
ْ
كلي في ْالخليّة ْال ِغلفانيّة
ال ْقطاب ومعادلة التفاعل ْال ّ
المفاهيم
ْالخاليا ْال َك ْه ُر ِكيميائيَّة

التّركيب

ْالخليّة ْال ِغ ْلفانيّة

مالحظة
ْال َ

ْالمص َعد

التّمييز

ْال َم ْه ِبط

ْال َقنطرة ْال ِم ْلحيّة

10

الطاقة الّتي تحدُث في ا ْل ّ
تحوالت ّ
بطار ّيات؟
ما ّ
المهارات
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ا ْل َخاليا ا ْل َكهْ ُر ِكيميائ َّية
ا ْلخاليا ا ْل َكهْ ُر ِكيميائ َّيةِ :هي ْ َ
ُ
وعين
تحدث فيها التَّفاعُ الت ْال َك ْه ُر ِكيميائيَّة ،وتُقسم إلى َن
ال ْوعيَّة الّتي
ِ
ُهماْ :الخاليا ْال ِغ ْلفانيَّة َ
وخاليا التَّ ْحليل ال َك ْه ُربا ِئ ّي.

ا ْل َخلَّ ُ
ٌ
ُ
تفاعل تأكسد واختزال تلقائي يؤدي إلى إنتاج تيار كهربائي حيث
يحدث فيها
ية ا ْل ِغ ْلفان َّية:
تتحول الطاقة الكيميائية في التفاعل إلى طاقة كهربائية.

ً
وبما أن الفلزات تتفاوت في قدرتها على فقد اإللكترونات ؛ فإن ْال ُّ
صع ُد
كثر
فلز ْال ُ
نشاطا َيتأَ ْكس ُد ،ويمثِّل ْال َم ْ
ً
نشاطا تُ ْخ ُ
فلز ْال ِّ
في ْالخليّة ْال ِغ ْلفانيّة ،وأَيو َنات ْال ِّ
تزل وتمثِّل ْال َم ْه ِبط في الخلية ْال ِغ ْلفانيّة.
قل
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ا ْلخاليا ا ْل َك ْه ُر ِكيميائ َّية وا ْلخل َّية ا ْل ِغ ْلفان َّية
َن ٌ
شاط :ا ْلخل َّي ُة ا ْل ِغ ْلفان َّية
SO42- 2 Na+

2eCu2+ Cu

SO42-

Zn2+
SO42-

2e-

Zn

ؤشر ْ َ
اقب حرك َة ُم ِّ
وضحة في َّ
تُس َّمى ال ّدرا ُة ال َك ْه ُربا ِئيّة ْال ُم َّ
المي َتر.
الشكل أَعاله َخلي ًَّة ِغ ْلفاني ًَّةَ .ر ْ
السبب؟
• َماذا تُالحظ ؟ و َما َّ
مؤش ُر ْ َ
ُّ
ُ
ْ
يتحرك ِّ
صفيحة
اللِ ْكتُ ُرو َنات عبر ْال
ِ
سالك من َ
الميتر ِبا ْتجاه َ
صفيحة النّحاسِ ،م َّما يدل على ا ْنتقال ِ
صفيحة النّحاس.
ْالخارصين إلى َ
بالرجوع إلى ِس ْل ِسلَ ِة َنشاط ْال َّ
فلزات:
ّ ِ
ْ
اللِ ْكتُ ُرو َنات ؟ ولماذا ؟
•أي ّ
الصفيحتين مصدر ِ
ً
ْ
ً ْ ْ
نشاطا في ِس ْلسلة نشاط ْال َّ
اللِ ْكتُ ُرو َنات من النّحاس.
ْالخارصين؛ ألنه ْالكثر
فلزات؛ ْ
أي أنَّه أكثر َميل لِفقد ِ
يحدث عند صفيحة ْالخارصين؟ َماذا يُسمى ؟ ْ
ُ
اكتب معادل َة التَّفاعل.
•ما التّفاعل الَّذي
2+
(Zn )aq
+ 2eصعد) :
Zn(s) 
التَّأَ ْك ُسد ( ْال َم ْ
اكتب ُمعادلة التَّفاعل.
•ما التّفاعل الذي يحدث عند صفيحة النّحاس؟ ماذا تُسمى ؟
ْ
2+
(Cu )aq
)+2e-  Cu(s
ال ْخ ِتزال ( ْال َم ْه ِبط) :
ِْ
حاصل في ْالخليّة.
• ْ
اكتب ُمعادلة التَّفاعل ْالكلِّ ّي ْال ِ
2+
2+
(Zn(s) + Cu )aq
( Zn )aq
)+ Cu(s

•ما َتح ُّوالت ّ
الطاقة في هذه ْالخليّة؟
الطاق ِة ْالكيميائيّة إلى ّ
من ّ
الطاقة ال َك ْه ُر َبا ِئيَّة.
سؤال :خلي ٌّة ِغ ْلفانيّة ُق ْطباها من النّحاس  Cuوالنّيكل  ،Niو َت ْحتوي على َم ْحلولي ِكبريتات النّحاس
ًّ
 CuSO4و ِكبريتات النّيكل ِ ،NiSO4ب َت ْركيز 1مول/لتر .فإذا َعلِ ْمت َّ
فأجب عن
نشاطا من النّحاس،
أن النّيكل أَ ْكثر
ْ
َ
األس ِئلة اآلت َية:
صعد؟ َوأيُّهما يُمثِّل ْال َم ْه ِبط؟
•أَيُ ْال ُقطبين يُمثِّل ْال َم ْ
حدث على ُق ْطب النّحاس؟ ْ
•ما التّفاعل الذي َي ُ
تب ُمعادل َة التّفاعل.
اك ْ
حدث على ُق ْطب النّيكل؟ ْ
•ما التّفاعل الَّذي َي ُ
تب معادل َة التّفاعل.
اك ْ
• ْ
كلي الَّذي َي ْح ُ
دث في هذه ْالخليّة.
اك ْ
تب ُمعادل َة التّفاعل ْال ّ
ْ
السلك َبينَ ْالقطبين.
عبر ّ
اللِ ْك ُت ُرو َنات َ
• َح ِّدد ا ْتجا َه حركة ِ
12
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تقويم
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العبارة

نعم

ال

وض ُح ْال َمقصود ْ
أُ ّ
بالخاليا ْال َك ْه ُر ِكيميائيَّة.
أُميّ ُز أَنواع ْالخاليا ْال َك ْه ُر ِكيميائيَّة.
أَبني َخليَّة ِغ ْل َفانيَّة.
أُح ِّد ُد ُمك ّونات ْالخليّة ْال ِغ ْلفانيّة.
تب ُمعادالت التّفاعُ الت ْالحادث ِة ِعند ْ َ
ال ْقطاب.
أَ ْك ُ
ُ
ْ
اللِ ْكتُ ُرو َنات في َخليّة ِغ ْلفانيَّة.
أ ْح ِّد ُد َحركة ِ

13
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ياء ا ْل َك ْه ُربا ِئ ّية
يم ُ
ا ْل َو ْح َدة ال ّثالثة :ا ْل ِك ْ

ّ
الملخص العلمي للدرس
َخاليا ال َّتحليل ا ْل َكهْ ُربا ِئ ّي

الدرس َّ
الثالث

ماذا سأتعلم؟
بائي.
َت ْو ُ
ضيح َم ْفهوم َخليّة التَّ ْحليل ْال َك ْه ُر ّ
َت ْو ُ َ
صهور
بائي في َم ْ
َّار َك ْه ُر ّ
يان تي ٍ
ضيح أ َث َر َس َر ِ
أَ ْو َم ْحلول َك ْه َرلي.
ِك ُ
تابة ال ُمعادَالت ال ِكي ْم َيائيّة ْالحا ِدثة ِع ْن َد
َْ
القطاب ومعادلة التّفاعُ ل ْالكلِّي في خليّة التحليل
الكهربائي.
التنبؤ بنواتج التحليل الكهربائي لمصهور مادة
كهرلية.

ين
َكيف ُيم ِكن ا ْلحصول على ا ْل ُع ُ
نص َرين ْال َّول َّي ِ
كونان ا ْل ِملح؟
ذين ُي ِّ
اللَّ ِ

المفاهيم
بائي.
َخليّة التَّ ْحليل ْال َك ْه ُر ّ

المهارات
التّركيب والتحليل
مالحظة
ْال َ
التّمييز

َخاليا ال َّت ْحليل ا ْل َكهْ ُربا ِئ ّي
دث ِفيه َتفاعُ ل َت ْ
َخل َّية ال َّتحليل ال َكهْ ُربا ِئ ّي :وعاء َي ْح ُ
أكسد َو ْ
تيجة ُمرور َتيَّار
قائي؛ َن َ
اختزال َغير ِت ْل ّ
صهور أَ ْو َم ْحلول َما َّدة َك ْه َرليَّة ،حيث َت َتح َّول ّ
الطا َقة فيه من َك ْه ُربا ِئيّة إِلى ِكي ْميائيَّة.
َك ْه ُربا ِئ ّي في َم ْ

14

ملزمة الكيمياء

الصف التاسع
ّ

قطبا غرافيت
أنبوب زجاجي
بشكل U
كهرلي
محلول 	
  
ص ْهرها بالحرارة َفإنَّها َتت َف َّك ُك إلى أيونات
ع ْند إِذا َبة َما َّدة َك ْه َرليّة في ْالماء أَو َ

+

-

صهور َما َّدة َك ْه َرليّة َفإِ َّن:
ع ْند َس َريان تيَّار َك ْه ُربا ِئ ّي في َم ْحلول أَو َم ْ
َْ
يونات َّ ُ
ُ
موجب (ا ْل َمصعد) و َت َتأ ْكسدُ.
ال
السالبة َت َّتج ُه َن ْحو ا ْل ُقطب ا ْل ِ
َْ
السالب (ا ْل َمهْ ِبط) َو ُت ْخ َت ُ
ُ
زل.
ال
وجبة َت َّتج ُه ًن ْحو ا ْل ُقطب َّ
يونات ا ْل ُم ِ

َن ٌ
شاط
رف ُ ،Uق ْطبا َغرا ِفيتَّ ،
َي َّ
ُ
تك ُ
بطاريَّةَ ،م ْحلول
جهاز التّ ْحليل ْال َك ْه ُربا ِئ ّي من أُ ْنبوب ُز
ون
كل َح ِ
جاجي على َش ِ
ٍّ
ُ
وريد ال ُّنحاس .CuCl2
كل ِ
ُ
تب ُمعادلة َت ُّ
ْ
وريد النّحاس في ْالماء.
اك ْ
فك ِك كل ِ
2+
) Cu(aq
)+ 2Cl-(aq
موجودة في ْ ُ
النبوب ُّ
جاجي؟
الز
ما ْالموا ّد ْال ُ
ّ

)CuCl2 (aq

أيونات الكلوريد السالبة
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ي
َخاليا ال َّتحليل ا ْل َك ْه ُربا ِئ ّ
َيحتوي ْ ُ
السالبة  ،Cl-النّاتجة من َت َف ُّكك ْ
ملح
نبوب على :أَيُونات النّحاس ْالموجبة  ،Cu2+وأَيونات ْال
ال ُ
كلوريد َّ
ِ
ْ
ْ
بالضافة إلى جزيئات الماء.
ِ
كلوريد النّحاس في الماءِ ،
ْ
ّ
ْ
َما التَّغيُّرات التي تُالحظها على القطاب؟
ضر ع ْند ْالقطب ْالموجب.
السالب ،و َتصاعُ د غاز ُم ْخ ٍّ
مر ع ْند ْالقطب ّ
َت َك ُّو ُن َر ٍ
اسب بُنِّي ُم ْح ٍ
موجبْ ،
ما التّفاعُ ل الَّذي َي ُ
تب ْالمعادلة.
اك ْ
حدث ع ْند ْال ُقطب ْال ِ
2Clتفاعُ ل التَّأَ ْك ُسد  Cl + 2e- :
)2(g

)(aq

السالبْ ،
تب ْالمعادلة.
اك ْ
ما التّفاعُ ل الَّذي ْ
يحدث ِعند ْالقطب ّ
ال ْخ ِتزال:
تفاعُ ل ْ ِ
Cu2+
+ 2e)(aq


)Cu(s
ما تح ُّوالت ّ
الطاقة في ْالجهاز؟
تتح َّول ّ
الطاقة من َك ْه ُربا ِئيّة إِلى ِكي ْميائيّة.
سؤال:

قارن بين خليًّة التّ ْحليل ْال َك ْه ُربا ِئ ّي ْ
ُ
ْ
حيث:
والخليّة ْال ِغ ْلفانيّة من
()1
الطاقةِ ،تلقائيّة ُحدوث التّفاعلُ ،شحنة ْ َ
َتح َّوالت ّ
ال ْقطاب.
مل ْال ُم َّ
( )2أَ ْك ْ
فاهيمي اآلتي ِلِ ْلخاليا ْال َك ْه ُر ِكيميائيَّة:
خطط ْال َم
ّ
ِاِ ْلخاليا
ْال َك ْه ُر ِكيميائيَّة

البطاريات
أُف ّك ُر:

هور يُوديد ْالبوتاسيوم َ ،KIوح ِّد ْد ُمك ّوناتها.
ص ّم ْم خليّ ِة تّحليل َك ْه ُربا ِئ ّي لِ َم ْ
• َ
ص ِ
تب ُمعادلة َت ُّ
فكك يُوديد ْالبوتاسيوم .KI
•اُ ْك ْ
•أَينَ تتَّجه ْ َ
تب ُمعادلة التَّفاعل.
اليونات ْالموجبة؟ ما َنوع التّفاعل؟ اُ ْك ْ

•أَينَ تتَّجه ْ َ
تب ُمعادلة التّفاعل.
السالبة؟ ما َنوع التّفاعل؟ اُ ْك ْ
اليونات ّ
• َتنب َّْأ ْ
مصهور يُوديد ْالبوتاسيوم .KI
بال ِ
عناصر النّا ِتجة من عمليّة التّحليل ْال َك ْه ُربا ِئ ّي لِ ْ

16

ملزمة الكيمياء

الصف التاسع
ّ

تقويم
ذاتي
العبارة

نعم

ال

أُ ِّ
وض ُح ال َم ْقصود بخاليا التّحليل ْال َك ْه ُربا ِئ ّي
أُ ُ
قارن بيْنَ ْالخليّة ْال ِغ ْلفانيّة وخليّة التّحليل ْال َك ْه ُربا ِئ ّي
أكتب معادالت كيميائية للتفاعالت الحادثة عند األقطاب في خلية
التحليل الكهربائي.
أتنبأ بنواتج التحليل الكهربائي لمصهور مادة كهرلية.

17
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الصف التاسع
ّ

ا ْل َو ْح َد ُة ال ّر ُ
ابعة
واعد
ا ْل ُحموض وا ْل َق ِ

19
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ابعة :ا ْل ُحموض وا ْل َق ِ
الر ُ
واعد
ا ْل َو ْح َد ُة ّ

ّ
الملخص العلمي للدرس
ا ْل ُحموض وا ْل َقواع ِد وا ْل َكواشف

الدرس ّ
األول

ماذا سأتعلم؟
قاعدة ْ
يح َم ْفهوم ْالح ْمض ْ
وال َكاشف
وال ِ
َت ِ
وض ُ
ِ
تابة ُمعادالت َتأيّن ْالحموض ْ
ِك ُ
اعد في
وال َق َو ِ
الماء.
مييز بيْن ْال ُح ُموض ْ
التّ ُ
اعد من ِخالل
وال َق َو ِ

اشف.
ْال َك َو ِ

االسم؟
لِماذا ُتس َّمى ا ْل ْ
حمض َّيات ِبهذا ْ
المفاهيم
ْال ِح ُ
مض

التّ ُ
مييز

قاعد ُة
ْال ِ

التّن ُّب ُؤ

ْال َك ُ
اشف

دار ُح ْك ٍم
ص ُ
إِ ْ

أَ ً
ول :ا ْل ُحموض
نتج عن ْتأ ُّي ِنها أَيُون H+
حمض :ما َّدة َك ْهرليَّة َتتأَيَّن في الماء و َي ُ
ا ْل ْ
ْال ُموجب َوأَي ٌ
نوع ْالح ْمض.
ُون َ
آخر سالِب ي ْعت ِمد على ِ
)HCl(aq
) H +(aq) + Cl-(aq

20

المهارات

ملزمة الكيمياء

الصف التاسع
ّ

صفات ا ْل ُحموض
تتميز الحموض بصفات هي:

طعمها حامض (الذع)

تُغيِّر لون ورقة تباع الشمس الزرقاء
إلى اللون االحمر.

محاليلها ومصاهيرها
موصلة للتيار الكهربائي.

تتفاعل مع الفلزات وتُنتِج غاز
الهيدروجين.
)Zn(s) + 2HCl(aq)  ZnCl2(aq) + H2(g

21
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ِ
واعد وا ْل َكواشف
ا ْل ُحموض وا ْل َق
يوضح املخطط اآليت بعض احلموض املألوفة واملواد التي حتتوهيا

تجــدر اإلشــار ُة هنــا إلــى َّ
أن
ُ
َ
المركبــات الكيميائيَّ ِة
تصنيــف
ِ
وخواصها
َيســتن ُد إلى ِســماتها
ِّ
التركيبيّــ ِة وليس إلى طع ِمها ْأو
ُ
مذا ِقهــاَّ ،
يجوز
ألن معظ َمها ال
ً
ُ
إطالقا.
تذوقه

حمض الكبريتيك H2SO4
يستخدم في بطارية السيارة .

بعض الحموض
حمض السيتريك
في الليمون والحمضيات

حمض األستيك في الخل .

22

في حياتنا

حمض الهيدروكلوريك HCl
يوجد في عصارة المعدة.

حمض الالكتيك في اللبن.

ملزمة الكيمياء

الصف التاسع
ّ

قواعد
ثان ًيا :ا ْل ِ
ا ْلقاعدة :ما َّدة َك ْهرليَّة َتتأَيَّن في الماء و َينتج عن َت ْأي ِنها أَيون
OHالسالب وأَيون آخر موجب ي ْعتمد على نوع ْالقاعدة.
ّ
-

+

(NaOH(aq)  Na )aq( + OH )aq

تتميز القواعد بصفات هي:

طعمها م ّر وملمسها صابوني.

تُغيِّر لون ورقة تباع الشمس الحمراء
إلى اللون األزرق.

محاليلها ومصاهيرها
موصلة للتيار الكهربائي.

كاوية للجلد
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ِ
واعد وا ْل َكواشف
ا ْل ُحموض وا ْل َق
يوضح المخطط اآلتي بعض القواعد المألوفة واستخداماتها

األمونيا في صناعة
األسمدة وسوائل
التّنظيف.

بعض ا ْلقواعد
في حياتنا
هيدروكسيد البوتاسيوم في
صناعة صابون ا ْلحالقة
هيدروكسيد الكالسيوم في
طالء سيقان األشجار
صوديوم في
هيدروكسيد ال ّ
صابون
صناعة ال ّ

24

ملزمة الكيمياء

الصف التاسع
ّ

ثالثاً :ال َكواشف
ا ْلكاشف :ح ْم ٌ
ون ُمعيَّن في ْال َمحاليل
ض أو قاعدة عضويَّة ضعيفة تتل َّون بلَ ٍ
لون آخر في المحالِيل ْالقاعديَّة ،وتستخدم للتمييز بين
الح ْمضيَّةَ ،بي َنما َتتل َّون ِب ٍ
الحموض والقواعد.

ُتص َّنف
كواشف
ا ْل ِ
كواشف
ا ْل
ِ
ا ْلكيميائيَّة
)الصناعية(

يُمكن شراؤُها
ستخدامها في
وا ْ
ا ْلمختبر
مثل :الفينولفثالين،
الميثل البرتقال ّي،
ورق تبَّاع الشَّمس

كواشف
ا ْل
ِ
الطبيعيَّة

الحصول عليها
يُمكن ُ
من َمصادر طبيعيَّة
مثل :ا ْلملفوف
األَحمر ،ا ْلورد
ي ،الشَّمندر
الجور ّ
األَ ْحمر ،الشَّاي

الميثل البرتقال ّي

ورق تبَّاع الشَّمس

ي
ا ْلورد الجور ّ

ا ْلملفوف األَحمر
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ِ
واعد وا ْل َكواشف
ا ْل ُحموض وا ْل َق

التّمييز بين ْال ُح ُموض ْ
اشف ْال ِكيميائيّة:
باستخدام ْال َك َو ِ
وال َق َو ِ
اعد ْ

المواد
ّ

لون ا ْلفينولفثالين في المحلول

لون الميثل ا ْلبرتقالي في المحلول

ُحموض

ال لون له

ُيعطي لو ًنا أحمر

قواعد

يُعطي لوناً زهر ًيّا

يُعطي لوناً
أصفر
َ

سؤال:
1.1ما ْ
قاعدة ،وال َكاشف؟
كل من ْالحمضْ ،ال ِ
المقصود ِب ٍ
ْ 2.2
تب ُمعادلة َتأيّن كل من ح ْمض النّيتريك  HNO3وهيدروكسيد ْالبوتاسيوم  KOHفي الماء.
اك ْ
أُف ّك ُر:
اشف ّ
ُ
محلول ّ
الطبيعيّةَ ،فما اللّون الَّذي يُعطيه في ْالوسط ْالحمضي ؟ وما اللّون الَّذي يعطيه
يُع ُّد
الشاي من ْال َك َو ِ
محلول ّ
الشايّ في ْالوسط ْالقاعدي؟ صمم تجربة الختبار ذلك ،وتواصل بنتائجك مع زمالئك .

26

ملزمة الكيمياء

الصف التاسع
ّ

تقويم
ذاتي
العبارة

نعم

ال

وض ُح المقصود ْ
أُ ّ
بالحمض.
تب ُمعادلة تأ ُّين ْالحمض في الماء.
أَ ْك ُ
وض ُح المقصود ْ
أُ ّ
بالقاعدة.
كتب معادلة تأ ُّين ْالقاعدة في الماء
أَ ُ
صفات ْال ُح ُموض ْ
أُ ُ
اعد.
وال َق َو ِ
قارن بين ِ
أوضح المقصود بالكاشف
أُصنف الكواشف إلى طبيعية وصناعية (كيميائية)
أُميّ ُز بين ْالحمض ْ
والقاعدة باستخدام ْالكاشف.
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ابعة :ا ْل ُحموض وا ْل َق ِ
الر ُ
واعد
ا ْل َو ْح َد ُة ّ

ّ
الملخص العلمي للدرس
ُ
الحموض وا ْلقواعد
درجة ا ْل ُح ُموضة وتفاعُ الت ُ

الدرس ّ
الث ّ
اني

ماذا سأتعلم؟
توضيح ْ
مفهوم :د ََر َجة ْال ُح ُموضة،
ُ
الرقم ْالهيدروجيني ،تفاعل التّعادل.
ّ
َت ْم ُ
ييز ْالمحاليل ْالحمضيّة
ْ
والقاعديّة من رق ِمها ْالهيدروجيني.
التّنبؤ ِبنوا ِتج َتفاعالت َبسيطة بين
ْالحمض ْ
والقاعدة و َتمثيلِه ب ُمعادالت
أَيونيّة بسيطة.

كيف يمكنك استخدام الكاشف العام للحكم على قوة
حمض أو قاعدة؟
المهارات

المفاهيم

28

د ََر َجة ْال ُح ُموضة

ْال ْس ِتقصاء

الرق ُم ْالهيدروجيني pH
ّ

ُّ
حل ال ُم ْشكالت

َت ُ
فاعل التّعا ُدل

التّ ْمييز

ملزمة الكيمياء

الصف التاسع
ّ

درجة الحموضة:

ت َْزداد H+
ت َْزداد درجة الحموضة

الحموضة
ت ْعتم ُد درجةُ ُ
على تر ِكيز أَيونات  H+في
المحلول.

يَق ُّل ال ّرقم
ا ْلهيدروجيني
pH

تق ُّل H+
تق ُّل درجة الحموضة
يَ ْزداد ال ّرقم
ا ْلهيدروجيني
pH

ال ّرق ُم ا ْلهيدروجيني ْ :pH
مقياس يُعبِّر َعن درجة ُحموضة المحلول ويع َتمد على تركيز أيُونات ( )H+في
وتتراوح قيمته من صفر إلى .14
المحلول،
ُ

مزيج من ْالكواشف ،وي ْمتاز َّ
بأن لونه يتغيَّر بتغيُّر ِق َي ِم
ا ْلكاشف ا ْلعامَ :يتك َّون من
ٍ
 pHللمحلول وهو يستخدم للحكم على قوة حمض أو قاعدة.
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ُ
درجة ا ْل ُح ُموضة
الصورة.
السؤال األولَ :ح ّد ْد نوعَ
ْ
المحلول في ْالمواد الّتي في ّ
كاشف ا ْلعام ٍّ
لكل من المحاليل ال ّتالية:
أفكر :ما لون ا ْل ِ
•الماء.......................... :
• ْالخل (..................... :)pH=3
•صابون ْاليد (................... :)pH=9

تفاعُ الت ال َّتعادل
تفاعل التعادل بين ْالحمض ْ
ٌ
ُ
والقاعدة نظراً لِ ُوجود أيون ْالهيدروجين  H+في ْالحمض وأيون ْالهيدروكسيد
يحدث
 OHفي ْالقاعدة المختلفين في ّالشحنة ْأثناء َذ َوبا ِنهما في الماء.
بناء على النواتج كما في المخطط اآلتي:
أنواع تفاعالت التعادل ً

تفاعالت التعادل
منتجة ملح فقط
تفاعل الحموض مع قواعد التحتوي في تركيبها على
أيون الهيدروكسيد

منتجة للملح و الماء بإالضافة إلى
غاز ثاني أكسيد الكربون
NaCO3 + 2HCl  2NaCl +H2O+ CO2

NH4Cl

NH3 + HCl 

منتجة ملح وماء
HCl + NaOH  NaCl + H2O

السؤال الثانيَ :ت َ
فاعل محلول هيدروكسيد ْالبوتاسيوم  ،KOHومحلول حمض النّيتريك .HNO3
• ْ
تب معادل َة التّفاعل ْالحاصل.
اك ْ
•ما اسم الملح النّاتج؟
السؤال الثالث :أَ ْ
كمل التّ َ
فاعل اآلتي:
……... + ….….. + ……….
30



)NaHCO3(aq) + HNO3(aq

ملزمة الكيمياء

الصف التاسع
ّ

تقويم
ذاتي
العبارة

نعم

ال

وض ُح ْ
أُ ّ
هيدروجيني ،و
الرقم ْال
مفهوم كل من د ََر َجة ْال ُح ُموضةّ ،
ّ
تفاعل التّعادل.
أُميّ ُز ْالمحاليل ْالحمضيّة و ْالقاعديّة من رقمها ْالهيدروجيني.
أَتنبَّأُ ِبنواتج تفاعُ ل ْالح ْمض مع ْالقاعدة.
قاعدة ِب ُمعادلة كيميائية.
أُمثّ ُل تفاعُ ل حمض مع ِ
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إجابات األسئلة الواردة في المحتوى
ا ْل َو ْحدَة ّ
الثالثة
السؤال ْال َّول صفحة ()8
ّ
َّ 1الذرة الّتي تأكسدتْ :الخارصين ،الذرة الّتي ْ
اختُ ِزلت :النّحاس.
2ُمعادَلة التَّأَ ْك ُسد:
Zn2+ + 2e

Zn

ال ْخ ِتزال:
َمعادَلة ْ ِ
Cu

Cu2+ + 2e-

السؤال ّ
الثاني صفحة ()12
ُّ

المصعد :قطب النّيكلْ ،ال َم ْه ِبطُ :ق ْطب النّحاس
ْ 1.
َ 2.تفاعل اختزال-e2 + 2+uC :
3.تفاعل َتأَ ْكسدiN :

uC

-e2 + +2iN

4.المعادلة الكلية+2uC + iN:

uC + +2iN

ْ
ْ
النحاس(ال َم ْه ِبط).
(المصعد) إلى قطب
اللِ ْكتُ ُرو َنات :من قطب النَّيكل
ْ
5.حركة ِ
السؤال ّ
الثالث صفحة ()16
ُّ
1.1من حيث

ﺍاﻟﺨﻠﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻐﻠﻔﺎﻧﻴﯿﺔ

ﺧﻠﻴﯿﺔ ﺍاﻟﺘﺤﻠﻴﯿﻞ ﺍاﻟ َﻜ ْﻬﮭﺮُﺑﺎﺋِ ّﻲ

ﺗﺤﻮﻻﺕت ﺍاﻟﻄﱠﺎﻗﺔ
ﱡ

ِﻛﻴﯿﻤﻴﯿﺎﺋ ّﻲ ﺇإﻟﻰ َﻛ ْﻬﮭﺮُﺑﺎﺋِ ّﻲ

َﻛ ْﻬﮭﺮُﺑﺎﺋِ ّﻲ ﺇإﻟﻰ ﻛﻴﯿﻤﻴﯿﺎﺋ ّﻲ

ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﯿﺔ ﺣﺪﻭوﺙث ﺍاﻟﺘﻔﺎﻋﻞ

ﺗﻠﻘﺎﺋ ّﻲ

شحنةﺍاﻷﻁطﺎﺏب
ﺷﺤﻨﺔ
األقطاب

ﺍاﻟﻤﺼﻌﺪ ) ،٬(-ﺍا ْﻟ َﻤ ْﻬﮭﺒِﻂ )(+

تلقائي
غريﺗﻠﻘﺎﺋ ّﻲ
ﻻ
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ّ

ِاِ ْلخاليا
ا ْل َكهْ ُر ِكيميائ َّية

.2

خاليا ِغ ْلفانية

خاليا ال َّتحليل
ال َكهْ ُربا ِئ ّي

البطاريات

جهاز ال َّتحليل
ال َكهْ ُربا ِئ ّي

السؤال ال ّرابع صفحة ()15
ّ
1.

البوتاسيوم 	
  
محلول
يوديدﻳﯾﻭوﺩدﻳﯾﺩد
ﻣﺣﻠﻭوﻝل
KI
	
  ﺍاﻟﺑﻭوﺗﺎﺳﻳﯾﻭوﻡم

K+ + I-2.2

)KI(aq

3.األيونات الموجبة :تتجه نحو ْال َم ْه ِبط/تفاعل إختزالK /
المصعد/تفاعل تأكسدI2 + 2e- /
السالبة :تتجه نحو
ْ
4.األيونات ّ

K+ + e2I-

5.عنصرا اليود والبوتاسيوم
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كيمياء
ا ْل َو ْحدَة ال َّرابعة الحموض والقواعد
السؤال األول صفحة ()26

)1
موجب يعتم ُد على نوع
ْالقاعدة :ما َّدة َك ْهرلية تتأيَّن في الماء و َينتج عن تأ ُّينها أيون  ،OHوأيون آخر ِ
ْالقاعدة.

الح ْمض :ما َّدة َك ْهرلية تتأيَّن في الماء و َينتج عن تأينه أيون  H+وأيون آخر سالب يعتمد على نوع
الح ْمض.
الكاشف :حمْض أو قاعدة عضو َّية ضعيفة تتلوَّن بلون مع َّين في المحاليل الحم َّ
ْضية ،بينما تتلوَّن بلون
آخر في المحاليل ْالقاعديَّة ،وتُستخدم للتمييز بين الحموض والقواعد.
)2
H+ + NO3K+ + OH

HNO3
KOH

إجابة افكر

لون محلول الشاي في الوسط الحمضي فاتحا ( اصفر)
لون محلول الشاي في الوسط القاعدي غامق( اسود)
يمكنك اختبار بعض المواد في منزلك مثل  :الخل  ،الليمون  ،القرفة  ،النعناع  ،الميرمية .
بإضافة كل منها إلى محلول الشاي وتدوين اللون الظاهر وتصنيفها إلى مواد حمضية أو قاعدية.
السؤال الثاني صفحة ()30
ّ

.1معجون ْ َ
ال ْسنان :قاعديّ .
.2الماءُ :متعادل.
.3الكوال :ح ْمض.
34
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الصف التاسع
ّ

.4اللَّبن :ح ْمض.
إجابة افكر ص 30

.1الماء :أَخضر.
ُّ
.2الخل :أَصفر.
.3الصابون :أَزرق فا ِتح.
َّ
السؤال الثالث صفحة ()30

KNO3 + H2O

KOH + HNO3

اسم الملح الناتج نترات البوتاسيوم
السؤال الثالث صفحة ()30
ُّ

NaNO3 + H2O + CO2

)NaHCO3(s) + HNO3(aq

ت َّم بحم ِد الله
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