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املـقـدمـة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على الر�سول الأمني ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،وبعد ،فقد جاء هذا
مر�شدا للمعلم يف �إعداد الدرو�س وتنفيذها بو�صفه �أحد امل�صادر التي ت�ساعد على حتقيق النتاجات
الدليل ليكون
ً
التعلمية املن�شودة.
ميثل الدليل �إحدى الركائز املهمة لتحقيق املنهاج؛ �إذ ين�سجم وخطة التطوير الرتبوي املنبثقة من فل�سفة الرتبية والتعليم،
مر�شدا ومور ًدا يف تخطيط الدرو�س مبا
و�أهداف تطوير التعليم نحو االقت�صاد املبني على املعرفة .ون�أمل �أن يكون
ً
يتالءم مع م�ستويات الطلبة والبيئة املادية وال�صفية و�أهداف املبحث ،ف�ضلاً عن حتقيق التكامل بني النظرية والتطبيق؛

ً
مبا�رشا بالكتاب املدر�سي ،وبالنتاجات التعلمية وا�سرتاتيجيات التدري�س والتقومي� ،إ�ضاف ًة �إلى
ارتباطا
�إذ �إنه ارتبط
ً

ً
ً
وتنفيذا،
تخطيطا،
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ( )LCTبو�صفها �أدا ًة لتفعيل التعلم الإيجابي؛
وتقوميًا.

ونحن �إذ نقدم هذا الدليل ،ف�إننا نعر�ض �أمثلة واجتهادات ال نتوقع الوقوف عندها فح�سب ،بل �أن تكون منطلقًا لتنمية

اخلربات ،و�إبراز القدرات الإبداعية على و�ضع البدائل والأن�شطة املتنوعة ،و�إ�ضافة اجلديد الذي يرثي املحتوى،
وبناء �أدوات تقومي ذات معايري جديدة ميكن بها تقومي تعلم الطلبة على نحو فاعل.
و اهلل ويل التوفيق

مفردات الدليل
ت�ضمنت �صفحات الدليل جمموعة من املفردات التي مت ِّثل �أبرز جوانب املوقف التعليمي التعلمي ،وت�ساعد
َّ
املعلم على �إدارة املوقف التعليمي .ويف ما ي�أتي تو�ضيح لهذه املفردات:
• نتاجات التعلم :نتاجات خا�صة يتوقع �أن يحقِّقها الطلبة ،وتتميز ب�شموليتها وتنوعها (معارف ،مهارات،
وتعد مرج ًعا للمعلم؛ �إذ يبنى عليها املحتوى ،ومت ِّثل ركيزة �أ�سا�سية للمنهاج ،وت�سهم يف ت�صميم
اجتاهات)ُّ ،
مناذج املواقف التعليمية املنا�سبة ،واختيار ا�سرتاتيجيات التدري�س ،وبناء �أدوات التقومي املنا�سبة لها.
• املفاهيم وامل�صطلحات :العنا�رص املفتاحية للمفاهيم وامل�صطلحات الأ�سا�سية التي ورد ذكرها يف الدر�س ،والتي
ُي َّ
ركز عليها عند تخطيط موقف تعليمي.
• �إجراءات ال�سالمة العامة :الإر�شادات والتعليمات والقواعد اخلا�صة بالأمان وال�سالمة التي يجب مراعاتها
عند تنفيذ املوقف التعليمي.
• ا�سرتاتيجيات التدري�س :طرائق حتقِّق �أهداف التدري�س ،وتثري انتباه الطلبة ،وتولِّد لديهم الدافعية للتعلم،
وتتواءم مع م�ستوى منوهم العقلي واجل�سمي ،وي�ستعملها املعلم وطلبته لتنفيذ املوقف التعليمي.
• �إجراءات التنفيذ :خطوات تهدف �إلى تنظيم املوقف التعليمي و�ضبطه؛ لت�سهيل تنفيذ الدر�س بكفاءة ،وهي
خطوات مقرتحة ميكن للمعلم تطويرها �أو تغيريها مبا يتالءم و�أحوال الطلبة و�إمكانات املدر�سة ،مع مراعاة
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ( )ICTعند احلاجة.
• معلومات �إ�ضافية :معلومات �إثرائية �رضورية موجزة ،ذات عالقة باملحتوى ،وهي موجهة �إلى املعلم والطالب؛
بغية �إثراء معارف كل منهما باملحتوى.
• عدد احل�ص�ص :املدة الزمنية املتوقعة لتحقيق النتاجات اخلا�صة بالدر�س.
• ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته :طرائق منظمة ي�ستخدمها املعلم �أو الطلبة يف تقومي موقف تعليمي ما ،وقيا�س
مدى حتقق النتاجات ،وهي عملية م�ستمرة يف �أثناء تنفيذ املوقف التعليمي ،وميكن تطويرها �أو بناء مناذج
�أخرى م�شابهة لها؛ ليجري تطبيقها بالتكامل مع �إجراءات �إدارة ال�صف.
• التكامل الر�أ�سي :ربط املفهوم الوارد يف الدر�س مبفاهيم وردت �سابقًا يف املبحث نف�سه� ،أو مباحث �أخرى
يف �صفوف �سابقة.
• التكامل الأفقي :ربط املفهوم الوارد يف الدر�س مبفاهيم وردت يف مباحث �أخرى لل�صف نف�سه.
• م�ص��ادر التعل��م :م�صادر تعليمية ميك��ن للطالب واملعلم الرجوع �إليها؛ بهدف �إث��راء معلوماتهما وخرباتهما،
كتب��ا ،ومو�سوعات ،ومواقع �إنرتنت ،وزي��ارات ميدانية ،وخمترب
وامل�ساهم��ة يف حتقي��ق النتاجات ،وت�شمل ً
كيمياء ،وو�سائل تعليمية ،وغري ذلك.
• الن�شاط العالجي والن�شاط الإثرائي :جمموعة الأن�شطة والأ�سئلة التي ُي ِع ُّدها املعلم لتلبية حاجات الطلبة وفق قدراتهم
املتنوعة.
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الإطار النظري الرتبوي
�أ) ا�سرتاتيجيات التدري�س
ُعرف ا�سرتاتيجيات التدري�س ب�أنها خطة ت�صف الإجراءات التي يقوم بها املعلم واملتعلم لتحقيق نتاجات
ت َّ
الدر�س يف ال�صف.
يختلف املعلمون فيما بينهم يف ا�ستخدام هذه اال�سرتاتيجيات التي تعتمد على مو�ضوع الدر�س ،والإمكانات
دورا �أكرب.
املتوافرة يف املواقف التعليمية التعلمية؛ لذا يجب تنويع ا�سرتاتيجيات التدري�س ،ومنح املتعلم فيها ً
ويف ما ي�أتي و�صف خمت�رص ال�سرتاتيجيات التدري�س املعتمدة يف هذا الدليل:

� اً
أول :التدري�س املبا�شر
مت ِّثل هذه اال�سرتاتيجية �إحدى طرائق التعلم والتعليم التي ي�ستخدمها املعلم ،والتي جتمع بني �رشحه املعلومات،
�أو عر�ضه كيفية �أداء عدد كبري من الطلبة مهارات معينة ،وممار�سة الطلبة �أن�شطة تعليمية ،ثم تلقيهم تغذية راجعة
من املعلم .ومن الأمثلة على فعاليات ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش:
 -1المحا�ضرة.

 -2العر�ض التو�ضيحي.

 -3ال�ضيف الزائر.

 -4حلقة البحث.

 -5الأ�سئلة والأجوبة.

 -6العمل في الكتاب المدر�سي.

 -7كرا�س العمل� ،أو �أوراق العمل.

 -8التدريبات والتمارين.

� -9أن�شطة القراءة المبا�شرة.

 -10البطاقات الخاطفة.

ثان ًيا :حل امل�شكالت
ا�سرتاتيجية للتعلم تقوم على الإفادة من اخلربات واملعلومات ب�أ�سلوب منظم لتحقيق نتاجات التعلم ،وا�ستخدام
خطوات حل امل�شكلة كما ي�أتي:

 -3جمع المعلومات والبيانات ذات ال�صلة بالم�شكلة.

 -2تحديد الم�شكلة و�صياغتها في �صورة
�إجرائية قابلة للحل.
 -4و�ضع الفر�ضيات.

 -5اختبار الفر�ضيات.

 -6الو�صول �إلى حل الم�شكلة.

 -1ال�شعور بالم�شكلة.

أ�سا�سا للتعميم في مواقف مماثلة.
 -7ا�ستخدام الفر�ضية � ً
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ثال ًثا :التعلم التعاوني

ق�سم فيها الطلبة �إلى جمموعات متجان�سة مكونة من ( )5-2طالب بعد �أن يتلقوا تعليمات
ا�سرتاتيجية للتعلم ُي َّ
اً
و�صول �إلى حتقيق نتاجات الدر�س .وهذه بع�ض
بع�ضا لزيادة تعلمهم،
من املعلم ،بحيث يعملون مع بع�ضهم ً
الأمثلة على فعاليات ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين:
 -1المناق�شة.

 -2المقابلة.

 -3ال�شبكة.

 -4الطاولة الم�ستديرة.

 -5تدريب زميل.

ِّ -5
انتق زميلاً � ،شارك.
فكرِ ،

راب ًعا :التعلم عن طريق الن�شاط

ِّ
ذاتيا.
املوجه ًّ
تركز هذه اال�سرتاتيجية على التعلم عن طريق العمل ،وهي تت�ضمن مهام و�أ�سئلة ت�سهم يف التعلم َّ
ومن الأمثلة على فعاليات هذه اال�سرتاتيجية:
 -1المناظرة.
 -3الزيارة الميدانية.
 -5المناق�شة �ضمن فريق.
 -7الدرا�سة الم�سحية.
 -9لعب الأدوار.

 -2اللعب.
 -4تقديم عرو�ض �شفوية.
 -6التعلم بالم�شروعات.
 -8الق�صة.
 -10التمثيل (الدراما).

خام�سا :اال�ستق�صاء
ً

ا�سرتاتيجية للتعلم تُعنى بالبحث عن املعرفة واملعلومات واحلقائق با�ستخدام مظاهر اال�ستق�صاء اخلم�سة؛ �إذ
ي�شارك الطالب يف طرح �أ�سئلة متعلقة بنتاجات الدر�س ،ثم يعطي الدليل الأولوية عند الإجابة عن الأ�سئلة،
وي�صوغ التف�سريات من الدليل ،ويربط تف�سرياته باملعرفة العلمية ،ثم يتوا�صل مع �أقرانه ُم ِّرب ًرا تف�سرياته.

�ساد�سا :التفكير الناقد
ً
ا�سرتاتيجية للتعلم تقوم على ن�شاط عقلي ,هادف ،حمكوم بقواعد املنطق واال�ستدالل ،وم�ؤ ٍّد �إلى نواجت ميكن
التنب�ؤ بها ،وغايته التحقق من ال�شيء وتقوميه ا�ستنا ًدا �إلى معايري مقبولة .يت�ضمن التفكري الناقد مهارات التحليل
تعد جز ًءا من مهارات التفكري العليا وفق ت�صنيف بلوم.
والتقومي التي ُّ
ب) �أمناط التعلم
مت ِّثل �أمناط التعلم طرائق خمتلفة ت�ستخدم يف تعليم الطالب ،ويت�ضمن منوذج (� )VAKأمناط تعلم وفقًا للحوا�س
(ب�رصي� ،سمعي ،حركي) .ويف ما ي�أتي و�صف خمت�رص لهذه الأمناط:
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	•النمط الب�رصي :التعلم عن طريق امل�شاهدة ،والقراءة ،وال�صور ،واخلرائط.
	•النمط ال�سمعي :التعلم عن طريق ال�سمع ،واملناق�شة ،والإ�صغاء اجليد للمعلومة ،وحفظها.
	•النمط احلركي :التعلم عن طريق احلركة ،والتجارب ،والرحالت امليدانية ،والألعاب ،وبرامج احلا�سوب.
ج) الذكاءات املتعددة
�أكدت العديد من الدرا�سات �أهمية مراعاة قدرات الطلبة والفروق الفردية بينهم؛ لذا يتعينَّ على املعلم �إدراك
�سعيا لإي�صال الطلبة
هذه الفروق يف �أثناء تدري�سه ،وعمل مواءمة بينها وبني ا�سرتاتيجيات التدري�س امل�ستخدمة؛ ً
�إلى الدرجة املُثلى يف الأداء .ويف ما ي�أتي و�صف خمت�رص للذكاءات املتعددة:
كتابيا ،وذلك يف مهارة اال�ستماع،
	•الذكاء اللغوي :ا�ستخدام الكلمات بفاعلية؛ �سواء �أكان ذلك
�شفهيا �أم ًّ
ًّ
والكتابة ،والقراءة ،والتحدث.
وتعرف العالقات املجردة ،وعمل عالقات وارتباطات
	•الذكاء الريا�ضي– املنطقي :ا�ستخدام الأرقام بفاعليةُّ ،
بني خمتلف املعلومات.
	•الذكاء املكاين� :إدراك َ
العامل  ،وفهم العالقات بني الأ�شكال الهند�سية وحتليلها.
	•الذكاء احلركي -اجل�سمي :ا�ستخدام اجل�سم للتعبري عن امل�شاعر والأفكار.
	•الذكاء املو�سيقي :التعبري عن الأ�شكال املو�سيقية و�إدراكها.
	•الذكاء االجتماعي :فهم الآخرين ،و�إدراك الفروق بني الطلبة ،وبخا�صة ما يت�صل بدوافعهم وم�شاعرهم.
	•الذكاء الذاتي :معرفة الذات وفهمها ،والت�رصف على �أ�سا�س هذه املعرفة.
	•الذكاء الطبيعي :فهم الطبيعة ،والتمييز بني الأ�شياء احلية وغري احلية.
	•الذكاء الوجودي :طرح الأ�سئلة ملعرفة �أ�رسار الوجود.
د) التعامل مع ذوي احلاجات اخلا�صة
ق�صد بهذه الفئة الطلبة المتفوقون ،والطلبة الذين يواجهون �صعوبات في التعلم؛ �سواء في النطق� ،أو ال�سمع� ،أو
ُي َ

الب�صر� ،أو الحركة� ،أو الطلبة بطيئو التعلم .و�إليك بع�ض الإجراءات التي يمكنك القيام بها عند التعامل مع ه�ؤالء
الطلبة:

� اً
أول :الطلبة المتفوقون

� -1إجراء تعديل في م�ستويات الأن�شطة عند اكت�شاف ما يدل على وجود طالب متفوق؛ لتتنا�سب هذه الأن�شطة مع
حاجات التفوق عند هذا الطالب ،وتولِّد التحدي عند الطلبة الآخرين؛ �إذ �إن الأن�شطة التي تكون دون م�ستوى
قدرات الطالب المتفوق ت�ؤدي �إلى تراجع اهتمامه ،و�إلى انخفا�ض م�ستوى الدافعية عنده.

� -2إع�لام �أولي��اء �أم��ور الطلبة المتفوقين -عل��ى نحو دوري -بالأن�شط��ة الخا�صة ب�أبنائه��م ،وتو�ضيح دورهم في
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ه��ذا الجانب م��ن حيث :توفير الجو المنا�سب لهم ،والإمكانات المطلوب��ة الالزمة لتنمية مواهبهم وقدراتهم
ورعايتها.

ثان ًيا :الطلبة الذين يعانون ا�ضطرابات نطقية
 -1التحلي بال�صبر و�سعة ال�صدر في �أثناء اال�ستماع �إلى الطالب؛ لكيال ي�شعر بالإحباط ،فال يتحدث في المرات
قادرا على
وح�سن الإ�صغاء الأثر الإيجابي الأكبر في الطالب تربو ًّيا
القادمة؛ �إذ �إن لل�صبر ُ
ونف�سيا؛ ما يجعله ً
ًّ
اال�ستمرار في �أدائه الناجح.

 -2تجنب م�ساعدة الطالب في �أثناء كالمه؛ بنطق الكلمة اً
بدل منه� ،أو �إكمالها عنه حين يتلعثم في نطقها؛ لأن ذلك
يعر�ضه للحرج واال�ضطراب.
 -3تجنب �إجبار الطالب على �إعادة الكلمة التي يلثغ (يتلعثم) في نطقها �أمام الآخرين.
 -4تجنب التوجيه والتدريب ال�صارمين؛ لأنهما يزيدان ال�ضغوط النف�سية على الطالب ،وي�سببان له القلق.
 -5توجيه الطلبة العاديين �إلى عدم اال�ستهزاء بالطالب الذي يعاني �صعوبة في النطق.
 -6حف��ز الطال��ب الذي يعان��ي ا�ضطرابات نطقي��ة �إلى الم�شارك��ة في العم��ل الجماعي؛ لم�ساعدت��ه على تجاوز
ال�صعوبات النطقية التي يواجهها قدر الإمكان.
 -7ا�ستخدام اللغة ال�سليمة في مخاطبة الطالب في مختلف المواقف ،وتجنب تكرار ما ي�صدر عنه من نطق غير �سليم.

ثال ًثا :ذوو الحاجات الب�صرية
 -1توفير الإ�ضاءة المنا�سبة في �أماكن جلو�س الطالب ،بحيث ال تكون خافتة.
 -2الحر�ص على �أن تكون الإ�ضاءة على جانبي الطالب ،في �أثناء جلو�سه ،ال �أمامه مبا�شرة� ،إ�ضاف ًة �إلى الت�أكد من
جلو�سه بجانب النافذة؛ ل�ضمان الإ�ضاءة الجيدة.
 -3ت�شجيع الطالب على ا�ستعمال الأدوات المعينة عند ال�ضرورة ،مثل :الم�سجالت ،والعد�سات المكبرة ،وارتداء النظارة
الطبية با�ستمرار.

 -4من��ح طلب��ة هذه الفئة وق ًتا �أط��ول مقارن ًة بالوقت المخ�ص���ص للطلبة العاديين؛ ليتمكنوا م��ن �أداء المهام
الموكولة �إليهم.

راب ًعا :ذوو الحاجات الحركية
� -1إيالء الطالب الذي يعاني �صعوبات حركية االهتمام الكافي في الحدود والمواقف المنا�سبة.
 -2توفير البدائل من الأن�شطة والمواقف المالئمة لإمكاناته وقدراته وحاجاته.
 -3العمل على زيادة دافعية الطالب عن طريق �إقناعه بقدرته على الإنجاز ال�سليم مثل غيره من الطلبة العاديين،
والطلب �إليه �أداء مهام تنا�سب �إمكاناته.
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خام�سا :الطلبة �ضعاف ال�سمع
ً

 -1التحدث ب�صوت م�سموع ،بحيث ال يكون مرتف ًعا ،وتكون ال�سرعة في الكالم متو�سطة.

و�ضوحا للطالب �ضعيف ال�سمع.
� -2إعادة �صياغة الفكرة �أو ال�س�ؤال لي�صبح �أكثر
ً

 -3ا�ستخدام العينات الب�صرية �أق�صى ما يمكن ،بما في ذلك ال�شفافيات ،والأفالم (ال�ساليدات) ،واللوح ،وتجنب
�أن يكون م�صدر المعلومات في مكان �ضعيف الإ�ضاءة.

 -4الح�صول على التغذية الراجعة من الطالب؛ للت�أكد من فهمه المو�ضوع.

 -5ت�شجيع تطور مهارات التوا�صل ،بما في ذلك الكالم ،وقراءته ،وتهجئة الأ�صابع ،والتوا�صل اليدوي.

� -6إف�ساح المجال �أمام الطالب للجلو�س في المكان الذي ي�سمح له بالإفادة من المعلومات الب�صرية ،ومن الطلبة الآخرين،
والمعلم.

�سمعيا �إلى الم�شاركة في الأن�شطة ال�صفية ،وعدم التوقع منه �أقل مما يتوقع من الطلبة
 -7تحفيز الطالب ال�ضعيف
ًّ
الآخرين في ال�صف.

 -8االت�صال المبا�شر بالوالدين.

 -9الحر�ص على التوا�صل الدائم مع الطالب �ضعيف ال�سمع.

�ساد�سا :بطيئو التعلم
ً
 -1ا�ستخدام �أ�ساليب التعزيز المتنوعة (المادية ،والمعنوية ،والرمزية ،واللفظية) ،وتقديم التعزيز مبا�شرة بعد ح�صول
اال�ستجابة المطلوبة.
 -2التنويع في �أ�ساليب التعليم المتبعة ،وال �سيما التعليم الفردي ،والتعليم الجماعي.
وظيفيا ،بحيث يخدم الطالب في حياته ،ويخطط له �سلفًا على نحو منظم.
 -3الحر�ص على �أن يكون التعليم
ًّ
 -4عدم عزل الطالب بطيء التعلم عن �أقرانه العاديين.

 -5التركيز على نقاط ال�ضعف التي يعانيها طلبة هذه الفئة ،وتعزيز الجوانب الإيجابية ونقاط القوة لديهم.
� -6إقامة عالقة �إيجابية وات�صال دائم مع �أولياء �أمور ه�ؤالء الطلبة ،ومراقبة مدى تقدمهم في �ضوء البرامج التعليمية
والتربوية المقدمة.
 -7تعزيز عملية التفاعل الإيجابي بين طلبة هذه الفئة وزمالئهم العاديين.
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هـ) ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته

ا�ستراتيجيات
التقويم

المواقف التقويمية التابعة لال�ستراتيجيات

�أدوات التقويم

التقديم :عر�ض منظم مخطط يقوم به الطالب.
العر�ض التو�ضيحي :عر�ض �شفوي �أو عملي يقوم به الطالب.
الأداء العملي� :أداء الطالب مهام محددة ب�صورة عملية.
1

التقويم
المعتمد على
الأداء.

الحديث :تحدث الطالب عن مو�ضوع معين خالل مدة محددة.
المعر�ض :عر�ض الطالب �إنتاجه الفكري والعملي.

قائمة الر�صد
(ال�شطب).

المحاكاة (لعب الأدوار) :تنفيذ الطالب حوا ًرا بكل ما يرافقه من حركات.
المناق�ش��ة (المناظ��رة) :لقاء بي��ن فريقين من الطلب��ة لمناق�شة ق�ضية ما،
بحيث يتبنى كل فريق وجهة نظر مختلفة.

2

الورقة والقلم.

3

التوا�صل.

4

المالحظة.

5

مراجعة الذات.

االختبار :طريقة منظمة لتحديد م�ستوى تح�صيل الطالب لمعلومات

�سلم التقدير العددي.

ومهارات في مادة درا�سية تع َّلمها قبلاً .
الم�ؤتمر :لقاء مبرمج يعقد بين المعلم والطالب.
المقابلة :لقاء بين المعلم والطالب.

�سلم التقدير اللفظي.

الأ�سئلة والأجوبة� :أ�سئلة مبا�شرة من المعلم �إلى الطالب.
تلقائيا في
المالحظ��ة التلقائي��ة :مالحظ��ة ال�سل��وكات كم��ا تح��دث
ًّ
المواقف الحقيقية.

المالحظة المنظمة :مالحظة يخطط لها من قبل ،ويحدد فيها ظروف
م�ضبوطة ،مثل :الزمان ،والمكان ،والمعايير خا�صتها.
يوميات الطالب :كتابة الطالب ما قر�أه� ،أو �شاهده� ،أو �سمعه.
ملف الطالب :ملف ي�ضم �أف�ضل �أعمال الطالب.
والحكم عليه.
تقويم الذات :قدرة الطالب على تقييم �أدائهُ ،
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�سجل و�صف �سير
التعلم.

ال�سجل الق�ص�صي.

الت�أمل الذاتي للوحدة

�أ�شعـــ��ر بالر�ضــ��ا عن... :
�سلم التقدير .التقارير.
........................
قائمة الر�صد .البحوث.
........................
الأن�شــطــــــة في ........................
مختبر العلوم .التحديات التي واجهتها:
.......................
لوحات الحائط....................... .
........................
مقترحات للتح�سين:
.......................
.......................
........................
........................

الأن�شطة
المرفقة

عدد الح�ص�ص )18( :ح�صة.
ال�صفحات .............. :

الف�صل الدرا�سي :الثاني.

معلومات عامة عن الطلبة ............................................................. :
مدير المدر�سة /اال�سم والتوقيع ............................. :
)2
�إعداد المعلمين)1 :
التاريخ ...............:
الم�شرف التربوي /اال�سم والتوقيع .............................. :
التاريخ ................
Form # QF71-1-47rev.a

تف�سر ذوبان المواد في الماء.
ال����ك����ت����اب التدري�س المبا�شر ال����ت����ق����وي����م
	•�أن ِّ
	•�أن ت�ص ِّنف المحاليل بح�سب حالة المذيب .المدر�سي.
(الأ�سئلة والأجوبة) .المعتمـــــد على
تبي��ن �أثر العوامل المختلفة في ذائبية المواد
الأداء (التقديم،
	•�أن ِّ
في الماء.
ال������ل������وح .العمــل في الكتـاب ال���م�ل�اح���ظ���ة
تو�ضح المق�صود بتركيز المحلول.
	•�أن ِّ
الطبا�شير.
المدر�سي.
المنظمة).
	•�أن تحل م�سائل تتعلق بالتركيز.
	•�أن ِّ
تح�ضر محاليل بتراكيز مختلفة ومخففة .م����خ����ت����ب����ر حلقة البحث.
ال���ت���وا����ص���ل
	•�أن ِّ
تو�ض��ح ت�أثي��ر تركي��ز الم��ذاب ف��ي تغيير الكيمياء.
ال����ت����دري����ب����ات (الأ�����س����ئ����ل����ة
خ�صائ���ص المذيب ،مثل :ال�ضغ��ط البخاري،
والتمارين.
والأجوبة).
ودرجة الغليان ،ودرجة التجمد.
التعلــم المعتمد
	•�أن تح�س��ب درج��ة غليان المحل��ول ودرجة
عــلــــــى الأداء
تجمده �إذا علمت نوع المذاب وتركيزه.
�أوراق العمل.
(المناق�شة).
	•�أن تق��ارن بي��ن �أث��ر المركب��ات الكهرلي��ة
والمركبات غيرالكهرلية.

النتاجات العامة

التقويم

المواد
والتجهيزات ا�ستراتيجيات
(م�صادر التعلم) التدري�س
اال�ستراتيجيات الأدوات

							

		

ال�صف :الحادي ع�شر.
المبحث :الكيمياء.
الفرع :العلمي.
عدد الدرو�س )7( :درو�س						.
عنوان الوحدة :المحاليل.
الفترة الزمنية  :من  ... / ... :م �إلى  ... / ...م.

اخلطة الف�صلية
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نموذج تحليل المحتوى
المبحث :الكيمياء.
ال�صف :الحادي ع�شر.
ا�سم الوحدة

المو�ضوع

نظرية بور الذرية.

الوحدة الأولى:
البنية الذرية ودورية
الخ�صائ�ص الذرية.

النموذج
الميكانيكي
الموجي للذرة.

الدورية في
خ�صائ�ص ذرات
العنا�صر.
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النتاجات

الت�صنيف

	•تو�ضح المق�صود بالطيف الكهرومغناطي�سي والطيف 	•معرفة وفهم.
الذري.
	•تميز الطيف المت�صل من الطيف المنف�صل.
	•قدرات عقلية عليا.
	•تتعرف �أهم فر�ضيات نظرية العالم بور.
	•معرفة وفهم.
	•ت�ستخدم القوانين والعالقات الريا�ضية لنظرية بور في 	•تطبيق.
ح�ساب تردد ال�ضوء الممت�ص �أو المنبعث من الذرات
وطول موجته.
	•تح�س��ب الطاقة الممت�ص��ة �أو المنبعثة ف��ي �أثناء انتقال 	•تطبيق.
الإلكترون بين م�ستويين رئي�سين في ذرة الهيدروجين.
	•تف�سر جوانب الق�صور في نظرية بور.
	•معرفة وفهم.
	•ت�صف النموذج الميكانيكي الموجي للذرة.
	•معرفة وفهم.
	•تو�ض��ح االفترا�ض��ات المتعلقة ب�أغلف��ة الطاقة الرئي�سة 	•تطبيق.
والفرعية والأفالك فــي الذرة ،وتحدد العالقة بينها.
	•ت�صف احتمال وجود الإلكترون في الذرة با�ستخدام 	•فهم معرفة.
الأعداد الكمية الأربعة.
	•تميز �أ�شكال بع�ض الأفالك في الذرة.
	•قدرات عقلية عليا.
	•تكتب التوزيع الإلكتروني لذرات بع�ض العنا�صر وفق 	•تطبيق.
�أغلفة الطاقة الرئي�سة والفرعية.
	•ت�ستنتج العالقة بين التوزيع الإلكتروني لذرة العن�صر 	•قدرات عقلية عليا.
وموقعه في الجدول الدوري.
	•تو�ض��ح دورية التغير في خ�صائ���ص بع�ض العنا�صر في 	•معرفة وفهم.
الجدول ال��دوري ،مث��ل :الحجم ال��ذري ،وحجوم 	•قدرات عقلية عليا.
الأيونات ،وطاقة الت�أين ،والكهر�سلبية.
	•تحدد العوامل التي تعتمد عليها الدورية في خ�صائ�ص 	•قدرات عقلية عليا.
العنا�صر.
	•تتنب أ� بال�سلوك الكيميائي للعنا�صر الممثلة اعتما ًدا على 	•تطبيق.
التوزيع الإلكتروني لذراتها.
	•قدرات عقلية عليا.

الوحدة الثانية:

�أ�شكال
الجزيئات.

حاالت المادة
و�أ�شكال
الجزيئات.

قوى التجاذب بين
الجزيئات.

حاالت المادة.

الذوبان والذائبية.

تركيز المحلول.

الوحدة الثالثة:
المحاليل.

خ�صائ�ص
المحلول.

	•تطبيق.
	•تمثل الروابط الت�ساهمية في بع�ض الجزيئات.
	• تمي��ز بين نوع��ي الرابطة الت�ساهمي��ة :رابطة �سيجما•	 ،معرفة وفهم.
	•قدرات عقلية عليا.
ورابطة باي.
	•تو�ضح مفهوم تهجين الأفالك ومبررات افترا�ض حدوثه•	 .قدرات عقلية عليا.
	•ت�ستق�ص��ي العالقة بي��ن �شكل الجزيء ون��وع تهجين 	•قدرات عقلية عليا.
�أفالك الذرة المركزية.
	•تف�س��ر اخت�لاف قي��م الزوايا بي��ن الروابط ف��ي بع�ض 	•قدرات عقلية عليا.
الجزيئات عما هو متوقع.
	•تر�سم الأ�شكال الفراغية للجزيئات اعتما ًدا على تهجين 	•تطبيق.
الذرة المركزية.
	•تو�ضح المق�صود بالرابطة التنا�سقية ،وتتعرف كيفية تكونها•	 .معرفة وفهم.
	•معرفة وفهم.
	•تو�ضح المق�صود بقطبية الجزيء .
	•قدرات عقلية عليا.
	•ت�ستنتج العوامل التي تعتمد عليها قطبية الجزيء.
	•تو�ضح �أنواع قوى التجاذب بين الجزيئات والعوامل 	•معرفة وفهم.
	• تطبيق.
التي تعتمد عليها.
	•تح��دد �أث��ر ق��وى التجاذب بي��ن جزيئات الم��واد في 	•قدرات عقلية عليا.
�صفاتها الفيزيائية.
	•تف�س��ر االختالف��ات ف��ي الخ�صائ���ص الفيزيائي��ة بين 	• قدرات عقلية عليا.
الغازات وال�سوائل والمواد ال�صلبة.
	•تجري ح�سابات م�ستخد ًما قوانين الغازات المختلفة•	 .معرفة وفهم.
	•تو�ضح المق�صود بالمفاهيم الآتية :التبخر ،التكاثف•	 ،تطبيق.
	•
درجة الغليان ،ال�ضغط البخاري.
	•تتع��رف العوام��ل التي ت�ؤث��ر في خ�صائ���ص المادة في 	•معرفة وفهم.
	•قدرات عقلية عليا.
الحالة ال�سائلة.
	•معرفة وفهم.
	•تتعرف خ�صائ�ص المادة في الحالة ال�صلبة.
	•معرفة وفهم.
	•تف�سر �سبب ذوبان المواد في الماء.
	•قدرات عقلية عليا.
	•معرفة وفهم.
	•ت�صنف المحاليل المائية بح�سب حالة المذيب.
	•تبين �أثر العوامل المختلفة في ذائبية المواد في الماء•	 .قدرات عقلية عليا.
	•معرفة وفهم.
	•تو�ضح المق�صود بتركيز المحلول.
	•تحل �أ�سئلة تتعلق بتركيز المحلول (الن�سبة الكتلية المئوية 	•تطبيق.
للمذاب ،والتركيز الموالري ،والتركيز المواللي).
	•تطبيق.
	•تح�ضر محاليل تراكيزها مختلفة.
	•مهارات عليا.
	•تح�ضر محاليل مخففة من محاليل معلومة التركيز•	 .تطبيق.
	•مهارات عليا.
	•تقدر �أهمية التعبير الكمي عن المقادير المختلفة ،وال 	•معرفة وفهم.
	•
�سيما تراكيز المحاليل.
	•تو�ضح ت�أثير تركيز المذاب في خ�صائ�ص المذيب ،مثل•	 :قدرات عقلية عليا.
ال�ضغط البخاري ،ودرجة الغليان ،ودرجة التجمد.
	•
	•تح�س��ب درجة غلي��ان المحلول ودرج��ة تجمده �إذا 	•تطبيق.
علمت نوع المذاب وتركيزه.
	•تق��ارن بين �أثر المركب��ات الكهرلي��ة والمركبات غير 	•قدرات عقلية عليا.
الكهرلية في تغيير خ�صائ�ص المذيب النقي.
	•تو�ضح بع�ض التطبيقات العملية المفيدة المرتبطة بخ�صائ�ص المحلول•	 .معرفة وفهم.
	•تطبيق.
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�أنواع التفاعالت
الكيميائية.

الوحدة الرابعة:
التفاعالت والح�سابات
الكيميائية.

الح�سابات
الكيميائية.

االتزان.

الهيدروكربونات.

الوحدة الخام�سة:
الكيمياء الع�ضوية.

المركبات الع�ضوية
الأخرى.
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	•ت�صنف التفاعالت �إلى �أنواعها الرئي�سة.
	•معرفة وفهم.
	•قدرات عقلية عليا.
	•تبين الفروق بين �أنواع التفاعالت الكيميائية المختلفة•	 .معرفة وفهم.
	•تطبيق.
	•تذكر �أمثلة على �أنواع التفاعالت الكيميائية.
قيا�سا على 	•قدرات عقلية عليا.
	•تتنب�� أ� بنواتج بع�ض التفاع�لات الكيميائي��ة ً
التفاعالت الم�شابهة.
	•تعي �أهمية التفاعالت الكيميائية في الحياة اليومية•	 .معرفة وفهم.
	•تطبيق.
	•ت�ستخدم المعادلة الكيميائية الموزونة لإجراء ح�سابات 	•تطبيق.

كيميائية كمية تتعلق بالتركيز والكتلة والحجم.
	•تو�ض��ح مفه��وم المادة المح��ددة للتفاع��ل ،وتجري 	•معرفة وفهم.
	•تطبيق.
الح�سابات الكمية المتعلقة بها.
	•تح�س��ب الم��ردود المئ��وي لم��ادة ناتجة م��ن تفاعل 	•تطبيق.
كيميائي.

	•معرفة وفهم.
	•تو�ضح مفهوم االتزان.
	•تح�سب قيمة ثابت االتزان وكميات المواد المتفاعلة 	•تطبيق.
والناتجة عند الو�صول �إلى حالة االتزان.
	•تطب��ق قاع��دة لوت�شاتليي��ه للتنب���ؤ ب�أثر تغي��ر الظروف 	•تطبيق.
	•قدرات عقلية عليا.
التجريبية في نظام متزن.
	•تتعرف الهيدروكربونات ،وتحدد تركيبها وخ�صائ�صها•	 .معرفة وفهم.
	•تميز الهيدروكربونات الم�شبعة من الهيدروكربونات 	•قدرات عقلية عليا.
غير الم�شبعة.
	•ت�سم��ي المركبات الهيدروكربوني��ة وفقًا لنظام ت�سمية 	•معرفة وفهم.
	•تطبيق.
االتحاد العالمي للكيمياء البحتة.
	•تطبيق.
	•تكتب ال�صيغ البنائية للجزيئات بمعرفة �أ�سمائها.
	•معرفة وفهم.
	•تعرف الت�صاوغ ،وتذكر �أمثلة عليه.
	•تميز المركب��ات الأليفاتية من المركب��ات الأروماتية•	 ،قدرات عقلية عليا.
وتذكر �أمثلة على كل منها.
	•تــف�ســـ��ر �أهـــــ��م الخ�صـــــائــــ���ص الفيزيــــائيــــ��ة 	•قدرات عقلية عليا.
للهيدروكربونـــات.
	•تح��دد المجموع��ة الوظيفي��ة الممي��زة ل��كل مركب 	•قدرات عقلية عليا.
ع�ضوي.
	•تكت��ب �صيغً��ا بنائي��ة لمركبات ع�ضوي��ة تحتوي على 	•تطبيق.
مجموعة وظيفية.
	•تطبق قواعد الت�سمية عند ت�سمية هذه المركبات.
	•تطبيق.
	•تو�ض��ح بع���ض الخ�صائ���ص الفيزيائي��ة الممي��زة لهذه 	•معرفة وفهم.
المركبات.

�إر�شادات التعامل مع الدليل

تت�ضمن �صفحات الدليل مقترحات و�إجراءات خا�صة تفيد في تنفيذ الدرو�س ،وت�شجع طرح �أ�سئلة للنقا�ش ال�صفي
َّ

الب ّناء ،تثير تفكير الطلبة ،وتحفزهم �إلى �أن ي�شاركوا م�شاركة �إيجابية ،ال �أن يكونوا فقط م�ستقبلي معلومات .ومن
هذه الأ�سئلة ما يك�شف خبرات الطلبة ال�سابقة ،ومنها ما يفيد في بيان كيفية تنفيذ الأن�شطة والتجارب العلمية ،ومنها
ما ي�ساعد على ك�شف ما لدى الطلبة من �أخطاء مفاهيمية.
أي�ضا �إجابات الأ�سئلة والأن�شطة الوارد ذكرها �ضمن البنود �أو نهاية الف�صل ،و�أوراق العمل و�أدوات
يت�ضمن الدليل � ً
التقويم.

الخطة الزمنية للدرو�س
المو�ضوع
الوحدة الأولى :البنية الذرية ودورية الخ�صائ�ص الذرية.
الف�صل الأول :نظرية بور الذرية.
الف�صل الثاني :النموذج الميكانيكي الموجي للذرة.
الف�صل الثالث :الدورية في خ�صائ�ص ذرات العنا�صر.
الوحدة الثانية :حاالت المادة و�أ�شكال الجزيئات.
الف�صل الأول� :أ�شكال الجزيئات.
الف�صل الثاني :قوى التجاذب بين الجزيئات.
الف�صل الثالث :حاالت المادة.
الوحدة الثالثة :المحاليل.
الف�صل الأول :الذوبان والذائبية.
الف�صل الثاني :تركيز المحلول.
الف�صل الثالث :خ�صائ�ص المحاليل.
الوحدة الرابعة :التفاعالت والح�سابات الكيميائية.
الف�صل الأول� :أنواع التفاعالت الكيميائية.
الف�صل الثاني :الح�سابات الكيميائية.
الف�صل الثالث :االتزان.
الوحدة الخام�سة :الكيمياء الع�ضوية.
الف�صل الأول :الهيدروكربونات.
الف�صل الثاني :المركبات الع�ضوية الأخرى.

عدد الح�ص�ص
( )6ح�ص�ص.
( )10ح�ص�ص.
( )7ح�ص�ص.
( )6ح�ص�ص.
( )8ح�ص�ص.
( )5ح�ص�ص.
( )3ح�ص�ص.
( )4ح�ص�ص.
( )6ح�ص�ص.
( )5ح�ص�ص.
( )6ح�ص�ص.
( )6ح�ص�ص.
( )6ح�ص�ص.
( )8ح�ص�ص.
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الوحدة الأولى

البنية الذرية ودورية
اخل�صائ�ص الذرية

الوحدة الأولى:

البنية الذرية ودورية اخل�صائ�ص الذرية.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

الف�صل الأول

نظرية بور الذرية :الطيف الكهرومغناطي�سي.

النتاجات الخا�صة

يو�ضح المق�صود بالطيف الكهرومغناطي�سي ،والطيف الذري.
 ِّ - ُ -يجري ح�سابات تتعلق بطاقة الفوتون ،وتردده ،والطول الموجي.يميز بين الطيف المت�صل والطيف المنف�صل.
ِّ - -

التكامل الر�أ�سي

وردت نماذج مقترحة لبنية الذرة وتركيبها في الوحدة الأولى من كتاب الكيمياء لل�صف العا�شر.

املفاهيم وامل�صطلحات

الطيف الكهرومغناطي�سي ،الطيف الذري ،الن�شاط الإ�شعاعي ،الطول الموجي ،التردد ،الذرة المثارة،
التفريغ الكهربائي.

استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي.
�إجراءات التنفيذ
الح�صة الأولى
 -1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	• ما مكونات الذرة الأ�سا�سية؟
 -2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ,ثم مناق�شتهم فيها ،ثم كتابة مكونات الذرة على اللوح.
 -3طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	•ما �أهم النماذج التي حاولت تف�سري بنية الذرة؟
 -4اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ،ثم كتابة �أهم النماذج على اللوح ،ثم الطلب �إلى
�أحد الطلبة ر�سم نموذج دالتون للذرة ،والطلب �إلى �آخر ر�سم نموذج ثومب�سون على اللوح.
يف�سر
 -5مناق�شة الطلبة في �أ�سباب رف�ض نموذج ثومب�سون ،و�أ�سباب ا�ستمرار البحث عن نموذج �آخر ِّ
بنية الذرة ،وتقديم نموذج رذرفورد في هذه الأثناء.
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 -6تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات ،ثم الطلب �إلى �أفراد كل مجموعة درا�سة الن�شاط ( )1-1في �صفحة
( ،)11ثم �إجابة الأ�سئلة المتعلقة به.
 -7التجول بين المجموعات ،ومتابعة �أعمالها ،وتوجيهها.
 -8عر�ض المجموعات �إجاباتها ،ثم مناق�شتها ال�ستنتاج الت�صور الذي و�ضعه رذرفورد لتف�سير بنية الذرة.
 -9مناق�شة �أفراد المجموعات في جوانب الق�صور في نموذج رذرفورد ،وا�ستنتاج �أ�سباب ذلك الق�صور؛
تمهيدا لمفهوم الطيف الكهرومغناطي�سي.
ً
 -10توجيه �أفراد المجموعات �إلى درا�سة ال�شكل ( )1-1في �صفحة ( ،)12و�إجابة الأ�سئلة الآتية:
	•ماذا ي�سمى القو�س الظاهر يف ال�شكل؟
	•ما �سبب ظهور هذا القو�س؟
	•كيف ميكن �إظهار هذا الطيف؟
 -11اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج �ألوان الطيف المرئي.
 -12توجي��ه كل مجموع��ة �إل��ى تنفيذ تجرب��ة تحليل ال�ضوء الع��ادي كما وردت ف��ي ال�شكل ()2-1؛
لتع��رف كيفي��ة �إظهار �ألوان الطيف المرئ��ي ،ثم تدوين النتائج التي تتو�ص��ل �إليها ،ثم عر�ضها �أمام
ُّ
باقي المجموعات.

ج��زءا م��ن الطيف
 -13مناق�ش��ة الطلب��ة ف��ي �إجاباته��م ال�ستنت��اج مفه��وم الطي��ف المرئ��ي بو�صف��ه
ً
الكهرومغناطي�سي ،ثم كتابة مفهوم الطيف الكهرومغناطي�سي على اللوح.
 -14توجيه الطلبة �إلى ت�أمل ال�شكل ( )3-1في �صفحة ( ،)13ثم مناق�شتهم في مكوناته ،وم�ساعدتهم على
التمييز بين الطيف المرئي والطيف غير المرئي ،وعالقة ذلك بالطول الموجي للموجات ال�ضوئية.
الح�صة الثانية
 -1مراجع��ة الطلب��ة في مكون��ات الطيف الكهرومغناطي�س��ي (الطيف المرئي ،والطي��ف غير المرئي)،
والأطوال الموجية لكل منها.
 -2مناق�شة الطلبة في �إنجازات العا ِلمين ماك�س بالنك و�ألبرت �أين�شتاين بخ�صو�ص ال�ضوء وانبعاثه من
الذرة ،والطاقة التي يحملها فوتون ال�ضوء ،ال�ستنتاج العالقة الريا�ضية التي تربط بين طاقة الفوتون
وطول موجته ( ط= هـ × ت).
 -3الطلب �إلى الطلبة حل ال�س�ؤال في �صفحة ( ،)14ثم مناق�شتهم في الإجابات للتو�صل �إلى الإجابة ال�صحيحة.
 -4توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )4-1في �صفحة ( ،)14والإجابة عن الأ�سئلة التي تليه.
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 -5اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج مفهوم الطيف المت�صل ،ومفهوم الطيف
الذري (الخطي) ،والفرق بينهما.
 -6توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )5-1في �صفحة ( ،)15ثم مناق�شتهم فيه ال�ستنتاج مفهوم الذرة
المثارة ،وطرائق �إثارتها.
 -7توجيه الطلبة �إلى درا�سة مو�ضوع (الكيمياء في حياتنا :الألعاب النارية) في البيت ،وكتابة تقرير عنه
لمناق�شته مع المعلم والزمالء في الح�صة الالحقة.

معلومات �إ�ضافية

 -ت�ستخدم �أنابيب التفريغ الكهربائي في �إثارة الذرات وتمكينها من فقد الإلكترونات .فالذرة المثارة هيُ�سبب انتقال الإلكترونات من م�ستوى الطاقة الموجودة
ذرة اكت�سبت �إلكتروناتها كمية كافية من الطاقة ت ِّ
ا�ستقرارا .ويمكن �إثارة الذرة عن طريق ت�سخينها مبا�شرة على
فيه �إلى م�ستوى طاقة �أعلى؛ ما يجعلها �أقل
ً
لهب؛ ما يجعلها تفقد بع�ض �إلكتروناتها.
أمواج��ا كهرومغناطي�سي ًة تنت�شر في الف�ض��اء ب�سرعة ثابتة،
 ُ -ي َع ُّ��د ال�ضوء (ب�شقي��ه :المرئي ،وغير المرئ��ي) � ً
و�ش��كلاً من �أ�شكال الطاقة .ويمكن و�ص��ف ال�شعاع ال�ضوئي عن طريق تردده وطول موجته ،وت�ستخدم
وحدة الهيرتز ( )Hzفي النظام الدولي لقيا�س التردد .ومن م�ضاعفات الهيرتز الكيلو هيرتز الذي ي�ساوي
 310هيرت��ز ،والميغاهيرتز الذي ي�ساوي  610هيرت��ز ،والجيجاهيرتز الذي ي�ساوي  ،910والتيرا هيرتز
ال��ذي ي�ساوي 1210هيرتزّ � .أما النانومتر في�ستخدم لقيا�س الط��ول الموجي للإ�شعاعات ق�صيرة الموجة،
أي�ضا لقيا�سه وح��دة الميكرومتر ،وهي ت�ساوي  6-10متر .ويمكن
وه��و ي�س��اوي  9-10متر ،وت�ستخدم � ً
ا�ستخدام وحدة الأنج�ستروم ،وهي ت�ساوي 10-10متر ،وكذا وحدة البيكومتر التي ت�ساوي  12-10متر.

ن�شاط عالجي

اح�سب تردد فوتون ال�ضوء الذي طاقته .15-10×4

ن�شاط �إثرائي
اح�سب طاقة الفوتون الذي طول موجته ( )0.06نانومتر.

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي ,مختبر الكيمياء.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤالين ( ،)3و( )4من �أ�سئلة الف�صل في �صفحة (.)22

�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()14
 )1ط= هـ × ت
=  18- 10 × 33,15 = 16 10×5× 34- 10×6،63جول /ذرة.
� )2س= ت × ل
 × 16 10×5 = 8 10×3ل
ل=  8- 10×6,0م
ل= � 60 = 10 10 × 8- 10×6,0أنج�ستروم.
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الوحدة الأولى:

البنية الذرية ودورية اخل�صائ�ص الذرية.

عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

الف�صل الأول

نظرية بور الذرية :نظرية بور لتركيب الذرة.

النتاجات الخا�صة

-

-

يذكر بنود نظرية بور لتف�سير طيف ذرة الهيدروجين.يعبر بعالقة ريا�ضية عن فرق الطاقة بين م�ستويات ذرة الهيدروجين.
 ِّيح�سب طاقة الم�ستوى في ذرة الهيدروجين.يو�ضح العالقة بين طاقة الم�ستويات في ذرة الهيدروجين و ُب ْعدها عن النواة.
 ِّيح�س��ب طاق��ة موج��ة �إلكترون وتردده��ا وطولها عند انتق��ال الإلكترون من م�ستوى �إل��ى �آخر في ذرةالهيدروجين.
يو�ضح احتماالت عودة �إلكترون من م�ستوى بعيد عن النواة �إلى م�ستوى �أقرب �إليها في ذرة الهيدروجين.
 ِّيف�سر ثبات طيف ذرة الهيدروجين.
 ِّ-يبين �أهمية �أ�شعة  Xو�أوجه ا�ستخدامها في المجال الطبي.

املفاهيم وامل�صطلحات

الطول الموجي ،التردد ،الذرة المثارة ،م�ستوى الطاقة.

استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي.
�إجراءات التنفيذ
الح�صة الأولى
 -1التمهي��د للدر�س بعر���ض ملخ�ص التقرير (الواج��ب البيتي) الخا�ص بالألعاب الناري��ة لبع�ض الطلبة،
ومراجعة مفهوم الطيف الذري.
 -2الطلب �إلى الطلبة درا�سة افترا�ضات نظرية بور لتف�سير طيف ذرة الهيدروجين في �صفحة ( ،)16ثم �إجابة الأ�سئلة
الآتية:
	•كيف تتحرك الإلكترونات في ذرة الهيدروجين؟
	•ما عدد م�ستويات الطاقة في ذرة الهيدروجين؟
	•متى يمكن للإلكترون �أن ي�شع الطاقة �أو يمت�صها؟
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	•كيف نح�سب فرق الطاقة بين الم�ستويات في ذرة الهيدروجين؟
 -3اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج بنود نظرية بور ،وكتابة العالقة الريا�ضية
تعبر عن فرق الطاقة بين الم�ستويات في ذرة الهيدروجين Δ :ط = ط - n2ط.n1
التي ِّ
 -4مناق�شة الطلبة في كيفية ح�ساب طاقة كل م�ستوى في ذرة الهيدروجين با�ستخدام طاقة الم�ستوى،
ثم كتابة العالقة الريا�ضية على اللوح.
 -5توجيه الطلبة �إلى درا�سة المثال ( )1في �صفحة ( ،)17ثم مناق�شتهم في الحل.
 -6الطلب �إلى �أحد الطلبة حل ال�س�ؤال الوارد ذكره في �صفحة ( )18على اللوح ،ثم مناق�شة الطلبة في
الحل.
الح�صة الثانية
 -1التمهيد للدر�س بتذكير الطلبة بطاقة الم�ستوى وفرق الطاقة بين الم�ستويات في ذرة الهيدروجين.
 -2توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )8-1في �صفحة ( ،)18ثم �إجابة الأ�سئلة المتعلقة به.
 -3اال�ستم��اع �إل��ى �إجابات الطلب��ة ،ثم مناق�شتهم فيه��ا ال�ستنتاج كيفية تغير طاق��ة الم�ستويات في ذرة
الهيدروجين ،وتحول ذرة الهيدروجين �إلى �أيون موجب.
 -4مناق�ش��ة الطلبة في كيفية ح�ساب فرق الطاقة عن��د انتقال �إلكترون في ذرة الهيدروجين من م�ستوى
�إلى �آخر ،ثم كتابة العالقة الريا�ضية على اللوح.
 -5حل المثال ( )2في �صفحة ( )19على اللوح ،ثم مناق�شة الطلبة في الحل.
 -6الطل��ب �إل��ى الطلب��ة حل ال�س���ؤال الوارد ذكره ف��ي �صفحة ( )19ف��ي دفاترهم ،ث��م مناق�شتهم في
الإجابات ،ثم الطلب �إلى �أحدهم كتابة الإجابة ال�صحيحة على اللوح.
 -7الطلب �إلى الطلبة حل ال�س�ؤالين ( ،)5و( )6من �أ�سئلة الف�صل في �صفحة ( )22في البيت.
الح�صة الثالثة
1-1التمهيد للدر�س بمناق�شة الواجب البيتي ،وكتابة الإجابة ال�صحيحة على اللوح.
 2-2توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )9-1في �صفحة ( ،)19ثم الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي:
	•ما عدد االحتماالت الممكنة لعودة الإلكترون من الم�ستوى الرابع �إلى الم�ستوى الأول في ذرة
الهيدروجين؟
3-3اال�ستم��اع �إل��ى �إجاب��ات الطلبة ,ث��م مناق�شتهم فيه��ا ال�ستنتاج ع��دد االحتم��االت الممكنة لعودة
الإلكترون من م�ستوى �أبعد عن النواة �إلى م�ستوى �أقرب �إليها.
4-4توجيه الطلبة �إلى درا�سة الفقرة الأولى في �صفحة ( ,)20ثم الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي:
دائما؟
	•لماذا يعطي الهيدروجين الطيف نف�سه ً
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5-5اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج تف�سير ثبات طيف ذرة الهيدروجين.
6-6طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	•هل يمكن تف�سير الطيف الذري للذرات متعددة الإلكترونات اعتما ًدا على نظرية بور؟
7-7اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج عجز النظرية عن تف�سير هذه الأطياف.
8-8الطلب �إلى الطلبة �إجابة ال�س�ؤال الوارد ذكره في �صفحة ( ،)20ثم اال�ستماع �إلى �إجاباتهم
ومناق�شتهم فيها للتو�صل �إلى الإجابة ال�صحيحة.
9-9توجيه الطلبة �إلى درا�سة مو�ضوع (العلم والتكنولوجيا والمجتمع) ،ثم �إجابة الأ�سئلة الآتية:
	•ما �أهم خ�صائ�ص �أ�شعة X؟
	•ما �أهم ا�ستخدامات هذه الأ�شعة؟
	•ما �أهم الأ�ضرار الناجمة عن ا�ستخدامها في مجال الت�صوير ال�شعاعي؟
1010اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها للتو�صل �إلى الإجابات ال�صحيحة.
1111الطلب �إلى الطلبة حل الأ�سئلة ( ،)1و( ،)2و( )3من �أ�سئلة الف�صل في �صفحة ( )22في البيت.

معلومات �إ�ضافية

 ُ -ت َع ُّد مجموعة خطوط بالمر (  )Balmer seriesو(� )Balmer linesإحدى مجموعات خطوطالطيف التي تميز ذرة الهيدروجين؛ �إذ يظهر في طيف الهيدروجين� أربعة خطوط في نطاق ال�ضوء
المرئي ،تقل الم�سافات بينها بانخفا�ض طول الموجة ،وذلك باالنتقال من خط �إلى خط .ي�سمى
الخط الأول الأطول موجة  ،)H\alfa) Hثم تتبعه الخطوط  ،)H\beta) Hβو)H\gamma
 ،)Hγو .)H\delta) H
 -لم يتمكن الفيزيائيون من ح�ساب موقع كل خط في الطيف حتى تو�صل الفيزيائي ال�سوي�سري يوهانبالم��ر ع��ام 1885م �إلى و�ضع معادلة َّ
مكنته من و�صف مواقع تلك الخطوط ،وهي 410 :نانومتر،
و 434نانومت��ر ،و 486نانومتــ��ر ،و 656نانومتــ��ر .وه��ذه تمثـــــ��ل طاقــــــ��ة الفوتونـــ��ات
التي ي�صدرها الإلكترون عندما يهبط من م�ستوى طاقة عالية �إلى م�ستوى طاقة �أقل ،ويكون الم�ستوى
أي�ضا عدد من الخطوط في نطاق الأ�شعة فوق
الأقل هو عدد كم رئي�س  . n = 2يوجد لهذا الطيف � ً
أي�ضا �إلى مجموعة
البنف�سجية ،يقل طول موجتها عن  400نانومتر؛ لذا ال ترى بالعين ،وهي تنتمي � ً
بالمر.

طيف الهيدروجين المرئ��ي ه��و من مجموعة خط��وط بالمر .والخط �-Hألفا هو الخ��ط البرتقالي �إلى اليمين،

والخطوط �إلى الي�سار هي من الأ�شعة فوق البنف�سجية ،وطول موجاتها �أق�صر من  400نانومتر.
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ن�شاط عالجي
اح�سب تردد فوتون ال�ضوء الذي طاقته . 15-10×2
اح�سب طاقة الفوتون الذي طول موجته ( )0.09نانومتر.

ن�شاط �إثرائي

�إذا كان تردد الإ�شعاع المرافق لعودة الإلكترون في ذرة الهيدروجين المثارة من م�ستوى مجهول �إلى
حالة اال�ستقرار هو 16 10 ×0.29هيرتز ،فما رقم الم�ستوى الذي �سقط منه الإلكترون؟

م�صادر التعلم

الكتاب المدر�سي.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة.
�أداة التقويم :قائمة ال�شطب (.)1-1

�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()18

 )1ط= 10× 18.2 - = 18- 10×18.2 -
()6

n2

2

10 ×2.18 - = 20- 10 ×8.72- )2
n2

5 = n ، 25 = n2
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()19

∆ )1ط = ) 1 - 1 ( A
n12

n12

) 1 - 1 ( A = A 35
1
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36

n22

18-

18-

=  18- 10 × 0.016جول /ذرة.

6 = n2 ، 36 = n22 ، 35 - 1 = 1

n22

36

∆ )2ط = ) 1 - 1 ( A
n12

∆ط = 10 × 2.18
∆ط = هـ × ت

n22

18-

 18- 10 × 1.49 = 1 - 1جول /ذرة.

()1

2

()3

2

 × 34- 10 ×6,36 = 18- 10 × 1 ،49ت
ت =  16 10 × 0.29هيرتز.
�س= ت×ل
 × 16 10×0.29 = 8 10×3ل
ل=  8- 10× 3،10م.
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()20
نعم ,التركيب الإلكتروني للأيونين ي�شبه التركيب الإلكتروني لذرة الهيدروجين ،فنظرية بور ا�ستطاعت
واحدا فقط.
تف�سير طيف ذرة الهيدروجين والأيونات الم�شابهة لذرة الهيدروجين التي تمتلك �إلكترو ًنا
ً
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل الأول

 1-1الطيف المرئي :مجموعة الترددات ال�ضوئية الناتجة من �إمرار حزمة ال�ضوء خالل من�شور ,وهو يظهر على
�شكل مجموعة �ألوان تتفاوت في �أطوالها الموجية ،من دون وجود فوا�صل بين الألوان.

 -الذرة المثارة :ذرة ينتقل فيها الإلكترون من الم�ستوى الأقرب �إلى النواة �إلى م�ستوى �أبعد نتيجةالت�سخين المبا�شر بلهب� ،أو ا�ستخدام �أنابيب التفريغ.
 -الطيف الذري :مجموعة خطوط طيفية محددة متباعدة ،يمثل كل منها �ضو ًءا بتردد معين ي�صدر عنذرات مثارة لعن�صر غازي.
� -2أ) ∆ط = ) 1 - 1 ( A
n12

n22

∆ط =  0،049A = A ) 9- 16( = ) 1 - 1 ( Aجول /ذرة.
()3

2

()4

2

144

ب) 3
جـ) �أق�صر طول موجي؛ �أي �أكبر طاقة بين الم�ستويين :الأول ،والثاني.
� -3س= ت×ل
6
 × 10×9، 99 = 8 10×3ل
ل= 2 10× 0،03م = 3م.
-4

وجه
المقارنة

النجاح

الف�شل

28

نموذج رذرفورد

نموذج بور

تبي��ن �أن الذرة
و�ض��ع فر�ضي��ة بنا ًء عل��ى تجاربهِّ ،
لي�س��ت ك��رة متجان�ســــ��ة ،و�أنـــهــــ��ا تح��وي
ج�سيمــات مادية تحم��ل �شحنة موجبــة في حيز
�صـغي��ر �سمـّــ��اه الن��واة ،و�أن الإلكترونات تدور
حولها.

فـــ�سر الطيـــف الـــذري للهيدروجين،
َّ
وا�ستط��اع ا�شتقــــ��اق عــــالقة ريا�ضية
َح َ�س َب به��ا طاقـة الم�ستوى الرئي�س في
ذرة الهيدروجين ،وطاقة الإلكترون في
الم�ستوى.

عدم القدرة على تف�سي��ر كيفية دوران الإلكترون عدم القدرة على تف�سير �أطياف الذرات
ح��ول النواة ف��ي م�ســـ��ار دائري ،وع��دم فقدها عديدة الإلكترونات؛ لأن �أطيافها �أكثر
تعقيدا من طيف ذرة الهيدروجين.
طاقته��ا الحركية واقترابها من الن��واة ثم �سقوطها
ً
فيها ،وهو ما ال يحدث حقًّا في الذرات.

17-

10 × 21 ،0 = 8 10×3×34- 10×6.36 =  ط-5
9-

1 - 1

10 ×93,8

) 2 ) n ( 2)1( (18- 10 ×2.18 = =17- 10 × 0.12
2
1 -1 = 0.69
2

) n 2(

5 = n ، 25 = 2 )n2(

. 18- 10 ×2.18 = ) 1 - 1 ( 18- 10 ×18 ،2 =  ∆ط-6
∞
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1

الوحدة الأولى:

البنية الذرية ودورية اخل�صائ�ص الذرية.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

الف�صل الثاين

النموذج الميكانيكي الموجي للذرة :النظرية الميكانيكية الموجية للذرة.

النتاجات الخا�صة
-

يو�ضح النموذج الميكانيكي الموجي للذرة.
 ِّيو�ضح االفترا�ضات المتعلقة ب�أغلفة الطاقة الرئي�سة والفرعية والأفالك في الذرة.
 ِّيبين العالقة بين �أغلفة الطاقة الرئي�سة والفرعية والأفالك في الذرة.
 ِّي�صف احتمال وجود �إلكترون في الذرة با�ستخدام �أعداد الكم.يميز �أ�شكال بع�ض الأفالك في الذرة.
 ِّيبين الخا�صية الفيزيائية المرتبطة ب�أعداد الكم (.) ms، m، l،n
 ِّيو�ضح المق�صود بمبد�أ اال�ستبعاد لباولي.
 ِّ-ي�صف الإلكترون با�ستخدام قيم �أعداد الكم الأربعة.

التكامل الر�أ�سي

ورد مفهوم الدورية في �سلوك العنا�صر في الوحدة الثانية من كتاب الكيمياء لل�صف العا�شر.

املفاهيم وامل�صطلحات

ميكانيكا الكم ،الفلك ،عدد الكم ،غالف الطاقة.

استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي.
�إجراءات التنفيذ
الح�صة الأولى
1-1توجيه الطلبة �إلى قراءة الفقرة في �صفحة ( ،)24ثم الإجابة عن ال�س�ؤالين الآتيين:
	•ما طبيعة الإلكترون؟
	•�أين يتحرك الإلكترون في الذرة؟
2-2اال�ستم��اع �إلى �إجابات الطلبة ،ث��م مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج الطبيعة الموجي��ة للإلكترون ،ومفهوم
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الفل��ك ،ومعادل��ة �شرودنجر الريا�ضية ،وما نجم عن حل هذه المعادلة من �أعداد كمية ت�صف احتمال
وجود �إلكترون حول النواة ،وطاقته ،وحركته.
3-3كتابة �أعداد الكم الأربعة على اللوح ،ثم طرح ال�س�ؤالين الآتيين على الطلبة:
	•ماذا نعني بعدد الكم الرئي�س؟
	•ما الخا�صية الفيزيائية المرتبطة بهذا العدد؟
4-4اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج المق�صود بعدد الكم الرئي�س ،والقيم التي
ي�أخذها ،وعالقتها بمعدل ُب ْعده عن النواة (حجمه) ،وطاقته ،ثم كتابة ذلك على اللوح.
5-5طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	•ماذا نعني بعدد الكم الفرعي؟
6-6اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج �أن لكل غالف طاقة رئي�س �أغلفة فرعية،
عددها في كل غالف ي�ساوي عدد الكم الرئي�س.
7-7توجيه الطلبة �إلى درا�سة الجدول ( )1-1في �صفحة ( ،)24والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
	•ما القيم التي ي�أخذها عدد الكم الفرعي؟
	•ما قيم عدد الكم الفرعي في الم�ستوى الرئي�س الثاني؟
	•ما قيم عدد الكم الفرعي في كل من الم�ستويين الرئي�سين :الثالث ،والرابع؟
	•ما عدد الأفالك في كل من الم�ستويين الرئي�سين :الثالث ،والرابع؟
	•ما العالقة بين قيم عدد الكم الفرعي وعدد الأفالك في الم�ستوى الرئي�س الواحد؟
8-8اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج القيم التي ي�أخذها عدد الكم الفرعي،
وعددها في كل م�ستوى رئي�س ،وعالقة ذلك بعدد الأفالك لكل م�ستوى رئي�س.
9-9توجيه الطلبة �إلى درا�سة الجدول ( )2-1في �صفحة ( ،)25ثم مناق�شتهم فيه للتو�صل �إلى �أ�شكال
الأفالك  sو .p
1010توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )26في البيت.
الح�صة الثانية
1-1التمهيد للدر�س بمناق�شة الواجب البيتي ،ومراجعة عدد الكم الرئي�س وعدد الكم الفرعي.
2-2توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )11-1في �صفحة ( ،)26ثم مناق�شتهم فيه ال�ستنتاج عدد �أفالك ،s
وعدد �أفالك  ,pواالتجاه الفراغي لأفالك .p
3-3مناق�شة الطلبة في عالقة عدد الكم المغزلي  msباتجاه دوران �إلكترون حول نف�سه في الفلك.
4-4توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( ،)12-1ثم مناق�شتهم فيه ال�ستنتاج عالقة المجال المغناطي�سي
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الذي ين�ش�أ عن دوران الإلكترون بال�سعة الق�صوى للفلك من الإلكترونات.
5-5طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	•ه��ل يتخ��ذ �إلكترونان في الذرة قيم �أعداد الكم الأربع��ة نف�سها؟ ثم توجيههم �إلى درا�سة الجدول
( )3-1في �صفحة (.)27
6-6اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج مبد أ� باولي لال�ستبعاد ،و�سعة الفلك من الإلكترونات.
7-7توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( ،)28ثم مناق�شتهم فيه للتو�صل �إلى الإجابة ال�صحيحة،
ثم كتابتها على اللوح.

معلومات �إ�ضافية

�أ�شكال �أفالك  dوتوزيعها الفراغي:

ن�شاط عالجي
-

ما الخا�صية الفيزيائية المرتبطة بكل من :عدد الكم  ،nو ، lو  ،mlو ms؟�أيهما �أبعد عن النواة� :إلكترون له � 2=nأم 4=n؟ما عدد الأفالك للم�ستوى الفرعي 2=l؟-ما �أق�صى عدد من الإلكترونات يمكن �أن ي�ستوعبه الم�ستوى الثالث ( )3=n؟

ن�شاط �إثرائي
اكتب جميع قيم �أعداد الكم ( )ms،ml،l ،nلإلكترونين في الغالف الرئي�س الثالث في الفلك .px

م�صادر التعلم

الكتاب المدر�سي ،مختبر الكيمياء.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
توجيه الطلبة �إلى حل الأ�سئلة ( ،)1و( ،)3و( ،)4و( )5من �أ�سئلة الف�صل في �صفحة (.)40

�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى

�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()26
الب ْعد عن النواة ،وزادت طاقة الغالف.
 -1الأعلى طاقة 2s؛ فكلما زادت قيمة عدد الكم الرئي�س  nزاد ُ
 -2عدد الكم الرئي�س  ، 3 = nعدد الكم الفرعي 0 = l
 -3عالقة طردية؛ �أي كلما زادت قيمة عدد الكم الرئي�س زاد حجمه.
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة (:)28
� -1أعداد الكم لإلكتروني الفلك :3s
الإلكترون الأول
الإلكترون الثاني

n

l

ml

ms

3
3

0
0

0
0

2/1+
2/1-

-2

عدد الأغلفة
رقم الغالف الفرعية في
الغالف
الرئي�س n
الرئي�س
4
4

قيم1
رمز
الغالف للغالف
الفرعي الفرعي

قيم عدد الكم
المغناطي�سي

s
p

0
1

0
1-،1،0+

d

2

f

3

،1-،1،0+،2+
2،1،0+،2+،3+
3-،2-،1-

ال�سعة الق�صوى
عدد
الأفالك من الإلكترونات
في الغالف في الغالف
الفرعي
الفرعي
2
1
6
3
5

10

7

14

	• (.)16
	• (.)23
*عدد الأفالك الكلي = ن.2

*عدد الإلكترونات الكلي = 2ن.2
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الوحدة الأولى:

البنية الذرية ودورية اخل�صائ�ص الذرية.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الثاين

النموذج الميكانيكي الموجي للذرة� :أغلفة الطاقة الفرعية والتوزيع الإلكتروني.

النتاجات الخا�صة
-

يرتِّب الأغلفة الفرعية بح�سب تزايد طاقتها.يف�سر تداخل الأفالك الفرعية في طاقتها عند الم�ستويين :الثالث ،والرابع.
 ِّيو�ضح المق�صود بقاعدة هوند.
 ِّ-يكتب التوزيع الإلكتروني لذرات بع�ض العنا�صر وفق �أغلفة الطاقة الرئي�سة والفرعية.

التكامل الر�أ�سي
ورد نم��وذج ب�سي��ط للتوزيع الإلكترون��ي لبع�ض الذرات في الوحدة الأولى م��ن كتاب الكيمياء لل�صف
العا�شر.

املفاهيم وامل�صطلحات

�أغلفة الطاقة ،الغاز النبيل.

استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
تعبر عن طاقة الم�ستوى الأول في ذرة الهيدروجين؟
	•ما العالقة التي ِّ
2-2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ،ثم كتابة العالقة على اللوح.
3-3طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	•ما وجه االختالف بين ذرة الهيدروجين وذرات العنا�صر متعددة الإلكترونات؟
4-4اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج �أن طاقة الم�ستويات في ذرات العنا�صر
تعقيدا ب�سبب حدوث تداخل في م�ستويات الطاقة لهذه الذرات.
متعددة الإلكترونات تكون �أكثر
ً
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5-5توجيه �أفراد المجموعات �إلى درا�سة ال�شكل ( )13-1في �صفحة ( ،)29و�إجابة الأ�سئلة التي تليه.
6-6اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج العالقة بين م�ستوى الطاقة الرئي�س ورقم
الغالف ،والعالقات بين م�ستويات الطاقة المختلفة والتداخالت التي تحدث فيها ،والتو�صل �إلى
ترتيب الأفالك بح�سب طاقتها ،ثم كتابة الإجابات على اللوح.
7-7طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	•كيف تتوزع الإلكترونات على �أفالك الم�ستوى الفرعي الواحد p؟
8-8اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج التوزيع ال�صحيح للإلكترونات با�ستخدام
قاعدة هوند.
9-9توجي��ه الطلب��ة �إلى حل ال�س���ؤال في �صفح��ة ( ،)31ثم مناق�شتهم ف��ي الحل للتو�ص��ل �إلى الإجابة
ال�صحيحة.
1010مناق�ش��ة الطلب��ة في توزيع �إلكترون��ات الذرة على الأفالك ،والقواعد المتبع��ة في ذلك ،با�ستخدام
ذرات لعنا�صر مختلفة ،مثل :الأك�سجين ،والكال�سيوم.
1111توجيه الطلبة �إلى درا�سة الجدول ( )4-1في �صفحة ( ،)32ثم مناق�شتهم فيه ال�ستنتاج �إمكانية
كتابة التوزيع الإلكتروني لذرات بع�ض العنا�صر بداللة الأفالك والغاز النبيل.
1212توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )32في البيت.

ن�شاط عالجي
 و ِّزع خم�سة �إلكترونات على �أفالك الم�ستوى الفرعي .p -اكتب التوزيع الإلكتروني لذرة الكلور (ع ذ=  )17بداللة الغاز النبيل ( Neع.ذ= .)10

ن�شاط �إثرائي

 ما عدد الإلكترونات المنفردة في ذرة الكروم ( Crع.ذ= )24؟ -اكتب التوزيع الإلكتروني للأيون . Mn2+

م�صادر التعلم

الكتاب المدر�سي ،الجدول الدوري.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤالين ( ،)6و( )7من �أ�سئلة الف�صل في �صفحة (.)40
35

�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()30
2p < 3s< 4s< 3d
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()31
-1

عدد الإلكترونات المنفردة هو 1

-2
عدد الإلكترونات المنفردة هو 2
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()32
التوزيع الإلكتروني للذرات:
 ،12Mg:[Ne]3s2عدد الإلكترونات المنفردة هو 0
 ،14Si:[Ne]3s23p2عدد الإلكترونات المنفردة هو 2
 ،26Fe: :[Ar]4s23d6عدد الإلكترونات المنفردة هو 4
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الوحدة الأولى:

البنية الذرية ودورية اخل�صائ�ص الذرية.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

الف�صل الثاين

النموذج الميكانيكي الموجي للذرة :الجدول الدوري الحديث.

النتاجات الخا�صة

-

يربط بين �أغلفة الطاقة الفرعية وبنية الجدول الدوري الحديث.يحدد موقع بع�ض العنا�صر الممثلة في الجدول من خالل توزيعها الإلكتروني.
 ِّيحدد موقع بع�ض العنا�صر االنتقالية في الجدول من خالل توزيعها الإلكتروني.
 ِّ-يكتب التركيب الإلكتروني لأيونات بع�ض العنا�صر.

التكامل الر�أ�سي

ورد نموذج ب�سيط للتوزيع الإلكتروني لبع�ض الذرات في الوحدة الأولى من كتاب الكيمياء لل�صف العا�شر.

املفاهيم وامل�صطلحات
العنا�صر الممثلة ،العنا�صر االنتقالية� ،إلكترونات التكاف�ؤ.
استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي.
�إجراءات التنفيذ
الح�صة الأولى
1-1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	•كيف تم التو�صل �إلى بناء الجدول الدوري الحديث؟
2-2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج مراحل بناء الجدول الدوري الحديث،
وتوجيه الطلبة �إلى تعرف بنية الجدول الدوري الحديث الواردة في ال�شكل ( )14-1في �صفحة
(.)34
3-3توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )15-1في �صفحة ( ،)35و�إجابة الأ�سئلة التي تليه.
4-4اال�ستم��اع �إل��ى �إجاب��ات الطلبة ،ثم مناق�شته��م فيها ال�ستنت��اج العالقة بين بنية الج��دول والأغلفة
الفرعية ،وت�صنيف العنا�صر �إلى ممثلة وانتقالية.
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5-5طرح الأ�سئلة الآتية على الطلبة:
	•اكتب التوزيع الإلكتروني للعنا�صر الآتية.Al ،Cl ،Na :
حدد موقع كل منها في الجدول الدوري من حيث :رقم المجموعة ،ورقم الدورة.
	• ِّ
	•هل يمكن معرفة العدد الذري عن طريق التوزيع الإلكتروني للعن�صر؟
	•ما العالقة بين عدد �إلكترونات التكاف�ؤ ورقم المجموعة للعنا�صر الممثلة في الجدول الدوري؟
6-6اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج العالقة بين موقع العن�صر في الجدول (رقم
الدورة ،ورقم المجموعة) والتوزيع الإلكتروني ،وكذا العالقة بين عدد �إلكترونات التكاف�ؤ ورقم
المجموعة للعنا�صر الممثلة في الجدول الدوري.
7-7توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )37على اللوح ،ثم مناق�شتهم في الحل للتو�صل �إلى
الإجابة ال�صحيحة.
8-8توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال ( )8في �صفحة ( )40في البيت.
الح�صة الثانية
1-1التمهيد للدر�س بحل �س�ؤال الواجب البيتي ،وكتابة الإجابة ال�صحيحة على اللوح.
2-2طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	•كيف يمكن تعيين موقع عن�صر انتقالي في الجدول الدوري عن طريق توزيعه الإلكتروني؟
3-3اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ,ثم مناق�شتهم فيها للتو�صل �إلى الإجابة ال�صحيحة.
4-4توجيه الطلبة �إلى درا�سة التوزيع الإلكتروني لعدد من العنا�صر االنتقالية في �صفحة ( ،)37و�إجابة
الأ�سئلة التي تليه.
5-5اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج الأ�س�س التي يتم بها تحديد دورة العن�صر
االنتقالي ومجموعته في الجدول الدوري.
6-6طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	•كيف نكتب التوزيع الإلكتروني لأيونات بع�ض العنا�صر؟
7-7اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها للتو�صل �إلى الإجابة ال�صحيحة.
 8-8مناق�شة الطلبة في المثال ( )1في �صفحة ( ،)38ثم كتابة الإجابة على اللوح ،وتو�ضيح كيفية كتابة
التوزيع الإلكتروني لبع�ض �أيونات العنا�صر الممثلة.
9-9توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )39في دفاترهم ،ثم مناق�شتهم في الحل ،ثم الطلب
�إلى �أحدهم كتابة الإجابة ال�صحيحة على اللوح.
1010توجي��ه الطلب��ة �إلى درا�س��ة المثال ( )2في �صفح��ة ( ،)39ثم مناق�شتهم فيه ال�ستنت��اج كيفية كتابة
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التوزيع الإلكتروني لبع�ض �أيونات العنا�صر االنتقالية.
1111توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )39في دفاترهم ،ثم مناق�شتهم في الحل ،ثم الطلب �إلى
�أحدهم كتابة الإجابة ال�صحيحة على اللوح.
1212توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤالين ( ،)6و( )7من �أ�سئلة الف�صل في البيت.

معلومات �إ�ضافية

ت�سم��ى الإلكترون��ات الموج��ودة في م��ا قبل الغ�لاف الأخي��ر (الخارج��ي) بالإلكترون��ات الداخلية� ،أو
الإلكترون��ات الحاجب��ة ،وهي تعمل على حجب ت�أثير النواة في �إلكترونات الغالف الخارجي ،فيقل جذبها
له��ا ع��ن القيمة الحقيقي��ة ل�شحنة النواة .ويطلق على ق��وة جذب النواة للغالف الخارج��ي ا�سم �شحنة النواة
الفاعلة ،التي تزداد بزيادة العدد الذري للعنا�صر الممثلة في الدورة الواحدة باالتجاه من الي�سار �إلى اليمين.

ن�شاط عالجي

حدد الدورة والمجموعة لكل منهما:
ادر�س التوزيع الإلكتروني للعن�صرين الآتيين ،ثم ِّ
Fe: [Ar]4s23d6
S:[Ne]3s23P4

26

16

ن�شاط �إثرائي

اكتب التوزيع الإلكتروني لكل من:
•�أحد عنا�صر الدورة الرابعة والمجموعة الثامنة  ،Bالذي يمتلك ثالثة �إلكترونات منفردة.
.
•�أيون ثنائي موجب ينتهي توزيعه الإلكتروني في الم�ستوى 3d2

م�صادر التعلم

الكتاب المدر�سي ،الجدول الدوري.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال ( )8من �أ�سئلة الف�صل في �صفحة (.)40
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�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()37
 ، 20 Ca: [Ar]4s2 -1المجموعة الثانية  ،Aالدورة الرابعة.
 ،34Se :[Ar]4s23d104p4المجموعة ال�ساد�سة  ،Aالدورة الرابعة.
 -2التوزيع الإلكتروني لذرة العن�صر ،]Ne[3s23p5 :العدد الذري هو (.)17
 -3عدد �إلكترونات التكاف�ؤ هو �( 6إلكترونات الغالف الخارجي).
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()39
Cl-:[Ne]3s23p6

17

]Mg2+: [Ne

12

O2-: [Ne]3s23p6

8

�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()39
�أ -التوزيع الإلكتروني للذرة المتعادلة .25Mn:]Ar[ 3d54s2
عند فقد الإلكترونات يكون التوزيع الإلكتروني لأيون .25Mn4+:]Ar[ 3d3
ب -التوزيع الإلكتروني لأيون  ،29Cu2+:]Ar[3d9عدد الإلكترونات المنفردة في الأيون هو 1
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
 -1القيم المحتملة لإلكترون عدد الكم الرئي�س له هو:4
رقم الغالف الرئي�س n

قيم  lللغالف الفرعي

قيم عدد الكم المغناطي�سي ml

0

0

1
2
3

4

1+ ، 0 ،12+،1+،0 ،1-،2-

3+ ،2+ ،1+ ،0 ،1- ، 2- ،3-

قيم عدد الكم المغزلي ms

1

�أو 2 +
1
2

.4p < 5s < 4d < 5p < 4f < 5f < 6d -2
-3
�أ) .3s
ب) .5d
 -4الرموز غير ال�صحيحة:
 ،2d ،3f ،1pالفلك  pيبد أ� من الم�ستوى الرئي�س  ،2الفلك  dيبد أ� من الم�ستوى الرئي�س  ،3الفلك
 fيبد�أ من الم�ستوى الرئي�س 4
-5
�أ ) تمثل �إلكترو ًنا في الفلك .2p
ب) ال تمثل �إلكترو ًنا في �أحد الأفالك.
ت) ال تمثل �إلكترو ًنا في �أحد الأفالك.
 -6التوزيع الإلكتروني:
، 16S2-:]Ne[3s23p6
Sc:]Ar[ 3d14s2

 -7ال يوجد5 ،1 ،
-8
�أ) 16
ب) 23
جـ) 8
د) 25

21

Cr3+:]Ar[3d3

24

Al3+:]Ne[ ،

13
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الوحدة الأولى:

البنية الذرية ودورية اخل�صائ�ص الذرية.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الثالث

الدورية في خ�صائ�ص ذرات العنا�صر :الحجم الذري وحجوم الأيونات.

النتاجات الخا�صة
-

يو�ضح دورية تغير حجوم الذرات في الجدول الدوري.
 ِّيو�ضح العوامل الم�ؤثرة في حجوم الذرات.
 ِّيقارن بين حجوم الأيونات الموجبة وال�سالبة لعدد من الأيونات.يف�سر التغير في حجوم الأيونات نتيجة فقد الذرة للإلكترونات �أو اكت�سابها.
ِّ -

املفاهيم وامل�صطلحات
الحجم الذري� ،شحنة النواة الفاعلة ،حجم الأيون ،الإلكترونات الحاجبة.
استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي.

�إجراءات التنفيذ

1-1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤالين الآتيين على الطلبة:
•كيف تتغير حجوم الذرات باالتجاه من الي�سار �إلى اليمين في الجدول الدوري؟
•كيف تتغير حجوم الذرات باالتجاه من الأعلى �إلى الأ�سفل في الجدول الدوري؟
2-2توجيه الطلبة �إلى درا�سة الن�شاط ( )2-1في ال�صفحتين ( ،)42و( ،)43والإجابة عن الأ�سئلة التي تليه.
3-3اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج كيفية تغير حجوم الذرات في الجدول
الدوري ،باالتجاه من الي�سار �إلى اليمين في الدورة الواحدة ،وعالقة ذلك بعدد البروتونات في
النواة .وكذا من الأعلى �إلى الأ�سفل في المجموعة الواحدة ،وعالقة ذلك بعدد الكم الرئي�س .n
4-4طرح الأ�سئلة الآتية على الطلبة:
•ما المق�صود ب�شحنة النواة الفاعلة؟
•ما �أثر ذلك في الحجم الذري لذرات عنا�صر الدورة الواحدة؟
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•ما �أثر عدد الكم الرئي�س  nفي الحجم الذري لذرات عنا�صر المجموعة الواحدة؟
5-5اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج مفهوم �شحنة النواة الفاعلة ،و�أثرها في
الحجم الذري لذرات عنا�صر الدورة الواحدة ،وكذا �أثر عدد الكم  nفي حجم ذرات عنا�صر
المجموعة الواحدة.
6-6طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
•كيف تتغير حجوم الأيونات الموجبة وال�سالبة في الجدول الدوري مقارن ًة بذراتها المتعادلة؟
7-7توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )17-1في �صفحة ( ،)44و�إجابة الأ�سئلة التي تليه.
8-8اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج عالقة حجم الأيون بحجم ذرته المتعادلة.
9-9توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )45في البيت.

معلومات �إ�ضافية

ال تتغي��ر حج��وم ذرات العنا�ص��ر االنتقالية ف��ي الدورة الرابعة باالنتق��ال من الي�سار �إل��ى اليمين في الجدول
ال��دوري ب�ص��ورة كبيرة؛ لأن الإلكترون الم�ضاف بزيادة العدد ال��ذري يدخل �أحد �أفالك الم�ستوى الداخلي
( ،)3dويبق��ى التركي��ب الإلكتروني للغ�لاف الخارجي ( )4Sثاب ًتا؛ م��ا يزيد عدد الإلكترون��ات الداخلية
الحاجب��ة لت�أثير �شحنة الن��واة في �إلكترونات الغالف الخارجي ،فال تزداد �شحن��ة النواة الفاعلة ،وال يحدث
تناق�ص كبير في حجوم الذرات باالتجاه من الي�سار �إلى اليمين.

ن�شاط عالجي
�أي الذرات لها �أكبر حجم ذري بين الأزواج الآتية:
• ذرة � Mgأم ذرة S؟
• ذرة � Nأم ذرة P؟

ن�شاط �إثرائي
رتِّب الذرات والأيونات الآتية وفق تزايد حجومها:
.S2-،Ca ،Cl- ،K+

م�صادر التعلم

الكتاب المدر�سي ،الجدول الدوري.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة (.)45

�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()44
الحجم الذري للفلور �أ�صغر من الحجم الذري لليثيوم:
Li :[He]2s1

F :[He]2s22p5

3

9

وذلك ب�سبب زيادة ت�أثير �شحنة النواة الفاعلة مع زيادة العدد الذري للفلور وبقاء قيمة  nثابتة؛ �إذ يقع
العن�صران في دورة واحدة؛ ما ي�ؤدي �إلى زيادة جذب النواة للإلكترونات ،فيقل حجم الفلور مقارن ًة
بالليثيوم.
الحجم الذري للبوتا�سيوم �أكبر من الحجم الذري لل�صوديوم:
Na :[Ne] 3s1

K :[Ar]4s1

11

19

يعب��ر عن معدل ُب ْع��د �إلكترونات الغ�لاف الخارجي عن الن��واة �أكبر
لأن ع��دد الك��م الرئي���س  nالذي ِّ
للبوتا�سي��وم مقارن�� ًة بال�صوديوم ،مع بق��اء �شحنة النواة الفاعلة ثابتة باالنتقال م��ن �أعلى �إلى �أ�سفل؛ �إذ يقع
العن�صران في مجموعة واحدة.
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()45
حجما من الأيون F-
الأيون � Na+أ�صغر
ً
Na+ :1s22s22p6

11

F- :1s22s22p6

9

التوزي��ع الإلكترون��ي للأيونين نف�سه ،ولكن عدد البروتونات ف��ي � Na+أكبر منه في  F-؛ لذا ف�إن �شحنة
النواة الفاعلة في  Na+هي �أكبر؛ ما يزيد قوة جذب النواة للإلكترونات في الم�ستوى الخارجي ،فتقترب
من النواة ،ويقل الحجم.
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الوحدة الأولى:

البنية الذرية ودورية اخل�صائ�ص الذرية.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الثالث

الدورية في خ�صائ�ص ذرات العنا�صر :طاقة الت�أين.

النتاجات الخا�صة
يو�ضح المق�صود بطاقة الت�أين.
 ِّ -يو�ضح دورية تغير طاقات الت�أين للعنا�صر الممثلة في الجدول الدوري.
 ِّ -يو�ضح �أثر طاقة الت�أين في �سلوك العنا�صر الممثلة.
ِّ - -

املفاهيم وامل�صطلحات
طاقة الت�أين� ،شحنة النواة الفاعلة.

استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بمناق�شة قدرة الذرات على فقد الإلكترونات والطاقة الالزمة لذلك ،والتو�صل �إلى
مفهوم طاقة الت�أين ،والتعبير عنها بمعادلة عامة ،ثم طرح ال�س�ؤال الآتي:
•كيف تتغير قيم طاقات الت�أين للعنا�صر في الجدول الدوري؟
2-2تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات ،ثم الطلب �إلى كل مجموعة درا�سة الن�شاط ( ،)4-1و�إجابة الأ�سئلة
التي تليه.
3-3اال�ستم��اع �إل��ى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج كي��ف تتغير قيم طاقات الت�أين للعنا�صر
الممثل��ة في الجدول ال��دوري باالتجاه من الي�س��ار �إلى اليمين في ال��دورة الواحدة ،وعالقة ذلك
ب�شحنة النواة الفاعلة .وكذا من الأعلى �إلى الأ�سفل في المجموعة الواحدة ،وعالقة ذلك بعدد الكم
الرئي�س  ،nوعالقة طاقة الت�أين بالحجم الذري.
4-4مناق�شة الطلبة في �أثر عدد الكم الرئي�س  nفي تغير حجوم الذرات في المجموعة الواحدة.
5-5طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
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•كيف تتغير قيم طاقات الت�أين للعنا�صر االنتقالية في الجدول الدوري باالتجاه من الي�سار �إلى
اليمين في الدورة الواحدة؟ ثم توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل (  )19-1لإجابة ال�س�ؤال.
6-6اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج �أن طاقات الت�أين للعنا�صر االنتقالية في
الدورة الواحدة تتقارب ،وتف�سير ذلك.
7-7توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( ،)47ثم مناق�شتهم في الحل للتو�صل �إلى الإجابة ال�صحيحة.
عما جاء فيها.
8-8توجيه الطلبة �إلى درا�سة (ق�ضية للبحث) في �صفحة (  )47في البيت ،وكتابة تقرير ّ
لتعرف طاقة الت�أين الثانية والثالثة للعن�صر ،وعالقة ذلك بعدد
9-9مناق�شة المثال ( )1في �صفحة ()48؛ ُّ
الإلكترونات التي تفقدها ذرة العن�صر ،وتف�سير االرتفاع الكبير في طاقة الت�أين عندما ي�شبه تركيب
الأيون تركيب الغاز النبيل.
1010توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة (.)49

معلومات �إ�ضافية

تتقارب طاقات الت�أين لذرات العنا�صر االنتقالية في الدورة الرابعة باالنتقال من الي�سار �إلى اليمين؛ ذلك �أن
الإلكترون الم�ضاف باالتجاه من الي�سار �إلى اليمين يدخل الغالف الداخلي ()3d؛ ما يزيد عدد الإلكترونات
كثيرا باالتجاه من الي�سار �إلى
الحاجبة من دون زيادة ال�شحنة الفاعلة ب�صورة كبيرة ،فال تزداد طاقة الت�أين ً
اليمين للعنا�صر االنتقالية في الدورة الرابعة.

ن�شاط عالجي
�أي الآتية لها �أكبر طاقة ت�أين �أول بين الأزواج الآتية:
•ذرة � Mgأم ذرة Na؟
•ذرة � Clأم ذرة Br؟

ن�شاط �إثرائي
رتِّب الذرات والأيونات الآتية وفق تزايد طاقة ت�أينها:
.O2- ،Na+ ،Al ،N

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي ،الجدول الدوري.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة (.)49

�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()47
ُ -1ي ْعزى االرتفاع الكبير في قيم طاقات ت�أين ذرات الغازات النبيلة في نهاية كل دورة �إلى زيادة �شحنة
النواة الفاعلة باالنتقال من الي�سار �إلى اليمين في الدورة الواحدة ،و�إلى امتالء الم�ستوى الفرعي الأخير
ا�ستقرارا وثباتًا؛ لذا يلزم توافر طاقة عالية لف�صل
تاما بالإلكترونات ،حيث الأفالك �أكثر
لكل منها امتال ًء ًّ
ً
�أحد هذه الإلكترونات.
 -2قيمة طاقة الت�أين لعن�صر المجموعة الأولى في بداية كل دورة هي الأقل .ففي بداية كل دورة تكون
�شحنة النواة الفاعلة للعنا�صر �أقل مع نق�صان العدد الذري مقارن ًة بعنا�صر دورتها ،فتقل قوة جذب النواة
للإلكترونات في الم�ستوى الخارجي ،وتقل طاقة الت�أين الالزمة لف�صل الإلكترون الأخير.
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()49
�أ X -مجموعة  Y ،2مجموعة.1
ب.Y -
جـ.X:1s22s22p63s2 -
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الوحدة الأولى:

البنية الذرية ودورية اخل�صائ�ص الذرية.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الثالث

الدورية في خ�صائ�ص ذرات العنا�صر :الكهر�سلبية.

النتاجات الخا�صة:
-

يو�ضح المق�صود بالكهر�سلبية ،وقطبية الرابطة.
 ِّيبين تغير الكهر�سلبية لعنا�صر الجدول الدوري.
 ِّيو�ضح �أثر حجم الذرة في الكهر�سلبية.
 ِّيبين العالقة بين الكهر�سلبية وقطبية الرابطة.
ِّ -

التكامل الر�أ�سي

ورد مو�ضوع الروابط الت�ساهمية في الوحدة الثالثة من كتاب الكيمياء لل�صف العا�شر.

املفاهيم وامل�صطلحات
الكهر�سلبية ،قطبية الرابطة ،ال�شحنة الجزئية.
استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بمراجعة تكوين الرابطة الت�ساهمية ،وتذكير الطلبة ب�أزواج الإلكترونات الم�شتركة،
ثم طرح ال�س�ؤال الآتي:
مت�ساو؟
•هل جذب الذرتين الم�شتركتين في تكوين الرابطة لزوج الإلكترونات الرابطة
ٍ
2-2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج �أن جذب الذرتين المختلفتين لزوج
�إلكترونات الرابطة يكون مختلفًا للتو�صل �إلى مفهوم الكهر�سلبية.
 3-3طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
•ما �أثر اختالف كهر�سلبية ذرتين في خ�صائ�ص الرابطة التي بينهما الرابطة H-F؟
4-4اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج قطبية الرابطة ،وطريقة التعبير عنها.
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5-5توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( ،)21-1و�إجابة الأ�سئلة التي تليه.
6-6اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج كيفية تغير الكهر�سلبية في الدورة الواحدة،
وفي المجموعة ،وربط هذا التغير بحجوم الذرات ،والعوامل الم�ؤثرة فيها.
7-7توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( ،)51ثم مناق�شتهم في الحل للتو�صل �إلى الإجابة ال�صحيحة.
8-8طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
•هل يمكن تحديد �أكثر الروابط قطبية؟
9-9توجيه الطلبة �إلى حل الأ�سئلة في �صفحة (.)51
1010مناق�ش��ة الأ�سئل��ة المتعلق��ة بقطبي��ة الروابط و�إجابته��ا ال�ستنت��اج العالقة بين قطبي��ة الرابطة وفرق
الكهر�سلبية بين الذرتين.
1111توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال الوارد ذكره في نهاية �صفحة ( ،)51ثم مناق�شتهم في الحل للتو�صل
�إلى الإجابة ال�صحيحة.
1212توجيه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة الدر�س الواردة �ضمن �أ�سئلة الف�صل ،ثم مناق�شتهم في الحل للتو�صل
�إلى الإجابات ال�صحيحة.
1313توجيه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة الوحدة في البيت.

معلومات �إ�ضافية
الألفة الإلكترونية :عند اكت�ساب الذرة �إلكترو ًنا ف�إنه يدخل الغالف الخارجي للذرة ،وينجذب نحو النواة بقوة
انخفا�ضا في طاقة و�ضعه ،ويرافق ذلك عاد ًة انبعاث كمية
تتنا�سب مع مقدار �شحنة النواة الفاعلة؛ ما ي�سبب
ً
إلكترونيا الألفة الإلكترونية ،وتعرف ب�أنها
�سمى فرق الطاقة المرافق الكت�ساب الذرة �
محددة من الطاقة .و ُي ّ
ًّ
مقدار التغير في الطاقة الم�صاحبة لإ�ضافة �إلكترون �إلى الذرة المتعادلة وهي في الحالة الغازية.

ن�شاط عالجي
 �-أي الروابط الآتية ُت َع ُّد قطبية� ،O=O :أم � ،H-Brأم  F-F؟�- -أي الذرات الأكثر كهر�سلبية بين الأزواج الآتية� ،)Mg( :أم (� ،)Clأم ()Br؟

ن�شاط �إثرائي
 -رتِّب الروابط الآتية بح�سب تزايد قطبيتها.)C-Cl ،C-F ،C-I( : -ع ِّلل :قطبية الرابطة � B-Clأقل من قطبية الرابطة .Be-Cl49

م�صادر التعلم

الكتاب المدر�سي ،الجدول الدوري ،جدول قيم الكهر�سلبية.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة (.)51

�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()51
الروابط غير القطبية.Cl-Cl :
الروابط القطبيةB - F :

،

، H - Br

�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()51
.H - O < C - F < Be - Cl
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N - H، C - O

�إجابات �أ�سئلة الف�صل
1-1المق�صود بكل من:
فعليا في �إلكترونات الغالف الخارجي.
�أ) �شحنة النواة الفاعلة :جزء من �شحنة النواة الم�ؤثرة ًّ
ً
ارتباطا بنواة الذرة في الحالة
ب) طاقة الت�أين :الحد الأدنى من الطاقة الالزمة لف�صل الإلكترون الأ�ضعف
الغازية ف�صلاً
نهائيا.
ًّ
جـ) الكهر�سلبية :القدرة الن�سبية لجذب الذرة زوج �إلكترونات الرابطة الت�ساهمية نحوها.
د) قطبية الرابطة� :إزاحة �إلكترونات الرابطة نحو الذرة الأكثر كهر�سلبية ،فتزداد ال�سحابة الإلكترونية
حولها ،وتكت�سب �شحنة جزئية �سالبة؛ ما يت�سبب في نق�ص كثافة ال�شحنة ال�سالبة على الذرة الأخرى،
فتظهر عليها �شحنة جزئية موجبة.
حجما في كل زوج:
 -2الذرة الأكبر
ً
ب) ( .Li :(Li ،N
�أ) (.Mg )Mg ،P
(:

جـ) ()Se ،O

.Se

د) ( .Rb Rb ،Na

حجما في كل زوج:
 -3الذرة الأ�صغر
ً
حجما؛ لأن عدد الكم الرئي�س  nله �أقل ،و�شحنة النواة الفاعلة له �أكبر؛ لذا حجمه �أقل.
•(� K+ :)K+،Kأقل
ً
حجما؛ ذلك �أن �إ�ضافة �إلكترون يزيد التنافر بين �إلكترونات الغالف الخارجي،
•(� Br )Br-،Brأقل
ً
فيزيد حجم الأيون مقارن ًة بذرته المتعادلة.
•(  O2- :)O2-،N3-التوزي��ع الإلكترون��ي للأيوني��ن ه��و نف�س��ه ،لكن ع��دد البروتون��ات في �أيون
الأك�سجين �أكبر؛ لذا حجمه �أقل.
•( K+ :) Cl -،K+التوزيع الإلكتروني للأيونين هو نف�سه ،ولكن عدد البروتونات في �أيون البوتا�سيوم
�أكبر؛ لذا حجمه �أقل.
-4
�أ) .Cl ،Si ،Mg
ب) .Be ،Mg ،Ba
.Al3+ ، Mg2+ ، Na+ ،O2- ، N3- -5
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-6
�أ) طاقة الت�أين الأول لليثيوم.
ب) طاقة الت�أين الثالث للألومنيوم.
.Si-F> Si-Cl >Si-Br -7
-8
�أ) تزداد حجوم ذرات العنا�صر في المجموعة الواحدة باالنتقال من �أعلى �إلى �أ�سفل مع زيادة عدد الكم
الرئي�س  nوبقاء �شحنة النواة الفاعلة ثابتة؛ �إذ �إن زيادة عدد البروتونات في النواة تقابلها زيادة
مماثلة في عدد الإلكترونات التي ت�ضاف �إلى الغالف الخارجي.
ب) تزداد قيم الكهر�سلبية لذرات العنا�صر في الدورة الثالثة من الي�سار �إلى اليمين ب�سبب زيادة �شحنة
النواة الفاعلة لذرات العنا�صر مع نق�صان الحجم الذري.
جـ) ب�سبب ف�صل الإلكترون الثالث في م�ستوى الطاقة الثالث عن �أيون  Mg2+حيث �شحنة النواة الفاعلة
�أكبر مع نق�صان حجم الأيون� ،إ�ضاف ًة �إلى نزع الإلكترون من فلك  2P6المملوء تما ًما والأكثر
ا�ستقرارا الذي يماثل ترتيب العنا�صر النبيلة.
ً
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�إجابات �أ�سئلة الوحدة

 -1ط= هـ×�س
ل

ط =  18- 10×2،043 = 8 10×3 × 34- 10×6،63جول /ذرة.
10×97,35

9-

∆ط = ) 1 - 1 ( A
n12

n22

) 1 - 1 ( 18- 10 × 2،18 = 18- 10×2،043
1
1 - 1=0،937
n22
n22

4 = n ، 16 = n22
-2
الإلكترون الأول
الإلكترون الثاني

n
3
3

l
1
1

ml

ms

0

1
2 +

0

-

1
2

-3
�أ) .D:[Ar]3d54s1 ،R:[He]2s22p4 ،V:[Ne]3s23p2
ب) 34
جـ)  Dفي المجموعة  L ،VI Aفي المجموعة .VIII B
د) .X
هـ) .G
و) .X
ز) .X+<E-<R2-
ح) 3
ط) . [Ar]3d4
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.E )ي
-4
. X3+  يكونX )�أ
3= G ،2= Z )ب
G>Z>X>A>B>D>E )جـ
.G )د
.A-D )هـ
.D )و
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الوحدة الثانية

حاالت املادة
و�أ�شكال اجلزيئات

الوحدة الثانية:

حاالت املادة و�أ�شكال اجلزيئات.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الأول
�أ�شكال الجزيئات :نظرية تنافر �أزواج �إلكترونات غالف التكاف�ؤ .

النتاجات الخا�صة
يبين العالقة بين تكوين الرابطة الت�ساهمية و�أفالك الذرات.
 ِّ -- -يربط بين توزيع الإلكترونات في الغالف الخارجي للذرات المركزية و�أ�شكال الجزيئات في الفراغ.

التكامل الر�أ�سي

ورد مفهوم تركيب لوي�س في كتاب الكيمياء لل�صف العا�شر.

املفاهيم وامل�صطلحات

نظرية تنافر �أزواج �إلكترونات غالف التكاف�ؤ ،ال�شكل الفراغي ،الغالف الخارجي (التكاف�ؤ)� ،أزواج
غير رابطة.

استراتيجيات التدريس

العمل الجماعي (التعاوني) ،التدري�س المبا�شر.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
•ما المق�صود بال�شكل الفراغي للجزيئات؟
 2-2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها.
3-3تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات لتنفيذ الن�شاط ( )1-2في �صفحة ( )57من الكتاب المدر�سي.
4-4متابعة عمل المجموعات ،وتوجيهها ،والإجابة عن ا�ستف�ساراتها ،مع مراعاة التقويم الم�ستمر.
5-5الطلب �إلى كل مجموعة عر�ض النتائج والنماذج التي تو�صلت �إليها �أمام باقي المجموعات.
�6-6إكم��ال الطلب��ة الج��دول ف��ي الخطوة رق��م ( )4من الن�ش��اط ( )2-1ب�ص��ورة فردي��ة � اً
أول ،ثم في
مجموعات.
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7-7مناق�شة النتائج التي تو�صل �إليها الطلبة ،مع مراعاة ت�صويب الأخطاء �إن ُو ِجدت.
تعرف نظرية تنافر �أزواج �إلكترونات الرابطة.
8-8التو�صل �إلى ُّ
9-9ا�ستنت��اج العالقة بي��ن عدد الذرات المرتبطة بال��ذرة المركزية ،و�شكل الج��زيء المتوقع ،ومقدار
الزاوية.
1010طرح �أ�سئلة تتعلق بالتركيب الإلكتروني لبع�ض الذرات ،ورموز لوي�س لها ،وتراكيب لوي�س لبع�ض
الجزيئات ،والطلب �إلى الطلبة حلها على اللوح.
1111توجيه الطلبة �إلى درا�سة المثالين ( ،)1و( )2في ال�صفحتين ( ،)60و( )61ال�ستنتاج �أثر وجود
�أزواج غير رابطة من الإلكترونات في الأ�شكال الفراغية للجزيئات.
1212حل �أ�سئلة الدر�س في ال�صفحتين ( ،)60و(.)61
�1313إجراء تقويم ختامي عن طريق حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )61الذي يت�ضمن تحديد الأ�شكال
الفراغية للجزيئين ،PF3 :و .H2S

معلومات �إ�ضافية

تت�ألف الجزيئات الت�ساهمية من ذرة مركزية وذرة �أو �أكثر طرفية .ويوجد حول الذرة المركزية عدد من
الأزواج الإلكترونية الرابطة �أو غير الرابطة .ولأن هذه الأزواج تت�ألف من �إلكترونات �سالبة مت�شابهة في
ال�شحنة؛ ف�إنه من المتوقع وجود تنافر بينها ،وهذا التنافر بين الأزواج الإلكترونية الموجودة حول الذرة
يحدده عدد
المركزية في الجزيء الت�ساهمي يجبر الجزيء الت�ساهمي على اتخاذ �شكل هند�سي في الفراغ ِّ
ويتحدد مقدار الزوايا بين هذه الروابط بنا ًء على نوعية ال�شكل الهند�سي الفراغي الذي يتخذه
هذه الأزواج.
َّ
الجزيء ،وعدد الأزواج الإلكترونية الحرة الموجودة في الجزيء .ومن �أهم الأ�شكال الهند�سية للجزيئات:
ال�شكل الخطي ،والمثلث الم�سطح ،ورباعي الأوجه منتظم ،والهرم الثالثي ،والمنحني الزاوي.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :مراجعة الذات.
�أداة التقويم :قائمة ال�شطب ،حل الأ�سئلة.

توجيه الطلبة �إلى حل الأ�سئلة في �صفحة (.)60
 :SiF4رباعي الأوجه منتظم. :BF3مثلث مت�ساوي الأ�ضالع. :BeH2خطي.57

�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()61
نعم؛ لأن عدد �أزواج الإلكترونات المحيطة بالذرة المركزية في كال ال�شكلين هو �أربعة �أزواج.
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()61
  :PF3هرم ثالثي.منحن.
:H2Sٍ
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الوحدة الثانية:

حاالت املادة و�أ�شكال اجلزيئات.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الأول
�أ�شكال الجزيئات :نظرية الربط الت�ساهمي.

النتاجات الخا�صة
يو�ضح مفهوم نظرية الربط الت�ساهمي.
 ِّ -يتعرف �آلية تكون الروابط الت�ساهمية.
 َّ -يميز بين الروابط الم�شتركة �سيجما  σوروابط باي .π
ِّ - -

التكامل الر�أ�سي

وردت �أنواع الروابط الت�ساهمية في كتاب الكيمياء لل�صف العا�شر.

املفاهيم وامل�صطلحات
نظرية الربط الت�ساهمي ،الكثافة الإلكترونية ،رابطة �سيجما  ،σرابطة باي .π

استراتيجيات التدريس

العمل الجماعي ،التدري�س المبا�شر.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بتق�سيم الطلبة �إلى مجموعات ،ومراجعة �أ�شكال الجزيئات.
 2-2طرح ال�س�ؤالين الآتيين على الطلبة:
•كيف تتكون الرابطة الت�ساهمية بين ذرتين؟
•ما الأفالك الذرية التي تتجاذب لت�شكيل الرابطة؟
وتعرف مفهوم
3-3اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ,ثم مناق�شتهم فيها للتو�صل �إلى الإجابة ال�صحيحةُّ ،
نظرية الربط الت�ساهمي ،واالفترا�ضات التي ا�ستندت �إليها هذه النظرية.
4-4توجيه الطلبة �إلى درا�سة الأ�شكال ،)4-2( :و( ،)5-2و( ،)6-2في ال�صفحتين ( ،)63و(،)64
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م��ع مراعاة الوق��ت ،ثم الطلب �إل��ى �أحد �أف��راد كل مجموعة عر�ض نتائج مالحظ��ات مجموعته
ومناق�شتها للتو�صل �إلى �آلية تداخل الأفالك المكونة للرابطة �سيجما .σ
5-5توجيه �أفراد المجموعات �إلى تنفيذ الن�شاط ( ،)2-2ومتابعتهم في �أثناء العمل ال�ستنتاج �آلية تكوين
الرابطة باي .π
6-6توجي��ه الطلب��ة �إلى حل ال�س�ؤال ف��ي �صفحة ( ،)66ث��م مناق�شتهم في الحل للتو�ص��ل �إلى الإجابة
ال�صحيحة.
�7-7إنهاء الح�صة بالطلب �إلى الطلبة حل ال�س�ؤال ( )3من �أ�سئلة الف�صل.

معلومات �إ�ضافية

واحدا) بع�ضها مع بع�ض ،بحيث
تو�ضح الأ�شكال التالية كيفية تداخل الأفالك الفرعية (التي تحوي �إلكترو ًنا
ِّ
ً
المكونان للرابطة الت�ساهمية في منطقة الكثافة الإلكترونية بين نواتي الذرتين؛ ما
ي�صبح زوج الإلكترونات
ِّ
ي�ؤدي �إلى تقليل طاقتهما ال�ستقرار المركب الت�ساهميّ � .أما �إذا كانت الرابطة ت�ساهمية �أحادية ف�إن التداخل
بين الأفالك يكون قو ًّيا من نوع �سيجما  ،σوال يمكن وجود �أكثر من رابطة �سيجما واحدة بين الذرتين في
المركب الت�ساهمي ،وتكون باقي الروابط المتكونة في المركبات الت�ساهمية الثنائية والثالثية من نوع باي .π
تداخل
تداخل  2فلك s

تداخل

فلك s

تداخل

فلك p

فلك p
فلك p

تداخل

تكوين الرابطة باي

تداخل  2فلك p

ن�شاط عالجي
المكونة للروابط في كل من
عين الأفالك
ِّ
بالرجوع �إلى الجدول الدوري ،وباال�ستعانة بتراكيب لوي�سِّ ،
الجزيئين ،O2 :و .HCl
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ن�شاط �إثرائي
حدد عدد روابط
بالرجوع �إلى الجدول الدوري ،وباال�ستعانة برموز لوي�س للذرات الآتيةِّ ،O ,H ,C :
�سيجما  σوروابط باي  πفي الجزيء:

.CH2= CH – CH2 – CH2 – C H O
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :مراجعة الذات.
�أداة التقويم :قائمة ال�شطب.

�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()66

•تركيب لوي�س لذرة :N

 ،ولجزيء N2

.

•  3روابط :واحدة �سيجما  σ، σواثنتان باي .π
•فلك  Pمع فلك .P
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الوحدة الثانية:

حاالت املادة و�أ�شكال اجلزيئات.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

الف�صل الأول
�أ�شكال الجزيئات :التهجين.

النتاجات الخا�صة
-

يو�ضح مفهوم التهجين.
 ِّيبين مبررات التهجين في الذرات المختلفة.
 ِّيبين خ�صائ�ص الأفالك المهجنة.
 ِّيو�ضح �آلية تكوين الأفالك المهجنة من نوع ،SP3 :و  ، SP2و .SP
 ِّيتعرف الأ�شكال الفراغية للمركبات الناتجة من عملية التهجين.
َّ -

املفاهيم وامل�صطلحات
التهجين ،الأفالك المهجنة ،الإلكترونات المفردة ،الرابطة التنا�سقية.

استراتيجيات التدريس

العمل الجماعي ،التدري�س المبا�شر.
�إجراءات التنفيذ
الح�صة الأولى
1-1التمهيد للدر�س بمراجعة الدر�س ال�سابق ،وتف�سير �آلية تكوين الروابط و�أعدادها ،والأ�شكال الفراغية
المختلفة لبع�ض الجزيئات.
2-2تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات ،ثم الطلب �إليهم تنفيذ الن�شاط ( )3-2في �صفحة (.)67
3-3عر�ض كل مجموعة مقترحاتها لبناء جزيء الميثان �أمام المجموعات الأخرى.
4-4مناق�شة النتائج مع المجموعات ال�ستنتاج مفهوم التهجين ،ومفهوم الأفالك المهجنة.
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5-5توجيه �أفراد المجموعات �إلى درا�سة ال�شكلين ( ،)10-2و ( )11-2في �صفحة ( )68ال�ستنتاج
�آلية حدوث التهجين في ذرة الكربون في جزيء الميثان  ،CH4وتكوين �أفالك .SP3
لتعرف �أنواع الأفالك
6-6توجيه �أفراد المجموعات �إلى درا�سة ال�شكل ( )12-2في �صفحة (ُّ )69
المتداخلة في جزيء الميثان  ،CH4وال�شكل الفراغي للجزيء ،ومقدار الزاوية المرتبطة بالتهجين
.SP3
7-7توجيه �أفراد المجموعات �إلى تنفيذ الن�شاط ( )4-2في �صفحة ( ،)70ثم مناق�شتهم فيه ال�ستنتاج
مبررات التهجين في جزيئي الماء والأمونيا.
8-8توجيه �أفراد المجموعات �إلى درا�سة ال�شكل ( )13-2ال�ستنتاج �أثر الأزواج غير الرابطة في تغيير
مقدار الزاوية المرتبطة بالتهجين  SP3في جزيئي الماء والأمونيا.
�9-9إنهاء الح�صة بحل ال�س�ؤال في �صفحة (.)71
الح�صة الثانية
1-1التمهيد للدر�س بالتذكير بالتهجين  SP3في جزيء الميثان ،ثم طرح ال�س�ؤال الآتي:

•هل توجد �أنواع �أخرى من التهجين؟
2-2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها للتو�صل �إلى الإجابة ال�صحيحة.
 3-3توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكلين ( ،)14-2و( )15-2في ال�صفحتين ( ،)72و( )74ال�ستنتاج �آلية
التهجين من نوع  SP2و SPفي الذرة المركزية  Bو  Beفي جزيئي  BCl3و  ،BeCl2وال�شكل
الفراغي للجزيئات ،ومقدار الزاوية المرتبطة بالتهجين.
لتعرف خ�صائ�ص الجزيئات بح�سب نوع التهجين
4-4توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة (ُّ )74
للذرة المركزية.
تكون �أيون
5-5توجي��ه الطلب��ة �إل��ى درا�سة ال�ش��كل ( )16-2في �صفحة ( ،)75ث��م مناق�شتهم في �آلي��ة ُّ
الأمونيوم ال�ستنتاج مفهوم الرابطة التنا�سقية.
6-6توجي��ه الطلب��ة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( ،)75ثم �إنهاء الح�صة بالطلب �إليهم حل ال�س�ؤالين (،)5
و( )7من �أ�سئلة الف�صل.
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�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()71
ب�سبب وجود زوج من الإلكترونات غير الرابطة حول ذرة النيتروجين التي تخ�ضع لجذب نواة ذرة
النيتروجين فقط ،والتي تحتل حي ًزا حول النواة �أكبر من الحيز الذي تحتله �إلكترونات الرابطة التي
المكونتين للرابطة .وبذلك ف�إنها تتنافر مع �أزواج �إلكترونات الروابط؛ ما
تخ�ضع لجذب نواتي الذرتين
ِّ
انخفا�ضا قليلاً في مقدار الزاوية عن  °109,5المرافقة للتهجين .sp3
ي�سبب
ً
ِّ
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()73
 .sp2 – p -لتف�سير عدد الروابط.

�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()74
الجزيء
نوع التهجين في الذرة
المركزية.
الأفالك المتداخلة في تكوين
الروابط في كل جزيء.

lCiS4

FB3

BeH2

Sp3

sp2

sp

Sp3 – p

sp2 - p

sp -s

مقدار الزاوية بين الروابط.

109,5

ال�شكل الفراغي للجزيء.

رباعي الأوجه منتظم

�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()75
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°

120

°

مثلث مت�ساوي الأ�ضالع

180

°

خطي

الوحدة الثانية:

حاالت املادة و�أ�شكال اجلزيئات.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الثاين
قوى التجاذب بين الجزيئات :قطبية الجزيئات.

النتاجات الخا�صة
يو�ضح المق�صود بقطبية الجزيئات.
 ِّ -- -ي�ستنتج العوامل التي تعتمد عليها قطبية الجزيء.

املفاهيم وامل�صطلحات

قطبية الرابطة ،قطبية الجزيء ،مح�صلة العزوم.

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي.
استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بمراجعة مفهوم الرابطة القطبية ،ثم طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
•ما المق�صود بالعزم ثنائي القطب؟
2-2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج مفهوم الجزيء القطبي في �ضوء مفهوم
عزم ثنائي القطب.
3-3كتابة ال�صيغ الآتية على اللوح ،HF ،HBr ،H2 ،Cl2 :ثم طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
• �أي هذه الجزيئات ُت َع ُّد قطبية؟
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4-4اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج �أن قطبية الرابطة في الجزيء هي �شرط
المكون من ذرتين.
�أ�سا�سي لقطبية الجزيء
َّ
لتعرف �شرط
5-5توجيه الطلبة �إلى حل الأ�سئلة الواردة في �صفحة ( ،)78ثم مناق�شتهم في الإجابات ُّ
قطبية الجزيئات عديدة الذرات.
6-6الطلب �إلى طالبين ر�سم الجزيئين ،)BCl3( :و( )H2Oعلى اللوح ،ثم تحديد اتجاه قطبية روابط
كل منهما ،ثم مناق�شتهما في ذلك ال�ستنتاج �أثر �شكل الجزيء في قطبيته.
7-7توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل (� /17-2أ ،ب) في �صفحة ( ،)79ثم طرح ال�س�ؤالين الآتيين:
•�أي الجزيئين قطبي؟
�صفرا؟
•في �أي منهما تكون مح�صلة العزوم ثنائية الأقطاب
ً
8-8اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج �أثر مح�صلة ثنائيات الأقطاب في قطبية
الجزيء.
9-9توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )79في دفاترهم ،ومتابعتهم في هذه الأثناء ،ثم مناق�شتهم
في الإجابات للتو�صل �إلى الإجابة ال�صحيحة.

ن�شاط عالجي
تعرفتها �سابقًا:
ار�سم �أ�شكال الجزيئات الآتية التي َّ
.BF3 ،CO2،PCl3 ،OF2
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
�-أي الجزيئات الآتية قطبية� ،OCl2 :أم � ،BFCl2أم � ،CCl2F2أم  SO2؟
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�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()79
			
H – Be – H

S
H

�صفرا ،جزيء غير قطبي.
مح�صلة العزوم =
ً

�صفرا ،جزيء قطبي.
حم�صلة العزوم =
ً

H
P

Cl

�صفرا ،جزيء قطبي.
حم�صلة العزوم =
ً

Cl
Cl
F
B
F

F

�صفرا ،جزيء غري قطبي.
حم�صلة العزوم =
ً

Cl
Si
Cl

Cl

Cl

�صفرا ،جزيء غري قطبي.
حم�صلة العزوم =
ً
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الوحدة الثانية:

حاالت املادة و�أ�شكال اجلزيئات.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الثاين
قوى التجاذب بين الجزيئات� :أنواع قوى التجاذب بين الجزيئات ،قوى التجاذب ،ثنائي القطب.

النتاجات الخا�صة
يو�ضح مفهوم التجاذب ثنائي القطب بين الجزيئات.
 ِّ -يبين �أثر قوى التجاذب ثنائي القطب في الخ�صائ�ص الفيزيائية للجزيئات.
ِّ - -

التكامل الر�أ�سي
ورد مفهوم الرابطة الم�شتركة في الوحدة الثالثة من كتاب الكيمياء لل�صف العا�شر.

املفاهيم وامل�صطلحات
قوى التجاذب بين الجزيئات ،ثنائي القطب.

�إجراءات ال�سالمة العامة
 الحذر عند ا�ستخدام الأدوات الزجاجية. -ا�ستخدام خزانة الأبخرة.

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي ،مختبر الكيمياء.
استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤالين الآتيين على الطلبة:
•لماذا تختلف المواد في حاالتها الفيزيائية؟
تحدد �صفات المادة و�سلوكها؟
•ما العوامل التي ِّ
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2-2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج وجود قوى تجاذب بين جزيئات المادة
الواحدة �أو دقائقها ،ت�ؤدي �إلى اختالف حالتها الفيزيائية.
3-3تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات ،ثم الطلب �إلى �أفراد كل مجموعة تنفيذ الن�شاط ( )5-2في �صفحة (.)80
4-4متابعة �أفراد المجموعات في �أثناء تنفيذ الن�شاط ،وتوجيههم.
5-5مناق�ش��ة �أف��راد المجموعات في النتائ��ج التي تو�صلوا �إليه��ا ال�ستنتاج �أن الماء قطب��ي ،و�أنه يمتلك
خوا�ص كهربائية ،خالفًا للجزيئات غير القطبية التي ال تمتلكها.
6-6توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )18-2في �صـفحة ( ،)81ثم مناق�شتهم فيه ال�ستنتاج مفهوم
الجزيء ثنائي القطب.
7-7توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )19-2في �صفحة ( ،)81ثم طرح ال�س�ؤال الآتي:
•ما نوع التجاذب الذي يربط ثنائية الأقطاب بع�ضها ببع�ض؟
 8-8مناق�شة الطلبة في الإجابات ال�ستنتاج مفهوم التجاذب ثنائي القطب ،وطريقة ترتيب الجزيئات في
الحالتين :ال�سائلة ،وال�صلبة.
9-9الطل��ب �إل��ى الطلبة حل ال�س�ؤال ف��ي �صفحة ( ،)82ث��م مناق�شتهم في الحل للتو�ص��ل �إلى الإجابة
ال�صحيحة.
1010توجي��ه �أفراد المجموعات �إل��ى درا�سة الجدول ( )1-2في �صفح��ة ( ،)82و�إجابة الأ�سئلة التي
تليه.
1111اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج �أثر قطبية الجزيء في درجة غليانه.

ن�شاط عالجي
قطبيا:
تعرفتها �سابقًا ،ثم ِّبين �أيها ُي َع ُّد ًّ
ار�سم �أ�شكال الجزيئات الآتية التي َّ
.BF3 ،CO2 ،PCl3 ،OF2

ن�شاط �إثرائي
ابحث عن �أ�شكال الأفالك المهجنة ،ثم اعر�ضها على زمالئك في ال�صف با�ستخدام برمجية العرو�ض
التقديمية.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
�أي الجزيئات الآتية غير قطبية� ،OCl2 :أم � ،BFCl2أم � ،CCl2F2أم SO2؟

�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()82

 الحالة ال�سائلة. الحالة ال�صلبة. الحالة ال�صلبة. -الحالة ال�صلبة.

 -الجزيئات ثنائيات الأقطاب.NCl3 ,HBr ,Cl2O :
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الوحدة الثانية:

حاالت املادة و�أ�شكال اجلزيئات.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الثاين

قوى التجاذب بين الجزيئات :الرابطة الهيدروجينية.

النتاجات الخا�صة
يو�ضح مفهوم الرابطة الهيدروجينية.
 ِّ -- -يقارن بين الرابطة الهيدروجينية والتجاذب ثنائي القطب.

املفاهيم وامل�صطلحات
الرابطة الهيدروجينية.

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي ،الجدول الدوري.
استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي.
�إجراءات التنفيذ
تعرفوها �سابقًا.
1-1التمهيد للدر�س بمراجعة الطلبة في �أنواع قوى التجاذب التي َّ
2-2طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
•ما �سبب اختالف المركبين CH3F :و CH3OH؟

3-3توجيه الطلبة �إلى درا�سة الفقرة الوارد ذكرها في �صفحة ( ،)83ومقارنة المركبين من حيث :الكتلة
المولية ،والعزم ثنائي القطب ،ودرجة الغليان.
4-4تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات ،ثم الطلب �إلى �أفراد كل مجموعة تنفيذ الن�شاط ( )6-2في �صـفحة
( ،)83و�إجابة الأ�سئلة الواردة فيه.
5-5متابعة �أفراد المجموعات في �أثناء تنفيذ الن�شاط ،وتوجيههم.
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6-6مناق�شة �أفراد المجموعات في الإجابات ال�ستنتاج مفهوم الرابطة الهيدروجينية ،وقوتها ،و�أثرها في
الخ�صائ�ص الفيزيائية.
7-7توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )20-2في �صفحة ( ،)85ثم مناق�شتهم في طريقة تمثيل الرابطة
الهيدروجينية بخط منقط؛ تميي ًزا لها من الرابطة الت�ساهمية.
8-8طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
•ما �أثر الرابطة الهيدروجينية بين جزيئات الماء في النباتات خالل ف�صل ال�شتاء؟
 9-9توجي��ه الطلب��ة �إل��ى قراءة مو�ض��وع (الكيمياء ف��ي حياتنا) للإجابة ع��ن ال�س�ؤال ،ث��م مناق�شتهم في
الإجابات.

ن�شاط عالجي
�أي الجزيئات الآتية تتجاذب بالرابطة الهيدروجينية� ،PH3 :أم � ،CH3OHأم � ،H2Sأم HF؟

ن�شاط �إثرائي
تتجاذب الجزيئات  ،H2Oو  ،NH3و  HFجميعها بالرابطة الهيدروجينية ،و ُي َع ُّد تجاذب الماء
� H2Oأقواها؛ �إذ ترتفع درجة غليانه لت�صل (�º )100س ،في حين تنخف�ض �إلى (�º 20س) في ،HF
وت�صل �إلى (�º 33.4-س) في  .NH3ابحث في �سبب ذلك با�ستخدام الم�صادر العلمية المنا�سبة ،ثم
تقريرا عنه ،وناق�شه مع معلمك وزمالئك.
اكتب
ً
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة (.)85
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�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()85
يمتلك جزيء الماء ذرتي هيدروجين مرتبطتين بذرة الأك�سجين؛ لذا ف�إن عدد الروابط الهيدروجينيةيكونها جزيء  HFال��ذي يمتلك ذرة
يكونه��ا جزيء الم��اء هو �أكبر من ع��دد الروابط الت��ي ِّ
الت��ي ِّ
هيدروجين واحدة.CH3OH ,CH3NH2 :
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الوحدة الثانية:

حاالت املادة و�أ�شكال اجلزيئات.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الثاين
قوى التجاذب بين الجزيئات :قوى لندن.

النتاجات الخا�صة:
 -ي�صف قوى لندن ال�ضعيفة.يبين العوامل التي تعتمد عليها قوى لندن.
ِّ - -

املفاهيم وامل�صطلحات

قوى لندن ،اال�ستقطاب اللحظي.

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي ،الجدول الدوري.
استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي.
�إجراءات التنفيذ
1 -1التمهيد للدر�س بمراجعة الطلبة في ما در�سوه عن الرابطة الهيدروجينية ,ثم طرح ال�س�ؤال الآتي:
•بالرغم من �أن الجزيئات  Cl2و Br2و  I2هي جزيئات غير قطبية ،ف�إن جزيء الكلور يوجد في
الحالة الغازيةّ � .أما البروم فحالته �سائلة ،واليود �صلب .بر�أيك ،ما ال�سبب في اختالف الحاالت
الفيزيائية لهذه الجزيئات؟
2 -2اال�ستم��اع �إل��ى �إجاب��ات الطلبة ،ث��م مناق�شتهم فيها ال�ستنت��اج �ضرورة وجود ق��وى تجاذب بين
جزيئات المواد غير القطبية.
3 -3توجي��ه الطلب��ة �إلى درا�س��ة ال�شكل ( )21-2ف��ي �صفحة ( ،)86وال�ش��كل ( )22-2في �صفحة
( ،)87ثم مناق�شتهم فيهما ال�ستنتاج مفهوم قوى لندن التي تربط بين الجزيئات غير القطبية.
4 -4تق�سي��م الطلبة �إلى مجموعات ،ثم الطلب �إلى كل مجموعة تنفيذ الن�شاط ( )7-2في �صفحة (،)88
و�إجابة الأ�سئلة الواردة فيه.
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5 -5متابعة �أفراد المجموعات في �أثناء تنفيذ الن�شاط ،وتوجيههم.
 6 -6مناق�شة �أفراد المجموعات في النتائج التي تو�صلوا �إليها ال�ستنتاج �أثر الكتلة المولية للجزيئات في
قوى لندن.
7 -7توجي��ه الطلب��ة �إلى حل ال�س���ؤال في �صفحة ( ،)88ث��م مناق�شتهم في الحل للتو�ص��ل �إلى الإجابة
ال�صحيحة.
8 -8طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
•هل ي�ؤثر �شكل الجزيء غير القطبي في قوة التجاذب بين ذراته؟
9 -9توجيه �أفراد المجموعات �إلى درا�سة الجدول ( )3-2وال�شكل ( )23-2في �صفحة ( ،)89ثم
مناق�شتهم فيهما ال�ستنتاج �أثر �شكل الجزيء في قوى لندن بين الجزيئات غير القطبية.
10 10الطلب �إلى �أفراد المجموعات حل ال�س�ؤال في �صفحة ( ،)89ثم مناق�شتهم في الحل للتو�صل
�إلى الإجابة ال�صحيحة.
11 11الطلب �إلى الطلبة حل ال�س�ؤال ( )4من �أ�سئلة الف�صل.
12 12اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ،ثم كتابة الإجابة ال�صحيحة على اللوح.

ن�شاط عالجي

ار�سم خريطة مفاهيمية تربط بين كل من المفاهيم الآتية:
قوى التجاذب بين الجزيئات ،الجزيء القطبي ،الجزيء غير القطبي ،التجاذب ثنائي القطب ،الرابطة
الهيدروجينية ،قوى لندن.

ن�شاط �إثرائي

رتِّب المركبات الآتية بح�سب تزايد درجات غليانها:
.CH3CH2(CH3)CH3.CH3CH2CH2CH3.H2O.CH3CH2CH2CH2F.CH4.CH3CH2CH2CH2OH-
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
�أي الجزيئات الآتية تتجاذب بقوى لندن� ،OCl2 :أم � ،BCl3أم � ،AsH3أم SO2؟

�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()88
CH4 < CH3 CH3 < CH3 CH2 CH3

CH3 CH CH3 < CH3 CH2 CH2 CH3 < CH3 CH2 CH2 CH2 CH3
CH3
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الوحدة الثانية:

حاالت املادة و�أ�شكال اجلزيئات.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

الف�صل الثالث

حاالت المادة :الحالة الغازية.

النتاجات الخا�صة
-

يف�سر االختالف في الخ�صائ�ص الفيزيائية للغازات وال�سوائل والمواد ال�صلبة.
 ِّريا�ضيا.
يعبر عن قوانين الغازات
 ًِّّ
يحل م�سائل عن قوانين الغازات.يو�ضح المق�صود بالغاز المثالي.
 ِّ-يحل م�سائل عن قانون الغاز المثالي.

التكامل الر�أ�سي

ورد قانونا بويل و�شارل في كتاب الفيزياء لل�صف التا�سع.

املفاهيم وامل�صطلحات

قان��ون بويل ،قانون �شارل ،قانون غاي لو�ساك ،الغاز المثال��ي ،الحجم المولي للغاز ،قانون �أفوغادرو،
القانون الجامع للغازات ،االن�ضغاط ،االنت�شار ،التمدد.

م�صادر التعلم

الكتاب المدر�سي.
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استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،التفكير الناقد.
�إجراءات التنفيذ
الح�صة الأولى
1-1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
•هل تختلف ال�صفات الكيميائية والفيزيائية للماء في حاالته الثالث :الغازية ،وال�صلبة ،وال�سائلة؟
ف�سر �إجابتك.
ِّ
يغير
2-2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج �أن اختالف الحالة الفيزيائية للمواد ِّ
بع�ض خ�صائ�صها الفيزيائية ،مثل :الحجم ،وال�ضغط.
3-3توجيه الطلبة �إلى قراءة الن�ص في �صفحة ( ،)93ثم مناق�شتهم فيه ال�ستنتاج مفهوم كل من :االنت�شار،
وقابلية االن�ضغاط ،والتمدد للغازات.
4-4طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
• ماذا تتوقع �أن يحدث لحجم غاز مح�صور عند زيادة ال�ضغط الواقع عليه؟
5-5اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج العالقة بين حجم الغازات وال�ضغط الواقع
عليها (قانون بويل) ،وا�شتقاق العالقة الريا�ضية.
6-6توجيه الطلبة �إلى درا�سة المثال ( )1في �صفحة ( ،)94ثم مناق�شتهم فيه ال�ستنتاج كيفية تطبيق العالقة
الريا�ضية بين حجم الغاز و�ضغطه.
7-7الطل��ب �إل��ى �أح��د الطلبة حل ال�س���ؤال في �صفحة ( )94عل��ى اللوح ،ثم مناق�ش��ة الطلبة في الحل
للتو�صل �إلى الإجابة ال�صحيحة.
8-8طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
•ماذا تتوقع �أن يحدث لحجم غاز مح�صور في مكب�س متحرك عند زيادة درجة حرارته؟
9-9اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج العالقة الريا�ضية بين حجم الغاز ودرجة
الحرارة المطلقة بوحدة كلفن ( قانون �شارل).
1010طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
• ما العالقة بين �ضغط الغاز ودرجة حرارته المطلقة مع ثبات الحجم؟
1111اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج العالقة الريا�ضية بين �ضغط الغاز ودرجة
الحرارة المطلقة (قانون غاي لو�ساك).
1212توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )95في دفاترهم ،ثم مناق�شتهم في الحل ،ثم كتابة
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الإجابة ال�صحيحة على اللوح.
1313طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
•ما القانون الذي يجمع بين قوانين الغازات الثالثة ال�سابقة؟
1414مناق�شة الطلبة في العالقات الريا�ضية المتعلقة بقوانين الغازات ال�ستنتاج القانون الجامع للغازات،
ريا�ضيا.
والتعبير عنه
ًّ
1515توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )96في البيت.
الح�صة الثانية
1-1التمهيد للدر�س بحل الواجب البيتي ،ومراجعة قوانين الغازات.
2-2طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
• في القوانين ال�سابقة كانت كمية الغازات ثابتة ،فماذا تتوقع �أن يحدث لو تغيرت كمية الغاز في العينة؟
3-3توجيه الطلبة �إلى قراءة الن�ص في �صفحة ( ،)96ثم مناق�شتهم فيه ال�ستنتاج مفهوم الحجم المولي
للغاز ،و�أن الحجوم المت�ساوية للغازات المختلفة تحوي عدد الدقائق نف�سه.
4-4طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
ريا�ضيا؟
•كيف يمكن التعبير عن قانون �أفوغادرو
ًّ
5-5اال�ستم��اع �إل��ى �إجابات الطلبة ،ث��م مناق�شتهم فيه��ا ال�ستنتاج العالق��ة الريا�ضية لقان��ون �أفوغادرو،
والقانون العام للغازات.
6-6الطلب �إلى �أحد الطلبة حل ال�س�ؤال في �صفحة ( ،)97ثم مناق�شة الطلبة في الحل للتو�صل �إلى الإجابة ال�صحيحة.
7-7توجيه الطلبة �إلى قراءة الن�ص في �صفحة ( ،)98ثم مناق�شتهم فيه ال�ستنتاج مفهوم الغاز المثالي وخ�صائ�صه.
8-8مناق�شة الطلبة في المثال ( )3في �صفحة ( )98بو�صفه تطبي ًقا للعالقة الريا�ضية للقانون الجامع للغازات.
9-9توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )98في البيت.

ن�شاط عالجي

�إذا كان حجم كمية من غاز ما تحت �ضغط� )2( ،ض.ج ،ودرجة حرارة ( )300كلفن ي�ساوي ( )3لترات،
وارتفعت درجة الحرارة �إلى ( )400كلفن ،و�أ�صبح ال�ضغط (� )4ض.ج ،فما مقدار الحجم الجديد؟

ن�شاط �إثرائي

تقريرا عن
تف�سرها قوانين الغازات التي در�ستها ،ثم اكتب
 -ابحث في بع�ض الظواهر الحياتية التي ًِّ
ذلك ،وناق�شه مع معلمك وزمالئك.
ن�صح بتفريغ كمية من هواء عجالت ال�سيارات في ف�صل ال�صيف.
 -ع ِّللُ :ي َ79

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال ( )4في �صفحة (.)108

�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()94

ح� × 1ض = 1ح� × 2ض

2

ح 5.712 = 5,6 × 1.53 = 2لرتات.
1
،

�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()95
درجة الحرارة ( ط 311 = 273 + 38 = ) 2كلفن.
درجة الحرارة ( ط 298 = 273 +25 = ) 1كلفن.
ح

1

ط

1

=

ح

2

ط
2

،

ومنها :ح= 2

ح × 1ط
ط
1

2

311 × 2.58
ح= 2
298

ح 2.69 = 2لتر.
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()96

ح� × 1ض = 1ح� × 2ض ، 2ومنها� :ض49.5 = 82.5 × 300 2مم زئبق.
500
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()98
�أ) ح �ض = ع ر ط
1 × 22.4
=  0.082لرت� .ض .جـ  /مول .كلفن.
ر = ح �ض = 273 × 1
عط
ب) ع = ح �ض
رط

= 0.5 × 0.05

300 × 0.082

كتلة الغاز = عدد املوالت × الكتلة املولية
= 0.002 = 2 × 0.001غ.
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=

0.025
24.6

=  0.001مول.

الوحدة الثانية:

حاالت املادة و�أ�شكال اجلزيئات.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الثالث
حاالت المادة :نظرية الحركة الجزيئية والحالة ال�سائلة.

النتاجات الخا�صة
-

يتعرف بنود نظرية الحركة الجزيئية.
 َّيتعرف خ�صائ�ص المادة ال�سائلة.
 َّيو�ضح مفهومي التبخر والتكاثف.
 ِّ-ي�ستنتج العوامل الم�ؤثرة في �سرعة التبخر.

التكامل الر�أ�سي
ورد مفهوم التبخر في الوحدة الأولى من كتاب الكيمياء لل�صف التا�سع.

املفاهيم وامل�صطلحات

نظرية الحركة الجزيئية ،الت�صادم المرن ،الطاقة الحركية ،معدل �سرعة التبخر ،التكاثف.

�إجراءات ال�سالمة العامة

الحذر عند ا�ستخدام الأدوات الزجاجية.

م�صادر التعلم

الكتاب المدر�سي ،مختبر الكيمياء.
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استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بمراجعة قوانين الغازات.
 2-2طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	•كيف يمكن تف�سير �سلوك الغاز عند تغيير ال�ضغط عليه لتقليل حجمه؟
3-3توجيه الطلبة �إلى درا�سة بنود نظرية الحركة الجزيئية في �صفحة ( ،)99ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج
بنود النظرية وتف�سير قوانين الغازات.
4-4توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( ،)99ثم مناق�شتهم في الحل للتو�صل �إلى الإجابة ال�صحيحة.
5-5طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	•قارن بين الحالة ال�سائلة والحالة الغازية من حيث :الم�سافة بين الدقائق ،وقوى التجاذب ،وقابلية
كل منهما لالنت�شار واالن�ضغاط.
6-6اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج خ�صائ�ص الحالة ال�سائلة.
7-7طرح ال�س�ؤالين الآتيين على الطلبة:
	•ما المق�صود بالتبخر؟
	•هل يحدث التبخر في درجة حرارة معينة؟
8-8اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج مفهوم التبخر ،و�أن تبخر ال�سائل يحدث
عند �أي درجة حرارة.
9-9توجي��ه الطلب��ة �إلى درا�س��ة ال�شكل ( )25-2ف��ي �صفح��ة ( ،)100و�إجابة الأ�سئلة الت��ي تليه ،ثم
مناق�شتهم فيها للتو�صل �إلى الإجابات ال�صحيحة.
1010تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات ،ثم الطلب �إلى �أفراد كل مجموعة تنفيذ الن�شاط ( )8-2في �صفحة
( ،)101و�إجابة الأ�سئلة الواردة فيه ،والإجابة عن ا�ستف�ساراتهم.
1111مناق�ش��ة �أف��راد المجموعات ف��ي الإجابات والنتائج الت��ي تو�صلوا �إليها ال�ستنت��اج �أثر نوع قوى
التجاذب بين الجزيئات في معدل �سرعة التبخر.
1212توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( ،)101ثم مناق�شتهم في الحل للتو�صل �إلى الإجابة
ال�صحيحة.
1313طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	•هل توجد عوامل �أخرى تـ�ؤثر في معدل �سرعة التبخر؟
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1414توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( ،)26-2و�إجابة الأ�سئلة التي تليه.
1515اال�ستم��اع �إل��ى �إجابات الطلبة ،ث��م مناق�شتهم فيها ال�ستنت��اج �أثر درجة الحرارة ف��ي معدل �سرعة
التبخر ،والتو�صل �إلى مفهوم طاقة التبخر المولية ،و�أثر درجة الحرارة في معدل �سرعة التبخر.
1616توجيه الطلبة �إلى درا�سة المعادلة في �صفحة ( ،)102و�إجابة الأ�سئلة التي تليها.
1717اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج مفهوم طاقة التكاثف المولية ،وعالقتها
بطاقة التبخر المولية ،و�شروط حدوث التكاثف.
1818توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )103في البيت.

ن�شاط عالجي
لديك المواد الآتية:
( CH3OH ،CH4 ،CH3Iفي الظروف نف�سها) .ادر�سها ،ثم �أجب عن الأ�سئلة الآتية:
 -ما نوع قوى التجاذب بين جزيئات كل منها؟ �-أي المواد تمتلك �أقوى قوة تجاذب؟�- -أي المواد لها �أقل �سرعة تبخر؟

ن�شاط �إثرائي

رتِّب الجزيئات الآتية بح�سب تزايد معدل �سرعة التبخر (في الظروف نف�سها):
.CH3CH2CH2CH3 ،CH3CH2CH2CH2F ،CH4 ،CH3CH2CH2CH2OH

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة.
�أداة التقويم :قائمة ال�شطب (.)1-2
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�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()99
تف�سير قوانين الغازات وفق نظرية الحركة الجزيئية:
�أ) قانون بويل� :إذا َّ
قل حجم الغاز المح�صور ف�إن الم�سافة بين جدران الوعاء تقل ،وبما �أن متو�سط �سرعة
الجزيئات ثابت عند ثبوت درجة الحرارة ف�إن عدد الت�صادمات بجدران الوعاء يزداد ،فيزداد �ضغط الغاز،
وهذا ما ن�ص عليه قانون بويل.
ب) قانون �شارل :كلما زادت درجة الحرارة زادت الطاقة الحركية لجزيئات الغاز؛ ما يزيد الم�سافة بين
ونظرا �إلى ثبوت ال�ضغط ،بح�سب ا�شتراط قانون �شارل ،ف�إن حجم الغاز يزداد.
الجزيئات.
ً
ج��ـ) قان��ون غاي لو�س��اك :عندما ت��زداد درجة الح��رارة لجزيئات الغ��از المح�صور تزداد الطاق��ة الحركية
للجزيئات ،ثم يزداد عدد الت�صادمات بجدران الوعاء .ولأن حجم الغاز ثابت؛ ف�إن �ضغطه يزداد.
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()101
ترتيب ال�سوائل بح�سب �سرعة التبخر:
.CH3CH2CH3 > CH3CH2Cl > CH3CH2OH

�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()103
� -1شروط حدوث التكاثف:
�أ) خف�ض درجة الحرارة لخف�ض الطاقة الحركية للجزيئات.
ب) زيادة ال�ضغط لتقريب الم�سافة بين الجزيئات.
 -2عندما يالم�س بخار الماء �سطح الجلد ف�إنه يتكاثف ،ويطلق طاقة التكاثف ،ف�ضلاً عن ارتفاع درجة
حرارة بخار الماء.
ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة.
قائمة ال�شطب ()1-2
المعيار

الرقم

1
2

يف�سر مفهوم التبخر.
ِّ

يو�ضح مفهوم التكاثف.
ِّ

3

يف�سر �أحد القوانين للغازات بنا ًء على نظرية الحركة الجزيئية.
ِّ

4
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يرتِّب المواد بح�سب �سرعة التبخر.

نعم

ال

الوحدة الثانية:

حاالت املادة و�أ�شكال اجلزيئات.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الثالث

حاالت المادة :ال�ضغط البخاري ودرجة الغليان.

النتاجات الخا�صة
يو�ضح المق�صود بكل من :مفهوم ال�ضغط البخاري ،ودرجة الغليان.
 ِّ -- -ي�ستنتج العوامل الم�ؤثرة في ال�ضغط البخاري.

التكامل الر�أ�سي

ورد مفهوم الغليان في الوحدة الثانية من كتاب العلوم لل�صف ال�سابع.

املفاهيم وامل�صطلحات

ال�ضغط البخاري ،حالة االتزان ،درجة الغليان.

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي.
استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بطرح الأ�سئلة الآتية على الطلبة:
	•�إذا ُو ِ�ضع ال�سائل في وعاء مك�شوف ف�إنه يتبخر با�ستمرار ،ماذا يحدث لل�سائل �إن ُو ِ�ضع في وعاء
مغلق؟
	•هل ت�ستمر عملية التبخر؟
	•ماذا يحدث لجزيئات ال�سائل المتبخرة مع مرور الوقت؟
2-2تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات ،ثم توجيههم �إلى درا�سة ال�شكل ( )27-2وال�شكل ( )28-2في
�صفحة ( ،)104و�إجابة �أ�سئلتهما.
3-3اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج �آلية تولد ال�ضغط البخاري.
4-4طرح ال�س�ؤالين الآتيين على الطلبة:
	•هل ال�سوائل جميعها تت�ساوى في ال�ضغط البخاري؟
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	•هل يبقى ال�ضغط البخاري ل�سائل معين ثاب ًتا عند تغير درجة حرارته؟
5-5توجيه �أفراد المجموعات �إلى درا�سة ال�شكل ( ،)29-2و�إجابة الأ�سئلة التي تليه.
6-6اال�ستم��اع �إل��ى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شته��م فيها ال�ستنتاج العوامل الم�ؤث��رة في ال�ضغط البخاري
ل�سائل ما.
7-7توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( ،)105ومتابعتهم في هذه الأثناء ،ثم مناق�شتهم في الحل
للتو�صل �إلى الإجابة ال�صحيحة.
8-8طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	•هل يختلف تبخر ال�سائل عن غليانه؟
9-9توجيه الطلبة �إلى قراءة الفقرة في �صفحة ( ،)106ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج مفهوم درجة غليان
ال�سائل ،ودرجة الغليان العادية.
ختاميا للدر�س.
تقويما
1010توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )106بو�صفه
ً
ًّ
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال ( )7من �أ�سئلة الف�صل.

�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()105
ترتيب ال�سوائل بح�سب ال�ضغط البخاري:
.CH3OCH3 > C2H5OH > H2O
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()106
بنا ًء على المنحنى ،ف�إن درجة الغليان العادية لل�سوائل هي كما ي�أتي:
� º 100 :H2Oس.
�º 61 :CHCl3س.

�º 32 :(C2H5)2Oس.
 -2يغلي الماء في درجة حرارة �º 60س عندما يكون ال�ضغط الجوي �160ض .جـ.
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الوحدة الثانية:

حاالت املادة و�أ�شكال اجلزيئات.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الثالث

حاالت المادة :الحالة ال�صلبة.

النتاجات الخا�صة

يتعرف خ�صائ�ص المادة في الحالة ال�صلبة.
 َّ -يو�ضح مفهوم المواد متغيرة االن�سيابية.
ِّ - -

التكامل الر�أ�سي
ورد مفهوم البلورة في الوحدة الثالثة من كتاب الكيمياء لل�صف التا�سع.

املفاهيم وامل�صطلحات
البلورة ،المواد متغيرة االن�سيابية.

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي.
استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	•في �أي حاالت المادة تكون الم�سافات البينية بين دقائق المادة �أقل ما يمكن؟
2-2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ،ثم كتابة الإجابة ال�صحيحة على اللوح.
3-3طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	• ِ�صف الطاقة الحركية لجزيئات المادة ال�صلبة؟
4-4اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج خ�صائ�ص المادة في الحالة ال�صلبة.
5-5طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	•هل تتحدد الحالة الفيزيائية للمادة بدرجة الحرارة فقط؟
6-6اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ،ثم كتابة الإجابة ال�صحيحة على اللوح.
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7-7توجيه الطلبة �إلى قراءة مو�ضوع (العلم والتكنولوجيا والمجتمع) في �صـفحة ( ،)107ثم مناق�شتهم
فيه ال�ستنتاج مفهوم المواد متغيرة االن�سيابية.
8-8توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال ( )6من �أ�سئلة الف�صل ،والأ�سئلة ( ،)3و( ،)5و( )6من �أ�سئلة الوحدة.
9-9اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ،ثم كتابة الإجابة ال�صحيحة على اللوح.

ن�شاط عالجي
ِّ
اً
جدول للمقارنة بين حاالت المادة الثالث من حيث:
نظم
 -الم�سافات البينية. -الطاقة الحركية لدقائقها.  -قوى التجاذب بين دقائقها.ثم اذكر اً
مثال على كل حالة.

ن�شاط �إثرائي
تقريرا عنها ،ثم ناق�شه مع
با�ستخدام م�صادر التعلم المنا�سبة ،ابحث عن �أنواع المواد ال�صلبة ،ثم اكتب
ً
زمالئك.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال ( )5من �أ�سئلة الوحدة.
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الوحدة الثالثة

املحاليل

الوحدة الثالثة:

املحاليل.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الأول

الذوبان والذائبية :الذوبان.

النتاجات الخا�صة
يو�ضح ذوبان المركبات الأيونية والجزيئية في الماء.
 ِّ -يف�سر قلة ذائبية المواد غير القطبية في الماء.
ِّ - -

التكامل الر�أ�سي
ورد مفهوم الذوبان في الوحدة الأولى من كتاب الكيمياء لل�صف التا�سع.

املفاهيم وامل�صطلحات
محلول ،ذوبان ،مواد قطبية ،مواد غير قطبية ،مركب �أيوني ،مركب جزيئي.

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي.
استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،اال�ستق�صاء.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤالين الآتيين على الطلبة:
	•ما المق�صود بالمحلول؟
	•كيف تُ�ص َّنف المحاليل بح�سب حالة المذيب الفيزيائية؟
2-2اال�ستم��اع �إل��ى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شته��م فيها ال�ستنتاج مفهوم المحل��ول ،وت�صنيف المحاليل
بح�سب حالة المذيب الفيزيائية.
3-3تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات ،وتعيين مقرر لكل مجموعة.
4-4توجيه �أفراد المجموعات �إلى درا�سة ال�شكل (  )1-3في �صفحة ( ،)117والإجابة عن الأ�سئلة التي
تليه.
5-5متابعة المجموعات في �أثناء العمل ،وتوجيهها ،والإجابة عن ا�ستف�ساراتها ،مع مراعاة التقويم الم�ستمر.
6-6مناق�شة نتائج المجموعات للتو�صل �إلى �آلية ذوبان ملح الطعام في الماء.
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7-7توجيه �أفراد المجموعات �إلى درا�سة ال�شكل ( )2-3في �صفحة ( ،)118والإجابة عن الأ�سئلة التي تليه.
8-8كتابة الإجابات على اللوح ،ثم مناق�شتها ال�ستنتاج �آلية ذوبان ال�سكر في الماء.
 9-9توجيه �أفراد المجموعات �إلى درا�سة ال�شكل ( )3-3في �صفحة ( ،)118ثم طرح ال�س�ؤال الآتي عليهم:
ف�سر �إجابتك.
	•هل تذوب المواد غير القطبية في الماء مثل الزيت؟ ِّ
1010اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج تف�سير قلة ذائبية المواد غير القطبية في الماء.
ختاميا للدر�س.
تقويما
1111توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )119بو�صفه
ً
ًّ

معلومات �إ�ضافية

ُ�ستخدم في تفكيك الملح �إلى �أيونات ،بع�ضها قادر على التفاعل مع الماء ،وتغيير تركيز
التميه :هو عملية ت
َ
 ُّ -�أيونات � H3O +أو  OH -في المحلول �أو كليهما؛ ما ي�ؤدي �إلى تغير في طبيعة المحلول (حم�ضي،
�أو قاعدي� ،أو متعادل).
التميه عن الذوبان ،ب�أن عملية الذوبان تت�ضمن تفكك الملح �إلى �أيونات؛ ما يعني �أن كل عملية
 -يختلف ُّتميه هي عملية ذوبان ،ولي�س العك�س.
ُّ

ن�شاط عالجي
-

ما نوع الترابط بين جزيئات �سكر الغلوكوز؟ف�سر �سبب ذوبان �سكر الغلوكوز في الماء.
 ِّعمليا ذوبان كل من المواد الآتية في الماء:
اختبر ًّ-الرمل ،م�سحوق الطبا�شير ،ال�شمع ،كبريتات النحا�س .CuSO4

ن�شاط �إثرائي

�أي المواد الآتية تتوقع �أن تذوب في الماء� ,Br2 :أم � ,KBrأم � ,C2H6أم MgCl2؟

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة.
�أداة التقويم� :سلم التقدير اللفظي.

�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى:
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()119

 المواد التي تذوب في الماء.NH3 ,KCl ,AgNO3 :91

الزيت مركب غير قطبي ،والماء مذيب قطبي .وبح�سب قاعدة (ال�شبيه يذيب ال�شبيه) ،ف�إن الزيت اليذوب في الماء؛ لأن قوى الترابط بين دقائق الزيت والماء تكون �ضعيفة.
ُف�ص��ل م��ادة النفثالين � اً
ف�ص��ل الملح عن الرمل
أول ع��ن طريق الغربلة؛ لأن كراته��ا �أكبر
حجما ،ثم ُي َ
ت ًَ
ب�إ�ضاف��ة الم��اء لإذابة الملح ،في حين ال يذوب الرمل ،فيتم تر�شيح الرمل وتجفيفه .وعن طريق عملية
ف�صل الملح عن الماء.
التبخيرُ ،ي َ
الملحق ()1-3

ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة.
�أداة التقويم� :سلم التقدير اللفظي.
3

المعيار

1

2

�صحيح��ا
تف�سي��را
يف�س��ر
تف�سي��را
يف�س��ر
ً
ً
يف�س��ر �سب��ب ذوب��ان الملح في ال ِّ
�صحيحا �سبب ِّ
يف�س��ر �سب��ب ذوبان ِّ
ِّ
ً
ً
الملــ��ح ف��ي المـــاء ذوبـان الملح في الماء بنا ًء على الم��اء بنا ًء عل��ى �إحاطة جزيئات �سبب ذوبان الملح في الماء.
�صحيحا.
تف�سيرا
ً
ً

ق��وى التج��اذب بي��ن �أيونات الماء ببلورة الملح فقط.
الملح وجزيئات الماء.

يو�ض��ح �آلي��ة ذوب��ان �سكر
يو�ض��ح �آلي��ة ذوبـــ��ان �سك��ر
يو�ض��ح �آلي��ة ذوب��ان
يو�ضح �آلية ذوبان �سكر الغلوكوز ال ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
�سك��ر الغلوك��وز في الغلوك��وز ف��ي الماء بن��ا ًء على في الماء بنا ًء على �إحاطة جزيئات الغلوك��وز ف��ي الم��اء ب�صورة
الماء.

ق��وى التراب��ط الهيدروجين��ي الماء بجزيئات ال�سكر.

�صحيحة.

بي��ن جزيئات ال�سك��ر القطبية،
وجزيئات الماء القطبية.
�صحيح��ا
تف�سي��را
يف�س��ر
تف�سي��را
يف�س��ر
ً
ً
يف�سر �سبب قلة ذوبان المركبات ال ِّ
�صحيحا �سبب ِّ
يف�س��ر �سب��ب قلـــ��ة ِّ
ِّ
ً
ً
ذوبان المركبات غير قلــــ��ة ذوب��ان المركب��ات غير غي��ر القطبي��ة بن��ا ًء عل��ى قاعدة �سبب قل��ة ذوب��ان المركبات
القطبية مثل الزيت.

القطبي��ة بنا ًء على قاعدة (ال�شبيه (ال�شبي��ه يذيب ال�شبيه) ،من دون غير القطبية.

يذي��ب ال�شبيه)؛ ما يعني �ضعف التطرق �إلى قوى التجاذب.
ق��وى الترابط بين الم��اء وهذه
المركب��ات لأنه��ا غي��ر قطبي��ة
والماء قطبي.
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الوحدة الثالثة:

املحاليل.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

الف�صل الأول
الذوبان والذائبية :المحاليل ال�سائلة.

النتاجات الخا�صة
يتعرف مفهوم الذائبية.
 َّ -يبين العوامل الم�ؤثرة في ذائبية المواد المختلفة في الماء.
 ِّ -يميز بين المحلول المتجان�س والمحلول غير المتجان�س.
ِّ - -

التكامل الر�أ�سي
ورد مفهوم الذائبية ومفهوم المحلول الم�شبع في الوحدة الأولى من كتاب الكيمياء لل�صف التا�سع.

املفاهيم وامل�صطلحات
الذائبي��ة ،محلول م�شب��ع ،محلول متجان�س ،محلول غي��ر متجان�س ،ذائبية الغ��از ،ثابت هنري ،الكتلة
المولية.

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي ،مختبر الكيمياء.

�إجراءات ال�سالمة العامة
 -عدم تذوق المواد الكيميائية (مثل :الإيثانول ،ورابع كلوريد الكربون)� ،أو ا�ستن�شاقها.- -الحذر عند ا�ستخدام �أنابيب االختبار.
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استراتيجيات التدريس

اال�ستق�صاء ،التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي.
الح�صة الأولى
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	•ما المق�صود بكل من :الذائبية ،والمحلول الم�شبع؟
2-2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج مفهوم كل من :الذائبية ،والمحلول الم�شبع.
3-3تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات.
4-4توجيه �أفراد المجموعات �إلى درا�سة ال�شكل ( ) 4-3في �صفحة ( ،)119والإجابة عن الأ�سئلة التي تليه.
5-5مناق�شة الطلبة في الإجابات ال�ستنتاج العوامل الم�ؤثرة في ذائبية المواد ال�صلبة في الماء.
6-6الطلب �إلى الطلبة تنفيذ الن�شاط ( ) 1-3في �صفحة ( ،)120والإجابة عن �أ�سئلته على ورق �أبي�ض
كبير� ،أو لوح من الكرتون.

7-7متابعة المجموعات في �أثناء العمل ،وتوجيهها ،والإجابة عن ا�ستف�ساراتها ،مع مراعاة التقويم الم�ستمر.
8-8مناق�شة نتائج المجموعات ال�ستنتاج الفرق بين المحلول المتجان�س والمحلول غير المتجان�س.
ختاميا للدر�س.
تقويما
9-9توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )121بو�صفه
ً
ًّ
1010توجيه الطلبة �إلى حل الأ�سئلة ( ،)1و( ،)2و( )4من �أ�سئلة الف�صل في �صفحة ( )126في البيت.
الح�صة الثانية
1-1التمهيد للدر�س بحل �أ�سئلة الواجب البيتي على اللوح ،ومناق�شتها مع المعلم.
2-2توجيه الطلبة �إلى درا�سة الجدول ( )1-3في �صفحة ( ،)122والإجابة عن الأ�سئلة التي تليه.
3-3اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج �أثر طبيعة المذاب في ذائبية الغازات في الماء.
4-4توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( ) 5-3في �صفحة ( ،)123والإجابة عن الأ�سئلة التي تليه.
5-5اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج �أثر درجة الحرارة في ذائبية الغازات في الماء.
6-6توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( ) 6-3في �صفحة ( ،)124والإجابة على الأ�سئلة التي تليه.
7-7اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ,ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج �أثر �ضغط الغاز في ذائبيته في الماء.
8-8توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )125في دفاترهم ,ثم مناق�شتهم في الحل للتو�صل �إلى
الإجابة ال�صحيحة.
9-9توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال ( )3من �أ�سئلة الف�صل ،والفرع ( )2من ال�س�ؤال ( )1من �أ�سئلة الوحدة
في البيت.
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معلومات �إ�ضافية
 -تحتوي الأ�سطوانة التي يحملها الغوا�ص تحت الماء على غازي الأك�سجين والنيتروجين .وعند الغو�صكثيرا ،فتزداد ذائبية غاز النيتروجين في الدم،
�إلى �أعماق كبيرة ،يزداد ال�ضغط الم�ؤثر في ج�سم الغوا�ص ً
�ستخدم غاز
ألما حا ًّدا .وللتقليل من �آثار هذه الم�شكلةُ ،ي
َ
�سب ًبا � ً
ويتجمع جزء من هذا الغاز في المفا�صل ُم ِّ
ُ�ستخدم اليوم �أ�سطوانات
الهيليوم بدل غاز النيتروجين؛ لأنه �أقل ذائبية من غاز النيتروجين في الدم .وت
َ
تحتوي على غازي الأك�سجين والهيليوم.

ن�شاط عالجي
�60س)ُ ،م ِّبي ًنا �أثر ارتفاع
(�30س،
 -بنا ًء على ذائبية الغازات ،جد ذائبية  O2 ، N2عند درجتي الحرارةْ
ْ
درجة الحرارة في ذائبية الغازات.
عرف كلاًّ من :الذائبية ،والمحلول المتجان�س.
 ِّ -�- -أي المواد الآتية تذوب في الماء ،و�أيها ال تذوب فيه :الكاز ،ملح الطعام ،الزيت؟

ن�شاط �إثرائي

يبين العالقة بين ذائبية الغاز وكتلته المولية ،اعتما ًدا على
با�ستخدام برمجية �إك�سل ،ار�سم منحنى ِّالجدول ( ،)1-3ثم ناق�شه مع معلمك وزمالئك.
اً
اً
محلول غير متجان�س:
متجان�سا ،و�أيها يكون
محلول
�أي المخاليط الآتية يكونً
	•حم�ض الخليك ( ،)CH3COOHورابع كلوريد الكربون (.)CCl4
	•الزيت ،والبنزين.
	•الكلوروفورم ( ،)CHCl3والماء؟

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة.
�أداة التقويم :قائمة ال�شطب.
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�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()121
الماء والميثانول (محلول متجان�س).البنزين والماء (محلول غير متجان�س).الأ�سيتون والإيثانول ( محلول متجان�س).�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()122
 HClذائبيته �أعلى؛ لأنه قطبي والماء مذيب قطبي ،فتن�ش�أ قوى تجاذب بينهما� ،إ�ضاف ًة �إلى ت�أين HCl
وتكون �أيونات موجبة و�سالبة تنت�شر بين جزيئات الماء ،فين�ش أ� ترابط بين هذه الأيونات والماء.
في الماء،
ُّ
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()123
ي�ؤثر ارتفاع درجة الحرارة في ذائبية الغازات الموجودة في الماء التي ُت َع ُّد �ضرورية لحياة الكائنات
الحية ،مثل ,CO2 :و ،O2حيث يقل تركيزها؛ ما ي�ؤدي �إلى هالك الكثير من الكائنات.
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()125
•ذائبية غاز  = N2الثابت عند درجة حرارة �° 30س × �ضغط الغاز
=  0.312 = 0.78 × 0.4ملي مول /لتر.
•عند فتح زجاجة الم�شروبات الغازية يقل ال�ضغط ،فتقل ذائبية غاز  CO2المذاب فيها ،فينطلق على
�صورة فقاقيع غازية.
ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة.
�أداة التقويم :قائمة ال�شطب (.)2-2
المعيار
الرقم
1
�صحيحا.
يعرف الذائبية تعريفًا
ً
ِّ
2
يو�ضح المق�صود بالمحلول الم�شبع.
ِّ
3

4

يبين العوامل الم�ؤثرة في ذائبية المواد ال�صلبة في الماء.
ِّ

يميز بين المحلول المتجان�س والمحلول غير المتجان�س.
ِّ

5

يبين العوامل الم�ؤثرة في ذائبية الغازات في الماء.
ِّ

7

يف�سر �سبب انخفا�ض ذائبية الغازات مع ارتفاع درجة الحرارة.
ِّ

6

يقارن بين غازات مختلفة من حيث ذائبيتها في الماء.

8

يجري ح�سابات تتعلق بقانون هنري لذائبية الغازات في الماء ب�صورة �صحيحة.

96

نعم

ال

الوحدة الثالثة:

املحاليل.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

الف�صل الثاين

تركيز المحلول :تح�ضير المحاليل وطرائق التعبير عن تراكيزها.

النتاجات الخا�صة
يو�ضح المق�صود بتركيز المحلول.
 ِّ -يح�ضر محاليل بتراكيز مختلفة.
 ِّ -- -يجري ح�سابات تتعلق بتركيز المحلول (الن�سبة المئوية الكتلية للمذاب ،والتركيز الموالري).

التكامل الر�أ�سي

ورد مفهوم تركيز المحلول في الوحدة الأولى من كتاب الكيمياء لل�صف التا�سع.

املفاهيم وامل�صطلحات
المحلول ،التركيز ،الن�سبة المئوية الكتلية ،الموالرية.

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي ،مختبر الكيمياء.

�إجراءات ال�سالمة العامة
الحذر عند ا�ستخدام الأدوات الزجاجية.
استراتيجيات التدريس

اال�ستق�صاء ،التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي.
�إجراءات التنفيذ
الح�صة الأولى
1-1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤالين الآتيين على الطلبة:
	•ما المق�صود بتركيز المحلول؟
	•ما الطرائق المختلفة للتعبير عن تركيز المحلول؟
2-2اال�ستم��اع �إل��ى �إجاب��ات الطلبة ،ثم مناق�شته��م فيها ال�ستنتاج مفه��وم تركيز المحل��ول ،والطرائق
المختلفة للتعبير عن تركيز المحلول.
3-3تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات.
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4-4الطلب �إلى �أفراد المجموعات تنفيذ الن�شاط ( )2-3في �صفحة ( ،)130والإجابة عن الأ�سئلة التي
تليه ،ثم مناق�شتهم في الإجابات ال�ستنتاج �إحدى طرائق التعبير عن تركيز المحلول با�ستخدام الن�سبة
المئوية الكتلية للمذاب ،و�إجراء الح�سابات المتعلقة بها.
5-5توجيه الطلبة �إلى درا�سة المثالين ( ،)1و( )2في �صفحة ( ،)131و�صفحة ( ،)132ثم مناق�شتهم
فيهما ال�ستنتاج خطوات ح�ساب الن�سبة المئوية الكتلية.
ختاميا للدر�س.
تقويما
6-6توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )132في دفاترهم بو�صفه
ً
ًّ
7-7توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال ( )2في �صفحة ( ،)140والفرع ( )5من ال�س�ؤال ( ،)1وال�س�ؤال ()2
في �صفحة ( )153في البيت.
الح�صة الثانية
1-1التمهيد للدر�س بحل �أ�سئلة الواجب البيتي على اللوح.
2-2تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات.
3-3توجيه �أفراد المجموعات �إلى تنفيذ الن�شاط ( ) 3-3في �صفحة ( ،)132والإجابة عن الأ�سئلة التي تليه.
4-4متابعة المجموعات في �أثناء العمل ،والإجابة عن ا�ستف�ساراتها ،مع مراعاة التقويم الم�ستمر.
5-5مناق�شة نتائج المجموعات ال�ستنتاج مفهوم الموالرية.
6-6توجيه الطلبة �إلى درا�سة المثال ( )3في �صفحة ( ،)134ثم مناق�شتهم في خطوات الحل.
ختاميا للدر�س.
تقويما
7-7توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )135بو�صفه
ً
ًّ
8-8توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال ( )4في �صفحة ( ،)140والأ�سئلة في �صفحة ( ،)153والفرع ( )3من
ال�س�ؤال ( ،)1وال�س�ؤال ( )4في �صفحة ( )154في البيت.

معلومات �إ�ضافية
يمكن التعبير عن تركيز المحاليل (�سائل في �سائل) بالحجم ،وذلك با�ستخدام الن�سبة المئوية للمذاب .ف�إذا
كان تركيز �أحد المحاليل المائية من الكحول  ٪20بالحجم ،فهذا يعني �أن ( )100مل منه تحتوي على
ح�سابيا با�ستخدام العالقة الريا�ضية الآتية:
عبر عن ذلك
( )20مل من الكحول ،وعلى ( )80مل من الماء ،و ُي َّ
ًّ
حجم المذاب
× %100
		
الن�سبة المئوية بداللة الحجم=
حجم المحلول (مذاب  +مذيب)

ن�شاط عالجي

ِّ
اً
مكونات بع�ض المواد ،مثل :علبة الع�صير ،وقارورة الماء ،والن�سب المئوية لهما،
نظم
جدول يحوي ِّ
ثم ناق�ش زمالءك في ذلك.
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ن�شاط �إثرائي
لتتعرف بع�ض �أنواع
ت
َ
ُ�ستخدم في الم�ست�شفيات محاليل مغذيةُ .ز ْر �أحد الم�ست�شفيات ،ب�إ�شراف المعلمَّ ،
تقريرا عن بع�ضها وعن طرائق تح�ضيرها ،م�ستعي ًنا بم�صادر
هذه المحاليل ون�سب تركيزها ،ثم اكتب
ً
التعلم المتوافرة ،ثم ناق�شه مع معلمك وزمالئك.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة.
�أداة التقويم :قائمة ال�شطب.

�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى

�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()132
الن�سبة المئوية الكتلية = كتلة المذاب × % 100
كتلة المحلول
8
× %100
=
%4
كتلة المحلول
800
= 200غ.
كتلة المحلول =
4

كتلة المحلول = كتلة الماء  +كتلة المذاب
كتلة الماء = 192 = 8 - 200غ.
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()135
=  0.05مول.
ع =  5,3غ
		
106غ /مول
			
 0.25مول /لتر =  0.05مول
ح
ح =  0.2لتر = 200مل.
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ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة.
�أداة التقويم :قائمة ال�شطب.
الرقم
1

2
3
4
5
6
7
8

100

يو�ضح المق�صود بتركيز المحلول.
ِّ

المعيار

يزن الكميات المطلوبة من  NaClوالماء بدقة.
�صحيحا.
يح�سب ن�سبة كتلة الملح �إلى كتلة الماء ح�سا ًبا
ً

�صحيحا.
يعرف الموالرية تعريفًا
ً
ِّ

يزن الكمية المطلوبة من  KClبدقة.
�صحيحا.
يح�سب عدد موالت  KClح�سا ًبا
ً
ي�ضيف كمية الماء المطلوبة بدقة.

�صحيحا.
يح�سب ناتج الن�سبة بين عدد موالت  KClوحجم الماء باللتر ح�سا ًبا
ً

نعم

ال

الوحدة الثالثة:

املحاليل.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

الف�صل الثاين
تركيز المحاليل :المواللية وتح�ضير المحاليل بالتخفيف.

النتاجات الخا�صة
يح�ضر محاليل بتركيز معين با�ستخدام المواللية ،وتخفيف المحاليل.
 ِّ -- -يجري ح�سابات تتعلق بالمواللية ،وتخفيف المحاليل.

املفاهيم وامل�صطلحات
المواللية ،تخفيف المحاليل.

�إجراءات ال�سالمة العامة
الحذر عند ا�ستخدام الأدوات الزجاجية.

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي ،مختبر الكيمياء.
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استراتيجيات التدريس

اال�ستق�صاء ،العمل الجماعي ،التدري�س المبا�شر.
�إجراءات التنفيذ
الح�صة الأولى
1-1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤالين الآتيين على الطلبة:
	•ما المق�صود بالمواللية؟
	•كيف يمكن تح�ضير محلول تركيزه المواللي معلوم؟
2-2تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات.
3-3توجيه �أفراد المجموعات �إلى تنفيذ الن�شاط ( )4-3في �صفحة ( ،)136والإجابة عن الأ�سئلة التي
تليه على ورق �أبي�ض كبير� ،أو لوح من الكرتون.
4-4متابعة المجموعات وتوجيهها في �أثناء تح�ضير المحلول ،مع مراعاة التقويم الم�ستمر.
5-5مناق�شة نتائج المجموعات ال�ستنتاج مفهوم المواللية ،و�إجراء بع�ض الح�سابات المتعلقة بها.
6-6توجي��ه الطلبة �إل��ى درا�سة المثال ( )5في �صفح��ة ( ،)137ثم مناق�شتهم في��ه ال�ستنتاج خطوات
ح�ساب التركيز المواللي للمحلول.
ختاميا للدر�س.
تقويما
7-7توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )137بو�صفه
ً
ًّ
8-8توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال ( )3في �صفحة ( ،)140وال�س�ؤالين ( ،)3و( )4في �صفحة ()153
في البيت.
الح�صة الثانية
1-1التمهيد للدر�س بحل �أ�سئلة الواجب البيتي على اللوح.
2-2توجيه �أفراد المجموعات �إلى تنفيذ الن�شاط ( ) 5-3في �صفحة (  ،)138والإجابة عن الأ�سئلة
التي تليه.
3-3متابعة المجموعات في �أثناء العمل ،وتوجيهها ،والإجابة عن ا�ستف�ساراتها ،مع مراعاة التقويم الم�ستمر.
4-4مناق�شة نتائج المجموعات ال�ستنتاج طريقة تح�ضير محاليل مخففة من محاليل معلومة التركيز.
5-5توجيه الطلبة �إلى درا�سة المثال ( )6في �صفحة ( ،)139ثم مناق�شتهم في خطوات الحل.
ختاميا للدر�س.
تقويما
6-6توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )139بو�صفه
ً
ًّ
7-7توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال ( )5في �صفحة ( ،)140والفرع ( )4من ال�س�ؤال ( )1في �صفحة
( )153في البيت.
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معلومات �إ�ضافية

يمكن تح�ضير المحاليل المخففة للحمو�ض المركزة  ،ب�إ�ضافة الحم�ض المركز ،وبخا�صة حم�ض الكبريتيك،
ببطء �إلى الماء مع التحريك الم�ستمر؛ �إذ �إن تفاعل الحم�ض مع الماء هو تفاعل طارد للحرارة؛ ما يجعل
الحرارة المنبعثة من �إ�ضافة الماء �إلى �سطح الحم�ض كافي ًة لغليان الماء وحدوث فوران .ي�ستفاد من ح�سابات
التخفيف في معرفة كمية الماء الالزم �إ�ضافتها �إلى المحلول المركز ،للح�صول على محلول مخفف ب�أ�سهل
الطرائق و�أ�سرعها.

ن�شاط عالجي
لديك ( )45مل من محلول  ،NaOHتركيزه ( )0.2مول /لتر� .إذا �أردت تح�ضير محلول منه بتركيز
( )0.15مول /لتر ،فما حجم الماء الالزم �إ�ضافته �إلى المحلول؟

ن�شاط �إثرائي
لديك ( )50مل من محلول  ،H2SO4تركيزه ( )0.15مول /لتر� .إذا �أردت تح�ضير ( )75مل من
محلول  NaOHليتعادل مع محلول  ،H2SO4فما تركيز المحلول الالزم لذلك؟
ح�ضر المحلول المطلوب في المختبر.
ملحوظةِّ :

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة.
�أداة التقويم :قائمة ال�شطب.
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�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى

�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()137
المواللية = عدد موالت المذاب
ك المذيب (كغم )
ع
= 0.25
0.2
ع =  0.05 = 0.2 × 0.25مول.
ك = ع × كم
= 6.9 = 138 × 0.05غ.
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()139
ت 1ح = 1ت 2ح
 × 0.5ح600 × 0.1 = 1
ح 120 = 1مل.
2

ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة.
�أداة التقويم :قائمة ال�شطب.
المعيار

الرقم
1

يزن الكميات المطلوبة من ال�سكر والماء بدقة.

2

�صحيحا.
يح�سب عدد موالت ال�سكر ح�سا ًبا
ً

3

�صحيحا.
يح�سب ن�سبة عدد موالت ال�سكر �إلى كتلة الماء بالكيلوغرام ح�سا ًبا
ً

4

يزن الكمية المطلوبة من دايكرومات البوتا�سيوم بدقة.

5

ي�ضيف كمية الماء المطلوبة بدقة.

6

�صحيحا.
يح�سب تركيز المحلول الموالري ح�سا ًبا
ً

7

يح�سب التركيز الجديد للمحلول بعد �إ�ضافة كميات جديدة من الماء �إليه.
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نعم

ال

الوحدة الثالثة:

املحاليل.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

الف�صل الثالث
خ�صائ�ص المحاليل :ال�ضغط البخاري ودرجة الغليان للمحلول.

النتاجات الخا�صة
يبين �أثر المذاب في تغيير خ�صائ�ص المذيب من حيث :ال�ضغط البخاري ،ودرجة الغليان.
 ِّ -- -يجري ح�سابات عن درجة الغليان؛ بمعرفة نوع المذاب ،وتركيزه.

التكامل الر�أ�سي
ورد مفهوم درجة الغليان في كتاب العلوم لل�صف ال�سابع.

املفاهيم وامل�صطلحات
ال�ضغط البخاري ،درجة الغليان ،مادة كهرلية ،مادة ال كهرلية ،مادة متطايرة ،مادة غير متطايرة،
ثابت االرتفاع في درجة الغليان ،المواللية.

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي.
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استراتيجيات التدريس

اال�ستق�صاء ،العمل الجماعي ،التدري�س المبا�شر.
�إجراءات التنفيذ
الح�صة الأولى
1-1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤالين الآتيين على الطلبة:
	•ما المق�صود بال�ضغط البخاري؟
	•ماذا يحدث لل�ضغط البخاري ل�سائل عند �إ�ضافة كمية من المذاب �إليه؟
 2-2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج مفهوم ال�ضغط البخاري.
3-3تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات.
4-4توجيه �أفراد المجموعات �إلى درا�سة ال�شكل ( )10-3في �صفحة ( ،)142والإجابة عن الأ�سئلة التي تليه.
5-5اال�ستماع �إلى الإجابات ومناق�شتها ال�ستنتاج ت�أثير �إ�ضافة مذاب (مثل ال�سكر) في تغيير خ�صائ�ص
المذيب (مثل ال�ضغط البخاري).
6-6توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )12-3في �صفحة ( ،)144والإجابة عن الأ�سئلة التي تليه على
ورق �أبي�ض كبير� ،أو لوح من الكرتون.
7-7اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج ت�أثير تركيز المذاب في تغيير خ�صائ�ص
المذيب ( الماء) ورفع درجة غليانه.
8-8توجيه الطلبة �إلى درا�سة المعادلتين في �صفحة ( ،)145والإجابة عن الأ�سئلة التي تليهما.
9-9اال�ستم��اع �إل��ى �إجابات الطلب��ة ،ثم مناق�شتهم فيه��ا ال�ستنتاج �أثر نوع المذاب ف��ي درجة الغليان،
والعالقة الريا�ضية بين درجة الغليان والتركيز المواللي للمحلول.
الح�صة الثانية
1-1التمهيد للدر�س بمراجعة مفهوم االرتفاع في درجة الغليان.
2-2توجيه الطلبة �إلى االطالع على الجدول (  ) 3-3في �صفحة ( ،)146ثم مناق�شتهم فيه ال�ستنتاج
قيم ثابت االرتفاع لدرجة غليان بع�ض المذيبات ال�سائلة.
3-3طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	•كيف يمكن ح�ساب درجة غليان المحلول؟
4-4توجيه الطلبة �إلى درا�سة المثال ( )1في �صفحة ( ،)46ثم مناق�شتهم فيه ال�ستنتاج خطوات ح�ساب
درجة غليان المحلول.
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5-5توجيه الطلبة �إلى درا�سة المثال ( )2في �صفحة ( ،)147ثم مناق�شتهم فيه ال�ستنتاج �أثر عدد موالت
الأيونات في ح�ساب درجة غليان المحلول الكهرلي.
6-6توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤالين في ال�صفحتين ( ،)147و( )148في دفاترهم ،ثم مناق�شتهم في
الحل للتو�صل �إلى الإجابة ال�صحيحة ،ثم كتابتها على اللوح.

معلومات �إ�ضافية

ي�سبب وجود ال�شحنات
عند تفكك مادة �أيونية في الماء ،ف�إن الأيونات ال تكون حرة وم�ستقلة تما ًما؛ �إذ ِّ
ن�سبياّ � .أما في المحلول الأيوني المركز ،ف�إن المحلول ي�سلك
تجاذ ًبا بين الأيونات ،وهذا ِّ
يقيد حركتها ًّ
ك�أن ن�سبة الأيونات فيه �أقل من ن�سبتها في المحلول المخفف ،ب�سبب عملية تجاذب الأيونات؛ لذا يقل
االرتفاع في درجة الغليان عن المتوقع .يمكن تف�سير هذا االنحراف اعتما ًدا على مدى تجاذب الأيونات في
المحلول؛ فكلما زاد تركيز الأيونات كانت الأيونات بع�ضها �أقرب �إلى بع�ض في المحلول ،ثم �أكثر تجاذ ًبا
أي�ضا بزيادة �شحنتها.
و�أقل ا�ستقالليةً ،وتقل ا�ستقاللية الأيونات � ً

ن�شاط عالجي
 �-أيهما درجة غليانه �أعلى :الماء النقي �أم الماء الم�ضاف �إليه الملح؟ -اكتب القانون الريا�ضي لمقدار االرتفاع في درجة غليان المحلول في بطاقة ملونة ،ثم ع ِّلقها فيال�صف.

ن�شاط �إثرائي
�أُذي��ب ()75غ م��ن مادة ع�ضوية غي��ر متطايرة في ()500غ من الماء ،وكان��ت درجة غليان المحلول
�101.26س� .أي المادتين تم ِّثل المادة المذابة� C2H4( OH)2 :أم C3H3(OH)3؟
ْ
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
�أُذيب ()1.2غ من مادة غير متطايرة في ()60غ من البنزين ،وقد ُو ِجد �أن درجة غليان المحلول (�ْ ) 80.96س.
���س ،و�أن ك غ للبنزين (�ْ )2.61س.كغ /مول ،فاح�سب الكتلة
�إذا علم��ت �أن درج��ة غليان البنزين النقي (ْ )80.1
المولية للمادة المذابة.
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�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()146
وحدة قيا�س ثابت االرتفاع في درجة الغليان كغ هي�ْ :س .كغ .
مول
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()147
عدد الموالت =  0.2 = 18.4مول.
92
م =  0.1 = 0.2مول /كغ.
2
�0.052س
∆غ = = 0.1 × 0.52
ْ
�100.052س.
درجة غليان المحلول = = 0.052 +100
ْ
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()148
� K2SO4أعلى؛ لأن عدد الموالت الكلية الناتجة عن تفككه هو ( )3مول ،في حين �أن  NaBrت�ساوي ( )2مول.
SO4 -2
0.003
					
التركيز الكلي للأيونات = عدد موالت الأيونات الناتجة × م
= 0.009 = 0.003 × 3مول /كغ.
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+

2K+
0.003 ×2

K2SO4

الوحدة الثالثة:

املحاليل.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الثالث
تركيز المحلول :درجة تجمد المحلول.

النتاجات الخا�صة
يبين ت�أثير تركيز المذاب في درجة تجمد المذيب.
 ِّ - -يجري ح�سابات لدرجة تجمد المحلول.يو�ضح بع�ض التطبيقات العملية المرتبطة بخ�صائ�ص المحلول.
ِّ - -

التكامل الر�أ�سي
ورد مفهوم درجة الغليان في الوحدة الثانية من كتاب الكيمياء لل�صف الحادي ع�شر.

املفاهيم وامل�صطلحات
درجة التجمد ،ثابت التجمد.

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي.
استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤالين الآتيين على الطلبة:
	•لماذا يحر�ص النا�س في بداية ف�صل ال�شتاء على �إ�ضافة مادة غاليكول الإيثلين �إلى الماء الموجود
في م�شعاع ال�سيارة؟
	•ما �أثر هذه المادة في درجة تجمد الماء؟
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2-2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج ت�أثير تركيز المذاب في خف�ض درجة
تجمد المذيب ،والعالقة الريا�ضية لمقدار االنخفا�ض في درجة تجمد المحلول بالتركيز المواللي
للمحلول.
3-3تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات.
4-4توجيه �أفراد المجموعات �إلى االطالع على الجدول ( )4-3في �صفحة ( ،)149ثم مناق�شتهم
فيه ال�ستنتاج قيم ثابت االنخفا�ض لدرجة تجمد بع�ض المذيبات ال�سائلة.
5-5طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	•كي��ف يمك��ن اال�ستفادة م��ن خا�صية االنخفا���ض في درج��ة تجمد المحل��ول لمنع حدوث
االنجماد في ف�صل ال�شتاء؟
6-6توجيه الطلبة �إلى قراءة مو�ضوع (الكيمياء في حياتنا) في �صفحة ( ،)149ثم مناق�شتهم فيه.
7-7توجي��ه الطلب��ة �إلى درا�س��ة المثال ( )3في �صفحة ( ،)149والمث��ال ( )4في �صفحة ( ،)150ثم
مناق�شته��م فيهما ال�ستنت��اج خطوات ح�ساب درجة تجم��د المحلول ،وح�س��اب الكتلة المولية
للمذاب.
8-8توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )150في دفاترهم ،ثم مناق�شتهم في الحل للتو�صل �إلى
الإجابة ال�صحيحة.
9-9توجيه الطلبة �إلى قراءة مو�ضوع (العلم والتكنولوجيا والمجتمع) في �صفحة ( ،)151ثم مناق�شتهم
فيه ال�ستنتاج �آلية عمل محاليل غ�سل الكلى.
1010توجيه الطلبة �إلى حل الأ�سئلة ( ،)2و( )5( ،)3في �صفحة ( )152في البيت.

معلومات �إ�ضافية

ت ُْعزى ظاهرة االنخفا�ض في درجة التجمد �إلى انتقال التجمد من حالة عدم ترتيب الذرات �أو الجزيئات
(الع�شوائية) �إلى حالة الترتيب (تنظيم الذرات �أو الجزيئات).
ولفعل ذلك ،يجب طرد الطاقة من النظام (المحلول)؛ لأن المحلول يحتوي على ع�شوائية �أكثر (عدم
الترتيب في الذرات �أو الجزيئات) من المذيب النقي .فالمحلول يملك �أكثر من نوع واحد من الذرات،
واحدا فقط من الذرات ،ولهذا يملك المحلول درجة تجمد �أقل من
نوعا
ً
خالفًا للمذيب النقي الذي يملك ً
المذيب وحده.
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ن�شاط عالجي

اكتب القانون الريا�ضي لمقدار االنخفا�ض في درجة التجمد في بطاقة ملونة ،ثم ع ِّلقها في ال�صف.

ن�شاط �إثرائي

�إذا �أُذيب ()30غ من مادة ع�ضوية غير متطايرة في ()1كغ من الماء ،وكانت درجة تجمد المحلول
(�ْ )0.93-س ،ف�أي المادتين تم ِّثل المادة المذابة� CH3COH :أم CH3COOH؟
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
اح�سب درجة تجمد محلول عند �إذابة ()12غ من  CCl4في ()750غ من البنزين الذي درجةعلما �أن الكتلة المولية لـ  CCl4هي ()154غ /مول ،و�أن ثابت التجمد
تجمده (�ْ )5.48-سً ،
للبنزين هو (�ْ )5.12س كغ /مول.

�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()150
0.96
=  0.52مول /كغ.
∆ت = ك ت × م م =
1.86
عدد الموالت = م × كتلة المحلول
=  0.348 = 0.669 × 0.52مول.
99
كتلة املذاب
			
=
الكتلة املولية للمذاب =
عدد الموالت 0.348

=  284غ /مول.
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الوحدة الرابعة

التفاعالت واحل�سابات
الكيميائية

الوحدة الرابعة:

التفاعالت واحل�سابات الكيميائية.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الأول
�أنواع التفاعالت الكيميائية :تفاعالت االتحاد.

النتاجات الخا�صة
-

يو�ضح المق�صود بتفاعل االتحاد.
 ِّيجرى تجربة عملية على تفاعالت االتحاد.ي�ص ِّنف تفاعالت االتحاد بح�سب نوع المواد المتفاعلة.-يم ِّثل بع�ض تفاعالت االتحاد بمعادالت كيميائية.

التكامل الر�أ�سي
 -ورد مفهوم التفاعل الكيميائي في الوحدة الرابعة من كتاب الكيمياء لل�صف العا�شر.- -ورد مفهوم الحم�ض والقاعدة وخ�صائ�صهما في الوحدة الرابعة من كتاب الكيمياء لل�صف التا�سع.

املفاهيم وامل�صطلحات
العن�صر ،المركب ،الفلز ،الحم�ض ،القاعدة.

�إجراءات ال�سالمة العامة
الحذر عند ا�ستخدام لهب بن�سن ،واتباع قواعد ال�سالمة عند �إ�شعاله.
استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي ،التجريب العملي.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهي��د للدر���س بالحديث عن �أهمي��ة التفاعالت في حياتن��ا اليومية ،وذكر بع���ض الأمثلة عليها،
وتعرفها ،ثم كتابة �أهم �أنواعها على اللوح.
و�ضرورة ت�صنيفها لت�سهيل درا�ستها ُّ
2-2طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
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	•ماذا نعني بتفاعالت االتحاد؟
3-3اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها.
4-4تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات ،ثم الطلب �إلى �أفراد كل مجموعة درا�سة الن�شاط ( ،)1-4واال�ستفادة
عمليا.
من المواد المتوافرة لتنفيذه ًّ
 5-5متابعة المجموعات في �أثناء العمل ،وتوجيهها بم�ساعدة ِّقيم المختبر.
6-6مناق�شة ما يتو�صل �إليه الطلبة بعد االنتهاء من تنفيذ التجربة ،وكتابة مفهوم تفاعالت االتحاد على اللوح.
7-7مناق�شة الطلبة في تفاعل �أك�سدة الحديد بو�صفه �أحد �أنواع تفاعالت االتحاد ،ثم مناق�شتهم في
معادلة التفاعل التي تم ِّثل ذلك.
8-8مناق�شة الطلبة في تفاعل الفلزات مع الأك�سجين بو�صفه �أحد �أنواع تفاعالت االتحاد ،كما في
المعادلتين الواردتين في �صفحة (.)157
9-9توجيه �أفراد المجموعات �إلى درا�سة المعادالت في �صفحة (  ،)158و�إجابة الأ�سئلة التي تليها.
1010مناق�شة الإجابات ال�ستنتاج �أنواع تفاعالت االتحاد.
1111مناق�شة الطلبة في ناتج تفاعل �أكا�سيد الفلزات مع الماء وخ�صائ�صه ،وناتج تفاعل �أكا�سيد الالفلزات
مع الماء وخ�صائ�صه.
1212توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة (.)158
1313توجيه الطلبة �إلى درا�سة مو�ضوع (الكيمياء في حياتنا) ،ثم تلخي�ص ما جاء فيه.

ن�شاط عالجي
�ص ِّنف تفاعالت الإ�ضافة الآتية بح�سب نوع المواد المتفاعلة:
2Na2O

2NO2
2KBr

CO2 + CaO
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4Na + O2
2NO + O2

2K + Br2
CaCO3

ن�شاط �إثرائي
اكتب معادلة تم ِّثل تفاعل الأمونيا مع حم�ض الهيدروكلوريك لتكوين كلوريد الأمونيومُ ،م ِّبي ًنا نوع
المواد المتفاعلة.

م�صادر التعلم

الكتاب المدر�سي ،مختبر الكيمياء.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم ،المالحظة.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير .
حدد نوع المواد المتفاعلة في كل من المعادالت الكيميائية الآتية:
ِّ
2SO3

2SO2 + O2

2AgBr

2Ag + Br2

H2O + CaO

Ca(OH)2

SO2+ H2O

H2SO3

�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()158
.A+B →AB -1
� -2أكا�سيد الفلزات يف املاء حماليلها قاعديةّ � ،أما �أكا�سيد الالفلزات يف املاء فمحاليلها حم�ضية.
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الوحدة الرابعة :التفاعالت واحل�سابات الكيميائية.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الأول

�أنواع التفاعالت الكيميائية :تفاعالت التحلل.

النتاجات الخا�صة

-

يو�ضح المق�صود بتفاعل التحلل.
 ِّيجرى تجربة عملية على تفاعالت التحلل.يبين نواتج بع�ض تفاعالت التحلل.
 ِّ-يم ِّثل بع�ض تفاعالت التحلل بمعادالت كيميائية.

التكامل الر�أ�سي
  -ورد مفهوم التفاعل الكيميائي في الوحدة الرابعة من كتاب الكيمياء لل�صف العا�شر. -ورد مفهوم الحم�ض ومفهوم القاعدة وخ�صائ�صهما في الوحدة الرابعة من كتاب الكيمياء لل�صفالتا�سع.

املفاهيم وامل�صطلحات
تفاعالت التحلل.

�إجراءات ال�سالمة العامة
الحذر عند ا�ستخدام لهب بن�سن ،واتباع قواعد ال�سالمة عند �إ�شعاله.
استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي ،التجريب العملي.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بمراجعة �أنواع التفاعالت الرئي�سة ،وتفاعالت االتحاد.
2-2طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	•ماذا نعني بتفاعالت التحلل؟
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تو�ضح
3-3اال�ستماع �إلى الإجابات ومناق�شتها ال�ستنتاج مفهوم تفاعل التحلل ،وكتابة معادلة عامة ِّ
ذلك.
4-4تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات ،ثم الطلب �إلى �أفراد كل مجموعة درا�سة الن�شاط ( ،)1-4واال�ستفادة
عمليا.
من المواد المتوافرة لتنفيذه ًّ
 5-5متابعة المجموعات في �أثناء العمل ،وتوجيهها بم�ساعدة ِّقيم المختبر.
6-6مناق�شة ما يتو�صل �إليه الطلبة بعد االنتهاء من تنفيذ التجربة ،وت�سجيل مفهوم تفاعالت التحلل على
اللوح.
7-7مناق�شة الطلبة في تفاعل تحلل حم�ض الكربونيك ونواتجه من خالل معادلة التفاعل.
8-8مناق�شة الطلبة في تفاعل �أكا�سيد الفلزات (مثل �أك�سيد الزئبق) ،وبيان نواتجه من خالل المعادلة.
9-9توجيه الطلبة �إلى درا�سة مو�ضوع (الكيمياء في حياتنا) ،ثم تقديم ملخ�ص عنه.
1010اال�ستماع �إلى ملخ�صات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها.
1111توجيه �أفراد المجموعات �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة (.)160
1212مناق�شة �إجابات الطلبة ،وت�صحيح الأخطاء.
1313مناق�شة الطلبة في ناتج تفاعل تحلل كربونات الفلز من خالل معادلة تحلل كربونات الكال�سيوم.
1414توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال الوارد ذكره في نهاية �صفحة (.)160
1515مناق�شة �إجابات الطلبة ،وت�صحيح الأخطاء ،وتعميم نواتج تحلل كربونات الفلز.
1616توجيه �أفراد المجموعات �إلى درا�سة الفقرة الأولى في �صفحة ( ،)161ثم تلخي�ص ما جاء فيها.
1717مناق�شة ملخ�صات الطلبة للتو�صل �إلى نواتج تحلل كربونات الفلز الهيدروجينية ،وتمثيل ذلك
بمعادلة كيميائية.
1818توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال الوارد ذكره في منت�صف �صفحة (.)161
1919مناق�شة �إجابات الطلبة ،وت�صحيح الأخطاء.
2020عمل ملخ�ص عن تفاعالت التحلل ،ثم كتابته على اللوح.
2121توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال الوارد ذكره في نهاية �صفحة (.)161
2222مناق�شة �إجابات الطلبة ،وت�صحيح الأخطاء.
2323توجيه الطلبة �إلى درا�سة مو�ضوع (الكيمياء في حياتنا) ،ثم تلخي�ص ما جاء فيه.
2424مناق�شة الطلبة في بع�ض التفاعالت الممتعة في الكيمياء ،مثل تفاعل تحلل دايكرومات الأمونيوم،
وكتابة معادلة التفاعل.
2525توجيه الطلبة �إلى درا�سة (ق�ضية للبحث) في �صفحة ( ،)162ثم كتابة تقريرعنها.
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معلومات �إ�ضافية
 �-ألوان مركبات العنا�صر االنتقالية :يتكون ال�ضوء الأبي�ض من (� )7ألوان مرئية ،لكل منها طاقة خا�صة به.فعند �سقوط ال�ضوء على المادة ف�إنها تمت�ص بع�ض فوتونات ال�ضوء المرئي ،وال تمت�ص بع�ضها الآخر،
فيظهر لونها بمح�صلة الألوان التي لم تمت�صها .تمتاز العنا�صر االنتقالية بوجود �ألوان مختلفة لمركباتها
ومحاليلها المائية ،و ُي ْعزى ذلك �إلى تركيبها الذري ،حيث يكون الم�ستوى الفرعي  dفيها غير مكتمل
بالإلكترونات ،وهذا يعني �أنه يحتوي على �إلكترونات منفردة �سهلة الإثارة .وعند �سقوط ال�ضوء الأبي�ض
عليها ف�إن الإلكترونات المنفردة تمت�ص فوتونات ال�ضوء التي تتفق طاقتها مع الطاقة الالزمة لإثارتها،
�سمى اللون الذي تمت�صه
م�سببة اللون الذي يظهر للمادةُ .ي ّ
وال تمت�ص باقي الفوتونات الأخرى ،فتنعك�س ِّ
�سمى اللون التي لم تمت�صه المادة باللون المتمم .وعندما تمت�ص المادة
المادة باللون الممت�ص ،في حين ُي ّ
جميع الألوان ف�إنها تظهر باللون الأ�سود ،وفي حال لم تمت�ص المادة �أي لون من الألوان ف�إنها تظهر
ويبين الجدول الآتي العالقـة بيـن اللـون المتمم واللــون الممت�ص:
باللون الأبي�ضِّ .
اللون املمت�ص
بنف�سجي

اللون املتمم
�أ�صفر

�أزرق

برتقايل

�أخ�رض

بنف�سجي حممر (برتقايل)

�أحمر

�أزرق خم�رض

ن�شاط عالجي
�أكمل التفاعالت الآتية:
………............…. + ……...........…………..
…………………............…. + …….............
…....………. + ………………+……………….

ن�شاط �إثرائي

تبين نواتج ت�سخين يودات البوتا�سيوم .KIO3
اكتب معادلة ِّ
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MgCO3
H2CO3

Ca(HCO3)2

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي ،مختبر الكيمياء.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم ،المالحظة.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
……………… …………. +
……………… …………. +
�أداة التقويم :قائمة الر�صد.
الرقم
1
2
3
4

FeCO3

NaBrO3

الم�ؤ�شر
ِّ
�صحيحا.
تركيبا
يركب جهاز التحليل الكهربائي
ً
ً

نعم

المعيار

ال

يد ِّون المالحظات بدقة.
يكتب معادلة كيميائية �صحيحة للتفاعل.

يتعاون بفاعلية مع زمالئه في المجموعة.

�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى

�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()160
حرارة
كربونات الفلز ← �أك�سيد الفلز  +ثاني �أك�سيد الكربون.
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()161

MgCO3 + CO2 + H2O -1
ZnO + CO2 -2

حرارة

→

Mg(HCO3)2

حرارة

→ ZnCO3
.

�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()161

KClO3 → KCl + O2
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الوحدة الرابعة:

التفاعالت واحل�سابات الكيميائية.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

الف�صل الأول

�أنواع التفاعالت الكيميائية :تفاعالت الإحالل الأحادي.

النتاجات الخا�صة
-

يو�ضح المق�صود بتفاعل الإحالل.
 ِّيجرى تجربة عملية على تفاعالت الإحالل الأحادي.يبين نواتج بع�ض تفاعالت الإحالل الأحادي في �ضوء �سل�سلة الن�شاط الكيميائي.
 ِّيجرى تجربة عملية على تفاعالت الإحالل المزدوج.يميز �أنواع تفاعالت الإحالل المزدوج.
 ِّيكتب معادلة �أيونية �صافية لبع�ض التفاعالت (التر�سيب ،التعادل).-يربط بين �أنواع التفاعالت المختلفة (اتحاد ،تحلل� ،إحالل) وتفاعالت الت�أك�سد واالختزال.

التكامل الر�أ�سي
 -ورد مفهوم �سل�سلة الن�شاط الكيميائي في الوحدة الثانية من كتاب الكيمياء لل�صف التا�سع.- -ورد مفهوم الت�أك�سد واالختزال في الوحدة الثالثة من كتاب الكيمياء لل�صف التا�سع.

املفاهيم وامل�صطلحات
الإحالل الأحادي ،الإحالل المزدوج ،الأك�سدة واالختزال ،التر�سيب.

�إجراءات ال�سالمة العامة

الحذر عند ا�ستخدام لهب بن�سن ،واتباع قواعد ال�سالمة عند �إ�شعاله.

استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي ،التجريب العملي.
�إجراءات التنفيذ
الح�صة الأولى
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1-1التمهيد للدر�س بتذكير الطلبة ب�سل�سلة الن�شاط الكيميائي ،عن طريق طرح ال�س�ؤالين الآتيين:
	•ما المق�صود ب�سل�سلة الن�شاط الكيميائي؟
	•ما عالقتها بتفاعالت الإحالل الأحادي؟
2-2اال�ستماع �إلى الإجابات ومناق�شتها ،وربط �سل�سلة الن�شاط بتفاعالت الإحالل الأحادي ،وكتابة
�سل�سلة الن�شاط الكيميائي على اللوح.
3-3تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات ،ثم طرح ال�س�ؤال الآتي:
	•ماذا يحدث عند غم�س �سلك من الخار�صين في محلول كبريتات النحا�س؟
عمليا.
4-4توجيه �أفراد المجموعات �إلى درا�سة الن�شاط ( ،)3-4واال�ستفادة من المواد المتوافرة لتنفيذه ًّ
 5-5متابعة المجموعات في �أثناء العمل ،وتوجيهها بم�ساعدة ِّقيم المختبر.
6-6مناق�ش��ة م��ا يتو�صل �إلي��ه الطلبة بعد االنته��اء من تنفيذ التجرب��ة ،وكتابة مفه��وم تفاعالت الإحالل
الأحادي على اللوح.
7-7توجيه الطلبة �إلى درا�سة التفاعلين وال�شكل المرفق في �صفحة ( ،)163و�إجابة الأ�سئلة بعدهما.
8-8اال�ستم��اع �إلى �إجاب��ات الطلبة ومناق�شتها ال�ستنت��اج �أهمية تفاعالت الإح�لال الأحادي في حياتنا
اليومية.
9-9توجيه �أفراد المجموعات �إلى �إجابة ال�س�ؤال في �صفحة (.)164
1010مناق�شة �إجابات الطلبة ،وت�صحيح الأخطاء.
1111طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	•ماذا يحدث عند مزج (�أو خلط) محلولين لمادتين �أيونيتين (مثل محلول كربونات ال�صوديوم)
مع محلول كلوريد النحا�س؟
عمليا.
1212توجيه �أفراد المجموعات �إلى درا�سة الن�شاط ( ،)4-4واال�ستفادة من المواد المتوافرة لتنفيذه ًّ
1313متابعة المجموعات في �أثناء العمل ،وتوجيهها بم�ساعدة ِّقيم المختبر.
1414مناق�ش��ة م��ا يتو�صل �إلي��ه الطلبة بعد االنتهاء م��ن تنفيذ التجربة ،وكتابة مفه��وم تفاعالت الإحالل
المزدوج على اللوح.
1515مناق�شة الطلبة في تفاعالت الإحالل المزدوج ،وت�صنيفها �إلى :تفاعالت التر�سيب ،وتفاعالت
التعادل ،وتفاعالت منتجة للغازات.
الح�صة الثانية
1-1التمهيد للدر�س بمراجعة مفهوم تفاعالت الإحالل الأحادي ،وتفاعالت الإحالل المزدوج ،و�أنواعه.
2-2مناق�شة �أفراد المجموعات في تفاعالت التر�سيب الوارد ذكرها في �صفحة ( ،)165والمعادالت
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تعبر عنها.
المرتبطة بها للتو�صل �إلى المعادلة الأيونية ال�صافية التي ِّ
3-3توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة (.)165
4-4مناق�شة �إجابات الطلبة ،وت�صحيح الأخطاء.
5-5مناق�ش��ة �أف��راد المجموع��ات في تفاع�لات التعادل ال��وارد ذكرها في �صفح��ة ( ،)166وتو�ضيح
المق�صود بها عن طريق درا�سة المعادلتين في �صفحة (.)166
6-6توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة (.)166
7-7مناق�شة �إجابات الطلبة ،وت�صحيح الأخطاء.
8-8مناق�ش��ة �أف��راد المجموع��ات في التفاع�لات المنتجة للغ��ازات ،وذل��ك بمناق�ش��ة تفاعل حم�ض
الهيدروكلوري��ك م��ع كربونات الكال�سي��وم والمعادلة المرتبطة به للتو�صل �إل��ى مفهوم التفاعالت
المنتجة للغازات.
9-9توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال الوارد ذكره في نهاية �صفحة (.)166
1010مناق�شة �إجابات الطلبة ،وت�صحيح الأخطاء.
1111توجيه الطلبة �إلى درا�سة مو�ضوع (الكيمياء في حياتنا) ،ثم مناق�شتهم فيه.
1212تذكير الطلبة بتفاعالت الت�أك�سد واالختزال ،عن طريق طرح ال�س�ؤال الآتي:
	•ما المق�صود بعملية الت�أك�سد وعملية االختزال؟
1313اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها للتو�صل �إلى ربط تفاعالت الإحالل بتفاعالت
الت�أك�سد واالختزال ،وذلك بتفاعل الخار�صين مع محلول حم�ض الهيدروكلوريك والمعادالت
المرتبطة بذلك.
1414توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة (.)167
1515مناق�شة �إجابات الطلبة ،وت�صحيح الأخطاء.
1616توجيه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة الف�صل في البيت.

ن�شاط عالجي
�ص ِّنف التفاعالت الآتية �إلى �أنواعها:

Pb CO3

+

Cu

CO + Sn

KNO3 + AgBr
KI + H2O
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Pb + CuCO3

C

SnO +

Ag NO3 + KBr
HI + KOH

ن�شاط �إثرائي

اكتب المعادالت الجزيئية والأيونية والمعادلة الأيونية ال�صافية للتفاعل الآتي:
تفاعل هيدروك�سيد الألومنيوم مع محلول حم�ض الكبريتيك.

م�صادر التعلم

الكتاب المدر�سي ،مختبر الكيمياء.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم ،المالحظة.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال ( )3من �أ�سئلة الف�صل.
�أداة التقويم :قائمة الر�صد .
الرقم
1
2
3

الم�ؤ�شر
ي�أخذ الكميات المطلوبة بدقة.
ِيد ِّون المالحظات تدوي ًنا دقيقًا.
يكتب معادلة كيميائية �صحيحة للتفاعل.

نعم

المعيار

ال

�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()164

)2Al (s) + 3CuCl2 (aq) → 3Cu (s) + 2AlCl3 (aq
)Mg (s) + Pb(NO3)2 (aq) → Pb (s) + Mg(NO3)2 (aq
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()165
)→ PbI2 (s) + 2KNO3 (aq

)2KI (aq) + Pb(NO3)2 (aq

�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()166
OH- (aq) + H+ (aq) → H2O (l) -1
+ HNO3(aq) → LiNO3(aq) + H2O (l) -2
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()166

)LiOH(aq

)Na2CO3 (s) + HCl (aq) → NaCl (aq) + H2O (l) + CO2 (g
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()167
* تحلل.
 * -1اتحاد.
Mg → 2e- + Mg2+ -2

O2 +4e- → 2O2123

�إجابات �أ�سئلة الف�صل
-1
ً
ن�شاطا في �أحد
 تفاعل الإحالل الأحادي :تفاعل يتم فيه �إحالل عن�صر ن�شط محل عن�صر �آخر �أقلمركباته.
 تفاعالت التر�سيب :تفاعالت كيميائية يدل على حدوثها وجود مادة را�سبة. تفاعل التحلل :تفاعل يتم فيه تفكك مركب واحد �إلى �أكثر من مركب.تبي��ن الأيونات المتفاعلة فقط بع��د ا�ستبعاد الأيونات غير
 المعادل��ة الأيوني��ة ال�صافية :معادلة كيميائية ِّالمتفاعلة في التفاعل.
 تفاعل الإحالل المزدوج :تفاعل يتم بين مركبين؛ ب�أن يحل الأيون الموجب من �أحدهما محل الأيونالموجب من الآخر.
 التفاعل الكيميائي :تغير يطر�أ على المادة بحيث ي�شمل تك�سير الروابط ،و�إنتاج روابط جديدة ت�ؤدي�إلى �إعادة ترتيب الذرات ،و�إنتاج مواد جديدة تختلف في �صفاتها عن المواد المتفاعلة.
ملحا وما ًء.
 تفاعالت التعادل :تفاعل حم�ض مع قاعدة ينتج ً-2
�أ) تفاعل تحلل .ب) تفاعل اتحاد .ج) تفاعل اتحاد .د) تفاعل �إحالل �أحادي .هـ) �إحالل مزدوج.
-3
MgCl2+H2O +CO2

MgCO3 +2HCl

BaSO4 +2HCl

BaCl2+ H2 SO4

2Li2O

4Li + O2

FeO+CO2

FeCO3

 -4ال ُي َعدُّ تفاعل الإحالل المزدوج تفاعل ت�أك�سد واختزال ب�سبب عدم حدوث تغير على �شحنات المواد
الناتجة والمتفاعلة؛ �أي عدم حدوث عمليات فقد وك�سب للإلكترونات.
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الوحدة الرابعة:

التفاعالت واحل�سابات الكيميائية.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الثاين

الح�سابات الكيميائية :ا�ستخدام المعادالت الكيميائية الموزونة في الح�سابات الكيميائية.

النتاجات الخا�صة
يبين �أهمية المعادلة الكيميائية الموزونة في ح�ساب كميات المواد في التفاعل.
 ِّ -- -يح�سب كتلة بع�ض المواد في التفاعل ا�ستنا ًدا �إلى المعادلة الموزونة.

التكامل الر�أ�سي

ورد مو�ضوع الح�سابات الكيميائية في الوحدة الرابعة من كتاب الكيمياء لل�صف العا�شر.

املفاهيم وامل�صطلحات
المول ،الكتلة المولية ،المعادلة الموزونة.

استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بمناق�شة الطلبة في �أهمية المعادلة الموزونة ،و�أهمية ح�ساب كتل المواد المتفاعلة
والناتج��ة ف��ي العديد م��ن المجاالت ال�صناعي��ة ،مثل �صناع��ة الم��واد الكيميائي��ة والأدوية ،وفي
المختبرات وغيرها.
2-2طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	•ما العالقة بين كميات المواد المختلفة في التفاعل؟
3-3اال�ستماع �إلى الإجابات ومناق�شتها.
4-4تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات ،ثم الطلب �إلى �أفراد كل مجموعة درا�سة الن�شاط ( ،)5-4و�إجابة
الأ�سئلة التي تليه.
5-5مناق�شة �أفراد المجموعات في �إجاباتهم للتو�صل �إلى بيان العالقة الكمية بين المواد المختلفة في
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التفاعل ا�ستنا ًدا �إلى المعادلة الموزونة.
6-6مناق�شة الطلبة في المثال ( )1في �صفحة ( ،)171ثم كتابة الحل على اللوح ،وتو�ضيح العالقات
الكمية بين المواد في المعادلة.
7-7توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة (.)172
واحدا من ال�س�ؤال،
فرعا
ً
8-8توجيه بع�ض الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال على اللوح ،بحيث يحل طالب واحد ً
ثم مناق�شة الحل ،وت�صحيح الأخطاء.

معلومات �إ�ضافية
كتلة معلومة
(�أ)
عدد موالت
(�أ)

الكتلة المولية (�أ)

عدد الموالت
المطلوبة (ب)

الكتلة المولية (ب)

كتلة المادة
المطلوبة (ب)

مخطط عام لإجراء الح�سابات الكيميائية (كتلة-كتلة).

ن�شاط عالجي
ينتج ثاني �أك�سيد النيتروجين  NO2من تفاعل �أول �أك�سيد النيتروجين  NOمع الأك�سجين كما في
المعادلة الآتية:
2NO2

:2NO + O2

1-1ما عدد موالت الأك�سجين الالزمة للتفاعل مع ( )0.5مول من �أول �أك�سيد النيتروجين NO؟
2-2ما الكتلة المولية للمركب NO2؟
علما �أن الكتلة الذرية لـ  Oهي ()16غ ،والكتلة
3-3ما كتلة ثاني �أك�سيد النيتروجين الناتجة من التفاعلً ،
الذرية لـ  Nهي ()14غ؟
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ن�شاط �إثرائي
ح�ضر الأ�سيتيلين  C2H2في ور�شات اللحام من �إ�ضافة الماء �إلى كربيد الكال�سيوم  CaC2في �أوعية
ُي َّ
مغلقة .اح�سب كتلة كربيد الكال�سيوم الالزمة لإنتاج كمية من الأ�سيتيلين تكفي للتفاعل تما ًما مع 64غ
من الأك�سجين.
C2H2 + 5/2 O2

2 CO2 + H2O

CaC2 + 2 H2O

Ca(OH)2 + C2H2

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي ،مختبر الكيمياء.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم .
�أداة التقويم :االختبار الق�صير .
توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال ( )2من �أ�سئلة الف�صل في �صفحة (.)185

�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى

�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()172
) + O2 ( g
)2MgO (s

) 2Mg ( s

 -1عدد موالت  100= Mgمول.
 -2عدد موالت  10 = 320 = O2مول.
32

عدد موالت � = Mgضعف عدد موالت  20 = O2مول.
كتلة  = Mgعدد الموالت × الكتلة المولية = 480 = 24×20غ.
 -3عدد موالت  4,8 = Mgكغ ×1000غ ×  1مول =  200مول.
 24غ

كغ

عدد موالت  = MgOعدد موالت  200 =Mgمول.
كتلة  200 = MgOمول ×  40غ = 8000غ =  8كغ.
مول

127

الوحدة الرابعة:

التفاعالت واحل�سابات الكيميائية.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الثاين

الح�سابات الكيميائية :المردود المئوي للتفاعل.

النتاجات الخا�صة
يو�ضح المق�صود بكل من :الناتج النظري ،والناتج الفعلي ،والمردود المئوي.
 ِّ - -يجري تجربة لقيا�س المردود المئوي.- -يح�سب المردود المئوي لبع�ض التفاعالت بمعرفة الناتج الفعلي.

التكامل الر�أ�سي

ورد مو�ضوع الح�سابات الكيميائية في الوحدة الرابعة من كتاب الكيمياء لل�صف العا�شر.

املفاهيم وامل�صطلحات
الناتج النظري ،الناتج الفعلي ،المردود المئوي.

�إجراءات ال�سالمة العامة
�ضرورة ارتداء القفازين والكمامة عند ا�ستخدام حم�ض الهيدروكلوريك.

استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي ،التجريب العملي.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤال الآتي:
	•هل تختلف كميات المواد الناتجة في التجربة العملية عن الكميات التي يتم ح�سابها؟
 2-2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ومناق�شتها ال�ستنتاج وجود اختالف بين الكميات التي يتم ح�سابها
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وتعرف �أ�سباب هذه االختالفات ،والتو�صل �إلى مفهومي الناتج
والكميات الناتجة ًّ
عمليا في التجربةُّ ،
النظري والناتج العملي.
3-3تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات ،ثم الطلب �إلى �أفراد كل مجموعة درا�سة الن�شاط ( ،)6-4واال�ستفادة
عمليا.
من المواد المتوافرة لتنفيذه ًّ
4-4مناق�ش��ة �أفراد المجموعات في ما تو�صلوا �إليه ،وتو�ضي��ح العالقة بين الناتج النظري والناتج الفعلي،
والتو�صل �إلى مفهوم المردود المئوي ،وكتابة العالقة على اللوح.
5-5توجيه الطلبة �إلى ح�ساب المردود المئوي في الن�شاط (.)6-4
6-6مناق�شة �إجابات الطلبة ،وت�صحيح الأخطاء.
7-7حل المثال ( )2على اللوح ،ثم مناق�شة الطلبة في الحل.
8-8توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة (.)175
9-9الطلب �إلى �أحد الطلبة حل ال�س�ؤال على اللوح ،ثم مناق�شة الحل ،وت�صحيح الأخطاء.
1010توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال الرابع من �أ�سئلة الف�صل في البيت.

ن�شاط عالجي
يتفاعل الميثان مع الكلور بوجود ال�ضوء كما في المعادلة الآتية:

CH3Cl + HCl

CH4 + Cl2

�إذا نتج 4غ من  CH3Clمن تفاعل ()1,5غ من  CH4مع كمية وافرة من الكلور ،وكان الناتج
المح�سوب هو ()5غ ،فما المردود المئوي للتفاعل؟

ن�شاط �إثرائي

�أك�سيد التيتانيوم هو مادة بي�ضاء غير �سامة ت�ستخدم في �صناعة البال�ستيك والدهانات ،وهي تنتج من
تفاعل حم�ض الكبريتيك مع خام الإلمانيت المعدني  FeTiO3كما في المعادلة الآتية:
TiO2 + FeSO4 + H2O

FeTiO3 + H2SO4

�إذا ا�ستخدم في �إحدى العمليات ال�صناعية (� )8أطنان من الخام  ،FeTiO3ونتج منها (� )3.8أطنان
من �أك�سيد التيتانيوم  ،TiOفاح�سب المردود المئوي للعملية.

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي ،مختبر الكيمياء.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على الأداء.
�أداة التقويم :قائمة الر�صد.
الرقم
1
2
3

ي�ستخدم الكميات المطلوبة بدقة.
ر�صدا دقيقًا.
ير�صد قراءة الميزان بدقة
ً
�صحيحا.
يد ِّون القراءات تدوي ًنا
ً

4

يح�سب كتلة  CO2الناتج من التفاعل ح�سا ًبا دقيقًا.

6

يجد المردود المئوي للتفاعل ب�صورة �صحيحة.

5
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الم�ؤ�شر

�صحيحا.
يح�سب الناتج النظري للتفاعل ح�سا ًبا
ً

نعم

المعيار

ال

الوحدة الرابعة:

التفاعالت واحل�سابات الكيميائية.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الثاين

الح�سابات الكيميائية :الح�سابات الكيميائية المبنية على �أ�سا�س المادة المحددة للتفاعل.

النتاجات الخا�صة
-

يو�ضح المق�صود بكل من :المادة المحددة للتفاعل ،والمادة الفائ�ضة.
 ِّيعين المادة المحددة لبع�ض التفاعالت.
 ِّيح�سب كتلة المادة الناتجة اعتما ًدا على المادة المحددة للتفاعل.-يح�سب كتلة المادة الفائ�ضة من التفاعل.

التكامل الر�أ�سي

ورد مو�ضوع الح�سابات الكيميائية في الوحدة الرابعة من كتاب الكيمياء لل�صف العا�شر.

املفاهيم وامل�صطلحات
المادة المحددة للتفاعل ،المادة الفائ�ضة.
استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بمراجعة مفهوم المردود المئوي ،والطلب �إلى �أحد الطلبة حل �س�ؤال الواجب
البيتي ،ثم ت�صحيح الأخطاء التي يقع بها الطلبة في �أثناء الحل.
2-2طرح الأ�سئلة الآتية على الطلبة:
	•هل تُ�سته َلك جميع المواد الداخلة في التفاعل؟
	•متى ينتهي التفاعل؟
	•على ماذا تعتمد كمية المادة الناتجة من التفاعل؟
3-3اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم توجيههم �إلى درا�سة ال�شكل ( ،)6-4وتحديد عدد ال�شطائر التي
يمكن تكوينها.
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4-4مناق�شة �إجابات الطلبة ال�ستنتاج مفهوم المادة المحددة للتفاعل والمادة الفائ�ضة وكتابتهما على
اللوح.
5-5حل المثال ( )3على اللوح ،ثم مناق�شة الطلبة في الحل.
6-6توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة (.)177
7-7الطلب �إلى �أحد الطلبة حل ال�س�ؤال على اللوح ،ثم مناق�شة الحل ،وت�صحيح الأخطاء.

ن�شاط عالجي
تنتج الأمونيا من تفاعل النيتروجين مع الهيدروجين في ظروف منا�سبة ،كما في المعادلة الآتية:
2N2 + 3H2
2NH3
�إذا تفاعل ( )0.2مول من النيتروجين  N2مع ( )0.2مول من الهيدروجين :H2
عين المادة المحددة للتفاعل -2 .اح�سب عدد موالت الأمونيا الناتجة من التفاعل.
ِّ -1

ن�شاط �إثرائي
��زج ()2.55غ م��ن الأموني��ا  NH3م��ع ()15.5غ م��ن  (NH4)2PtCl4لإنتاج م��ادة البالتينول
ُم ِ
 Pt(NH3)2PtCl2الم�ستخدمة في معالجة ال�سرطان التي يتم تكوينها كما في المعادلة الآتية:
: (NH4)2PtCl4 + 2NH3

Pt(NH3)2PtCl2 + 2NH4Cl

�أ -اح�سب كتلة البالتينول الناتجة.
ب -اح�سب كتلة المادة الفائ�ضة.

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
�إذا تفاعل ()2.5غ من �أك�سيد ال�سيليكون  SiO2مع ()2.5غ من الكربون لإنتاج كربيد ال�سيليكون
 SiCكما في المعادلة الآتية:

SiC + 2CO

SiO2 + 3C

فاح�سب كتلة كربيد ال�سيليكون الناتجة من التفاعل.
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الوحدة الرابعة:

التفاعالت واحل�سابات الكيميائية.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الثاين

الح�سابات الكيميائية :الح�سابات المتعلقة بالتفاعالت في المحاليل المائية.

النتاجات الخا�صة
 -يح�سب عدد موالت الأيونات الموجودة في محلول مادة �أيونية.- -يجري بع�ض الح�سابات التي تتعلق بتفاعالت المحاليل الأيونية.

التكامل الر�أ�سي

ورد مو�ضوع الح�سابات الكيميائية في الوحدة الرابعة من كتاب الكيمياء لل�صف العا�شر.

املفاهيم وامل�صطلحات
محلول مادة �أيونية ،محلول مائي.
استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بمراجعة مفهوم المادة الأيونية ،وما ينتج عن ت�أينها في الماء ،ثم طرح ال�س�ؤال الآتي:
	•ما العالقة بين تركيز الأيونات الناتجة وتركيز المحلول الأ�صلي؟
2-2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ،ثم مناق�شة المثال ( )4في �صفحة ( ،)178ثم حله
على اللوح ال�ستنتاج العالقة بين عدد موالت الملح الأ�صلي وعدد موالت الأيونات الكلي الناتجة
من ت�أينه.
 3-3توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة (  )178في دفاترهم.
4-4الطلب �إلى �أحد الطلبة حل ال�س�ؤال على اللوح ،ثم مناق�شة الحل ،وت�صحيح الأخطاء.
5-5مناق�شة الطلبة في �أهمية ح�ساب عدد موالت الأيونات الموجودة في المحلول في الح�سابات
الكيميائية.
6-6توجيه الطلبة �إلى درا�سة المثال ( ،)5ثم مناق�شتهم فيه.
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7-7توجيه الطلبة �إلى درا�سة المثال ( ،)6ثم مناق�شتهم فيه.
8-8توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )181في دفاترهم.
9-9متابعة الطلبة ،وتوجيههم ،والإجابة عن ا�ستف�ساراتهم.
1010الطلب �إلى �أحد الطلبة حل ال�س�ؤال على اللوح ،ثم مناق�شة الحل ،وت�صحيح الأخطاء.

ن�شاط عالجي
ُح ِّ�ضر محلول حجمه ( )200مل من كبريتات ال�صوديوم  Na2SO4بتركيز ( )0.2مول /لتر:
 .1اكتب معادلة تفكك ملح كبريتات ال�صوديوم .Na2SO4
 .2اح�سب عدد موالت �أيونات  Na+في المحلول.
 .3اح�سب عدد موالت �أيونات  SO42-في المحلول.
 .4اح�سب عدد موالت الأيونات الكلي في المحلول.

ن�شاط �إثرائي
ُم ِزج ( )60مل من محلول كبريتات النيكل  NiSO4الذي تركيزه ( )0.4مول /لتر مع ( )60مل من
ثالثي ف�سفات ال�صوديوم  Na3PO4الذي تركيزه ( )0.3مول /لتر كما في المعادلة الآتية:
): 3NiSO4(aq) + 2Na3PO4(aq
)Ni3(PO4)2(s) + 3Na2SO4(aq
�أ -اح�سب تركيز كبريتات ال�صوديوم  Na2SO4الناتجة في المحلول.
ب -اح�سب حجم ثالثي ف�سفات ال�صوديوم  Na3PO4الالزم لتر�سيب جميع �أيونات . Ni2+

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال ( )5من �أ�سئلة الف�صل.
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�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()178

)Al(NO3)3(aq) → Al3+(aq) + 3NO3-(aq

ح�سب عدد موالت :Al(NO3)3
ُي َ
التركيز (مول /لتر ) × الحجم ( لتر)
=  0,05مول ×  0,5لرت=  0,025مول .Al(NO3)3
		
لتر
يت�ضح من المعادلة �أن عدد موالت  Al3+ي�ساوي عدد موالت  ،Al(NO3)3و�أن عدد موالت NO3-
هو ثالثة �أ�ضعاف عدد موالت .Al(NO3)3
عدد موالت  0,025 = Al3+مول.
عدد موالت  0,075 = 0,025 × 3 = NO3-مول.
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()181

2AgNO3 + MgCl2 → Mg(NO3)2 + 2AgCl

عدد موالت  0,01 = 0,2×0,05 = MgCl2مول.

عدد موالت  0,03 = 0,3 × 0,1 = AgNO3مول.
عدد موالت � = AgNO3ضعف عدد موالت .MgCl2
عدد  AgNO3الالزمة = 0,02 = 2 × 0,01
 AgNO3الفائ�ضة ،و MgCl2المادة المحددة.
عدد موالت  121 = AgClعدد موالت MgCl2
=  0,02 = 0,01×2مول.
		
الكتلة = عدد الموالت × الكتلة المولية
= 2,87 = 143,5 × 0,02غ.
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الوحدة الرابعة:

التفاعالت واحل�سابات الكيميائية.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الثاين

الح�سابات الكيميائية :الح�سابات المتعلقة بحجوم الغازات.

النتاجات الخا�صة
-

يبين العالقة بين ن�سبة موالت المواد في المعادلة الموزونة ،ون�سبة حجومها.
 ِّيذكر ن�ص قانون �أفوغادرو المتعلق بحجوم الغازات.يو�ضح المق�صود بالحجم المولي لغاز.
 ِّ-يجري بع�ض الح�سابات المتعلقة بحجوم الغازات في التفاعالت الكيميائية.

التكامل الر�أ�سي

ورد مو�ضوع الح�سابات الكيميائية في الوحدة الرابعة من كتاب الكيمياء لل�صف العا�شر.

املفاهيم وامل�صطلحات

قانون �أفوغادرو ،الحجم المولي.

استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بمراجعة كيفية �إجراء الح�سابات الكيميائية للمواد ال�صلبة والمحاليل المائية ،ثم
طرح ال�س�ؤالين الآتيين:
	•كيف يمكن �إجراء الح�سابات الكيميائية المتعلقة بحجوم الغازات؟
	•ما العالقة بين حجوم الغازات وعدد الموالت في المعادلة الموزونة؟
2-2اال�ستم��اع �إل��ى �إجاب��ات الطلبة ،ث��م مناق�شتهم فيه��ا ،ثم مناق�شة المث��ال في ال�ش��كل ( )9-4في �صفحة
( ،)182ومعادلة تكوين الماء ال�ستنتاج العالقة بين عدد الموالت في المعادلة الموزونة وحجوم الغازات
في التفاعل.
3-3طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	•ما المق�صود بالمول؟
4-4مناق�ش��ة الطلب��ة في �إجاباتهم ،ثم تذكيرهم بمفهوم المول ،ورب��ط ذلك بحجم الغاز ال�ستنتاج قانون
�أفوغادرو ،ثم كتابته على اللوح.
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5-5مناق�شة الطلبة في مفهوم الحجم المولي للغاز ،ثم كتابته على اللوح ،ثم ذكر �أمثلة على ربط الكتلة
لترا)،
المولية للغاز بحجمه( ،مثل الكتلة المولية للهيدروجين = 2غ ،وحجم المول منه =ً 22.4
والتو�صل �إلى العالقة الريا�ضية لح�ساب حجم كمية معينة من الغاز.
 6-6توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )183في دفاترهم.
7-7توجيه الطلبة �إلى درا�سة المثال ( ،)7ثم مناق�شتهم فيه.
8-8توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال ال�سابع من �أ�سئلة الف�صل في دفاترهم.
9-9متابعة الطلبة ،وتوجيههم ،والإجابة عن ا�ستف�ساراتهم.
1010الطلب �إلى �أحد الطلبة حل ال�س�ؤال على اللوح ،ثم مناق�شة الحل ،وت�صحيح الأخطاء.

ن�شاط عالجي

ما حجم كتلة مقدارها ()0.7غ من غاز النيتروجين؟

ن�شاط �إثرائي

�إذا تفاعل ()2غ من غاز النيتروجين  N2مع ()2غ من غاز الهيدروجين  H2لإنتاج الأمونيا NH3
وفق المعادلة الآتية:
)2NH3(g

فاح�سب حجم غاز الأمونيا الناتج.

)N2(g) + 3H2(g

م�صادر التعلم

الكتاب المدر�سي.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال ( )2من �أ�سئلة الف�صل.

�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()183
حجم الغاز = عدد الموالت × الحجم المولي
لترا.
= ً 112 = 22,4 ×5
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
-1
كليا في التفاعل ،وتحدد كمية الناتج المتكون.
�أ -المادة المحددة :المادة التي ت�ستهلك ًّ
كليا في التفاعل ،و�إنما يتفاعل جزء منها ،ويخرج الجزء الآخر
ب -المادة الفائ�ضة :المادة التي ال ت�ستهلك ًّ
مع الناتج.
جـ  -المردود المئوي للتفاعل :ن�سبة الناتج الفعلي المئوية �إلى الناتج النظري للتفاعل.
لترا في الظروف المعيارية.
د -الحجم المولي :حجم مول واحد من �أي غاز ،وهو ي�ساوي ً 22,4
-2
عدد موالت  = CO2حجم الغاز(لرت)
احلجم املويل ( لرت /مول)

=  11,2لرت  1 × CO2مول  0,5 = CO2مول . CO2
 CO2 22,4لتر

الحظ �أن عدد موالت  = CO2عدد موالت  0,5 = CaCO3مول.
من المعادلة الموزونة ُي َ
كتلة  = CaCO3عدد الموالت × الكتلة المولية (غ  /مول).
=  0,5مول 100 × CaCO3غ  50 = CaCO3غ CaCO3
		
مول CaCO3
-3
ح�سب عدد موالت :NaOH
ُي َ
التركيز (مول /لتر) × الحجم (لتر)
			
=  0,5مول  300 × NaOHمل ×  1لرت =  0,15مول .NaOH
1000مل
لتر
من معادلة تفكك :NaOH
)Na +(aq

)OH- (aq

+

)SO42- (aq

2H+(aq) +

)NaOH (aq

الحظ �أن عدد موالت  = OH-عدد موالت  0,15 = NaOHمول . OH-
ُي َ
ُي�ستن َتج من المعادلة ال�صافية �أن عدد موالت  = H+عدد موالت  0,15 = OH-مول .H+
من معادلة تفكك :H2SO4
)H2SO4 (aq

الحظ �أن عدد موالت  = H2SO4ن�صف عدد موالت H
ُي َ

+

=  0,075 = 0,15 × 1مول .H2SO4
2

حجم  = H2SO4عدد موالت (مول) =  0,075مول  × H2SO4لرت H2SO4
التركيز (مول /لتر)
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H2SO4 0,1مول

= 0,75لرت.

-4
كتلة الناجت الفعلي
× .%100
املردود املئوي =		
كتلة الناجت النظري
 72 = %80غ .%100 × Na2SO4
كتلة Na2SO4النظرية

كتلة  Na2SO4النظرية = 90غ.
عدد موالت  = Na2SO4كتلة  90 = Na2SO4غ 1 × Na2SO4مول  0,63 = Na2SO4مول.
 142غ Na2SO4

الكتلة المولية Na2SO4

وهي ت�ساوي عدد موالت .NaOH
تركيز  = NaOHعدد موالت (مول)
الحجم ( لتر)

تركيز  0,63 = NaOHمول  1,26 = NaOHمول /لرت .NaOH
 0,5لتر

-5

�أ2NaI(aq) + Pb(NO3)2(aq) → PbI2(s) + 2NaNO3(aq) -

بPb2+(aq) + 2I-(aq) → PbI2(s) -

جـ-

عدد موالت  =Pb(NO3)2الرتكيز × احلجم =  0,5مول × 100مل ×  1لرت =  0,05مول.
لتر

1000مل

عدد موالت  = NaIالرتكيز × احلجم =  0,1مول × 200مل ×  1لرت =  0,02مول.
لتر

1000مل

الحظ �أن عدد موالت  Pb(NO3)2ي�ساوي ن�صف عدد موالت  NaI؛
من معادلة التفاعل ُي َ
�أي �إن عدد موالت  Pb(NO3)2الذي يحتاج �إلى التفاعل مع  0,02مول  0,01 = 0,02 × 1 = NaIمول.
2

ولأن عدد موالت  Pb(NO3)2الموجودة ،هو  0,05مول ،وهو �أكبر من الالزم للتفاعل؛ ف�إن المادة
المحددة للتفاعل هي  ،NaIوالمادة الفائ�ضة هي .Pb (NO3)2
الحظ �أن عدد موالت  = I-عدد موالت  0,02 = NaIمول.
من معادلة التفكك ُي َ

الحظ �أن عدد موالت  = PbI2ن�صف عدد موالت  0,01 = 0,02 × 1 = -Iمول.
ومن املعادلة ال�صافية ُي َ
2
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كتلة  = PbI2عدد املوالت × الكتلة املولية =  0,01مول ×  461غ = 4,61غ.
مول

د-
املردود املئوي = كتلة الناجت الفعلي × %100
كتلة الناجت النظري

املردود املئوي = .%73,8 = %100 × 3,4
4,61

-6
عدد موالت 1,5 = BaO2غ ×  1مول =  0,009مول.
169غ

الحظ �أن عدد موالت  = H2O2عدد موالت  0,009 = BaO2مول.
من معادلة التفاعل ُي َ
كتلة  0,009 = H2O2مول ×  34غ =  0,306غ.
مول
-7
عدد موالت  = CaCO3الكتلة =  50غ ×  1مول =  0,5مول.
الكتلة المولية

 100غ

عدد موالت  = HClالرتكيز × احلجم =  2مول × 100مل ×  1لرت =  0,2مول.
لتر

1000مل

الحظ �أن عدد موالت  CaCO3الالزم = ن�صف عدد موالت 0,1 = 0,2 × 1 = HCl
من معادلة التفاعل ُي َ
2
مول ،وهذه الكمية موجودة على نحو زائد؛ لذا ف�إن املادة املحددة للتفاعل هي .HCl
الحظ �أن عدد موالت  = CO2ن�صف عدد موالت  0,1 = 0,2 × 1 = HClمول.
من معادلة التفاعل ُي َ
2
حجم  0,1 = CO2مول ×  22,4لرت =  2,24لرت.
مول
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الوحدة الرابعة:

التفاعالت واحل�سابات الكيميائية.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الثالث

االتزان :االتزان الديناميكي ،وثابت االتزان.

النتاجات الخا�صة
-

يو�ضح المق�صود باالتزان الديناميكي.
 ِّيبين داللة ا�ستخدام ال�سهمين المتعاك�سين في المعادلة الكيميائية.
 ِّبيانيا العالقة بين تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة مع الزمن.
يم ِّثل ًّيعبر عن ثابت االتزان لبع�ض التفاعالت.
ِّ -

التكامل الر�أ�سي

ورد مو�ضوع الح�سابات الكيميائية في الوحدة الرابعة من كتاب الكيمياء لل�صف العا�شر.

املفاهيم وامل�صطلحات

االتزان الديناميكي ،ثابت االتزان.

�إجراءات ال�سالمة العامة
 -تنفيذ الن�شاط في خزانة الأبخرة.�سلبا في الجهاز التنف�سي.
 -عدم ا�ستن�شاق �أبخرة اليود الناتجة؛ لأنها تو ِّثر ًاستراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بمراجعة مفهوم المادة المحددة للتفاعل و�أثرها في انتهاء التفاعل ،ثم طرح ال�س�ؤال
الآتي:
فعليا بانتهاء المادة المحددة للتفاعل؟
	•هل يتوقف التفاعل ًّ
2-2اال�ستم��اع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج �أن التفاعل ي�ستمر في الحدوث باتجاهين
متعاك�سين مع بقاء كميات المواد الناتجة والمتفاعلة ثابتة ،فيما يعرف بحالة االتزان.
3-3كتابة عنوان الدر�س على اللوح (االتزان الديناميكي) ،ثم طرح ال�س�ؤالين الآتيين على الطلبة:
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	•ماذا نعني باالتزان؟
	•ما المق�صود بالديناميكي؟
4-4توجيه الطلبة �إلى درا�سة الن�شاط ( )7-4في �صفحة ( ،)188للإجابة عن هذين ال�س�ؤالين ،واال�ستفادة
عمليا ب�إ�شراف المعلم ،وم�ساعدة ِّقيم المختبر.
من المواد المتوافرة لتنفيذ هذا الن�شاط ًّ
 5-5متابعة الطلبة وتوجيههم في �أثناء تنفيذ الن�شاط.
6-6مناق�شة النتائج التي يتو�صل �إليها الطلبة ،وتف�سير تزايد اللون البنف�سجي بمرور الوقت ثم ثباته بعد مدة
وجيزة ،وربط ذلك بمفهوم االتزان الديناميكي.
7-7مناق�ش��ة الطلب��ة في �سير التفاعل ف��ي اتجاهين ،والتعبير ع��ن ذلك بالمعادلة الكيميائي��ة ،والربط بين
�سرعت��ي التفاع��ل الأمام��ي والعك�س��ي ،والو�صول �إل��ى حالة االت��زان ،وربط ذلك بمفه��وم االتزان
.) 2NO2
الديناميكي با�ستخدام المعادلة ( N2O4
 8-8توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )10-4في �صفحة ( ،)190و�إجابة ال�س�ؤالين الآتيين:
	•كيف يتغير تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة بمرور الوقت؟
	•ماذا يحدث لتركيز المواد عند االتزان؟
9-9مناق�شة �إجابات الطلبة ال�ستنتاج �أن تركيز المواد المتفاعلة يتناق�ص ،و�أن تركيز المواد الناتجة يتزايد
بمرور الوقت ،و�أن تراكيزها تثبت عند الو�صول �إلى حالة االتزان.
1010طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	• كيف يمكن التعبير عن تراكيز المواد الناتجة والمتفاعلة عند االتزان؟
1111اال�ستم��اع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنت��اج ال�صيغة العامة لثابت االتزان با�ستخدام
المعادلة العامة الوارد ذكرها في �صفحة (.)190
1212مناق�شة المثال ( )1في �صفحة ( )191للتو�صل �إلى التعبير عن ثابت االتزان للتفاعل.
1313توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة (.)191
1414مناق�شة الطلبة في الإجابات ,وت�صحيح الأخطاء.

معلومات �إ�ضافية

يمكن التعبير عن ثابت االتزان للتفاعالت الغازية بداللة ال�ضغوط الجزيئية للمواد المتفاعلة والناتجة ،ويرمز
�إلى ثابت االتزان في هذه الحالة بالرمز  . Kpفمثلاً يمكن التعبير عن ثابت االتزان في التفاعل الآتي با�ستخدام
المعادلة:
(P(NH3) )2

 =KPـــــــــــــــــــــــــــــــ
(P(N2) ) (P(H2) )3
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حيث:

) = P(NH3ال�ضغط الجزئي للغاز
عدد موالت الغاز NH3
 = NH3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × ال�ضغط الكلي
العدد الكلي للموالت الغازية

ن�شاط عالجي
عبر عن ثابت االتزان للتفاعل الآتي:
ِّ

)N2(g) + 3H2(g

)2NH3(g

ن�شاط �إثرائي

اكتب تعبير ثابت االتزان للتفاعلين الآتيين:
)NH4+(aq) +OH- (aq
)CO2 (g) +4H2 (aq

)NH3(g) + H2O(l
)CH4(g) + 2H2O(g

م�صادر التعلم

الكتاب المدر�سي.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال ( )2من �أ�سئلة الف�صل.

�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى

�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()190
االتزان الديناميكي :حالة ال يبدي فيها النظام �أي تغيير في خ�صائ�صه؛ �إذ تكون �سرعة التفاعل الأمامي
م�ساوية ل�سرعة التفاعل العك�سي.
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()191

= K -1

]. [CO] [Cl2
COCl2

.[Ca2+ ] [F-]2 = K -2
.[CO2] = K -3
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الوحدة الرابعة:

التفاعالت واحل�سابات الكيميائية.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الثالث

االتزان :بع�ض الح�سابات المبنية على قيمة ثابت االتزان.

النتاجات الخا�صة

 -يح�سب ثابت االتزان لبع�ض التفاعالت.- -يح�سب تراكيز المواد المتفاعلة والناتجة عند االتزان لبع�ض التفاعالت.

التكامل الر�أ�سي

ورد مو�ضوع الح�سابات الكيميائية في الوحدة الرابعة من كتاب الكيمياء لل�صف العا�شر.

املفاهيم وامل�صطلحات
ثابت االتزان.

استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهي��د للدر���س بمراجع��ة مفهوم ثابت االت��زان ،وكيفية التعبي��ر عنه ،وكيفية تغي��ر تركيز المواد
المتفاعلة والناتجة خالل التفاعل ،وما يحدث لهذه التراكيز عند االتزان.
2-2توجيه الطلبة �إلى درا�سة المثال ( )2في �صفحة ( ،)192ثم مناق�شتهم فيه ،ثم كتابته على اللوح.
3-3طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	• كيف يمكن ح�ساب تراكيز المواد المتفاعلة والناتجة عند االتزان؟
4-4توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة (.)193
5-5متابعة الطلبة في �أثناء حل ال�س�ؤال ،وتوجيههم ،والإجابة عن ا�ستف�ساراتهم.
6-6الطلب �إلى �أحد الطلبة حل الأ�سئلة على اللوح ،ثم مناق�شة الحل ،وت�صحيح الأخطاء.
7-7توجيه الطلبة �إلى البحث عن طريقة التعبير عن ثابت االتزان للتفاعالت الغازية ،ثم كتابة تقرير عن
ذلك.
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معلومات �إ�ضافية

تحول المواد المتفاعلة �إلى مواد ناتجة .ف�إذا كانت قيمة ثابت االتزان
 -ت�شير قيمة ثابت االتزان �إلى مدى ُّ�أكبر من  ،)1 > Kc ( 1ف�إن مو�ضع االتزان يكون �إلى جهة المواد الناتجةّ � .أما �إذا كانت قيمة ثابت
االتزان �أقل من  ،)1 < Kc( 1ف�إن مو�ضع االتزان يكون �إلى جهة المواد المتفاعلة.

ن�شاط عالجي
يتكون الميثانول من هدرجة �أول �أك�سيد الكربون عند درجة �ْ 250س كما في المعادلة الآتية:
(CH3OH(g

)CO (g) + 2H2(g

�إذا كان وع��اء التفاع��ل عن��د االتزان يحتوي على  0.096مول /لتر م��ن  ،COو 0.191مول  /لتر من
 0.015 ،H2مول /لتر من  ،CH3OHفاح�سب ثابت االتزان للتفاعل.

ن�شاط �إثرائي

�أُدخل  2مول من  COو  2مول  H2Oفي وعاء حجمه  2لتر� .إذا كان ثابت االتزان للتفاعل عند
علما �أن (39 =2)6.2
�ْ 300س =  ،2فاح�سب تركيز كل من ، H2O :و ،COو , H2و ً ، CO2
)CO(g) + 2H2 (g
)CH3OH (g

م�صادر التعلم

الكتاب المدر�سي.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال ( )4من �أ�سئلة الف�صل.
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�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()193

)N2(g) + O2(g) → 2NO(g

=K

0

0,5

�2س

� -0,5س

� -0,5س

[NO]2

(عند االتزان)

][O2] [N2

(�2س)

2

= 2-10 ×16
= 0,4

0,5

(في بداية التفاعل)

(� -0,5س)

2

(ب�أخذ اجلذر الرتبيعي)

�2س
� -0,5س
�س= 0,083

= [O2] = [N2] 0,417 = 0,083 – 0,5
]0,166 = 0,083×2 = [NO
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الوحدة الرابعة:

التفاعالت واحل�سابات الكيميائية.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الثالث

االتزان :العوامل الم�ؤثرة في مو�ضع االتزان.

النتاجات الخا�صة
يو�ضح مبد أ� لوت�شاتلييه.
 ِّ -يبين �أثر زيادة تركيز �إحدى المواد المتفاعلة �إلى و�سط التفاعل المتزن.
 ِّ -يو�ضح �أثر تغير ال�ضغط في نظام غازي متزن.
ِّ - -

ما�ص �أو طارد للحرارة.
يبين �أثر درجة الحرارة في ثابت االتزان لتفاعل ٍّ
ِّ - -

التكامل الر�أ�سي
ورد مو�ضوع ت�صنيف التفاعالت وفق الطاقة الم�صاحبة لها في الوحدة الرابعة من كتاب الكيمياء لل�صف
العا�شر.

املفاهيم وامل�صطلحات
تفاعل ما�ص ،تفاعل طارد ،نظام ،مو�ضع االتزان.
استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بمراجعة مفهوم ثابت االتزان ،وكيفية تغير تركيز المواد المتفاعلة والناتجة خالل
التفاعل ،وما يحدث لهذه التراكيز عند االتزان.
2-2طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	•�إذا ُغ ِّير تركيز �إحدى المواد المتفاعلة �أو الناتجة� ،أو ُغ ِّير ال�ضغط الم�ؤ ِّثر في التفاعل الغازي� ،أو
ُغ ِّيرت درجة الحرارة ،فماذا يحدث لالتزان؟

3-3اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج مبد أ� لوت�شاتلييه ،ثم كتابته على اللوح ،ثم
تحديد العوامل التي ت�ؤثر في �سرعة التفاعل ،ثم كتابتها على اللوح.
4-4توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )11-4في �صفحة ( ،)194والمعادلة المرتبطة به ،ثم �إجابة
الأ�سئلة التي تليه.
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5-5اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج �أثر تغير تركيز المواد المتفاعلة في تركيز
المواد الأخرى وثابت االتزان عند درجة حرارة معينة.
6-6توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة (  ،)195ثم مناق�شة الإجابات ،وت�صحيح الأخطاء.
7-7تناول العامل الثاني من نظام العوامل الم�ؤثرة في االتزان (ال�ضغط) ،بطرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	• ماذا يحدث عند زيادة ال�ضغط الم�ؤثر في نظام غازي متزن؟
8-8توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( ،)12-4وتدوين مالحظاتهم.
9-9مناق�شة المالحظات التي يبديها الطلبة ال�ستنتاج التغيرات التي تحدث �إثر زيادة ال�ضغط الم�ؤثر
في النظام الغازي المتزن.
1010توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة (.)196
1111مناق�شة الإجابات ،وت�صحيح الأخطاء.
1212تناول �أثر درجة الحرارة في ثابت االتزان ،بطرح ال�س�ؤال الآتي:
	•كيف ن�ص ِّنف التفاعالت الكيميائية وفق الطاقة الم�صاحبة لحدوثها؟
1313اال�ستم��اع �إل��ى �إجابات الطلبة ،ث��م مناق�شتهم فيه��ا ال�ستنتاج �أنه يمكن ت�صني��ف التفاعالت �إلى
تفاعالت ما�صة للطاقة و�أخرى طاردة للطاقة.
1414طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	• ماذا يحدث عند زيادة درجة الحرارة لتفاعل ما�ص و�آخر طارد للطاقة؟
 1515توجيه الطلبة �إلى درا�سة الجدول (  ،)1-4و�إجابة الأ�سئلة التي تليه.
1616اال�ستم��اع �إل��ى �إجابات الطلب��ة ،ثم مناق�شتهم فيه��ا ال�ستنتاج �أثر زيادة درج��ة الحرارة في ثابت
االتزان ،وكتابة ملخ�ص ذلك على اللوح.
1717توجي��ه الطلب��ة �إلى درا�سة مو�ضوع (العل��م والتكنولوجيا والمجتمع) ،ث��م كتابة ملخ�ص عنه في
البيت.

معلومات �إ�ضافية

ُ�سمى هيدروك�سي �أباتيت  . Ca5(PO4)3OHوفي الفم
ت�آكل الأ�سنان :مينا الأ�سنان هي مادة قليلة الذوبان ت ّ
يحدث االتزان الآتي:

3PO43- + OH-

5Ca2+(aq) +

)Ca5(PO4)3OH(s

وعند تناول ال�سكريات ف�إنها تتخمر في الفم منتجة  H+الذي يتفاعل مع  OH-و  ،PO43-فيقل تركيزهما.
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ويختل اتزان التفاعل ،وتزداد �سرعة التفاعل الأمامي؛ ما يزيد من عملية �إذابة المينا وت�آكلها؛ لذا ت�ضاف مادة
الفلور �إلى معجون الأ�سنان الذي يتفاعل مع المينا ،فتتكون مادة  Ca5(PO4)3Fالمقاومة للتفاعل مع الحمو�ض.

ن�شاط عالجي
يتك��ون الميثان��ول م��ن هدرج��ة �أول �أك�سيد الكرب��ون عند درج��ة �ْ 250س كم��ا في المعادل��ة الآتية:
)CO(g) + 2H2(g

)CH3OH(g

�إذا كان وعاء التفاعل عند االتزان يحتوي على ( )0.096مول /لتر من  ،COو( )0.191مول /لتر من،H2
و( )0.015مول /لتر من  ،CH3OHفاح�سب ثابت االتزان للتفاعل.

ن�شاط �إثرائي
�أُدخل ( )0.2مول من  COو ( )0.2مول  H2Oفي وعاء حجمه ( )2لتر� .إذا كان ثابت االتزان للتفاعل عند
�ْ 300س =  ، 2- 10 ×64فاح�سب تركيز كل من ،H2O :و  , H2 ،COو.CO2
)CO2 + H2(g

)CO(g) + H2O(g

م�صادر التعلم

الكتاب المدر�سي.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال ( )3من �أ�سئلة الف�صل.

�إجابات الأ�سئلة الواردة يف املحتوى
�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()195
-1
•�أزرق فاتح.
•�أزرق غامق.
 -2يزيد.

�إجابة ال�س�ؤال في �صفحة ()196
يتجه �إلى الأمام لزيادة عدد الموالت.
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
االت��زان الديناميك��ي :الحالة الت��ي ال يبدي فيها النظام �أي تغي��ر في خ�صائ�صه ،حيث تك��ون �سرعة التفاعل
الأمامي م�ساوية ل�سرعة التفاعل العك�سي.
-2
=K

[CO]2

][CO2
[N2] [H2O]4 = K
[H2]4 [NO2]2

-3
�أ -لأن عدد الموالت في المواد المتفاعلة ي�ساوي عددها في المواد الناتجة ،حيث يتنا�سب عدد الموالت
مت�ساو لت�ساوي عدد الموالت في طرفي المعادلة.
تنا�سبا طرد ًّيا مع ال�ضغط؛ �أي �إن ت�أثير ال�ضغط في النظام
ٍ
ً
ت�سبب اندفاع التفاعل �إلى االتجاه الذي يقلل من �أثر الزيادة في
ب) زيادة ال�ضغط الكلي على التفاعل ِّ
ال�ضغط الواقع عليه ،وهو االتجاه الذي يقلل من عدد جزيئات الغاز .وفي هذه الحالة تزيد �سرعة االتجاه
العك�سي؛ لأن عدد جزيئات المواد المتفاعلة يكون �أقل منها للناتجة.
جـ) عند خف�ض درجة الحرارة يحاول النظام زيادة درجة الحرارة عن طريق �إنتاجها ،فتزيد �سرعة التفاعل
الأمامي؛ ما يزيد تراكيز المواد الناتجة ،ويقلل تراكيز المواد المتفاعلة في حالة االتزان الجديدة مقارن ًة
بتراكيز ما قبل زيادة درجة الحرارة ،فيزيد ثابت االتزان.
-4
2
(ب�أخذ الجذر للطرفين)
�س
= 0,04
2
(� –0,6س)
� = 0,2س
(� –0,6س)
� 0,2- 0,12س = �س
� 1,2= 0,12س
 0,1مول /لتر = �س ت�ساوي تركيز كل من ,D :و .C
تركيز ] 0,5= 0,1–0,6 = [A]= [Bمول /لتر.
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الوحدة اخلام�سة

الكيمياء الع�ضوية

الوحدة اخلام�سة:

الكيمياء الع�ضوية.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الأول

الهيدروكربونات :ت�صنيف الهيدروكربونات.

النتاجات الخا�صة
-

يتعرف خطوات تح�ضير مركب ع�ضوي من مركب غير ع�ضوي.
 َّيو�ضح المق�صود بكل من :الكيمياء الع�ضوية ،والهيدروكربونات.
 ِّيف�سر قدرة ذرة الكربون على تكوين الروابط الت�ساهمية المتنوعة.
 ِّ-ي�ص ِّنف الهيدروكربونات �إلى �أنواعها الرئي�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
كيمياء ع�ضوية ،هيدروكربون ،مركب م�شبع ،مركب غير م�شبع ،هيدروكربون �أليفاتي ،هيدروكربون
�أروماتي (عطري)� ،سال�سل مفتوحة� ،سال�سل مغلقة (حلقية).

التكامل الر�أ�سي
ورد مفهوم الألكان والألكين والألكاين في الوحدة الخام�سة من كتاب الكيمياء لل�صف العا�شر.
استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي ،التفكير الناقد.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤال الآتي:
	•ما المق�صود بالكيمياء الع�ضوية؟
2-2تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات ،ثم الطلب �إلى �أفراد كل مجموعة درا�سة المقدمة في �صفحة (،)204
ثم مناق�شتهم فيها للتو�صل �إلى مفهوم الكيمياء الع�ضوية ،وتح�ضير اليوريا من �سيانات الأمونيوم.
3-3طرح ال�س�ؤالين الآتيين على الطلبة:
	•ما عدد �إلكترونات تكاف�ؤ ذرة الكربون (ع.ذ )6؟
تكونها؟
	•ما عدد الروابط التي ِّ
4-4اال�ستم��اع �إل��ى �إجابات الطلب��ة ،ثم مناق�شتهم فيه��ا للتو�صل �إلى عدد �إلكترون��ات التكاف�ؤ ،وعدد
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تكونها.
الروابط الت�ساهمية التي ِّ
5-5توجي��ه الطلب��ة �إلى درا�سة ال�شكل ( )1-5في �صفحة ( ،)205ث��م مناق�شتهم فيه ال�ستنتاج �أن �أنواع
الهيدروكربون��ات تُ�ص َّن��ف �إل��ى� :أليفاتي��ة و�أروماتية ،وم�شبعة وغي��ر م�شبعة ،و�ألكان��ات و�ألكينات
و�ألكاينات ،و�سال�سل مفتوحة ومغلقة (حلقية).
6-6مناق�ش��ة الطلب��ة ف��ي الج��دول ( )1-5ف��ي �صفح��ة ( ،)205ث��م الطل��ب �إليه��م ذك��ر �أمثلة على
الهيدروكربونات.

معلومات �إ�ضافية

قديما اعتقاد با�ستحالة الح�صول على المركبات الع�ضوية �إال من الكائنات الحية؛ نتيجة لقوة حيوية
 �-ساد ًما .وظل الأمر كذلك حتى ا�ستطاع العا ِلم فوهلر تح�ضير مركب ع�ضوي (اليوريا) من ت�سخين �سيانات
الأمونيوم ،ثم �أُجريت محاوالت عديدة �أف�ضت �إلى ت�صنيع المركبات الع�ضوية؛ ما �أدى �إلى �إثبات عدم
�صحة القوة الحيوية.

ن�شاط عالجي
�ص ِّنف الهيدروكربونات الآتية �إلى �ألكان ،و�ألكين ،و�ألكاين:
.CH3CH2CH3 ،CH2=CH2 ،CH = CH

ن�شاط �إثرائي
تقريرا عنها ،ث��م ناق�شه مع معلمك
ابح��ث ف��ي �أهمي��ة المركبات الع�ضوية ف��ي الحياة اليومية ،ثم اكت��ب
ً
وزمالئك.

م�صادر التعلم

الكتاب المدر�سي.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
�ص ِّنف المركبات الآتية �إلى م�شبعة ،وغير م�شبعة ،و�أروماتية:
�ألكانات� ،ألكينات� ،ألكاينات ،بنزين.
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الوحدة اخلام�سة:

الكيمياء الع�ضوية.

عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

الف�صل الأول

الهيدروكربونات :الألكانات والألكانات الحلقية.

النتاجات الخا�صة
-

-

-

يو�ضح المق�صود بكل من :الألكانات ،وال�صيغة البنائية المف�صلة ،وال�صيغة البنائية المخت�صرة ،ونظام الأيوباك.
 ِّيذكر �صفات الميثان من حيث :ال�شكل البنائي ،وتهجين ذرة الكربون ،وعدد الروابط ،والزاوية بينالروابط.
ي�ستنتج ال�صيغة العامة للألكانات.يذكر �أمثلة على �صيغ الألكانات :الجزيئية ،والبنائية المف�صلة ،والمخت�صرة.يذكر �أمثلة على ال�سال�سل المت�صلة ،والمتفرعة ،والحلقية.�سمي الألكانات المتفرعة ،وغير المتفرعة ،والحلقية بنا ًء على نظام الأيوباك.
 ُي ّ-يكتب �صي ًغا بنائي ًة للألكانات بمعرفة �أ�سمائها النظامية.

املفاهيم وامل�صطلحات

�سال�سل مفتوحة� ،سال�سل مغلقة (حلقية)� ،سال�سل مت�صلة� ،صيغة بنائية مف�صلة� ،صيغة بنائية مخت�صرة،
تهجين.

استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي ،التفكير الناقد.
�إجراءات التنفيذ
الح�صة الأولى
1-1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	•م��ا المق�ص��ود بكل م��ن :الألكانات ،وال�صيغ��ة البنائية المف�صل��ة ،وال�صيغة البنائي��ة المخت�صرة،
وال�سال�سل المت�صلة ،وال�سال�سل المتفرعة ،وال�سال�سل الحلقية؟
2-2تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات ،ثم الطلب �إلى �أفراد كل مجموعة درا�سة ال�شكل ( ،)2-5والجدول
( )2-5ف��ي �صفح��ة ( ،)204ثم مناق�شته��م فيهما ال�ستنتاج �ش��كل جزيء الميث��ان ،والزاوية بين
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الروابط ،وتهجين ذرة الكربون ،و�أ�سماء الألكانات الع�شرة.
3-3توجي��ه الطلب��ة �إلى درا�س��ة ال�شكل ( )3-5في �صفح��ة ( ،)207ثم مناق�شتهم في��ه ال�ستنتاج مفهوم
ال�سل�سلة المت�صلة ،والمتفرعة ،والحلقية ،وذكر �أمثلة عليها.
4-4توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( ،)207في دفاترهم ،ثم مناق�شتهم في الحل للتو�صل �إلى
الإجابة ال�صحيحة.
الح�صة الثانية
1-1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
ُ�سمى الألكانات بنا ًء على نظام الأيوباك؟
	•كيف ت ّ
2-2توجيه الطلبة �إلى درا�سة الأمثلة ( ،)1و( ،)2و( )3في ال�صفحات ( ،)210 - 208ثم مناق�شتهم
فيها ال�ستنتاج مفهوم نظام الأيوباك ،وقواعد ت�سمية الألكانات.
3-3توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )211في دفاترهم ،ثم مناق�شتهم في الحل للتو�صل �إلى
الإجابة ال�صحيحة ،ثم كتابتها على اللوح.
الح�صة الثالثة
1-1التمهيد للدر�س بمراجعة ت�سمية الألكانات بنا ًء على نظام الأيوباك.
2-2توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )4-5في �صفحة ( ،)213ثم مناق�شتهم فيه ال�ستنتاج ال�صيغة العامة
للألكانات الحلقية ،وطرائق ت�سميتها ،وال�صيغة البنائية المخت�صرة والمب�سطة لكل منها.
3-3توجيه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة الف�صل في �صفحة ( )222في دفاترهم ،ثم مناق�شتهم في الحل للتو�صل
�إلى الإجابة ال�صحيحة ،ثم كتابتها على اللوح.

معلومات �إ�ضافية

الأيوباك تعني االتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية ( .)International Union of Pure and Applied Chemistry

ن�شاط عالجي
تبين ال�سال�سل المتفرعة ،وغير المتفرعة،
ِّ
�صمم با�ستخدام نموذج �صندوق الروابط َّ
مج�سمات ل�صيغ بنائية ِّ
والحلقية لل�صيغة .C5H12

ن�شاط �إثرائي

تقريرا عنها ،ثم ناق�شه مع
ابحث في �أهم اال�ستخدامات الحياتية للمركبات الع�ضوية الحلقية ،ثم اكتب
ً
معلمك وزمالئك.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
اً
أ�شكال بنائي ًة تم ِّثل �سال�سل متفرعة وغير متفرعة للمركب .C6H14
•ار�سم �
•ار�سم ال�شكل البنائي للمركب بنتان حلقي.

م�صادر التعلم

الكتاب المدر�سي.
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الوحدة اخلام�سة:

الكيمياء الع�ضوية.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الأول

الهيدروكربونات :الألكينات.

النتاجات الخا�صة
-

يذكر �صفات الإيثين من حيث :ال�شكل البنائي ،وتهجين ذرة الكربون ،وعدد الروابط ،ونوعها (�سيجما ،σوباي ) ،والزاوية بين الروابط.
ي�ستنتج ال�صيغة العامة للألكينات.�سمي الألكينات بنا ًء على نظام الأيوباك.
 ُي ّ-يكتب �صيغًا بنائي ًة للألكينات بمعرفة �أ�سمائها النظامية.

املفاهيم وامل�صطلحات
�ألكين.

استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي ،التفكير الناقد.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بمراجعة �أ�سماء الألكانات الع�شرة الأولى.
2-2توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )5-5في �صفحة ( ،)214ثم مناق�شتهم فيه ال�ستنتاج عدد الروابط
(�سيجما  ، σوباي ) في الإيثين ،ونوع تهجين ذرة الكربون ،والزاوية بين الروابط.
يبين �أ�سماء الألكينات و�صيغها الجزيئية ،بد ًءا بالإيثين وانتها ًء بالديكين ،ثم
3-3تنظيم جدول على اللوح ِّ
مناق�شة الطلبة فيها ال�ستنتاج ال�صيغة العامة للألكينات.
4-4توجيه الطلبة �إلى قراءة الفقرة الثانية (ت�سمية الألكينات) في �صفحة ( ،)214ثم مناق�شتهم فيها
ال�ستنتاج قواعد ت�سمية الألكينات تب ًعا لنظام الأيوباك.
5-5توجيه الطلبة �إلى درا�سة المثالين ( ،)1و( )2في �صفحة ( ،)215ثم مناق�شتهم فيهما ال�ستنتاج �آلية
تطبيق خطوات ت�سمية الألكينات.
6-6توجيه الطلبة �إلىحل الأ�سئلة في �صفحة ( ،)216وفي �صفحة ( )222في دفاترهم ،ثم مناق�شتهم في
الحل للتو�صل �إلى الإجابة ال�صحيحة.
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معلومات �إ�ضافية
الإيثين غاز عديم اللون ،وهو �أخف من الهواء الجوي ،و�شحيح الذوبان في الماء ،ولكنه يذوب ب�سهولة
في المذيبات الع�ضوية مثل الهبتان .يحترق الإيثين بلهب م�ضيء مدخن قليلاً  ،وينتج من احتراقه بخار الماء
مركبا ً
نظرا �إلى وجود الرابطة الثنائية (ال�ضعيفة) بين ذرتي
ن�شطا
وثاني �أك�سيد الكربون .وهو ُي َع ُّد
ً
ًّ
كيميائيا ً
ليتكون اً
بدل منها روابط �أحادية (�أكثر قوة).
الكربون التي تنك�سر ب�سهولة
َّ

ن�شاط عالجي

اكتب في لوحة من الكرتون �أ�سماء الألكينات الع�شرة الأولى و�صيغها الجزيئية ،ثم ع ِّلقها في ال�صف.

ن�شاط �إثرائي
تقريرا عن ذلك ،ثم ناق�شه مع معلمك وزمالئك.
ابحث في �أهم اال�ستخدامات الحياتية للألكينات ،ثم اكتب
ً
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
اكتب ال�صيغة البنائية للمركب  -3،2ثنائي ميثيل  -2-بيوتين.

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي.
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الوحدة اخلام�سة:

الكيمياء الع�ضوية.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الأول

الهيدروكربونات :الألكاينات والت�صاوغ.

النتاجات الخا�صة
-

يذكر �صفات الإيثاين من حيث :ال�شكل البنائي ،وتهجين ذرة الكربون ،وعدد الروابط ،ونوعها (�سيجما ،σوباي ) ،والزاوية بين الروابط.
ي�ستنتج ال�صيغة العامة للألكاينات.�سمي الألكاينات بنا ًء على نظام الأيوباك.
 ُي ّيكتب �صيغًا بنائي ًة للألكاينات بمعرفة �أ�سمائها.يو�ضح المق�صود بالت�صاوغ.
 ِّ-يكتب �صيغًا بنائي ًة لمت�صاوغات بع�ض الألكانات.

املفاهيم وامل�صطلحات
�ألكاين ،ت�صاوغ.

استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ,العمل الجماعي ،التفكير الناقد.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بمراجعة طريقة ت�سمية الألكينات بح�سب نظام الأيوباك.
2-2توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )6-5في �صفحة ( ،)216ثم مناق�شتهم فيه ال�ستنتاج عدد الروابط
(�سيجما  ،σوباي ) في الإيثاين ،ونوع تهجين ذرة الكربون ،والزاوية بين الروابط.
يبين �أ�سماء الألكاينات و�صيغها الجزيئية ،بد ًءا بالإيثاين وانتها ًء بالديكاين ،ثم
3-3تنظيم جدول على اللوح ِّ
مناق�شة الطلبة فيها ال�ستنتاج ال�صيغة العامة للألكاينات.
4-4توجي��ه الطلب��ة �إل��ى درا�سة ال�ش��كل ( ،)7-5والمثال ( )7ف��ي �صفحة ( ،)217ث��م مناق�شتهم فيهما
ال�ستنتاج قواعد ت�سمية الألكاينات تب ًعا لنظام الأيوباك.
5-5توجيه الطلبة �إلى حل الأ�سئلة في �صفحة ( ،)218وفي �صفحة ( )222في دفاترهم ،ثم مناق�شتهم في
الحل للتو�صل �إلى الإجابة ال�صحيحة.
6-6توجيه الطلبة �إلى تنفيذ الن�شاط ( )1-5في �صفحة ( ،)218ثم مناق�شتهم فيه ال�ستنتاج مفهوم الت�صاوغ.
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7-7توجيه الطلبة �إلى درا�سة الجدول (  )4-5في �صفحة ( ،)219ثم الإجابة عن الأ�سئلة التي تليه.
8-8اال�ستم��اع �إل��ى �إجاب��ات الطلبة ،ث��م مناق�شتهم فيه��ا ال�ستنتاج الفرق بي��ن درجتي الغلي��ان واالن�صهار
لمت�صاوغي ال�صيغة  ،C4H10والعالقة بين عدد المت�صاوغات وعدد ذرات الكربون.
9-9توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )219في البيت.

معلومات �إ�ضافية
 -لج�أ الكيميائيون �إلى تمييز المت�صاوغات ،ب�إ�ضافة مقاطع �إلى ا�سم الألكان ،مثل� :آيزو ،ونيو ،غير �أن ازديادأمرا َّ
متعذ ًرا ،وبات �ضرور ًّيا البحث عن طريقة نظامية
عدد المت�صاوغات جعل اال�ستمرار في هذه الطريقة � ً
لت�سمية المركبات الع�ضوية؛ ما دفع االتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (الأيوباك) �إلى و�ضع قواعد
و�أنظمة محددة لت�سمية المركبات الع�ضوية.
 -للت�صاوغ نوعان ،هما :الت�صاوغ البنائي (مثل الت�صاوغ الوظيفي) ،والت�صاوغ الفراغي الذي يظهر على �شكلت�صاوغ هند�سي �أو ت�صاوغ �ضوئي.

ن�شاط عالجي
�صمم بطاقات ملونة ت�شير كل منها �إلى �أحد المت�صاوغات الع�ضوية للمركب .C5H12
ِّ

ن�شاط �إثرائي
ابحث في مت�صاوغات المركبات الع�ضوية ،ثم اكتب
تقريرا عنها ،ثم ناق�شه مع معلمك وزمالئك.
ً
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
َ�س ِّم المركب الآتي:

.CH3CH2CH2C = CH

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي.
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الوحدة اخلام�سة:

الكيمياء الع�ضوية.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الأول

المركبات الأروماتية والخ�صائ�ص الفيزيائية للهيدروكربونات.

النتاجات الخا�صة
يو�ضح المق�صود بكل من :المركبات الأروماتية ،وقوى لندن.
 ِّ -يف�سر ال�صيغة الكيكولية للبنزين.
 ِّ -- -يقارن بين درجات غليان الألكانات والحالة الفيزيائية لها وعدد ذرات الكربون.

املفاهيم وامل�صطلحات

المركبات الأروماتية ،قوى لندن ،ال�صيغ الكيكولية للبنزين.

استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي ،التفكير الناقد.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	•ما المق�صود بالمركبات الأروماتية؟
2-2تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات ،ثم الطلب �إلى �أفراد كل مجموعة درا�سة ال�شكلين ( ،)8-5و ()9-5
في �صفحة ( ،)220ثم مناق�شتهم فيهما ال�ستنتاج مفهوم المركبات الأروماتية ،وال�صيغة الكيكولية
وال�صيغة البنائية للبنزين.
3-3توجيه الطلبة �إلى درا�سة الجدول ( )5-5في �صفحة ( ،)221ثم مناق�شتهم فيه ال�ستنتاج خوا�ص
الألكانات الفيزيائية غير القطبية (تترابط جزيئاتها بقوى لندن ،درجة ان�صهارها منخف�ضة ،درجة
الغليان تزداد بزيادة عدد ذرات الكربون ،الألكانات الأربعة الأولى غازات يليها �سوائل� ،أكثر من
( )17ذرة كربون �صلبة).
4-4توجيه الطلبة �إلى حل الأ�سئلة في �صفحة ( ،)221و�صفحة ( )222في دفاترهم ،ثم مناق�شتهم في
الحل للتو�صل �إلى الإجابة ال�صحيحة.
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معلومات �إ�ضافية

�أب�سط �أفراد عائلة المركبات الع�ضوية الأروماتية هو البنزين ،وتوجد مركبات �أخرى تحوي عدة حلقات
بنزين ملتحم بع�ضها ببع�ض ،مثل :النفثالين ،والإنترا�سين ،والفينانثرين ،والبيرين ،والكورونين.

ن�شاط عالجي
قارن بين الميثان والبروبان والبنتان من حيث :ال�صيغة الجزيئية ،ودرجة الغليان ،والحالة الفيزيائية في
الظروف الطبيعية ،ثم اكتب ما تتو�صل �إليه على لوحة من الكرتون ،ثم ع ِّلقها في ال�صف.

ن�شاط �إثرائي

تقريرا عن ذلك،
ابحث في المركبات الع�ضوية الأروماتية و�أهميتها في ال�صناعة وحياة الإن�سان ،ثم اكتب
ً
ثم ناق�شه مع معلمك وزمالئك.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
قارن بين الإيثان والهبتان من حيث :درجة الغليان ،والحالة الفيزيائية في الظروف الطبيعية.
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الوحدة اخلام�سة:

الكيمياء الع�ضوية.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الثاين

المركبات الع�ضوية الأخرى :هاليدات الألكيل.

النتاجات الخا�صة
-

يو�ضح المق�صود بكل من :المجموعة الوظيفية ،وهاليدات الألكيل.
 ِّي�ص ِّنف المركبات الع�ضوية تب ًعا للمجموعة الوظيفية �إلى عائالت.ي�ص ِّنف هاليدات الألكيل �إلى� :أولية ،وثانوية ،وثالثية.يطبق قواعد الت�سمية على هاليدات الألكيل وفق نظام الأيوباك.
ِّ -

املفاهيم وامل�صطلحات
مجموعة وظيفية� ،إيثر� ،ألديهايد ،كيتون ،حم�ض كربوك�سيلي� ،إ�ستر� ،أمين ،هاليد الألكيل ،كحول.
استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي ،التفكير الناقد.
�إجراءات التنفيذ

1-1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	• ما المق�صود بالمجموعة الوظيفية؟
2-2تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات ،ثم الطلب �إلى �أفراد كل مجموعة درا�سة المقدمة في �صفحة (،)223
ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج مفهوم المجموعة الوظيفية.
3-3توجيه الطلبة �إلى درا�سة الجدول ( )4-5في �صفحة ( ،)224والإجابة عن الأ�سئلة التي تليه.
4-4اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج �أهم عائالت المركبات الع�ضوية ،و�صيغها
العامة ،ومجموعتها الوظيفية.
5-5طرح ال�س�ؤالين الآتيين على الطلبة:
	•ما المق�صود بهاليدات الألكيل؟
	•ما المجموعة الوظيفية المميزة لها؟
6-6مناق�شة الطلبة في الإجابات ال�ستنتاج مفهوم هاليدات الألكيل ،ومجموعتها الوظيفية.
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7-7طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
ُ�سمى هاليدات الألكيل وفق نظام الأيوباك؟
	•كيف ت ّ
8-8توجيه الطلبة �إلى درا�سة الأمثلة ( ،)1و( ،)2و( )3في �صفحة ( ،)225و�صفحة ( ،)226ثم مناق�شتهم
فيها للتو�صل �إلى ت�سمية هاليدات الألكيل وفق نظام الأيوباك.
9-9توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )227في دفاترهم ،ثم مناق�شتهم في الحل للتو�صل
�إلى الإجابة ال�صحيحة.
1010طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	•كيف يمكن ت�صنيف هاليدات الألكيل تب ًعا لعدد ذرات الهيدروجين؟
1111اال�ستم��اع �إلى �إجاب��ات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيه��ا ال�ستنتاج �أ�صناف هالي��دات الألكيل ،وذكر �أمثلة
عليها.

معلومات �إ�ضافية

ُت َع ُّد كلوريدات الألكيل (� )CHCI3 :CH2CI2 :CCI4سوائل ذات كثافة �أعلى من الماء .وكلما زاد محتوى
الهالوجين �أ�صبحت المركبات �أقل قابلية لالحتراق في الهواء ،وهي ت�ستخدم على نطاق وا�سع في �أعمال
التنظيف والتنظيف الجاف وغيرها.

ن�شاط عالجي
اكتب في لوحة من الكرتون �أ�صناف هاليدات الألكيل (�أولية ،ثانوية ،ثالثية) ،ثم ع ِّلقها في ال�صف.

ن�شاط �إثرائي

تقريرا عن ذلك ،ثم ناق�شه
ابحث في �أهم اال�ستخدامات لهاليدات الألكيل في حياتنا اليومية ،ثم اكتب
ً
مع معلمك وزمالئك.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
اكتب ال�صيغة البنائية للمركب  -2،2ثنائي بروموبنتان.

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي.
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الوحدة اخلام�سة:

الكيمياء الع�ضوية.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الثاين

المركبات الع�ضوية الأخرى :الكحوالت والإيثرات.

النتاجات الخا�صة
-

يو�ضح المق�صود بكل من :الكحول ،والإيثر ،والت�صاوغ الوظيفي.
 ِّ يذكر المجموعة الوظيفية لكل من :الكحوالت ،والإيثرات.يطبق قواعد الت�سمية على الكحوالت والإيثرات وفق نظام الأيوباك.
 ِّيكتب �صيغًا بنائي ًة لمركبات من الكحوالت ،والإيثرات. ي�ص ِّنف الكحوالت �إلى� :أولية ،وثانوية ،وثالثية.ير�سم � اًأ�شكال بنائي ًة محتمل ًة لمت�صاوغات وظيفية كحولية و�إيثرية.

املفاهيم وامل�صطلحات
كحول� ،إيثر.
استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي ،التفكير الناقد.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤالين الآتيين على الطلبة:
	•ما ال�صيغة العامة للكحوالت؟
	•ما مجموعتها الوظيفية؟
2-2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج ال�صيغة العامة للكحوالت ومجموعتها
الوظيفية.
3-3طرح ال�س�ؤالين الآتيين على الطلبة:
ُ�سمى الكحوالت وفق نظام الأيوباك؟
	•كيف ت ّ
	•كيف تكتب ال�صيغة البنائية لمركباتها؟
4-4توجيه الطلبة �إلى درا�سة المثال ( )4في �صفحة ( ،)228ثم مناق�شتهم فيه للتو�صل �إلى قواعد ت�سمية
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الكحوالت وفق نظام الأيوباك.
5-5توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )228في دفاترهم ،ثم مناق�شتهم في الحل للتو�صل �إلى
الإجابة ال�صحيحة.
6-6طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	•ما �أ�صناف الكحوالت؟
7-7توجي��ه الطلب��ة �إل��ى درا�سة المث��ال ( )5في �صفح��ة ( ،)229ث��م مناق�شتهم فيه ال�ستنت��اج ت�صنيف
الكحوالت بح�سب تركيب مجموعة الألكيل المت�صلة بمجموعة الهيدروك�سيل.
8-8توجيه الطلبة �إلى درا�سة مو�ضوع (الكيمياء في حياتنا) في �صفحة ( ،)229ثم مناق�شتهم فيه ال�ستنتاج
�أهمية الكحول الطبي في الحياة اليومية.
9-9توجيه الطلبة �إلى درا�سة (ق�ضية للبحث) في �صفحة ( ،)229ثم كتابة تقرير عنها ،ثم تحديد موعد
لمناق�شته.
1010طرح الأ�سئلة الآتية على الطلبة:
	•ما �أهمية الإيثرات؟
	•ما �صيغتها العامة؟
	•ما مجموعتها الوظيفية؟
 1111اال�ستم��اع �إل��ى �إجابات الطلبة ،ث��م مناق�شتهم فيها ال�ستنت��اج �أهمية الإيث��رات ،و�صيغتها العامة،
ومجموعتها الوظيفية.
1212طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
ُ�سمى الإيثرات وفق نظام الأيوباك؟
	•كيف ت ّ
1313توجيه الطلبة �إلى درا�سة الأمثلة في �صفحة ( ،)230والإجابة عن الأ�سئلة التي تليها ،ثم مناق�شتهم
في الإجابات للتو�صل �إلى قواعد ت�سمية الإيثرات ،ثم الطلب �إليهم حل ال�س�ؤال المطروح ،ثم
مناق�شتهم في الحل للتو�صل �إلى الإجابة ال�صحيحة.
1414مناق�شة الطلبة في كيفية ر�سم ال�صيغة البنائية لمت�صاوغات �إيثرية وكحولية.
1515توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )230في البيت.

معلومات �إ�ضافية
جدا ،وي�ؤثر في
يطلق على الميثانول ا�سم كحول الخ�شب لأنه ينتج من التقطير الإتالفي للخ�شب ،وهو �سام ًّ
ومطهرا للجروح ،و ُي َع ُّد
الع�صب الب�صري ،وقد ي�ؤدي �إلى العمىّ � .أما الإيثانول في�ستخدم في �صناعة العطور
ً
ومذيبا ع�ضو ًّيا.
وقو ًدا
ً
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ن�شاط عالجي
اكتب في لوحة من الكرتون �أ�صناف الكحوالت (�أولية ،ثانوية ،ثالثية) ،ثم ع ِّلقها في ال�صف.

ن�شاط �إثرائي

تقريرا عنها ،ثم ناق�شه مع معلمك
ابحث في ا�ستخدامات الكحوالت والفينوالت في الحياة ،ثم اكتب
ً
وزمالئك.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
اكتب ال�صيغة البنائية للمركب  -2بيوتانول.

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي.
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الوحدة اخلام�سة:

الكيمياء الع�ضوية.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الثاين

المركبات الع�ضوية الأخرى :الألديهايدات والكيتونات.

النتاجات الخا�صة

-

يو�ضح المق�صود بكل من :الألديهايد ،والكيتون ،ومجموعة الكربونيل.
 ِّ يذكر المجموعة الوظيفية لكل من :الألديهايد ،والكيتون.يطبق قواعد الت�سمية على الألديهايدات ،والكيتونات وفق نظام الأيوباك.
 ِّ يكتب �صي ًغا بنائي ًة لمركبات من الألديهايدات ،والكيتونات.اً
أ�شكال بنائي ًة محتمل ًة لمت�صاوغات وظيفية لألديهايدات وكيتونات.
 -ير�سم �

املفاهيم وامل�صطلحات

الألديهايد ،الكيتون ،مجموعة الكربونيل.

استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي ،التفكير الناقد.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بحل �س�ؤال مت�صاوغات الإيثر والكحول.
2-2طرح ال�س�ؤالين الآتيين على الطلبة:
	•ما ال�صيغة العامة لكل من :الألديهايد ،والكيتون؟
	•ما مجموعتها الوظيفية؟
لتعرف المجموعة
3-3توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( ) 11-5في �صفحة ( ،)231ثم مناق�شتهم فيه ُّ
الوظيفية وال�صيغة العامة للألديهايدات والكيتونات.
4-4طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
ُ�سمى الألديهايدات والكيتونات وفق نظام الأيوباك؟
	•كيف ت ّ
5-5توجيه الطلبة �إلى درا�سة المثال ( ) 6في �صفحة ( ،)231والمثال ( )7في �صفحة ( ،)232ثم مناق�شتهم
فيهما ال�ستنتاج قواعد ت�سمية الألديهايدات والكيتونات وفق نظام الأيوباك ،والأ�سماء ال�شائعة لبع�ضها.
6-6توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )232في دفاترهم ،ثم مناق�شتهم في الحل للتو�صل �إلى
الإجابة ال�صحيحة.
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معلومات �إ�ضافية

ت ُْعزى الرائحة الجميلة لأزهار الفانيال �إلى احتوائها على �ألديهايد الفينيلين ،وا�سمه النظامي ( -4هيدروك�سي-
 -3ميثوك�سي بنز�ألديهايد) .وقد َّ
تمكن العلماء من ا�ستخال�ص هذه المادة ،و�أ�صبحت ت�ضاف �إلى العديد من
الم�ستح�ضرات لإك�سابها نكهة مميزة محببة.

ن�شاط عالجي

اكتب في لوحة من الكرتون نماذج من الألديهايدات مثل الميثانال والإيثانال ،ثم ع ِّلقها في ال�صف.

ن�شاط �إثرائي
مج�سم��ة لمركبات �ألديهايدي��ة وكيتونية ،ثم
ا�ستخ��دم برمجي��ة العرو�ض التقديمية ف��ي ت�صميم نماذج
َّ
اعر�ضها �أمام معلمك وزمالئك.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم .
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
اكتب ال�صيغة البنائية للمركب  -2بيوتانال.

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي.
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الوحدة اخلام�سة:

الكيمياء الع�ضوية.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الثاين

المركبات الع�ضوية الأخرى :الحمو�ض الكربوك�سيلية والإ�سترات.

النتاجات الخا�صة

-

يو�ضح المق�صود بكل من :الحمو�ض الكربوك�سيلية ،والإ�سترات.
 ِّ يذكر المجموعة الوظيفية لكل من :الحمو�ض الكربوك�سيلية ،والإ�سترات.يطبق قواعد الت�سمية على الحمو�ض الكربوك�سيلية ،والإ�سترات وفق نظام الأيوباك.
 ِّ يكتب �صي ًغا بنائي ًة لمركبات من الحمو�ض الكربوك�سيلية ،والإ�سترات.اً
أ�شكال بنائي ًة محتمل ًة لمت�صاوغات وظيفية لحمو�ض كربوك�سيلية و�إ�سترات.
 -ير�سم �

املفاهيم وامل�صطلحات
الحمو�ض الكربوك�سيلية ،الإ�سترات.
استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي ،التفكير الناقد.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بطرح الأ�سئلة الآتية على الطلبة:
	•ما �أهمية الحمو�ض الكربوك�سيلية في الحياة اليومية؟
	•ما �صيغتها العامة؟
	•ما مجموعتها الوظيفية؟
ُ�سمى وفق نظام الأيوباك؟
	•كيف ت ّ
 2-2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج �أهمية الحمو�ض الكربوك�سيلية ،و�صيغتها
العامة ،ومجموعتها الوظيفية ،وطريقة ت�سميتها وفق نظام الأيوباك.
3-3توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )234في دفاترهم ،ثم مناق�شتهم في الحل للتو�صل �إلى الإجابة ال�صحيحة.
4-4توجيه الطلبة �إلى درا�سة مو�ضوع (الكيمياء في حياتنا) في �صفحة ( ،)234ثم مناق�شتهم فيه ال�ستنتاج
�أهمية فيتامين ج ( )Cفي الحياة اليومية.
5-5طرح الأ�سئلة الآتية على الطلبة:
	•بماذا تمتاز الإ�سترات؟
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	•ما �صيغتها العامة؟
	•ما مجموعتها الوظيفية؟
ُ�سمى وفق نظام الأيوباك؟
	•كيف ت ّ
6-6اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج �أن الإ�سترات تمتاز بالروائح العطرية ،وذكر �أمثلة عليها،
وتعرف ت�سميته النظامية.
وتعرف �صيغتها العامة ومجموعتها الوظيفية ،وت�أكيد �أن الإ�ستر يتكون من جز�أينُّ ،
ُّ
7-7توجي��ه الطلب��ة �إلى حل ال�س���ؤال في �صفحة ( )235ف��ي دفاترهم ،ثم مناق�شتهم في الح��ل للتو�صل �إلى
الإجابة ال�صحيحة.
8-8مناق�شة الطلبة في كيفية ر�سم ال�صيغة البنائية لمت�صاوغات الحمو�ض الكربوك�سيلية والإ�سترات.
9-9توجيه الطلبة �إلى حل الفروع (هـ ،و ،ح) من ال�س�ؤال ( )2في �صفحة ( ،)246والفروع (هـ ،و ،ز)
من ال�س�ؤال ( )3في دفاترهم ،ثم مناق�شتهم في الحل للتو�صل �إلى الإجابة ال�صحيحة.

معلومات �إ�ضافية

تحتوي �أقرا�ص فيتامين ج ( )Cعلى حم�ض الإ�سكوربيك ،و�صيغته البنائية هي:
.CH2OH-CHOH-CHOH-COH = COHCOOH

ن�شاط عالجي
�سم المركبين الآتيين.CH3COOH ,HCOOCH3 :
ِّ

ن�شاط �إثرائي
تقريرا عن ذلك ،ثم
ابحث في ا�ستخدامات الحمو�ض الكربوك�سيلية والإ�سترات في الحياة ،ثم اكتب
ً
ناق�شه مع معلمك وزمالئك.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
�سم المركب الآتي.CH3CH2CH2COOCH2CH3 :
ِّ

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي.
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الوحدة اخلام�سة:

الكيمياء الع�ضوية.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الثاين

المركبات الع�ضوية الأخرى :الأمينات.

النتاجات الخا�صة
-

يو�ضح المق�صود بالأمينات.
 ِّ يذكر المجموعة الوظيفية للأمينات.يطبق قواعد الت�سمية على الأمينات وفق نظام الأيوباك.
 ِّ -يكتب �صيغًا بنائي ًة لبع�ض الأمينات.

املفاهيم وامل�صطلحات
الأمينات� ،أمين �أولي� ،أمين ثانوي� ،أمين ثالثي.
استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي ،التفكير الناقد.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بطرح الأ�سئلة الآتية على الطلبة:
	•ما المق�صود بالأمينات؟
	•ما �صيغتها العامة؟
	•ما مجموعتها الوظيفية؟
2-2توجيه الطلبة �إلى درا�سة �أمثلة الأمينات في �صفحة ( ،)235ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج مفهوم الأمينات،
ومجموعتها الوظيفية ،و�صيغتها العامة.
 3-3طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	•ما �أ�صناف الأمينات؟
4-4توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�صيغ العامة للأمينات في �صفحة ( ،)235ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج �أنواع
الأمينات تب ًعا لعدد مجموعات الألكيل المرتبطة بذرة النيتروجين.
5-5توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )235في دفاترهم ،ثم مناق�شتهم في الحل للتو�صل �إلى الإجابة ال�صحيحة.
6-6طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
ُ�سمى الأمينات وفق نظام الأيوباك؟
	•كيف ت ّ
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7-7توجيه الطلبة �إلي درا�سة المثال ( )8في �صفحة ( ،)236ثم مناق�شتهم فيه للتو�صل �إلى قواعد ت�سمية
الأمينات وفق نظام الأيوباك.
8-8توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( ،)236والفرع (ي) من ال�س�ؤال ( ،)3والفرعين ( و ،ز) من
ال�س�ؤال ( )4في �صفحة ( )245في دفاترهم ،ثم مناق�شتهم في الحل للتو�صل �إلى الإجابة ال�صحيحة.

معلومات �إ�ضافية
ُت َع ُّد الأمينات مركبات م�شتقة من الأمونيا؛ �إذ تنتج الأمينات من ا�ستبدال ذرة هيدروجين �أو �أكثر في الأمونيا
بمجموعة �ألكيل �أو �أكثر.

ن�شاط عالجي
تقريرا عن ذلك ،ثم ناق�شه مع معلمك وزمالئك.
ابحث في ا�ستخدامات الأمينات في الحياة ،ثم اكتب
ً

ن�شاط �إثرائي
ا�ستخدم برمجية العرو�ض التقديمية في ت�صميم نماذج للأمينات الأولية والثانوية والثالثية ،ثم اعر�ضها
�أمام معلمك وزمالئك.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
اً
أ�شكال بنائي ًة لمت�صاوغات المركب  ،C3H9Nثم اكتب ا�سم كل منها.
ار�سم �

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي.
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الوحدة اخلام�سة:

الكيمياء الع�ضوية.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الثاين

المركبات الع�ضوية الأخرى :الخ�صائ�ص الفيزيائية لبع�ض المركبات الع�ضوية (هاليدات الألكيل).

النتاجات الخا�صة
-

-

يو�ضح المق�صود بثنائيات الأقطاب.
 ِّاللذين تعتمد عليهما الخ�صائ�ص الفيزيائية للمركبات الع�ضوية.
العاملين
يحدد
 ِِّ
ِ
يف�سر �سبب قطبية هاليدات الألكيل.
 ِّيذكر نوع قوى التجاذب بين قوى جزيئات هاليدات الألكيل.يقارن بين درجة غليان هاليدات الألكيل والألكانات المناظرة لها في عدد ذرات الكربون.-يقارن بين درجة غليان هاليدات الألكيل التي تحوي العدد نف�سه من ذرات الكربون.

املفاهيم وامل�صطلحات
ثنائيات الأقطاب.

استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي ،التفكير الناقد.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
اللذين تعتمد عليهما الخ�صائ�ص الفيزيائية للمركبات التي تحوي مجموعة وظيفية؟
العاملين
	•ما
ِ
ِ
العاملين (قوى التجاذب ،والكتلة المولية).
لتعرف هذين
ِ
2-2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ُّ
3-3تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات ،ثم الطلب �إلى �أفراد كل مجموعة درا�سة ال�شكل ( )12 -5في �صفحة
( ،)237ثم مناق�شتهم فيه للتو�صل �إلى قطبية هاليدات الألكيل ،وقوى التجاذب ثنائيات الأقطاب.
4-4توجيه الطلبة �إلى درا�سة الجدول ( )4-5في �صفحة ( ،)237ثم الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي:
	•�أيهما درجة غليانه �أعلى :هاليد الألكيل �أم الألكان الذي يحوي العدد نف�سه من الكربون؟ لماذا؟
5-5اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ال�ستنتاج �أن ارتفاع درجة غليان هاليد الألكيل �أعلى
مقارن ًة بالألكان المناظر في عدد ذرات الكربون ،وبيان �سبب ذلك.
 6-6توجيه الطلبة �إلى درا�سة الجدول ( )5-5في �صفحة ( ،)238ثم مناق�شتهم فيه ال�ستنتاج �أن درجة غليان
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هاليدات الألكيل التي تحوي العدد نف�سه من ذرات الكربون تزداد بزيادة الكتلة المولية للهالوجين.
7-7توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )238في دفاترهم ،ثم مناق�شتهم في الحل للتو�صل �إلى الإجابة
ال�صحيحة.

ن�شاط عالجي
رتِّب الجزيئات الآتية ت�صاعد ًّيا وفق درجة الغليان في الظروف نف�سها:
كلورو�إيثان � ،أيودو�إيثان  ،برومو�إيثان.

ن�شاط �إثرائي
ق��ارن بين درج��ة غليان هالي��دات الألكيل (كلوروميث��ان ،بروموميث��ان� ،أيودوميث��ان) والألكانات
المتقاربة لها في الكتلة المولية (البروبان ،البيوتان ،البنتان).
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
ع ِّلل :درجة غليان البروموبروبان �أعلى من درجة غليان الكلوروبروبان في الظروف نف�سها.

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي.
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الوحدة اخلام�سة:

الكيمياء الع�ضوية.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الثاين

المركبات الع�ضوية الأخرى :الخ�صائ�ص الفيزيائية لبع�ض المركبات الع�ضوية (الكحوالت).

النتاجات الخا�صة
يف�سر الترابط الهيدروجيني بين جزيئات الكحوالت.
 ِّ -  -يقارن بين درجة غليان الكحوالت والألكانات ذات الكتل المولية المتقاربة وحالتها الفيزيائية. - -يقارن بين درجة غليان بع�ض الكحوالت وذائبيتها في الماء.

املفاهيم وامل�صطلحات

الترابط الهيدروجيني ،الذائبية.

استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي ،التفكير الناقد.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
	•كيف تترابط جزيئات الكحوالت بع�ضها ببع�ض؟
2-2توجيه الطلبة �إلى درا�سة الفقرة الأولى في �صفحة ( ،)238وال�شكل ( )13 – 5في �صفحة (،)239
ثم مناق�شتهم فيهما ال�ستنتاج الترابط الهيدروجيني بين جزيئات الكحوالت.
3-3تق�سي��م الطلبة �إلى مجموعات ،ثم الطلب �إل��ى �أفراد كل مجموعة درا�سة الجدول ( )6-5في �صفحة
( ،)239ثم الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي:
	•قارن بين الكحوالت والألكانات (المتقاربة في الكتلة المولية) من حيث :درجة الغليان ،والحالة
الفيزيائية؟
4-4اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها للتو�صل �إلى الإجابة ال�صحيحة.
5-5توجيه الطلبة �إلى درا�سة الجدول ( )7-5في �صفحة ( ،)239والإجابة عن الأ�سئلة التي تليه.
6-6مناق�شة الطلبة في الإجابات ال�ستنتاج �أثر الكتلة المولية في درجة غليان الكحوالت وذائبيتها في الماء ،وبيان
�سبب ذلك.
7-7توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )240في دفاترهم ،ثم مناق�شتهم في الحل للتو�صل �إلى الإجابة
ال�صحيحة.
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معلومات �إ�ضافية

ي�ستخدم الإيثانول في �إنتاج الأدوية بو�صفها مادة مذيبة ،وهو يمتاز بقدرة على قتل الميكروبات .ي�ستخدم
أي�ضا في �إنتاج العديد من العطور ب�سبب رائحته الزكية ،وفي �إنتاج بع�ض م�ستح�ضرات التجميل.
الإيثانول � ً

ن�شاط عالجي
قارن بين  -1بنتانول و� -1أوكتانول من حيث :درجة الغليان ،والذائبية في الماء عند الظروف نف�سها.

ن�شاط �إثرائي
تبين فيها بع�ض الكحوالت وا�ستخداماتها في الحياة ،ثم اعر�ضها على معلمك لمناق�شتها.
 -اكتب مقالة ِّ

 قارن بين الميثانول ،والإيثيلين ،والغاليكول ،والغلي�سرين ،وال�سوربيتول من حيث عدد مجموعات .OHاستراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
ف�سر �سبب ارتفاع درجة غليان الكحوالت.
ِّ

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي.
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الوحدة اخلام�سة:

الكيمياء الع�ضوية.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الثاين

المركبات الع�ضوية الأخرى :الخ�صائ�ص الفيزيائية لبع�ض المركبات الع�ضوية (الإيثرات ،والألديهايدات ،والكيتونات).

النتاجات الخا�صة
يو�ضح المق�صود بالعزم القطبي.
 ِّيف�سر قطبية كل من :الإيثرات ،والألديهايدات ،والكيتونات.
 ِّ يذكر نوع قوى التجاذب بين جزيئات كل من :الإيثرات ،والألديهايدات ،والكيتونات. -يقارن بين درجات غليان بع�ض الألديهايدات والكيتونات والكحوالت المتقاربة في الكتلة المولية.

املفاهيم وامل�صطلحات
العزم القطبي.
استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي ،التفكير الناقد.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤالين الآتيين على الطلبة:
ف�سر ذلك.
	•ما نوع قوى التجاذب بين جزيئات الإيثر؟ ِّ
(علما �أن الكتلة المولية متقاربة)؟ لماذا؟
	•�أيهما درجة غليانه �أعلى :الإيثرات �أم الكحوالت ً
2-2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها للتو�صل �إلى الإجابة ال�صحيحة.
3-3توجيه الطلبة �إلى درا�سة الجدول ( )8 -5في �صفحة ( ،)241ثم مناق�شتهم فيه ال�ستنتاج �أن درجة
غليان الكحوالت �أعلى منها للألديهايدات والكيتونات ،و�أثر قوى التجاذب في ذلك.

ن�شاط عالجي
رتِّب المركبات الآتية ت�صاعد ًّيا بح�سب درجة الغليان:
الكيتونات ،الكحوالت ،الألديهايدات.
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ن�شاط �إثرائي

تقريرا عنها ،ثم ناق�شه مع معلمك وزمالئك.
ابحث في �أهم الخوا�ص الكيميائية للفينوالت ،ثم اكتب
ً

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
ع ِّلل :درجة غليان الكحوالت �أعلى منها للألديهايدات والكيتونات.

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي.
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الوحدة اخلام�سة:

الكيمياء الع�ضوية.

عدد احل�ص�ص :ح�صة واحدة.

الف�صل الثاين

المركبات الع�ضوية الأخرى :الخ�صائ�ص الفيزيائية لبع�ض المركبات الع�ضوية (الحمو�ض الكربوك�سيلية).

النتاجات الخا�صة:
 يذكر نوع قوى التجاذب بين جزيئات الحمو�ض الكربوك�سيلية.يف�سر �سبب االرتفاع الكبير في درجة غليان الحمو�ض الكربوك�سيلية مقارن ًة بالمركبات الع�ضوية الأخرى.
 ِّ يربط بين قوى التجاذب ودرجة غليان هذه المركبات وذائبيتها في الماء.يتعرف ت�أثير رقم الأوكتان في كفاءة محركات الوقود.
َّ -

املفاهيم وامل�صطلحات
الحمو�ض الكربوك�سيلية ،رقم الأوكتان.
استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر ،العمل الجماعي ،التفكير الناقد.
�إجراءات التنفيذ
1-1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤالين الآتيين على الطلبة:
	• كيف تترابط الحمو�ض الكربوك�سيلية بع�ضها ببع�ض؟
	•ما �أثر ذلك في ارتفاع درجة غليانها مقارن ًة بمركبات ع�ضوية �أخرى؟
2-2توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )14 -5في �صفحة ( ،)241ثم مناق�شتهم فيه ال�ستنتاج �أن الحمو�ض
تكون الروابط
الكربوك�سيلية تحتوي على مجموعة الكربوك�سيل ومجموعة الهيدروك�سيل ،وكيفية ُّ
الهيدروجينية ،ودورها في ارتفاع درجة غليانها.
3-3توجيه الطلبة �إلى درا�سة الجدول ( )9-5في �صفحة ( ،)242ثم مناق�شتهم فيه ال�ستنتاج العالقة بين
الكتل المولية للحمو�ض الكربوك�سيلية ودرجة غليانها وذائبيتها في الماء.
4-4توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال في �صفحة ( )242في دفاترهم ،ثم مناق�شتهم في الحل للتو�صل �إلى
الإجابة ال�صحيحة.
5-5مناق�شة الطلبة في �أثر رقم الأوكتان في كفاءة محركات ال�سيارات.
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معلومات �إ�ضافية

من �أمثلة الحمو�ض الع�ضوية الم�ستخدمة في المنزل :حم�ض الليمون (حم�ض ال�ستريك ،)C6H8O7
وحم�ض اللبن (حم�ض الالكتيك  ،)C3H6O3وحم�ض الزبدة  ،C4H8O2وحم�ض الخل .C2H4O2

ن�شاط عالجي
ار�سم ال�شكل ( )14-5في �صفحة ( )241على لوحة من الكرتون ،ثم ع ِّلقها في ال�صف.

ن�شاط �إثرائي
اكتب بح ًثا يت�ضمن المقارنة بين درجة الغليان والذائبية في الماء لكل من الحمو�ض الكربوك�سيلية
الآتية :الميثانويك ،الإيثانويك ،البروبانويك ،البنتانويك ،الهك�سانويك ،الأوكتانويك ،ثم ناق�شه مع
معلمك وزمالئك.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :االختبار الق�صير.
ف�سر �سبب ارتفاع درجة غليان الحمو�ض الكربوك�سيلية.
ِّ

م�صادر التعلم
الكتاب المدر�سي.
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
 -1المجموع��ة الوظيفي��ة :الجزء المميز الفعال ف��ي المركب الع�ضوي الذي يح��دد خوا�صه الكيميائية
والفيزيائية.
 الت�صاوغ الوظيفي :وجود �أكثر من �صيغة بنائية لعائالت مختلفة من المركبات الع�ضوية مع ا�شتراكهاجمي ًعا في �صيغة جزيئية واحدة.
 هاليدات الألكيل :مركب ع�ضوي يحتوي على ذرة هالوجين �أو �أكثر� ،إ�ضاف ًة �إلى ذرات الكربون.يعد من م�شتقات الأمونيا بعد ا�ستبدال مجموعة �ألكيل �أو �أكثر بذرة
 الأمينات :مركب ع�ضوي ُّهيدروجين �أو �أكثر في الأمونيا.
 الإ�ست��رات :مرك��ب ع�ض��وي يتك��ون م��ن مجموعة الألكي��ل الم�ستم��دة من الكح��ول ،ومجموعةالكربوك�سيل التي م�صدرها حم�ض الكربوك�سيل.
-2
ب) الهيدروك�سيل –OH
�أ) هاليدات الألكيل :هالوجين –X
O
جـ) الإيثر				-O-
O

د) الكربونيل–-C
O

					
هـ) الإ�ستر –-C-O
ز) االمين –NH2

و) الكربونيل –-C

-3
�أ)  -3،4ثنائي برومو -3-كلورو-2-ميثيل هك�سان.
			
جـ)  -3،4ثنائي ميثيل-3-هبتانول.
					
هـ)  -2ميثيل بيوتانال.
						
ز)  -3بنتانون.
					
ط) �إيثيل ميثيل �إيثر.
ك) �إيثيل بروبانوات.
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ب)  -2فلورو -3-كلورو بنتان.
د)  -3،4،5ثالثي فلورو� -3-أوكتانول.
و)  -3هبتانون.
ح) حم�ض  -2كلورو -3-ميثيل – بيوتانويك.
ي) � -2أمينو هك�سان.

CI CH3

-4

CH3-CH2-CH2-CH-CH-CH3 )�أ
CH3 OH

CH3-CH2-CH - CH-CH3 )ب
O

CH3

CH3-CH2-CH-CH-CH )جـ
CH3

Br O

CH3-CH2-CH2-CH-C-CH3 )د
O

CH3

CH3-CH2-CH2-CH-CH-CH-COH )هـ
CH3

CH3

C2H5-N-C2H5 )و
C2H5

CH3-CH-CH2-CH-CH3 )ز
CH3

NH2

OH
CH3-CH2-CH2-CH-CH-CH2-CH3 )ح
CH3

O

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-C-O-CH2-CH2-CH3 )ط
O

O

O

-5

CH3CH2COH ,CH3COCH3 ,HCOCH2CH3

CH3CHCH3 ,CH3CH2NH3 ,CH3CH2CH2NH2 CH3NCH3
NH3

H

CH3

-6

CH3CH2COOH>CH3COOH>CH3CH2OH>CH3CH2Cl>CH3CH2CH2CH3>CH3CH2CH3
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�إجابات �أ�سئلة الوحدة

O

-1
�أ) �ألكين (رابطة ثنائية .)C=C :ب) هاليد الألكيل (هالوجين .)-X :ج) كيتون ( كربونيل.)-C– :
O

O

و) �إيثر ( �إيثر –.)-O

د) �ألديهايد (كربونيل .)-C-:هـ) �إ�ستر (�إ�ستر .)-C-R
-2
ب)  -2،3ثنائي ميثيل -2-بيوتين.
		
�أ) �-4إيثيل -2،2،6-ثالثي ميثيل هبتان.
د)  -3هبتاين.
				
جـ)  -5ميثيل  -2-هك�سين.
و) حم�ض � -3إيثيل هك�سانويك.
		
هـ) حم�ض  -3،5ثنائي ميثيل هك�سانويك.
ح) بروبيل �إيثانوات.
				
ز)  -3ميثيل -2-هبتانون.
ط) � -4إيثيل� -3-إمينو هك�سان.
-3
CH3

�أـ) CH3-CH2-CH2-CH-CH2-CH=C-CH2
OH

CH3

ب) CH3-CH2-CH2-CH - C-CH3
CH3 CH3

جـ) CH3CH2CH2CH2CH2OCH2CH2CH2CH2CH3
O

د) CH3-CH2-CH2-CH2-CH-CH2-CH
O CH2 CH3

هـ) CH3-CH2-CH2-CH2-C-CH-CH2-CH3
CH3

O

CH3

و) CH3-CH2-CH2-CH-CH-COH
CH3

O

ز) CH3-CH2-C-O-CH2-CH2-CH2-CH3
NH2
ح) CH3-CH2-CH-CH-CH3
CH3
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-4
C4H10O م�صاوغات

OH

CH3-CH2-CH2-CH2OH ,CH3-CH2-CH-CH3 ,CH3-CH2-CH2-O-CH3
OH

CH3-CH2-O-CH2-CH3 ,CH3-O-CH-CH3 ,CH3-C-CH3
CH3

CH3

C4H8O2 م�صاوغات

O
O
O
CH3-CH2-CH2-C-OH ,CH3-CH2-C-O-CH3 ,CH3-C-O-CH2-CH3
O

O

O

HC-O- CH2-CH2-CH3 ,HC-O-CH-CH3 ,CH3-CH-C-OH
CH3
O

O

CH3

C4H8O م�صاوغات
O

CH3-CH2-C-CH3 ,CH3-CH-CH ,CH3-CH2-CH2-C-H
CH3

-5
. بيوتين-1-  ميثيل-3  اال�سم ال�صحيح هو،�أ) الخط�أ في الترقيم
. هك�سانول-2- �إيثيل-4  اال�سم ال�صحيح هو،ب) الخط�أ في الترقيم
. اال�سم ال�صحيح هو حم�ض بنتانويك،جـ) الخط�أ في ترقيم مجموعة الكربوك�سيل
O
-6
CH3COCH3 )�أ
O

CH3CH2CH2COCH2CH3 )ب
O CH3

HCOCHCH3 )جـ
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CH3COOH>CH3CH2CH2OH>CH3CH2F>CH3CH3 -7

-8

141 :CH3COOH
97 :CH3CH2CH2OH
89- :CH3CH3
78 :CH3CH2OH
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