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ورقة العمل ()1

مراجعة الفصل األول
االختبار البعدي

ّ
ملخص الفصل األول
ويميز بين فروع الكيمياء المختلفة ،التي تعتمد دراستها
يتناول هذا الفصل تعريف علم الكيمياء،
ّ

على مبدأ التجريب والتطبيق والمالحظة إو�ج�راء الدراسات والبحوث المتمثلة في البحث األساسي
ر على
الكيميائية التي تط أ
يائية و
يعرف
ّ
التغيرات الفيز ّ
ّ
التطور التكنولوجي .كما ّ
والبحث التطبيقي و ّ

ويقدم الجدول الدوري على أنه نظام لتصنيف
كيفية تصنيف
المادة،
المادةّ ،
ّ
ّ
ويميز بينهما ،ويصف ّ
ّ
العناصر.

يتكون هذا الفصل من أربعة أقسام ،هي:
ّ
القسم األول

الكيمياء علم فيزيائي.

القسم الثاني

اصها.
ّ
المادة وخو ّ

القسم الثالث

المادة.
تصنيف
ّ

القسم الرابع

العناصر.

3

اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻟـﻜـﺘــﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻟﻠﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ّ
الملخص العلمي لألقسام
ملخ�ص الق�سم الأول
ّ
فيزيائي
الكيمياء علم
ّ

وع ّدت الكيمياء
قسمت العلوم الطبيعية في السابق قسمين ،هما :العلوم
يائيةُ ،
البيولوجية والعلوم الفيز ّ
ّ
ّ
ر عليها.
التغيرات التي تط أ
تهتم بدراسة تركيب
ّ
اصها و ّ
المادة ومعرفة خو ّ
أساس العلوم كلها ،وهي ّ

علمية ،منها:
أساليب وأسس
يقسم علم الكيمياء ع ّدة فروع ،تخضع للدراسة والبحث َوفق
ّ
َ

البحث األساسي:

ويعتمد على زيادة المعرفة واإلجابة عن التساؤالت.

البحث التطبيقي:

ويحل مشكلة قائمة.
ّ

فالتطور التكنولوجي
التطبيقية؛
األساسية و
مع األبحاث
التطور التكنولوجي :وهو
غالبا ما يتداخل َ
ّ
ّ
ً
ّ
ّ
الحياتية.
منتجاتنا
تحسين
في
يساعد
ّ

ملخ�ص الق�سم الثاني
ّ
اصها
الما ّدة وخو ّ

اد ،مثل:
ماهية
يتناول هذا القسم
اص التي تشترك فيها جميع أنواع المو ّ
ّ
ّ
المادة ،وهذا يتطلّب معرفة الخو ّ
اصها .وهناك نوعان من
اد
ً
الكتلة والحجم ،ويمكن التميز بين تلك المو ّ
اعتمادا على االختالف في خو ّ
مع ذكر بعض األمثلة
التغيرات
ر على المادة ،هما:
التغيرات التي تط أ
ّ
يائية ،و ّ
التغيرات الفيز ّ
ّ
ّ
الكيميائيةَ ،
المادة على أشكال عديدة ،منها:
تغيرات في طاقة
التغيرات ،ويصاحب هذه
على تلك
ّ
التغيرات ّ
عاد ًة ّ
ّ
ّ
ررة ،والضوء.
الح ا
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ملخ�ص الق�سم الثالث
ّ
تصنيف الما ّدة

اد مختلطة أو مخاليط؛
توجد
نقية ،ومو ّ
المادة في أشكال عديدة ،يمكن تصنيفها في مجموعتين :مو ّ
ّ
اد ّ
عدة عناصر ،وتركيبها هو نفسه ال يختلف من عينة
ًا
إما
حيث تكون
عنصر أو مرّك ًبا من ّ
ّ
المادة ّ
النقية ّ
اصها من عينة
إلى أخرى ،بينما تحتوي المخاليط على أكثر من ّ
مادة ّ
نقية ،وتختلف في تكوينها وخو ّ
إلى أخرى.
التبخر ،الترشيح ،ال�ت��روي��ق ،ال�ط��رد المركزي،
رئ��ق :منها:
ويمكن فصل المخاليط بالعديد م��ن ال�ط� ا
ّ
االستشراب الورقي.

ملخ�ص الق�سم الرابع
ّ
العناصر

أم��ا أشباه
الفلزات و
يُقسم الجدول ال��دوري لتصنيف العناصر إلى قسمين أساسيين ،هما:
ّ
ّ
الالفلزاتّ ،
الالفلزات.
الفلزات و
اص
ّ
ّ
ّ
الفلزات فتجمع بين خو ّ

الفلزات
ّ

ررة و الكهرباء ،قابلة
جيدة للح ا
صلبة في درجة ح ا
اصها :لها بريق ،موصلة ّ
ررة الغرفة ،من خو ّ
معظمها ُ
اصها :ليس لها قابلية
الالفلزات فمعظمها غاز في درجة ح ا
أما
ّ
للطرق والسحبّ ،
ررة الغرفة ،ومن خو ّ
ررة
صلبة في درجة ح ا
أما أشباه
للطرق والسحب ،رديئة التوصيل للح ا
ّ
ررة والكهرباء ،و ّ
الفلزات فعناصر ُ
الالفلزات.
الفلزات و
الغرفة ،لها بعض صفات
ّ
ّ
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خطة الفصل األول
التغيرات
الصف :العاشر
العلمي ،المبحث :الكيمياء ،عنوان الفصل :الما ّدة و ّ
ّ
حصة
عدد الحصصّ 12 :
األقسام
)1

)2

التعليمية
النتاجات
ّ

علم

عرف علم الكيمياء.
 يُ ّعدد أمثلة على فروع الكيمياء.
 يُ ّ يُ �ق��ارن ب�ي��ن البحثين التطبيقيالتطور التكنولوجي.
و ّ

ال�������������م�������������ا ّدة

يائية من
اص الفيز ّ
يُ�م� ّ�ي��ز ال �خ �و ّ
لمادة.
اص
الكيميائية ّ
ّ
الخو ّ
�ادة إل��ى
يُ �ص �نّ��ف ت �غ� ّ�ي �رات ال� �م�� ّ
ت� �غ � ّ�ي� �رات ف �ي �زي��ائ �ي��ة وت� �غ � ّ�ي� �رات
كيميائية.
�ادة:
يُ � �ق� ��ارن ب �ي��ن ح�� ��االت ال � �م� � ّ
الصلبة ،من
الغازية والسائلة و ُّ
ناحية جزئية.
يُ� �ع�� ّ�رف ال� �ت� �غ � ّ�ي� �رات ال �ف �ي �زي��ائ� ّ�ي��ة
تغير
و
الكيميائية التي يصاحبها ّ
ّ
في الطاقة.

الكيمياء
فيزيائي

اصها
وخو ّ

-

-

-
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المفردات
 علم الكيمياء الكتلة -الحجم

-

ذرة
ّ
عنصر
تغير حالة
ّ
تغير كيميائي
ّ
تغير فيزيائي
ّ
تفاعل كيميائي
خاصية كيميائية
خاصية فيزيائية

الزمنية
الخطة
ّ
 3حصص

 3حصص

التعليمية
الموارد
ّ

 ك.ط ،الشكل ،1-1ص .7 ك.ت ،التجربة ،1طرائق عملية مختبرية،ص .34

مالحظات
رج� � �ع � ��ة أس� �ئ� �ل ��ة
ك.ط ،م� � � ا
القسم ،3-1:ص 9
مراجعة أسئلة الفصل،4-1:
 ،22 ،16ص 27
ك.ت ،مراجعة القسم1-1:
رئ��ق
ك.ت ،ال �ت �ج �رب��ة ،1ط� ا
علمية مختبرية ،ص34

ك.م عرض عملي ،ص 11
الشكل ،3-1ص 10
الشكل ،5-1ص 12
الشكل ،7-1ص 14
ك.م ،عرض عملي ،ص 11
ك.ت ،ص 53
ك.ت ،ص 55
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األقسام
)3

تصنيف الما ّدة

)4

العناصر

)5

مراجعة وتقويم

التعليمية
النتاجات
ّ

النقية.
ميز الخليط من
ّ
المادة ّ
 يُ ّالنقية
الكيميائية
اد
يتعرف المو ّ
ّ
ّ
ّ
المستعملة للمختبرات.

-

خليط
نقية
ّ
مادة ّ
مخاليط متجانسة
مخاليط غير متجانسة

يستخدم الجدول الدوري لتسمية
العناصر من خالل رموزها.
يستخدم الجدول الدوري لكتابة
رم� � ��وز ال� �ع� �ن ��اص ��ر م� ��ن خ�ل�ال
اسمها.
يصف ترتيب الجدول الدوري.
اص ال�ت��ي
ي �ض��ع ق��ائ �م��ة ب��ال��خ��و ّ
الالفلزات وأشباه
الفلزات و
ميز
ّ
ّ
تُ ّ
اصها.
ّ
فلزات من خالل خو ّ

-

زمرة
دورة
فلز
ال فلز
شبه فلز

-

-
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المفردات

الزمنية
الخطة
ّ

التعليمية
الموارد
ّ

حصتان
ّ

21
22
22
23
24

حصتان
ّ

حصتان
ّ

ك.م ،عرض عملي ،ص 15
الشكل ،8-1ص 15
الشكل ،9-1ص 16
الشكل ،10-1ص 17
الشكل ،11-1ص 18
الشكل،12-1
الشكل،13-1
الشكل،14-1
الشكل،15-1
الشكل،16-1

ص
ص
ص
ص
ص

مالحظات
تنقية
ك.ت ،ال �ت �ج �رب��ة ّ ،4
الماء ،ص60
ك.ت ،ال�ت�ج�رب��ة  ،5فصل
خليط ،ص65
رج� �ع ��ة أس �ئ �ل��ة
ك.ط ،م� � ا
القسم ،4-1 :ص 24
مرجعة أسئلة الفصل،14:
 ،23 ،21 ،20 ،15ص
27
رج� �ع ��ة أس �ئ �ل��ة
ك.ت ،م� � ا
القسم ،3-1:ص 6

«مراجعة الفصل ف��ي كتاب الطالب ،اختبار
الفصل1من د.ت ،ص 6
الئحة أسئلة لبناء اختبار من د.ت ،ص-22
 ،35ك.ط  ،ص ،27ك.م ،ص 13
متنوعة من ك.ت.
مراجعة ّ
إضافة إلى محتوى “اختبار بعدي” ال�وارد في
هذه الحقيبة.
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االختبار القبلي
�س )1املأ الفراغات الآتية بم�صطلحات علمية منا�سبة:
)1

ألن عدد البروتونات يساوي
الذرة متعادلة
ًّ
كهربائيا؛ ّ
ّ

)2

الرمز الكيميائي لعنصر الهيدروجين ،هو

)3

الرمز الكيميائي لعنصر البوتاسيوم ،هو

........................................................................................................

.......................................................................................................................

..........................................................................................................................

مركب:
�صنف ما ي�أتي �إلى عن�صر �أو
�س)2
ّ
ّ
)1

األوكسجين

)2

الحديد

)3

الماء

)4

ملح الطعام

.........................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

مما ي�أتي:
كل
�س )3اختر الإجابة ال�صحيحة في
ّ
ّ
)1

سمى أصغر جزء من الما ّدة:
ُي ّ

)2

الشحنة الكهربائية لإللكترون والبروتون على التوالي:

		
أ -المرّكب

		
الذرة
ب) ّ

				
أ -الموجبة والسالبة
				
ج) السالبة والموجبة
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ج) الجزيء

ب) االثنتان موجبتان
د) االثنتان سالبتان

د) الماء

)3

الذري  11وعدده الكتلي  ،23هو:
عدد النيوترونات لعنصر الصوديوم الذي عدده ّ

)4

الذرة في:
تتواجد إلكترونات ّ

)5

الذري في الذرة المتعادلة:
ُيمثّل العدد ّ

			
أ) 11

ب) 		13

				
أ) الفراغ حول النواة
				
ج) داخل النواة وخارجها

				
أ) عدد البروتونات
				
ج) عدد النيوترونات

			
ج) 12

د) 10

ب) داخل النواة
مما ذكر
د) ال شيء ّ

ب) عدد اإللكترونات
د) عدد البروتونات واإللكترونات

ال من:
عرف ك ً
�سّ 4
)1

العنصر

.....................................................................................................................................................................................

)2

المرّكب

......................................................................................................................................................................................

)3

البروتون

)4

اإللكترون

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
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خطة القسم األول الكيمياء علم فيزيائي
التغيرات
الصف :العاشر ،المبحث :الكيمياء ،عنوان الفصل :الما ّدة و ّ
عدد الحصص 3 :حصص
التعليمية
النتاجات
ّ
عرف علم الكيمياء.
 -يُ ّ

تقويم المعرفة
السابقة
س )1ما الذرة؟
س )2م� ��ا م� �ك � ّ�ون ��ات
النواة؟

التدريس
التهيئة

اد
اع��رض أم��ام المتعلّمين مجموعة م��ن ال�م�و ّ
الصف؛ قطعة من
المختلفة المتوافرة في غرفة ّ
وكمية من
(البالستيك ،القماش ،ال�م�لاب��س)،
ّ
شجعهم على
ثم ّ
(زيت الطبخ ،أسبرين ،أسيتون)ّ ،
المناقشة ورب��ط علم الكيمياء بالحياة اليومية،
اد ،باإلضافة
واط�ل��ب إليهم تصنيف تلك ال �م �و ّ
�وص��ل معهم
إل��ى تشجيعهم على المناقشة .وت� ّ
استنادا إلى االختالف
اد تصنّف
إلى ّ
ً
أن المو ّ
يائية.
في الخصائص
الكيميائية والفيز ّ
ّ
النشاط

ك� �لّ��ف م �ج �م��وع��ات ال �م �ت �ع �لّ�م �ي��ن إج � � �راء ن �ش��اط
رئ��ق عملية
م��ن ك.ت ،ص  ،34ب�ع�ن�وان :ط� ا
ثم
مختبرية (قياس حجوم السوائل ،الترشيح)ّ ،
اطلب إليهم اإلجابة عن أسئلتها ،ث� ّ�م اعرض
توصلوا إليها أمام زمالئهم.
النتائج التي ّ
التدريس

وظ� � ��ف ال��ش��ك��ل ( )1-1ص  7ل �ت��ذك �ي��ر
 ّاسنا في القياس،
المتعلّمين بوجود حدود لحو ّ
�وس��ع ه��ذه ال�ح��دود وتتيح لنا
وّ
أن األج�ه�زة ت� ّ
كمية.
القيام بقياسات ّ
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التقويم
التكويني
أسئلة النشاط

الختامي
أسئلة التقويم الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
خطأ شائع

بأن الكيميائيات
غالبا ما يعتقد المتعلّمون ّ
ً
اد مصنّعة أو غير طبيعية؛ لذا عليك
مو ّ
أحي ًة
أن ّ
توضح لهم ّ
أن المو ّ
اد جميعهاّ ،
حية ،طبيعية أم مصنعة
كانت أم غير ّ
ثم اطلب إليهم أن
ذات أساس كيميائيّ ،
أي ش��يء يعتقدون أنّ��ه
ي�ح��اول�وا تسمية ّ
مادة كيميائية.
مكون من ّ
غير ّ
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التعليمية
النتاجات
ّ
 يُ��ع� ّ�دد أم�ث�ل��ة ع�ل��ى ف��روعالكيمياء.

14

تقويم المعرفة
السابقة
س )3ما العنصر؟

التدريس
اد ال �م �خ �ت �ل �ف��ة ال��ت��ي أُح��ض��رت
 ّوظ � ��ف ال � �م � �و ّ
�ص��ف بهدف معرفة ت�ن� ّ�وع ف��روع علم
إل��ى ال� ّ
يتوصلوا
الكيمياء ،التي ينبغي للمتعلّمين أن
ّ
إليها:
 فروع علم الكيمياءتختص
 اطلب إلى المتعلّمين إحضار صورّ
ثم اعمل مجلّة حائط تظهر
بعلم الكيمياءّ ،
فروع علم الكيمياء.
 اطلب إلى المتعلّمين تعداد أن �واع البحوثوذك��ر ف��ائ��دت�ه��ا ،ث� ّ�م ناقشهم ف��ي اإلج��اب��ات،
وتوصل معهم إلى أنواع البحوث ،وهي:
ّ
 )1البحث األساسي
 )2البحث التطبيقي
التطور التكنولوجي
)3
ّ
 ق �راءة الخطأ الشائع للمتعلّمين ،ال �وارد فيك.م ،ص .8،9
يتضمن
ملخص للدرس على السبورة،
 كتابة ّّ
أنواع البحوث ،وأقسام علم الكيمياء.
 وظيفة بيتية :كلّف المتعلّمين مراجعة القسموحل األسئلة ،3-1:ص  ،9من ك.ط.
ّ
�ص�ت�ي��ن:
 اع �م��ل ت� �ج ��ارب م�خ�ت�ب�ري��ة ف ��ي ال�ح� ّالثانية والثالثة ،وع��رف المتعلّمين األدو ِ
ات
ّ
المستخدم َة للقياس في المختبر.

التقويم
التكويني

الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
خطأ شائع

أن ال�ع�ل��م
غ��ال� ً�ب��ا م��ا ي�ع�ت�ق��د ال �م �ت �ع �لّ�م��ون ّ
سيان ،وهذا خطأ ،وصوابه
والتكنولوجيا ّ
المستقاة
أن العلم
ّ
يتضمن العلوم والمعرفة ُ
ّ
من فروع العلم األساسية ،مثل البيولوجيا
أما التكنولوجيا فهي
والكيمياء والفيزياءّ ،
التطبيقات العملية لهذه المعرفة.

15

اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻟـﻜـﺘــﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻟﻠﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

التعليمية
النتاجات
ّ

تقويم المعرفة
السابقة

 يُقارن بين البحثين:ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي ،وال� �ت� �ط � ّ�ور
التكنولوجي.

س )4م ��ا ال �م��رّك��ب،
وال� � � �ب � � ��روت � � ��ون،
واإللكترون؟

التدريس
التقويم

عرف علم الكيمياء.
)1
ّ
عدد فروع الكيمياء الستة.
)2
ّ
 )3ق � ��ارن ب �ي��ن ال �ب �ح��ث األس ��اس ��ي وال �ب �ح��ث
التطبيقي.
وحل األسئلة 3-1من كتاب
 مراجعة القسمّ ،الطالب.
 مراجعة القسم 1-1من كتاب التمارين.التوسع
ّ

كلّف المتعلمين كتاب َة بحث من اإلنترنت حول
الصناعات ال�ت��ي تعتمد علم الكيمياء ،مثل:
الطالء الكهربائي ،السبائك ،هدرجة الزيوت.

16

التقويم
التكويني

الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
مالحظــــة

الحصتين :الثانية،
إج� �راء التجربة ف��ي
ّ
والثالثة ،من ك.ت ،ص ،34وتدريبهم
على استخدام أدوات القياس.
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خطة القسم الثاني المادة وخواصـها
التغيرات
الصف :العاشر ،المبحث :الكيمياء ،عنوان الفصل :الما ّدة و ّ
عدد الحصص 3 :حصص
التعليمية
النتاجات
ّ
يائية
اص الفيز ّ
 يُ ّميز الخو ّ
الكيميائية
اص
ّ
من ال�خ�و ّ
للمادة.
ّ
المادة:
 يُقارن بين حاالتّ
الصلبة
الغازية والسائلة و ُّ
من ناحية جزئية.

تقويم المعرفة
السابقة
عدد فروع علم
سّ )1
الكيمياء.

التدريس
التهيئة

�س كتلة ال �ب��ال��ون وه��و ف ��ارغ م��ن ال �ه �واء ،ث� ّ�م
ق� ْ
�س ك�ت�ل��ة إن ��اء وه��و
�س ك�ت�ل�ت��ه ،ث � ّ�م ق � ْ
ان�ف�خ��ه وق � ْ
�س كتلته ،ث� ّ�م اطلب
ف��ارغ ،ث� ّ�م ام�لأه بالماء وق� ْ
إل��ى المتعلّمين تسجيل القراءتين واسألهم عن
وتوصل معهم إلى
سبب االختالف ،وناقشهم
ّ
أن للهواء والماء كتلة؛ لذلك يزداد وزن البالون
ّ
واإلن��اء .إضافة إل��ى ذل��ك اطلب إليهم تعريف
اصها.
ّ
المادة ،وذكر خو ّ
النشاط

�س��م المتعلّمين مجموعات،
ورق��ة العمل :1ق� ّ
واط�ل��ب إل��ى ك� ّ�ل منها إج �راء النشاط واإلج��اب��ة
كل
ثم اعرض نتائج ّ
عن األسئلة ال�واردة فيهّ ،
مجموعة أمام المجموعات األخرى.
إجراء التجربة  3من ك.ت ،ص ،55وعنوانها:
تغير كيميائي.
االستدالل على حدوث ّ
التدريس

توصلوا
 ناقش المتعلّمين ف��ي النتائج التيّ
ثم أشركهم في
إليها من خالل تنفيذ النشاطّ ،
وتوصل
اإلجابة عن األسئلة عند العرض،
ّ
للمادة،
اص مختلفة
معهم إلى ّ
ّ
أن هناك خو ّ
المادة ،مثل:
قسم منها ال يعتمد على كمية
ّ
كميتها،
درج��ة الغليان ،وآخ��ر يعتمد على ّ
ررة.
مثل :الح ا
18

التقويم
التكويني

الختامي

رج� �ع ��ة ن �ت��ائ��ج
ف ��ي أث� �ن ��اء م� � ا
النشاطات

أسئلة مراجعة القسم ،ك ط.

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
فكرة مفيدة للتعليم

ك م ،ص14، 13 ، 12 ، 11 ،10
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التعليمية
النتاجات
ّ
�ادة
 يُ �ص �نّ��ف ت �غ� ّ�ي �رات ال �م� ّإلى فيزيائية وكيميائية.

تقويم المعرفة
السابقة
ا
س )2ص � �نّ� ��ف ك�ل� ً
م� ّ�م��ا ي��أت��ي إل��ى
أبحاث أساسية
وتطبيقية:
أ) ت � �ص � �ن � �ي� ��ع
رق� � � � ��ائ� � � � ��ق
ج � � � ��دي � � � ��دة
للحا سوب
أُع� � � � � � � � � ّ�دت
ل � � � � �زي� � � � ��ادة
سرعته.

التدريس
-

-

-

-

-
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وظ ��ف الشكل ( ،)3-1وت��أ ّك��د م��ن معرفة
ّ
�أن ال �ن �م��اذج ال�م�س�ت�خ��دم��ة هي
المتعلّمين ب � ّ
ثم
لتمثيل ال� � ّ
�ذرات وال�ع�ن��اص��ر وال�م��رّك�ب��اتّ ،
اطلب إليهم أن يقارنوا بين هذه النماذج.
لتعرف
وظ��ف الشكل ( ،)5-1ص 12؛
ّ
ّ
�ادة وح��رك��ة ج�زي�ئ��ات ال �م��اء في
ح ��االت ال �م� ّ
ك� ّ�ل ح��ال��ة ،ث� ّ�م اطلب إل��ى المتعلّمين كتابة
المادة الثالث.
خصائص الماء في حاالت
ّ
�رق ورقة
ثم اح� ْ
�ام المتعلّمين ورق��ةّ ،
م� ّ�زق أم� َ
ر
تغي ًا
أخ��رى ،واس��أل�ه��مّ :
أي العملتين تمثّل ّ
ثم ناقش
تغي ًا
أيهما تمثّل ّ
فيزيائيًّا ،و ّ
ر كيميائيًّاّ ،
ودونها على السبورة.
إجاباتهم ّ
يطا من المغنيسيوم،
أمام المتعلّمين شر ً
احرق َ
واط�ل��ب إليهم تفسير ش� ّ�دة ال�ض��وء الصادر
نتيجة ال �ح��رق ،ث� ّ�م اط ��رح عليهم السؤالين
رف��ق ال �ت �غ� ّ�ي �ر ِ
الكيميائي َة
ات
اآلت �ي �ي��ن :ه��ل ي � ا
ّ
ررة؟ هل التفاعل منتج
تغير في الح ا
جميعها ّ
للطاقة أم مستهلك لها؟
كلّف المتعلّمين َّ
حل أسئلة مراجعة القسم،
 ،3-1ص .18
ر للمتعلّمين فكرة مفيدة للتعلّم ،من ك.م،
اق أ
ص ،14 ،13 ،12 ،11 ،10ث� ّ�م ناقشهم
فيها.

التقويم
التكويني

الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
مالحظــــة
المادة
اص
خصص
ّ
الحصة الثانية لخو ّ
ّ
تُ ّ
الحصة الثالثة
أم��ا
وتغيراتها الفيز ّ
ّ
يائيةّ ،
ّ
رت�ه��ا
�ادة وت�غ� ّ�ي� ا
اص ال� �م � ّ
�ص��ص ل� �خ� �و ّ
ف�ت�خ� ّ
الكيميائية.
ّ
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التعليمية
النتاجات
ّ
 ي � � �ت � � �ع� � � ّ�رف ال� � �ت� � �غ � � ّ�ي� � �راتال �ف �ي �زي��ائ� ّ�ي��ة وال�ك�ي�م�ي��ائ� ّ�ي��ة
تغير في
التي يصاحبها ّ
الطاقة.

تقويم المعرفة
السابقة
ب) اك� �ت� �ش ��اف
التفلون.
ج) اك� �ت� �ش ��اف
ع� � � � �ل � � � ��اج
ل� � � �م � � ��رض
السرطان.

التدريس
المادة على
اص
 ّّ
لخص في نهاية الدرس خو ّ
السبورة.
ّ
التقويم

أي �ه��ا
سّ )1
أي ال �ت �غ� ّ�ي �رات اآلت �ي��ة ف �ي �زي��ائ �ي��ة ،و ّ
كيميائية:
صهر قطعة من الزبدة ,حرق جزع شجرة,
الفخار ،انصهار الجليد ،احتراق
كسر ّ
محرك السيارات.
البترول في
ّ
المادة
س )2قارن بين حركة الجزيئات لحاالت
ّ
الثالث.

التوسع

الفلزات
كلّف المتعلّمين كتاب َة تقرير عن صدأ
ّ
وكيفية معالجته.
ّ

22

التقويم
التكويني

الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
إجراء التجربة  ،3من ك.ت ،ص.55
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أوراق العمل
ورقة العمل رقم ()1
اص الما ّدة
عنوان النشاط :خو ّ

المادة أو ال تعتمد عليها.
المادة التي تعتمد على كمية
اص
ّ
ّ
النواتج التعليميةّ :
تعرف خو ّ
ررة عدد ،2حامل
ررة ،لهب بنزن عدد  ،2ميزان ح ا
األدوات والموا ّد :كأس زجاجي عدد  ،2ماء ،مصدر ح ا
ثالثي عدد  ،2ساعة توقيت.
خطوات إجراء النشاط

)1
)2
)3
)4

ضع  100 mlمن الماء في الكأس األول ،و  400 mlفي الكأس اآلخر.
خاص به.
كل كأس على حامل ثالثي
ضع ّ
ّ
سجل درجة
ثم ضع ميزان ح ا
ررة في ّ
ّ
ثم ّ
كل كأس حتى غليان الماءّ ،
سخن الكأسين على لهب بنزنّ ،
ال عن تسجيل مالحظاتك.
الح ا
ررة التي يغلي عليها الماء في الكأسين ،فض ً
ال،
أي الكميتين تغلي أو ً
ّ
سجل ّ
ثم ّ
قدر باستخدام ساعة التوقيت الزمن ال�لازم لبدء غليان الماءّ ،
كل كأس.
باإلضافة إلى تسجيل زمن بداية الغليان في ّ

النتائج

)1

ررة يغلي الماء في الكأسين؟
أي درجة ح ا
عند ّ

.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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)2

فسر ذلك.
هل ّ
المدة الزمنية لغليان الماء في الكأسين نفسها؟ ّ
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

)3

المادة أم ال؟
هل تعتمد درجة غليان الماء على كمية
ّ
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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خطة القسم الثالث تصنيف المادة
التغيرات
الصف :العاشر ،المبحث :الكيمياء ،عنوان الفصل :الما ّدة و ّ
حصتان
عدد الحصصّ :
النتاجات
التعليمية
ّ
 يُ�م� ّ�ي��ز الخليط منالنقية.
ّ
المادة ّ

تقويم المعرفة السابقة
س )1ما مفهوم الخليط؟

التدريس
التهيئة

اد
اع��رض على المتعلّمين مجموعة م��ن ال�م�و ّ
تمثل مخاليط متجانسة وأخرى غير متجانسة،
مثل :محلول الس ّكر ,مشروب غ��ازي ,حليب،
ثم اطلب إليهم
الزيت  +الماء ،سبائك معدنيةّ ،
اد إلى مخاليط متجانسة ومخاليط
تصنيف المو ّ
مع ِذكر األساس الذي اعتمدوا
غير متجانسةَ ،
عليه في عملية التصنيف.
النشاط

اعرض مخطط الشكل  ،8-1ك ط ،ص ،15
ثم ناقش
ودع المتعلّمين يسجلون مالحظاتهمّ ،
�وص�ل�وا إل�ي��ه ،واس��أل�ه��م عن
المجموعات فيما ت� ّ
الذرات والجزيئات في هذا المخطط.
موقع ّ

التدريس

مع
وظف الشكل ،8-1ص ،15
 ّوتوصل َ
ّ
المادة تصنّف إلى:
أن
المتعلّمين إلى ّ
ّ
نقية يمكن تفكيكها بطرائق كيميائية
م� ّ
�ادة ّ
عادية ،ومخاليط قد تكون متجانسة أو غير
متجانسة.

26

التقويم
التكويني

الختامي

من خالل اإلجابة عن أسئلة
النشاط

رج� �ع ��ة ال �ف �ص��ل،
أس� �ئ� �ل ��ة م� � ا
 ،8-6ص 24

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
مالحظــــة

الحصة الثانية،
إج�راء التجربة ( )5في
ّ
وعنوانها :فصل المخاليط ،من ك.ت،
ص.65
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النتاجات
التعليمية
ّ
اد
 ي � �ت � �ع� � ّ�رف ال� � �م� � �و ّالنقية
ال�ك�ي�م�ي��ائ� ّ�ي��ة
ّ
ال� �م� �س� �ت� �ع� �م� �ل ��ة ف��ي
المختبرات.

تقويم المعرفة السابقة
اص
سّ )2
عدد بعض الخو ّ
يائية للماء.
الفيز ّ

التدريس
-

-

-

-

-
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ثم كلّفهم إجراء
ّ
قسم المتعلمين مجموعاتّ ،
التجربة ( ،)5وعنوانها :فصل المخاليط،
م ��ن ك.ت ،ص ،65ث � ّ�م اط �ل��ب إل ��ى ك� ّ�ل
توصلت إليها
مجموعة عرض النتائج التي ّ
أم��ام المجموعات األخ��رى ،وتعبئة الجدول
الوارد ص  ،66من ك.ت.
وظ� ��ف ال� �ش� �ك ��ل ،9-1ص 16؛ ل�ي�ت�ع� ّ�رف
ّ
المتعلّمون طرائق فصل المخاليط واألجهزة
ال �م �س �ت �خ��دم��ة ل ��ذل ��ك ،م� �ث ��ل :ج� �ه ��از ال �ط��رد
مكونات الدم.
المركزي المستخدم لفصل ّ
وظ� ��ف ال� �ش� �ك ��ل ،10-1ك.ط ،ص ،17
مع
�وص��ل َ
أو أج� �راء التجربة إن أم�ك��ن ،وت� ّ
أن ال �ت �ح �ل �ي��ل ال �ك �ه �رب��ائ��ي
ال �م �ت �ع �لّ�م �ي��ن إل� ��ى ّ
ماهيته بتحليله إلى هيدروجين
غير
ّ
للماء يُ ّ
وأكسجين.
ليستدل المتعلّمون
وظ��ف الشكل 11-1؛
ّ
ّ
الكيميائية ،والنسب
المادة
على مفهوم نقاوة
ّ
ّ
المئوية للشوائب.
اطلب إلى المتعلّمين قراءة :القراءة العلمية،
ص .19
�ص��ة أف �ك��ار ال ��درس
ل� ّ
�خ��ص ف��ي ن �ه��اي��ة ال �ح� ّ
جميعها على السبورة.
حل أسئلة مراجعة القسم،
كلّف المتعلمين ّ
ص  ،18ومراجعة الفصل ،ص ( 26س،6
.)24

التقويم
التكويني

الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
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اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

النتاجات
التعليمية
ّ

ﻟـﻜـﺘــﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻟﻠﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

تقويم المعرفة السابقة
س )3هل احتراق الوقود في
تغير
م �ح� ّ�رك ال�س�ي��ارة ّ
كيميائي أم فيزيائي؟

التدريس
التقويم

النقية؟
ميز بين الخليط والمو ّ
اد ّ
سّ )1
س )2هل يمكن فصل العناصر أم ال؟
اص ال �ف �ي �زي��ائ� ّ�ي��ة
س )3م ��ا ال� �ف ��رق ب �ي��ن ال � �خ � �و ّ
الكيميائية؟
و
ّ
ٍّ
س )4أع ��ط م �ث��ا ً
اص
أل ع �ل��ى ك ��ل م ��ن :ال �خ �و ّ
الكيميائية.
يائية و
ّ
الفيز ّ
أي �ه��ا
سّ )5
أي ال �ت �غ �ي �رات اآلت��ي��ة ف �ي �زي��ائ��ي ،و ّ
كيميائي؟
أ) تمزيق ورقة.
ب) صهر قطعة من الشمع
التوسع
ّ

كلّف المتعلّمين كتابة تقرير عن مكونات شراب
غازي.
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التقويم
التكويني

الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
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اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻟـﻜـﺘــﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻟﻠﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

خطة القسم الرابع العناصر
التغيرات
الصف :العاشر ،المبحث :الكيمياء ،عنوان الفصل :الما ّدة و ّ
حصتان
عدد الحصصّ :
النتاجات
التعليمية
ّ
 ي �س �ت �خ��دم ال��ج��دولال� � � � ��دوري ل�ت�س�م�ي��ة
ال� � �ع� � �ن � ��اص � ��ر م ��ن
خالل رموزها.

تقويم المعرفة السابقة
ميز المخاليط
س )1كيف تُ ّ
ال�م�ت�ج��ان�س��ة م��ن غير
المتجانسة؟

التدريس
التهيئة

�ط��ا ل �ل �ج��دول ال ��دوري
اع ��رض ش�ف��اف��ة أو م�خ�ط� ً
ثم اطلب إلى المتعلّمين أن يالحظوا
للعناصرّ ،
ثم
العناصر الموجودة على شكل دورات وزمرّ ،
تعرف اسم ورمز العنصر والدورة
اطلب إليهم ّ
والزمرة للعناصر المألوفة لديهم.
النشاط

وظ��ف الجدول ( ،)1-1والشكل ()12-1
 ّص ،21 ،20ودع المتعلّمين يربطوا بين
وزع
االس� ��م ال �ح��دي��ث للعنصر ورم� � �زه ،ث � ّ�م ّ
عليهم نسخه من الجدول الدوري إن أمكن،
يحددوا الزمر والدورات في
واطلب إليهم أن ّ
ثم تسجيل المالحظات من خالل
الجدولّ ،
طرح األسئلة اآلتية:
س )1لماذا رتّبت العناصر على شكل جدول؟
س )2م��اذا يطلق على ترتيب العناصر في
الجدول الدوري أفقيًّا وعموديُّا؟
س )3م��ا ال�خ�ص��ائ��ص المشتركة ع�ب��ر ال ��دورة
والزمرة الواحدة؟
التدريس

 دع مجاميع المتعلّمين تشترك في اإلجابةع��ن األس �ئ �ل��ة ال �م �ط��روح��ة م��ن خ�ل�ال تنفيذ
وتوصل معهم إلى ما يأتي:
النشاط،
ّ
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التقويم
التكويني
أسئلة النشاط

الختامي
 مراجعة القسم (،)3-1من أسئلة ( )4-1ك.ط،
ص 24

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
خطأ شائع

يعتقد المتعلّمون في كثير من األحيان
أن ال �ف �ل� ّ�زات جميعها م�ت�ش��اب�ه��ة ،وألنّ �ه��م
ّ
يتغير بسبب الصدأ ،فهم
ألفوا ّ
أن الحديد ّ
الفلزات جميعها تصدأ؛ لذا
أن
ّ
يعتقدون ّ
الفلزات
أن تعريف
ّ
عليك أن تُ ّ
وضح لهم ّ
اصها الوظيفية وليس فقط
يعتمد على خو ّ
على مظهرها.
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اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
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النتاجات
التعليمية
ّ
 ي �س �ت �خ��دم ال��ج��دولال� � � � � ��دوري ل �ك �ت��اب��ة
رموز العناصر من
خالل أسمائها.
 ي� � �ص�� ��ف ت � �رت � �ي� ��بالجدول الدوري.

التدريس

تقويم المعرفة السابقة
اص
س )2ما الفرق بين الخو ّ
اص
ال�ف�ي�زي��ائ� ّ�ي��ة وال �خ �و ّ
الكيميائية؟
ّ

-

-

-
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• وض �ع��ت ال �ع �ن��اص��ر ف ��ي ج� ��دول ل�غ��رض
تنظيمها ،وهناك اختالف في خصائص
العناصر عبر الدورة الواحدة.
اص
• ع �ن��اص��ر ال ��زم� �رة ال� �واح ��دة ل �ه��ا ال �خ �و ّ
الكيميائية نفسها.
ّ
• ع� �ن ��اص ��ر ال � �ف � �ل� � ّ�زات أك� �ث ��ر ت� � �واج � � ً�دا م��ن
الفلزات تقع على يمين
الالفلزات ،كما أن ّ
ّ
الالفلزات على يساره.
الجدول الدوري و
ّ
�وص��ل م��ن خ�ل�ال ال�م�ن��اق�ش��ة وال �ح �وار إل��ى
ت� ّ
الفلزات وال�لاف�ل� ّ�زات؛ وذلك
اص ك� ّ�ل من
ّ
خ �و ّ
بإعطاء أمثلة مألوفة للمتعلّمين عن مرّكبات
فلزية ومرّكبات ال فلزية.
مع المتعلّمين إلى خصائص أشباه
توصل َ
ّ
الفلزات ،وسبب التسمية بهذا االسم.
ّ
اطلب إلى المتعلّمين تفسير سبب استخدام
ال� �غ ��ازات ال�ن�ب�ي�ل��ة ل�ص�ن��ع الف �ت��ات ال�م�ح�لات
وأرقامات الدعايات.
اطلب إلى المتعلّمين قراءة القراءة العلمية،
ص .25
السبورة في نهاية
ّ
لخص أفكار الدرس على ّ
الدرس.
رج �ع��ة
ك� �لّ���ف ال �م �ت �ع �ل �م �ي��ن ح�� � َّ�ل أس� �ئ� �ل ��ة م � ا
ال �ف �ص��ل،23 ،21 ،20 ،18 ،15 ،14:
ص .27

التقويم
التكويني

الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
مالحظــــة
الحصة الثانية بأنواع العناصر ،ص
تبدأ
ّ
.21
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اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻟـﻜـﺘــﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻟﻠﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

النتاجات
التعليمية
ّ
 ي � � � �ض� � � ��ع ق � ��ائ� � �م � ��ةاص ال �ت��ي
ب� ��ال � �خ � �و ّ
تُ � �م� � ّ�ي� ��ز ال � �ف � �ل� � ّ�زات
وال�لاف �ل� ّ�زات وأشباه
الفلزات من خالل
ّ
اصها.
خو ّ

تقويم المعرفة السابقة
س )3م���ا ال �ع �ن �ص��ر؟ وم��ا
المرّكب؟

التدريس
التقويم
)1
)2

�ص ��ف األف� �ق ��ي ل �ل �ع �ن��اص��ر في
يُ ��دع ��ى ال � ّ
الجدول الدوري ...........................................
يُدعى العمود الرأسي في الجدول الدوري

......................................................................

الفلزات على
تقع
ّ
الجدول الدوري.
تُصنّف الغازات النبيلة ضمن

)3

........................................

)4

..................

.......................................................................

)5

ررة
جيدة التوصيل للح ا
تُدعى العناصر ّ
والكهرباء بـِ .................................................

التوسع
ّ

كلّف المتعلّمين كتاب َة تقرير عن الغازات النبيلة
المستخدمة في مناطيد الرصد الجوي.
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التقويم
التكويني

الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
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اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻟـﻜـﺘــﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻟﻠﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

مراجعة الفصل األول
وتغيراتها.
• الكيمياء :العلم الذي يُعنى بدراسة تركيب
ّ
اصها ّ
المادة وبنيتها وخو ّ
محدد وتستعمل في عملية كيميائية أو تنتج
مادة لها تركيب
• الما ّدة
الكيميائيةّ :
ّ
كل ّ
ّ
منها.
ز وله كتلة وحجم.
حي ًا
• الما ّدةّ :
كل شيء يشغل ّ
الذرات والجزيئات العناصر والمرّكبات.
• تُؤلّف ّ
اصه جميعها.
• الذرة :أصغر جسيم من العنصر؛ حيث تحتفظ بخو ّ
الذرات.
• العنصرّ :
مادة ّ
نقية تحتوي على نوع واحد من ّ
معينة.
• المرّكبّ :
مادة تتألّف من نوعين أو أكثر من العناصر المرتبطة كيميائيًّا بنسب ّ
• يمكن أن تستعمل الطرائق العلمية في البحوث األساسية والتطبيقية.
الجاد
يتم نتيجة البحث
• تتم بعض االكتشافات
ّ
ّ
العلمية من غير قصد ،وبعضها اآلخر ّ
لتلبية حاجة ما ،ويُدعى البحث التطبيقي.
• كثير من وسائل الراحة التي نستمتع بها اليوم تطبيقات تقنية للكيمياء.
الصلبة ،والسائلة ،والغازية.
• الحاالت الثالث المألوفة
للمادة ،هيُّ :
ّ
المادة.
وكمية
المادة الموجودة ،مثل :الحجم ،والكتلة،
كمية
ّ
ّ
ّ
اص تعتمد على ّ
• هناك خو ّ
المادة ،مثل :درجة االنصهار والغليان ،والكثافة،
اص ال تعتمد على كمية
ّ
• هناك خو ّ
ررة.
والقدرة على توصيل الكهرباء والح ا
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المادة.
يائية من غير التغيير في تركيب
ّ
اص الفيز ّ
• يمكن مالحظة الخو ّ
التحول إلى
اد األخرى أو
الكيميائية قدرة
اص
مع المو ّ
ّ
ّ
المادة على االتحاد َ
• تصف الخو ّ
ّ
اد جديدة.
مو ّ
الكيميائية.
يائية و
ّ
اص الفيز ّ
• قد تؤثر الظروف الخار ّ
جية في الخو ّ
مادتين كيميائيتين أو أكثر بنسب مختلفة.
• المخلوط :مزيج متجانس من ّ
أبسط منها.
نقية
َ
• ال يمكن تجزئة العناصر إلى مو ّ
اد ّ
التبخر ،الترشيح ،ال�ت��روي��ق ،الطرد
• يمكن فصل المخاليط بطرائق فيزيائية ،مثل:
ّ
المركزي ،االستشراب الورقي.
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اختـبــار بـعـدي
�س� )1ضع دائرة حول رمز الإجابة ال�صحيحة:
 )1الكيمياء علم:
			
أ ) بيولوجي
			
الحية
يهتم باألشياء ّ
ج) ّ

ب ) فيزيائي
يهتم بدراسة الكهرباء
د) ّ

الصف األفقي للعناصر في الجدول الدوري بـِ:
ُ )2يدعى ّ
أ ) الزمرة 			
			
ج) العناصر النبيلة

كيميائيا:
ر
تغي ًا
ًّ
أي العمليات اآلتية ُتع ّد ّ
ّ )3
			
أ ) تسخين حتى الغليان
			
ج) حرق في الهواء

ب ) الدورة
د) الزمرة والدورة

ب ) تذويب في كحول
د ) قطع (شيء) إلى قطعتين

كل مرّكب كيميائي نقي من عنصرين أو أكثر؛ بحيث:
 )4يتألّف ّ
أ ) ي ّتحدان كيميائيًّا
تغير فيزيائي
ب ) ال يمكن فصلهما بوساطة ّ
ج) ال يمكن فصلهما
بأي نسبة
د ) م ّتحدان ّ
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كتغير فيزيائي �أم كيميائي:
ال من الآتي
�س� )2صنف ك ً
ّ
 )1انصهار الجليد

....................................................................................................................................................................

 )2تمزيق ورقة

...........................................................................................................................................................................

 )3صدأ الحديد

............................................................................................................................................................................

 )4هضم الطعام

..........................................................................................................................................................................

�س� )3أكمل الفراغ بما ينا�سبه.
الصف األفقي للعناصر في الجدول الدوري بـِ
 )1يدعى ّ

................................................................

الجيد للكهربائي والحرارة ،هي
 )2العناصر ذات التوصيل
ّ

...........................................................

الفلزات في الحالة
 )3عند درجة حرارة الغرفة ،تكون معظم
ّ

......................................................

 )4تدعى قدرة الما ّدة على الطرق أو السحب في صفائح رقيقة بـِ

....................................

41

اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻟـﻜـﺘــﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻟﻠﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

اختـبــار بـعـدي
�س )4ا�ستعمل الجدول ال��دوري لتحديد رقم الزمرة ،ورقم
الدورة ،للعنا�صر الآتية:
Cl )1

....................................................................................................................................................................................................

Mg )2

Fe )3
Al )4

.................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

�س� :5ضـع عالمـة (�صح)� أو عـالمـة (خط�أ)� أمام ما ي�أتي:
غير من تركيبها.
التغير الفيزيائي حالة
 )1يتناول
ّ
المادة ويُ ّ
ّ
التغير الفيزيائي.
 )2انصهار الثلج والشمع من األمثلة على
ّ

تغيرات فيزيائية.
 )3قطع األخشاب وثني المعادن وصدأ الحديد ،كلّها ّ
فتغير كيميائي.
أما طحن السكر ّ
 )4ذوبان ملح الطعام في الماء ّ
تغير فيزيائيّ ،
اد جديدة.
تغير كيميائي ال ينتج منه مو ّ
 )5حرق قطعة من الورق ّ
تتكون مادة لونها بني داكن لها طعم الس ّكر نفسه.
 )6عند حرق السكرّ ،
فتغير كيميائي.
أما ّ
تبخر الماء ّ
 )7انصهار الثلج ّ
تغير فيزيائيّ ،
ر كيميائيًّا.
تغي ًا
 )8يُ ّ
عد تكاثف بخار الماء في السحب إلى مطر ّ

عد
 )9يُ ّ
عد
 )10يُ ّ

مادته ،وليس في تركيبها.
تغي ًا
ر في مظهر ّ
ذوبان ملح الطعام في الماء ّ
ر كيميائيًّا.
تغي ًا
انصهار الشمع
وتحوله إلى قطرات سائلة ّ
ّ

المادة أو مظهرها.
التغير الفيزيائي في شكل
 )11ال يؤثر
ّ
ّ
ر كيميائيًّا.
تغي ًا
تحول
ّ
 )12يُ ّ
المادة من حالة إلى أخرى ّ
عد ّ

اد جديدة عند حدوث تفاعل كيميائي.
 )13نحصل على مو ّ
المادة جميعها من نوع واحد.
ر على
التغيرات التي تط أ
ّ
ّ )14
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ورقة العمل ()1

خطة القسم الثالث
ورقة العمل ()2

خطة القسم الرابع

مراجعة الفصل الثاني
االختبار البعدي

ّ
ملخص الفصل الثاني
مهم ًّ
مهم في األنشطة جميعها؛
جدا في المجاالت البشرية جميعها ،ولتطبيقاتها أثر ّ
للقياسات دور ّ

سلبا في القياسات كلّها.
حيث ّ
إن عدم إجراء القياسات الدقيقة يؤثر ً

الفرضيات وصياغة
يتناول هذا الفصل خطوات المنهج العلمي؛ كالمالحظة وجمع البيانات وتكوين
ّ

عدة،
بين الوحدات
النظرّية للوصول إلى القانون
الدولية  SIفي القياسات لمفاهيم ّ
ّ
الموحد ،كذلك يُ ّ
ّ
المئوية
مثل الكتلة ،الحجم ،الكثافة ،...،باستخدام معامل التحويل ،كما يصف الدقة والضبط والنسبة
ّ

ياضية باستخدام الترميز
المعنوية ،إو�جراء الحسابات
مع األرقام
للخطأ،
الكيميائية الر ّ
ّ
ّ
ّ
وكيفية التعامل َ
كميتين.
العلمي،
وتعرف التناسب الطردي والعكسي بين ّ
ّ

وقد جاءت محتويات الفصل في أربعة أقسام ،كما يأتي:
القسم األول

المنهج العلمي.

القسم الثاني

وحدات القياس.

القسم الثالث

الدقة والضبط.

القسم الرابع

المعنوية والتناسب.
األرقام
ّ
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ّ
الملخص العلمي لألقسام
ملخ�ص الق�سم الأول
ّ
المنهج العلمي

لحل المشكالت المطروحة لموضوع البحث بخطوات متسلسلة؛
المنهج العلمي هو األسلوب المنطقي ّ
الفرضيات واختبارها وتحليل البيانات واستخالص النتائج ونشرها
المالحظة وط��رح السؤال ووض��ع
ّ
للوصول إلى النظرّية.

ملخ�ص الق�سم الثاني
ّ
وحدات القياس

اليومية ،والوحدات
مجرد أرقام ،حتى في حياتنا
كمية وليس
ّ
القياس أساس العلوم كلّها؛ إذ هو معلومات ّ
ّ
القوة التي تُقاس بوحدة النيوتن ،والكتلة التي
الكمية ليس لها معنى إال بإلحاقها بوحدة ّ
ّ
معينة ،مثلّ :
بأن العلماء جميعهم اتّفقوا في عام  1960على النظام الدولي للوحدات
علما ّ
تُقاس بوحدة الكيلو غرامً .
أما الوحدات المشتقة منه فناتجة من عملية
المتكون من سبع وحدات
،SI
ّ
أساسية ،منها الكتلة والطولّ ،
ّ
األساسية ،مثل وحدة الحجم  m3والكثافة  ،g/cm3باإلضافة إلى أنه يمكن
الضرب أو القسمة للوحدات
ّ
ستخرجة بين وحدتين مختلفتين لتحويل وحدة إلى أخرى.
الم
َ
استعمال معامالت التحويل إليجاد النسبة ُ

4

ملخ�ص الق�سم الثالث
ّ
الدقة والضبط

وضح ضبط القياس مدى التقارب
بين الدقة مدى قرب القياس من القيمة الصحيحة أو المقبولة ،بينما يُ ّ
تُ ّ
معدل القياس بجمع أرقام القياسات وتقسيمها على عددها اإلجمالي،
عين ّ
بين نتائج القياسات ،كما يُ ّ
فإن حساب
فض ً
دائما بعض األخطاء وتكون نتائج القياسات غير مؤ ّكدة؛ لذلك ّ
ال عن أنه يحصل ً
يتم
النسبة
ّ
المئوية للخطأ ود ّقة النتائج تتوقف على مهارات الشخص الذي يقيس ،وثبات الظروف التي ّ
فيها القياس ،ونوع األدوات المستعملة في القياس.

ملخ�ص الق�سم الرابع
ّ
المعنوية والتناسب
األرقام
ّ

متضمنة األرق��ام المؤ ّكدة جميعها،
معنوية
المقاسة في المجال العلمي على شكل أرق��ام
تُ ّ
ّ
ّ
قدم القيمة ُ
مقدرة وغير مؤ ّكدة ،وهناك عدد من القواعد يجب اعتمادها لتحديد عدد
مضا ًفا إليها منزلة واحدة أخيرة ّ
الحسابية
المعنوية لألعداد المشتملة على األصفار ،وعند استعمال اآللة الحاسبة للعمليات
األرق��ام
ّ
ّ
عددا من القواعد
مما
تتضمن األجوبة الصادرة منازل
تتحمله دقة القياس؛ لذلك تستعمل ً
ّ
ّ
رقمية أكثر ّ
ّ
المعنوية،
كيفية إجراء عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة باألرقام
لتقريب األعداد ،و ً
ّ
بين ّ
أيضا تُ ّ
بين التناسب الطردي
حل المسائل
وضح ّ
وكيفية كتابة األعداد بطريقة الترميز العلمي ،وتُ ّ
النموذجية ،وتُ ّ
ّ
ّ
ياضية والرسم البياني.
كميتين باستعمال المعادلة الر ّ
والعكسي بين ّ
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خطة الفصل الثاني
العلمي ،المبحث :الكيمياء ،عنوان الفصل :القياسات والحسابات
الصف :العاشر
ّ
حصة
عدد الحصصّ 11 :
التعليمية
النتاجات
ّ

األقسام
)1

المنهج العلمي

 ي� �ص ��ف ال � �ه� ��دف م� ��ن ال �م �ن �ه��جالعلمي.
الكمية من
ميز المالحظات
ّ
 يُ ّالنوعية.
المالحظات
ّ
 ي�ص��ف ال �ف��رق ب�ي��ن ال�ف��رض� ّ�ي��اتوالنظريات والنماذج.

-

المنهج العلمي
الفرضية
ّ
النظرّية
النظام
النموذج

)2

وحدات القياس

يُ�م� ّ�ي��ز ال�ك�م� ّ�ي��ة م��ن ال��وح��دة من
معيار القياس.
�اص��ة
يُ �س� ّ�م��ي وح � ��دات  SIال �خ� ّ
بالطول والكتلة والوقت والحجم
والكثافة.
ميز الوزن من الكتلة.
يُ ّ
يجري حسابات الكثافة.
نص المعادلة إلى معامل
يحول ّ
ّ
تحويل.

-

النظام الدولي للوحدات
الوحدة المشتقة
الوزن
الحجم
الكثافة
الكمية
ّ
الكتلة
معامل التحويل

)3

الدقة والضبط

-

-

6

المفردات

ميز الد ّقة من الضبط.
 يُ ّالمئوية للخطأ.
يتعرف النسبة
ّ
ّ

 الدقة الضبطالمئوية للخطأ
 النسبةّ

الزمنية
الخطة
ّ

التعليمية
الموارد
ّ

 ك م ،عرض عملي ،ص .29 ال�ش�ك�لان 2-2 :و  3-2م��ن ك ط ،ص31-30

رج �ع��ة ال�ق�س��م:
 ك ط ،م � ا ،1-2ص.31
رج� �ع ��ة أس �ئ �ل��ة
 ك ط ،م� � االفصل ،1-2 :س،16
ص.59
رج �ع��ة ال�ق�س��م:
 ك ت ،م � ا ،1-2ص.16

 3حصص

 ك.م ،عرض عملي)37 ،32 ، ك ط ،األش� �ك���ال،3-2 ،2-2 ،1-2 :ص.35 ،34 ،33
 -ك ط ،نشاط عملي ،ص .38

 مراجعة أسئلة الفصل:،32-30 ،15
ص.60-59
رج� �ع ��ة أس �ئ �ل��ة
 ك ط /م� � االقسم ،2-2 :ص.41
رج �ع��ة ال�ق�س��م:
 ك ت ،م � ا.2-2

حصتان
ّ

حصتان
ّ

-

الشكل  ،8-2ك ط ،ص.43
الشكل  ،9-2ك ط ،ص.45
ك ت ،التجربة  ،6ص.68
اإلنترنت.

مالحظات

-

رج � �ع� ��ة ال �ق �س��م
ك ط م� � ا
السؤال .7
ك ت األس �ئ �ل��ة 2,6,8
ص .22
رج��ع��ة ال�ف�ص��ل
ك ط م�� ا
األسئلة .35 ،16
ك ط التمارين التطبيقية
ص .44
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األقسام
)4

األرق������������������������ام
���وي����ة
ال����م����ع����ن� ّ

والتناسب

-

)4

8

مراجعة وتقويم

التعليمية
النتاجات
ّ

�وي��ة
يُ� �ح � ّ�دد ع ��دد األرق � ��ام ال�م�ع�ن� ّ
للقياسات.
يُ� �ج ��ري ال �ع �م �ل� ّ�ي��ات ال �ري��اض� ّ�ي��ة
معنوية.
أرقاما
المتضمنة
ّ
ً
ّ
يُ �ح� ّ�ول ال�ق�ي��اس��ات إل��ى الترميز
العلمي.
يُ �م� ّ�ي��ز ال �ع�لاق��ات ف��ي التناسب
ال � �ط� ��ردي م� ��ن ال� �ع�ل�اق ��ات ف��ي
التناسب العكسي.

المفردات
-

المعنوية
األرقام
ّ
الترميز العلمي
التناسب الطردي
التناسب العكسي

الزمنية
الخطة
ّ
ثالث حصص

-

حصة واحدة
ّ

التعليمية
الموارد
ّ

الجدول  ،5-2ك.ط ،ص .46
الجدول ،6-2ك.ط ،ص .48
الجدول  ،7-2ك.ط ،ص .55
الشكل  ،11-2ك.ط ،ص .55
ال� �ج ��دول  8-2وال �ش �ك��ل  ،12-2ك.ط،
ص.57-56
اإلنترنت

مالحظات
-

-

رج � �ع� ��ة ال �ق �س��م
ك ط م� � ا
األسئلة  3-2ص .57
رج� �ع ��ة ال �ق �س��م
ك ت م� � ا
.3-2
رج��ع��ة ال�ف�ص��ل
ك ط م�� ا
45 ،32،37 ,29,12
ص .59
التمارين التطبيقية ك ط
ص .54 ،48 ،47

متنوعة ،ك.ط ،مراجعة الفصل ،2األسئلة:
ك.ت ،الفصل ،2مراجعة ّ
 ،51-47ص ،61ك.م ،ص ،48 ،40 ،31د.ت ،اختبار الفصل ،2ص.10
د.ت ،الئحة أسئلة لبناء اختبار ،ص .48-36
إضافة إلى محتوى “اختبار بعدي” الوارد في هذه الحقيبة.
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االختبار القبلي
مما ي�أتي:
�س )1اختر الإجابة ال�صحيحة
ّ
)1

كمية الما ّدة الموجودة.
إحدى الخو ّ
اص اآلتية يعتمد على ّ

)2

مما يأتي هو ما ّدة ما عدا:
ّ
كل ّ

)3

ميزان الما ّدة ،هما:
الصفتان اللتان ُت ّ

				
أ) الكتلة
ج) اللون				

				
أ) الهواء
				
ج) الدخان
			
أ) الكتلة والسرعة
			
ج) الكتلة والحجم

ب) الكثافة
د) درجة الغليان
ب) اللون
د) بخار الماء

ب) الوزن والسرعة
د) الوزن والحجم

كتغير فيزيائي �أو كيميائي.
مما ي�أتي
ال
�س� )2صنف ك ً
ّ
ّ

10

)1

انصهار الجليد

)2

تمزيق ورقة

......................................................................................................................................................................................

)3

صدأ الحديد

.......................................................................................................................................................................................

)4

هضم الطعام

................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

ال�صلبة وال�سائلة والغازية ،وقابل بينها
المواد
�س )3قارن بين
ُّ
ّ
من خالل �شرح �سلوك جزيئاتها.
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

المواد النقية.
ميز المخاليط من
ّ
�سّ )4
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

عرف الكتلة.
�سّ )5
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

المادة الكيميائية؟
�س )6ماذا تعني نقاوة
ّ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

للمادة؟
والكيميائية
الفيزيائية
التغيرات
�س )7ما
ّ
ّ
ّ
ّ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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خطة القسم األول المنهج العلمي
الصف :العاشر ،المبحث :الكيمياء ،عنوان الفصل :القياسات والحسابات
حصتان
عدد الحصصّ :
النتاجات
التعليمية
ّ
 يصف الهدف منالمنهج العلمي.

تقويم المعرفة السابقة
أي
س )1ض � � �م� � ��ن ّ
م ��ن ال �ك �ي �م �ي��اء
لتعرف
الباحث
ّ
المجهولة؟

ف� � ��رع
يعمل
اد
المو ّ

التدريس
التهيئة

أي الخطوات يمكن أن يقوم
اسأل المتعلّمينّ :
ثم
المح ّقق ّ
بها ُ
لحل جريمة وقعت بمنطقتك؟ ّ
رح��ات�ه��م وم�لاح�ظ��ات�ه��م ع�ل��ى ال �ل��وح،
اك �ت��ب اق�ت� ا
وق��ارن ه��ذه الخطوات م� َ�ع الخطوات المعتمدة
ل �ح� ّ�ل م �س��ائ��ل أخ � ��رى ،م �ث��ل ال �م �ش �ك�لات ال�ت��ي
تواجههم في حياتهم.
النشاط

 اطلب إلى مجاميع المتعلّمين أن ينظروا إلىشمعة مطفأة ويسجلوا مالحظاتهم على اللوح،
ثم استخدم عود الكبريت إلشعال الشمعة،
ّ
مرة
ثم اطلب إليهم أن يسجلوا مالحظاتهم ّ
ّ
ثم دعهم يحددوا
أخرى بينما الشمعة تحترقّ ،
أي �ه �م��ا ن��وع� ّ�ي��ة ،ث� ّ�م
ّ
أي ال�م�لاح�ظ��ات ك�م� ّ�ي��ة و ّ
كل مجموعة أمام زمالئهم.
اعرض نتائج ّ
التدريس

توصلوا إليه
 ناقش مجاميع المتعلّمين فيماّ
وتوصل معهم إلى
من خالل تنفيذ النشاط،
ّ
وجود تشابه بالخطوات المتّبعة للوصول إلى
النتيجة.
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التقويم
التكويني
أسئلة خالل النشاط

الختامي
رج�ع��ة ال�ف�ص��ل ،1-2
 م� االسؤال س ،16ص.59
رج �ع��ة ال�ق�س��م:
ك ت ،م � ا
1-2

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
خطأ شائع

 قد يقود تعبير المنهج العلمي المتعلّمينومميز
إلى اعتقاد بوجود تتابع واحد
ّ
للخطوات التي تستعمل ف��ي العلوم.
أن المنهج العلمي
أشر بوضوح إلى ّ
�ام ل �ح� ّ�ل ال�م�ش�ك�لات،
ه��و أس �ل��وب ع� � ّ
ب
وّ
أن ترتيب الخطوات يختلف َح َس َ
عملية التأ ّكد
أن
المشكلة ،إضافة إلى ّ
ّ
صدقية
تؤول إلى
ّ
والتحقيق هي التي ّ
العلمية.
االكتشافات
ّ

13
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النتاجات
التعليمية
ّ
ميز المالحظات
 يُ ّال � � � �ك � � � �م� � � � ّ�ي� � � ��ة م� ��ن
ال� � � �م� �ل ��اح� � � �ظ � � ��ات
النوعية.
ّ

تقويم المعرفة السابقة
س )2هل يتوقف العلم عند
معينة أم أنّ��ه
ظ��اه �رة ّ
مستمر؟
في بحث
ّ

التدريس
-

-

-

-
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ودع المتعلّمين
ّ
وظف الشكل  2-2صِ ،30
الفرضية المقترحة في
يقرروا ما إذا كانت
ّ
ّ
�ادا على
ت��وظ �ي��ف ال �ش �ك��ل ص�ح�ي�ح��ة اع� �ت� �م � ً
ثم
النتائج المعروضة ف��ي ال��رس��م البيانيّ ،
اطرح األسئلة اآلتية:
أي ال�ب�ي��ان��ات المعطاة أف�ض��ل نسبة من
• ّ
الفسفور؟
أي البيانات تُعطي نتائج أفضل لتسميد
• ّ
النباتات؟
استخداما 25% :أم 50%
أيهما أفضل
• ّ
ً
من السماد الفسفوري؟
مع المتعلّمين.
• ناقش األجابات َ
�ج ��ل
ّ
وظ � � ��ف ال�� �ش�� �ك� ��ل ،3-2ص ،31وس � ّ
مالحظات المتعلّمين حول الخطوات التي
سمى المنهج
يتّبعها العلماء في بحوثهم ،وتُ ّ
أن:
العلمي ،وتوضيح ّ
يمر بالخطوات اآلتية ،وليس
المنهج العلمي ّ
متدرجة
منظما بطريقة
ّ
ً
المالحظة وجمع البيانات.
الفرضية.
وضع
ّ
الفرضية.
اختبار
ّ
تشكيل النظرّية.
مرات
يمكن للعلماء إعادة الخطوات نفسها ّ
ره �ي��ن ك��اف�ي��ه
ع� � ّ�دة ق �ب��ل ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ب � ا
لصياغة النظرّية.
ناقش المتعلّمين بالخطأ الشائع ك.م ص
.29
كل مرحلة تُمثّل
أن ّ
مع الطلبة إلى ّ
توصل َ
ّ
ٍ
نشاطات عديد ًة ومختلفة.

التقويم
التكويني

الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
مالحظــــة
�ص��ة ال�ث��ان�ي��ة ب��وض��ع ال�ف��رض� ّ�ي��ة
ت �ب��دأ ال �ح� ّ
ص.30
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النتاجات
التعليمية
ّ
 ي � � �ص� � ��ف ال � � �ف� � ��رقب� �ي ��ن ال� �ف ��رض � ّ�ي ��ات
وال� � � � �ن� � � � �ظ� � � � �رّي � � � ��ات
والنماذج.

تقويم المعرفة السابقة
التغير
س )3م��ا ال�ف��رق بين
ّ
ال �ك �ي �م �ي��ائ��ي وال �ت �غ� ّ�ي��ر
الفيزيائي؟

التدريس
التقويم

كمية:
سّ )1
أي المالحظات اآلتية ّ
لون ورقة عباد الشمس
أ) يحول
ٌ
سائل َ
من األزرق إلى األحمر.
ب) يغلى السائل عند .100 ºC
ج) السائل ضبابي.
س )2أفضل وصف للنظرّية ،هو:
يبية.
أ) سلسلة من المالحظات التجر ّ
دعمة.
ب) حقائق
علمية ُم ّ
ّ
فسر مجموعة من الحقائق
ج) تصميم يُ ّ
المعروفة.
نص قابل لالختبار.
د)
ّ
رج �ع��ة ال �ق �س��م  ،1-2م ��ن ك �ت��اب ال �ط��ال��ب،
م� ا
ص.31

التوسع
ّ

اط�ل��ب إل��ى المتعلّمين أن ي�ق�ت��رح�وا أم�ث�ل��ه من
الفرضيات والتح ّقق
اليومية على وضع
حياتهم
ّ
ّ
منها.
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التقويم
التكويني

الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
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خطة القسم الثاني وحدات القياس
الصف :العاشر ،المبحث :الكيمياء ،عنوان الفصل :القياسات والحسابات
عدد الحصص 3 :حصص
النتاجات
التعليمية
ّ
 يُ �م� ّ�ي��ز ال�ك�م� ّ�ي��ة منال��وح��دة من معيار
القياس.

تقويم المعرفة السابقة
س )1م��ا وح ��دة ي �ق��اس ك� ّ�ل
من:
أ) الطول.
ب) الحجم.
ج) الكتلة.

التدريس
التهيئة

اس � ��أل ال �م �ت �ع �لّ�م �ي��ن ع ��ن م �ق �ي��اس ال �س��رع��ة في
ال�س�ي��ارات ،وع� ّ�م��ا إذا ك��ان�وا يعتقدون بأ ّنهم قد
تخطوا حاجز السرعة عند سيرهم بسرعة 60
ك��م /س��اع��ة ف��ي ال �ش��ارع .ح � ّ�دد ال�س��رع��ة ب �ـِ 40
دع المتعلّمين يستنتجوا
مي ً
ال في الساعة ،ث� ّ�م ِ
أن (ميل /ساعة) و(ك��م /ساعة) هما وحدتان
ّ
الكمية.
مختلفان لقياس
ّ
النشاط

ثم اطلب إلى مجموعات
ّ
وزع ورق العمل (ّ ،)1
المتعلّمين تنفيذ النشاط وح� ّ�ل األسئلة ال �واردة
توصلوا إليها أمام
ثم اعرض النتائج التي ّ
فيهاّ ،
المجموعات األخرى.

التدريس

توصلوا إليه
 ناقش مجاميع المتعلّمين فيماّ
وتوصل معهم إلى
من خالل تنفيذ النشاط،
ّ
االختالف بين الكتلة والوزن.
 اع� � ��رض ال � �ج� ��دول  ،1-2ص ،33ودعويسجلوا مالحظاتهم،
المتعلّمين يالحظوه
ّ
ث � ّ�م ن��اق��ش ك � ّ�ل ال ��وح ��دات األس��اس �ي��ة لنظام
�وض �ح��ة ف�ي��ه ل�ك��ي ي�س�ت��وع�ب�وا معنى
 SIال �م� ّ
إن للوحدات
ك� ّ�ل عمود وك� ّ�ل ص��ف؛ حيث ّ
رس ��ة الكيمياء،
أهمية كبيرة ف��ي د ا
الخمس
ّ
األساسية للطول ( ،)mوللكتلة
مثل الوحدة
ّ
(( ،)Kgو.)...
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التقويم
التكويني

الختامي

رج �ع��ة أس �ئ �ل��ة ال�ن�ش��اط��ات
م� ا
والقسم.

أسئلة مراجعة القسم .2-2

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
فكرة مفيدة للتعلّم
األس ال �س��ال��ب م �ق �ل��وب الصيغة
يُ �م �ث��ل
ّ
الرقمية؛ فهي ليست قيمة سالبة مثل:
 10-3تعني
 1/103أو 0.001
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النتاجات
التعليمية
ّ
 يُ�س� ّ�م��ي وح ��داتSI�اص��ة ب��ال�ط��ول
ال �خ� ّ
وال�ك�ت�ل��ة ,وال��وق��ت،
والحجم ،والكثافة.

تقويم المعرفة السابقة
س )2ل� �م ��اذا ي�ط�ف��و ال �زي��ت
فوق الماء؟

التدريس
-

-

-

-

-
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مع المتعلّمين
وظف الجدول ،2-2
ّ
وتوصل َ
ّ
كميات
إلى ّ
أن البادئات تستخدم للتعبير عن ّ
كل بادئة
أكبر من الوحدة
األساسية ،واكتب ّ
ّ
على اللوح بشكل عنوان عمود ،ودع مجاميع
ال�م�ت�ع�لّ�م�ي��ن ي� �س ��ردوا ق ��در اإلم� �ك ��ان كلمات
لقياسات مختلفة ،ث� ّ�م ساعدهم على تحديد
أوج��ه الشبه واالخ�ت�لاف بين المصطلحات
بناء على البادئة.
وظ � ��ف ال� �ج���دول ( ،)3-2ودع م�ج��ام�ي��ع
ّ
أن ال��وح��دات المشتقة
المتعلّمين يستنتجوا ّ
عملية الضرب أو القسمة للوحدات
ناتجة من
ّ
األساسية ،مثل وحدة الكثافة والحجم و،...
ّ
الكمية
م� َ�ع التركيز على ال �ف��رق بين رم��ز
ّ
واختصار الوحدة.
ساعد مجاميع المتعلّمين على تنفيذ نشاط
ثم اطلب
عملي سريع ،ك ط ،صّ ،38 ،37
إليهم تسجيل البيانات واإلجابة عن األسئلة،
كيفية إي �ج��اد الكثافة،
�وص��ل معهم إل��ى
ّ
وت� ّ
أن تكرار النشاط يقلّل من الخطأ
ورّكز على ّ
الناتج من القياس.
دع مجاميع المتعلّمين يقارنوا ما يرونه في
الرقمية
وبين تسلسل القيم
ّ
ال�ص��ورة ّ ،7-2
ثم اسألهم:
للكثافة (الزئبق ،النحاس ،الماء)ّ ،
لماذا تطفو برادة النحاس والماء فوق الزئبق؟
وض ��ح لمجاميع المتعلّمين خ �ط �وات ح� ّ�ل
ّ
النموذجية  ،1-2ص ،38ك ط.
المسألة
ّ

التقويم
التكويني

الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
هل تعلم؟
ال �ن �ظ��ام ال �م �ت��ري ه��و ال �ن �ظ��ام ال� ��ذي ك��ان
يستخدم ألول م� ّ�رة في فرنسا في أواخ��ر
القرن الثامن عشر قبل SI
إضافية ،ص ،40 ،39
نموذجية
مسائل
ّ
ّ
ك م.
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النتاجات
التعليمية
ّ

تقويم المعرفة السابقة

التدريس

 يُ �م� ّ�ي��ز ال� � ��وزن منالكتلة.
 يُ � �ج� ��ري ح �س��اب��اتالكثافة.

س )3ل �م��اذا ي�س�ت�خ��دم غ��از
ثاني أكسيد في إطفاء
الحرائق ذات المصدر
البترولي؟

وظ � ��ف ال� �ج ��دول  ،2-2ودع ال�م�ت�ع�لّ�م�ي��ن
 ّنص التساوي (=) هو األساس
يفهموا ّ
أن ّ
عمليات ال�ت�ح��وي��ل ،على سبيل
ف��ي معظم
ّ
3
وتوصل معهم
المثال،1Kg = 1×10 g :
ّ
ال
إل��ى إي�ج��اد عالقة معامل التحويل ،فض ً
عن أنه ينبغي لك التأ ّكد من فهمهم لمعامل
النموذجية
التحويل بتوضيح ح� ّ�ل المسألة
ّ
 ،2-2ص.40
َّ
التطبيقية ،ص
مين حل التمارين
 كلّف المتعلّ َّ
.38،40
التقويم

القياسية للطول والكتلة؟
س )1ما وحدات SI
ّ
س )2يكافئ حجم  ..........cm3مليلتر.
س )3أي��ؤث��ر ال�ت�غ� ّ�ي��ر ال �ح��اص��ل ف��ي ق � ّ�وة ج��ذب
معين في الوزن أم الكتلة؟
األرض لجسم ّ
س )4كثافة األلمنيوم  ، 2.70g/cm3وكتلة
قطعة منه  .4.05gما حجم هذه القطعة؟
س )5ه��ل ت�خ�ت�ل��ف ك�ت�ل��ة ش �خ��ص ع �ل��ى سطح
األرض ،ع�ن�ه��ا إذا ك ��ان ه ��ذا الشخص
على سطح القمر؟
أي �ه �م��ا ي�ت��أث��ر ب �ق� ّ�وة ال �ج��اذب� ّ�ي��ة :ال�ك�ت�ل��ة أم
سّ )6
الوزن؟
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التقويم
التكويني

الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
خطأ شائع

ع��ادة م��ا يخطئ المتعلّمون ف��ي مقارنة
�ا :ي �ع��رف
ال � ��وح � ��دات ال� �م� �ك � ّ�ع� �ب ��ة ،ف� �م� �ث�ل ً
أن المتر يحتوي على 1000
المتعلّمون ّ
 ،mmوم�ن�ه��م م��ن ي�ف�ت��رض خ�ط��أ وج��ود
 1000 mm3أو ( )103 mm3في
ال من ( ،)109 mm3وهو العدد
 m3بد ً
الصحيح.
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النتاجات
التعليمية
ّ
�ص
 يُ � � � � � �ح� � � � � � ّ�ول ن � � � ّال� � �م� � �ع � ��ادل � ��ة إل � ��ى
معامل التحويل.
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التدريس

تقويم المعرفة السابقة
التوسع
ّ

 اطلب إل��ى المتعلّمين تحديد وح��دة الطولاألن �س��ب للتعبير ع��ن ق�ي��اس ط��ول (ال �ل��وح،
�ص��ف ،ال �ك �ت��اب ،ال� ِم�م�ح��اة ،ال�م�س��اف��ة بين
ال� ّ
مدينة أربيل ودهوك).
معدل القيمة
 اطلب إلى المتعلّمين أن يحسبوا ّللمعطيات الواردة في بطاقة الحقائق
ّ
الغذائية ُ
ثم
ّ
الغذائية الموجودة على علب الحليبّ ،
لكل
اطلب إليهم حساب الكتلة بالكيلوغرام ّ
من :البروتين ،والكربوهيدرات.

التقويم
التكويني

الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
مالحظــــة

الحصة الثانية ب��وح��دات ن�ظ��ام SI
ت�ب��دأ
ّ
�ص��ة الثالثة
المشتقة ،صّ ،34
أم ��ا ال�ح� ّ
فتبدأ بالكثافة ،ك.ط ،ص.37
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أوراق العمل
ورقة العمل رقم ()1
عنوان النشاط :قياس الوزن والكتلة
وكيفية قياسهما.
ميز الوزن من الكتلة
النتاجات
ّ
التعليميةُ :ي ّ
ّ
األدوات والموا ّد
حساس.
 ميزان ّ ميزان زنبركي. -قطعة معدنية.

خطوات إجراء النشاط

)1
)2
)3

نية بالغرام،
ساعد مجاميع المتعلّمين على استخدام الميزان
الحساس لقياس وزن القطعة المع ِد ّ
ّ
ثم تسجيل قراءة الميزان.
ّ
ِ
نية نفسها
ساعد مجاميع المتعلّمين على استخدام الميزان الزنبركي لقياس وزن القطعة المعد ّ
ثم تسجيل قراءة الميزان.
بالنيوتنّ ،
يسجلوا مالحظاتهم.
ثم
ّ
دع مجاميع المتعلّمين ُي ّ
كرروا خطواتّ ،1،2

النتائج

)1

نية بالغرام؟
ما وزن القطعة المع ِد ّ

.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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)2

نية بالنيوتن؟
ما وزن القطعة المع ِد ّ
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

)3

ما الفرق بين الحالتين؟
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

)4

عند تكرار التجربة نفسها على سطح القمر ،هل نحصل على النتائج نفسها؟
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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خطة القسم الثالث الدقة والضبط
الصف :العاشر ،المبحث :الكيمياء ،عنوان الفصل :القياسات والحسابات
حصتان
عدد الحصصّ :
النتاجات
التعليمية
ّ
 يُ� �م � ّ�ي ��ز ال� ��دق� ��ة م��نالضبط.

تقويم المعرفة السابقة
أي�ه�م��ا أف�ض��ل لقياس
سّ )1
اسنا
درجة الح ا
ررة :حو ّ
أم ال� �م� �ح� �رار (م��ي��زان
ررة)؟
الح ا

التدريس
التهيئة

اطلب إل��ى مجاميع المتعلّمين مناقشة الفرق
مدرج (أسطوانة
بين استخدام كأس ،أو مخبار ّ
ثم اسألهم
مدرجة) لقياس حجم ّ
ّ
كمية من الماءّ ،
ضبطا ود ّقة.
أيهما أكثر
ً
ّ
النشاط

ثم اطلب إلى مجموعات
ّ
وزع ورقة العمل ّ ،2
المتعلّمين تنفيذ ال �ن �ش��اط وت�س�ج�ي��ل ال �ق �راءات
وم �ق��ارن��ة ن �ت��ائ��ج ال �م �ج��ام �ي��ع ،ث � ّ�م اس��أل �ه��م :هل
أية فروقات في القياس؟ باإلضافة إلى
الحظوا ّ
توصلوا
ّ
حل األسئلة ال �واردة فيها ،وع��رض ما ّ
إليه أمام المجموعات األخرى.
التدريس

وظ��ف الشكل  ،8-2ص43؛ كي يالحظ
 ّمجاميع المتعلّمين األوضاع األربعة للوحة
األسهم ،ويستخدموا الرسم لمقارنة األوضاع
المختلفة ومقاربتها من خالل مفهومي الد ّقة
والضبط .في حال توافر لوحة األسهم يمكن
إش �راك المتعلّمين وتصويتهم وتحديد مدى
الد ّقة والضبط؛ حيث:
 ال��د ّق��ة :تشير إل��ى م��دى ق��رب ال�ق�ي��اس منالقيمة الصحيحة.
 ال �ض �ب��ط :ي �ش �ي��ر إل� ��ى ت� �ق ��ارب ال �ن �ت��ائ��ج فيمجموعة من القياسات.
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التقويم
التكويني

الختامي

من خالل اإلجابة عن أسئلة
النشاط

رج �ع��ة ال�ق�س��م،
 ك ط ،م � االسؤال  ،7ك ت ،األسئلة
 ،8 ،6 ،2ص.22

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
خطأ شائع

غ��ال� ً�ب��ا م��ا يُ �س��اء فهم مصطلح الضبط؛
أن له معنى مصطلح الدقة نفسه.
فيُعتقد ّ
أن ال�م�ت�ع�لّ�م�ي��ن ف �ه �م �وا معنى
ت��أ ّك��د م��ن ّ
الضبط والد ّقة ،وخذ وقتك لتعزيز مفهوم
المصطلحين خالل القسم.
إثراء

أشر إلى أنواع الخطأ في القياسات؛ حيث
تنقسم إل��ى الخطأ البشري (تشمل خطأ
في ق �راءة أداة القياس ،خطأ في طريقة
القياس ،خطأ في تسجيل النتائج) ،وخطأ
أداة القياس.
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النتاجات
التعليمية
ّ
 ي � �ت � �ع� � ّ�رف ال �ن �س �ب��ةالمئوية للخطأ.
ّ

تقويم المعرفة السابقة

التدريس

س )2ع� ّ�ب��ر ع ��ن م� � ّ�دة ي��وم
واحد بالثواني.
�اس��ا
أي� �ه� �م ��ا ّ
سّ )3
أدق ق �ي� ً
إلي � �ج� ��اد ك �ت �ل��ة خ��ات��م
م� ��ن ال � ��ذه � ��ب؛ وح� ��دة
الكيلوغرام ،أم الغرام؟

 أش��ر إل��ى أن �واع الخطأ في القياس :الخطأالفادح ،والخطأ العشوائي ،والخطأ النظامي
أن الخطأ الفادح يؤثّر
ثم أ ّكد ّ
(المنهجي)ّ ،
أن
ف��ي ك� ّ�ل م��ن الضبط وال��د ّق��ة ،ف��ي حين ّ
أم��ا
ال�خ�ط��أ ال �ع �ش �وائ��ي ي��ؤث��ر ف��ي ال �ض �ب��طّ ،
الخطأ النظامي فيؤثر في د ّقة القياس.
 أع��ط إرش��ادات لمجاميع المتعلّمين إلج�راءالتجربة ( )6من ك ت ،ص  ،68وعنوانها:
�رس��خ
ال ��د ّق ��ة وال �ض �ب��ط ف��ي ال �ق �ي��اس؛ ك��ي ي�ت� ّ
مفهوما ال��د ّق��ة والضبط م��ن خ�لال اإلج��اب��ة
يتوصلوا إلى
ثم دعهم
ّ
عن أسئلة التجربةّ ،
كل
قياس النسبة
الشك في ّ
المئوية للخطأ و ّ
ّ
قياس.
 كلّف المتعلّمين َّالتطبيقية (-2
حل التمارين
َ
ّ
 ،)3ص.44
التقويم

التطبيقية ،ص ،44ك ط.
التمارين
ّ
جيدة الضبط؟
المقاسة ّ
س )1متى تكون القيمة ُ
س )2ف��ي لعبة ال �ه��دف وال�س�ه��م .إذا أصابت
ث�لاث��ة أس �ه��م ق ��رب ال��ه��دف ،ف�ه��ل يكون
الرامي دقي ًقا؟
المقاسة التي تقترب من
س )3يُقال عن القيمة ُ
القيمة المقبولة إنّها......................................
المئوية للخطأ في قياس
س )4احسب النسبة
ّ
ط� ��ول  ،4.25cmإذا ك ��ان ��ت ال�ق�ي�م��ة
الصحيحة .4.08cm
التوسع
ّ

اطلب إلى المتعلّمين كتابة تقرير عن مفهومي
الد ّقة والضبط في القياسات ،مستعي ًنا باإلنترنت.

30

التقويم
التكويني

الختامي
 ك ط ،مراجعة الفصل،األس �ئ �ل��ة  ،35 ،16ك
التطبيقية،
ط ،التمارين
ّ
ص.44

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
خطأ شائع

غالبا ما يُساء فهم مصطلح (الضبط)؛
ً
أن ل��ه معنى (ال��دق��ة) نفسه؛ لذا
فيُعتقد ّ
تأ ّكد من قدرة المتعلّمين على التمييز بين
المفهومين.
مالحظــــة

الحصة الثانية تكون بإجراء التجربة ()6
ّ
من ك ت ،وعنوانها :الد ّقة والضبط في
القياس.
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أوراق العمل
ورقة العمل رقم ()2
عنوان النشاط :القياس
ِّ
تعرف الد ّقة والضبط في القياس.
النتاجات
ّ
التعليميةّ :
األدوات والموا ّد الالزمة

 مساطر مختلفة الد ّقة. موشور صغير؛ مستطيل أو م ّكعب.خطوات العمل

)1
)2
)3

ثم تسجيل البيانات.
ساعد مجاميع المتعلّمين على قياس طول الموشور باستخدام إحدى المساطرّ ،
كل حالة.
يسجلوا البيانات في ّ
ثم ّ
دع مجاميع المتعلّمين يعيدوا القياس باستخدام المساطر األخرىّ ،
ثم أعطهم القيمة المقبولة لطول الموشور.
اعرض القراءات ّ
لكل مجموعة على اللوحّ ،

النتائج

)1

هل ما قاموا به من القياسات قريب من القيمة المقبولة أم يساويها؟

.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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)2

بعضا؟
سجلة متقاربة من بعضها ً
الم ّ
هل القيم ُ
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

)3

هل هناك اختالف بين قراءات المجاميع؟
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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خطة القسم الرابع األرقام المعنوية والتناسب
الصف :العاشر ،المبحث :الكيمياء ،عنوان الفصل :القياسات والحسابات
عدد الحصص 3 :حصص
النتاجات
التعليمية
ّ
 يُ � � � �ح� � � � ّ�دد األرق � � � � ��امالمعنوية للقياس.
ّ
 ي� � �ت� � �ع � � ّ�رف ق � �واع� ��دتقريب األعداد.

تقويم المعرفة السابقة
م� ��ن خ� �ل��ال ط� � ��رح ب�ع��ض
األس �ئ �ل��ة ،ث� ّ�م مناقشتها م� َ�ع
الطلبة.

التدريس
التهيئة

الحسابية باستعمال اآللة
إجراء بعض العمليات
ّ
ال�ح��اس�ب��ة ،وال �ح �ص��ول ع�ل��ى ن�ت��ائ��ج ذات أرق��ام
غالبا ما يحتار المتعلّمون في كتابة
كثيرة؛ إذ
ً
مما يضطر بعضهم إلى كتابة األرقام
النتائجّ ،
ال �ظ��اه �رة جميعها؛ ل��ذا اط�ل��ب إل�ي�ه��م ح� ّ�ل ه��ذه
ثم ناقشهم فيها.
المشكلةّ ،
النشاط

وزع ع�ي�ن��ات م��ن م�ل��ح ال �ط �ع��ام ع�ل��ى مجاميع
ّ
الحساس لقياس
ثم استعمل الميزان
ّ
المتعلّمينّ ،
سجل البيانات ،وبعد
ثم ّ
كتلة العينة بالغراماتّ ،
تنمي عندهم فكرة
ذلك ّ
وضح للمتعلّمين؛ كي ّ
عددا
الرقم المعنويّ ،
أن القياس يمكن أن يكون ً
صحيحا أو كسريًّا.
ً
التدريس

مع المتعلّمين
 ّوظف الجدول  ،5-2وتص ّفح َ
�ج �ل��ة ف ��ي ال �ج��دول
ال��ق��واع��د واألم��ث��ل��ة ال �م �س� ّ
كيفية تعيين عدد
جميعها ،ودعهم يالحظوا ّ
�وي��ة ،ث� ّ�م اط�ل��ب إل�ي�ه��م تحديد
األرق� ��ام ال�م�ع�ن� ّ
ثم أعط أمثلة
األرقام
المعنوية في ّ
ّ
كل حالةّ ،
ال:
لتطبيق ّ
كل قاعدة ،فمث ً
�وي��ة ف��ي ع ��دد 0.023
 ع ��دد األرق � ��ام ال�م�ع�ن� ّيساوي ( 2قاعدة .)2
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التقويم
التكويني
أسئلة النشاط

التطبيقية ،ك
حل التمارين
ّ
ّ
ط ،ص.48،54 ،47

الختامي
رج � �ع� ��ة ال �ف �ص��ل
ك ط ،م � � ا
( )5 ، 3 7 ، 3 ، 2 9 ، 1 2
مراجعة القسم  ،3-2ك ت.
مراجعة القسم  ،3-2ك ط،
األسئلة.5،6،8،9 :

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
خطأ شائع

عادة ،يجد المتعلّمون صعوبة في تقريب
ّ
األرقام التي تقع في منتصف القيمة بين
أن
لتبين ّ
الرقمين؛ ل��ذا استخدم األمثلة ّ
مثل هذه األرقام يمكن تقريبها إلى أقرب
رقم زوجي.

35
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النتاجات
التعليمية
ّ
 يُ� �ج ��ري ال�ع�م�ل�ي��اتال � � � � �ري� � � � ��اض � � � � �ي� � � � ��ة
�ام��ا
المتضمنة أرق� ً
ّ
معنوية.
ّ

تقويم المعرفة السابقة
س )1اك� � � �ت � � ��ب ال� � �م� � �ع � ��ادل � ��ة
المستعملة في حساب
المئوية للخطأ.
النسبة
ّ

التدريس
-

-

-
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المعنوية ف��ي ع��دد 70.000
ع��دد األرق ��ام
ّ
يساوي ( 5قاعدة .)4
المعنوية في عدد  3002يساوي
عدد األرقام
ّ
( 4قاعدة .)1
المعنوية في عدد  24.5يساوي
عدد األرقام
ّ
( 3قاعدة .)3
�وص��ل م � َ�ع م�ج��ام�ي��ع ال�م�ت�ع�لّ�م�ي��ن إل ��ى ح� ّ�ل
ت� ّ
ثم ناقش
المسألة
ّ
النموذجية  ،4-2صّ ،47
ب القيمة المطلوبة في السؤال.
النتائج َح َس َ
ك �لّ��ف م �ج��ام �ي� َ�ع ال�م�ت�ع�لّ�م�ي��ن ح � َّ�ل ال�ت�م��اري��ن
التطبيقية ،ص .54 ،49 ،47
ّ
وظ ��ف ال �ج��دول  ،6-2ص48؛ لتوضيح
ّ
ب القيمة المطلوبة
قواعد تقريب األعداد َح َس َ
�ددا من
ثم اكتب على اللوح ع� ً
في السؤالّ ،
كل رقم
األرق��ام
المعنوية ،واكتب في نهاية ّ
ّ
ثم اطلب
المنزلة التي
سيتم التقريب إليهاّ ،
ّ
بعملية التقريب،
إلى مجاميع المتعلّمين القيام
ّ
كل إجابة.
ثم تعليل ّ
ّ
مع المتعلّمين قواعد إجراء الحسابات
ناقش
َ
كيفية
ح
وض
ثم
ة،
المعنوي
األرقام
باستخدام
ّ ّ
ّ
ّ
النموذجية  ،5-2ص ،49ك
حل المسألة
ّ
ّ
ط ،وكلّف مجاميع المتعلّمين ح� ّ�ل تمارين
تطبيقية ،ص ،49ك ط.
ّ

التقويم
التكويني

الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
خطأ شائع

يقع المتعلّمون في خطأ شائع عند التفكير
الخطية جميعها تم ّثل
أن األش�ك��ال
ف��ي ّ
ّ
أن
بين لهم ّ
عالقة التناسب الطردي؛ لذا ّ
تمر في نقطة األصل هي
الخطوط التي ّ
تناسبا طرديًّا.
فقط التي تم ّثل
ً
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النتاجات
التعليمية
ّ
 يُ� �ح � ّ�ول ال �ق �ي��اس��اتإل� � � � � ��ى ال�� �ت� ��رم�� �ي� ��ز
العلمي.

تقويم المعرفة السابقة
س )2ما الدقة؟

التدريس
-

-

-

-

-
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أن ع �وام��ل
ن��اق��ش م� � َ�ع ال �م �ت �ع �لّ�م �ي��ن ك �ي��ف ّ
ثم
التحويل البسيطة ال تكون دقيقة أحيا ًناّ ،
ِ
أعط أمثلة على عوامل تحويل بسيطة وغير
صحيحة :تحويل الزمن من عدد األيام إلى
ألن السنة تعرف بدورة واحدة
عدد السنوات؛ ّ
ل �ل�أرض ح ��ول ال �ش �م��س ،وه ��ي ق�ي�م��ة غير
دقيقة.
وض��ح للمتعلّمين ق�واع��د إج� �راء الحسابات
ّ
باستخدام الترميز العلمي؛ حيث تعكس هذه
�دادا بالترميز العلمي ،والشكل
ال�ق�واع��د أع � ً
�ام لكتابة األع ��داد ف��ي الترميز العلمي،
ال�ع� ّ
وكيفية استعمال األسس.
ّ
ِ
وض � ��ح ل�ل�م�ت�ع�لّ�م�ي��ن ال �ع �م �ل� ّ�ي��ات ال �ري��اض� ّ�ي � َة
ّ
ب��اس�ت�خ��دام الترميز العلمي للجمع وال�ط��رح
والضرب ،والقسمة ،كما في األمثلة الواردة
في ص.51
حل المسائل
مع المتعلّمين خطوات ّ
ناقش َ
الحسابية ب��اس�ت�خ��دام التفكير المنطقي في
ّ
التطبيق ب�ح� ّ�ل المسألة ال�ن�م��وذج� ّ�ي��ة ،6-2
حل أسئلة التمارين
ثم اطلب إليهم ّ
صّ ،54
ال�ت�ط�ب�ي�ق� ّ�ي��ة :س ,2س ،3ك ط ،ص،54
األساسية.
باتّباع الخطوات األربعة
ّ
ثم
ّ
وظ��ف ال�ج��دول  ،7-2ك ط ،صّ ،55
اط �ل��ب إل ��ى م�ج��ام�ي��ع ال�م�ت�ع�لّ�م�ي��ن مالحظة
توصل معهم
كيفية ّ
ّ
ثم ّ
تغير الكتلة والحجمّ ،
كميتين،
بين
الطردي
التناسب
استنتاج
إلى
ّ
العامة للتناسب الطردي
وضح المعادلة
ثم ّ
ّ
ّ
وكيفية رسم الشكل البياني  ،11-2ص.55
ّ

التقويم
التكويني

الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
مالحظــــة

�ص��ة الثانية بالترميز العلمي،
ت�ب��دأ ال�ح� ّ
�ص ��ة ال��ث��ال��ث��ة ف �ت �ب��دأ
صّ ،40
أم� � ��ا ال� �ح � ّ
بالتناسب الطردي ،ص .55

39

اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻟـﻜـﺘــﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻟﻠﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

النتاجات
التعليمية
ّ
ميز العالقات في
 يُ ّال�ت�ن��اس��ب ال�ط��ردي
م��ن ال �ع�لاق��ات في
التناسب العكسي.

تقويم المعرفة السابقة
س )3ما الضبط؟

التدريس
وظ��ف ال �ج��دول  ،8-2ص ،56ث� ّ�م اطلب
 ّتغير
كيفية ّ
إلى مجاميع المتعلّمين مالحظة ّ
توصل معهم إلى استنتاج
ثم ّ
ضغط الحجمّ ،
وض��ح
كميتين ،ث� ّ�م ّ
التناسب العكسي بين ّ
وكيفية
�ام��ة للتناسب العكسي
ّ
المعادلة ال�ع� ّ
رسم الشكل البياني  ،12-2ص.57
التقويم

كتاب الطالب ،مراجعة القسم ،السؤاالن،3-2 :
ص.57
لكميتين تتناسبان
س )1أن �ش��ئ رس� ً�م��ا ب�ي��ان��يًّ��ا
ّ
ررة الغازات وحجمها).
تناسبا طرديًّا (ح ا
ً
مقرًبا
س )2كيف يُكتب القياس ّ 0.0255 gm
معنويين؟
إلى رقمين
ّ
س )3الترميز العلمي للعدد  0.0004يساوي ..
.......................................................................

متر يوجد في 2000 mm؟
س )4كم ًا
التوسع
ّ

ك �لّ��ف المتعلّمين ك�ت��اب� َة ت�ق�ري��ر ع��ن ال��وح��دات
ال �م �س �ت �خ��دم��ة ل��ق��ي��اس ال��ض��غ��ط ف� ��ي ع �ج�لات
السيارات ،وسبب اختالفه بين فصل وآخر.
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التقويم
التكويني

الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
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مراجعة الفصل الثاني
لحل المشكالت المطروحة على بساط البحث.
• المنهج العلمي :األسلوب المنطقي ّ
• يضمن المنهج العلمي عمليات المالحظة والتعميم وتشكيل النظرّية واالختبار.
أساسا للتوّقعات واالختبارات الالحقة.
نص خاضع لالختبار ،يُستعمل
•
ّ
الفرضية ّ
ً
• النظرّية :تعميم واسع لتفسير مجموعة من الحقائق أو الظواهر المعروفة.
كل قياس من عدد رقمي ووحدة مناسبة.
• يتألف ناتج ّ
المادة.
األرضية في
الجاذبية
• الوزن قياس لتأثير قوة
ّ
ّ
ّ
المكعب (للحجم).
المتر
تتضمن وحدات  SIالمشت ّقة
•
المتر المرّبع (للمساحة) و َ
َ
ّ
ّ
• الكثافة :النسبة بين الكتلة والحجم.
يدل ضبط
تدل الد ّقة على مدى قرب القياس من القيمة الصحيحة أو المقبولة ،بينما ّ
• ّ
القياس على مدى التقارب بين نتائج مجموعة قياسات.
معدل القياس بجمع قيم مجموعة القياسات وتقسيمها على عددها اإلجمالي.
عين ّ
• يُ ّ
المقاسة من القيمة المقبولة ،ث� ّ�م تقسيم
• تُحسب النسبة
ّ
المئوية للخطأ بطرح القيمة ُ
مع الضرب بمئة.
الحاصل على القيمة المقبولة َ
معين من المنازل المؤ ّكدة جميعهاُ ،مضا ًفا إليها منزلة
• تتألّف األرقام
المعنوية لعدد ّ
ّ
المنطقية يجب اعتمادها
�دد من القواعد
مقدرة وغير مؤ ّكدة .وهناك ع� ٌ
واح��دة أخيرة ّ
ّ
المشتملة على أصفار.
للتم ّكن من تحديد عدد األرقام
ّ
المعنوية في األعداد ُ
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عملية جمع أو طرح؛ حيث ال يزيد فيه عدد المنازل إلى يمين
كل
يقرب الجواب بعد ّ
ّ
• ّ
ال.
الفاصلة العشرية على عددها في القياس
ّ
األقل منازً
أي
تحدد من عدد األرق��ام
تامة ومؤ ّكدة ،وهي ال ّ
المعنوية في ّ
ّ
• معامل التحويل أرقام ّ
حسابية.
عملية
ّ
ّ
�دد ف��ي الترميز العلمي ب�ه��ذا الشكل Mx10n؛ حيث  Mأك�ب��ر م��ن ،1أو
• يُكتب ال �ع� ُ
عدد صحيح.
تساوي ،1لكنها ّ
أقل من عشرة ،و ٌ n
الكميتان متناسبتين طرديًّا إذا كان حاصل قسمتهما قيمة ثابتة ،ويكون الرسم
عد
• تُ ّ
ّ
البياني للمتغيرين في هذه الحالة ًّ
يمر بنقطة األصل (.)0.0
خطا
ّ
مستقيما ّ
ً
الكميتان متناسبتين عكسيًّا إذا كان حاصل ضربهما قيمة ثابتة ،ويكون الرسم
عد
• تُ ّ
ّ
للمتغيرين في هذه الحالة على شكل منحنى قطع زائد.
البياني
ّ
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اختـبــار بـعـدي
�سِ � )1
كل من القيم الآتية:
المعنوية في
أعط عدد الأرقام
ّ
ّ
0.00327 ................................................................................................................................................... )1
0.003072 kg ................................................................................................................................................... )2
1025 J ................................................................................................................................................... )3
245 ml ................................................................................................................................................... )4
1.5 x 105 cm ................................................................................................................................................... )5

)6

...................................................................................................................................................

9.8 x 10-23

ال الترميز
كل من
�س )2اكتب قيمة
ّ
العمليات الآتية ،م�ستعم ً
ّ
العلمي:
)1

-2

103× 10-6 -10

......................................................................................................................................................................................................

8 × 103 -2 × 105 )2
......................................................................................................................................................................................................

3 × 103 + 4.0 × 104 )3
......................................................................................................................................................................................................
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للمتغيرين  AوB
�س )3البيانات الآتية معطاة
ّ
A

B

18

2

9

4

6

6

3

12

2

18

هل  Aو Bمتناسبان طرديًّا أم عكسيًّا؟

كل �إجابة بالعدد ال�صحيح
عبر عن
ّ
ثم ّ
�س� )4أجرِ الح�سابات الآتيةّ ،
المعنوية.
من الأرقام
ّ
)1

37.26 + 2.7 + 0.0015 = ....................................................................................

)2

2.56.3ml + 2 L + 137 ml = ....................................................................................

)3

....................................................................................

= 3.00 kpa × 274.57 ml - 547 kpa

ِ
القيا�سات ال َ
معنوية.
آتية �إلى ثالثة �أرقام
قرب
ّ
�سّ )5
)1

....................................................................................

)2

28.62 m ....................................................................................

)3

7.3052 L ....................................................................................

)4

78.55 cm ....................................................................................

)5

30.25 g ....................................................................................

53.55 g
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اختـبــار بـعـدي
معينة،
نقية كثافتها ثابتة عند درجة حرارة
�صلبة
�س)6
مادة ُ
ّ
ّ
ّ
أن الكثافة = الكتلة  /الحجم.
َ
مع العلم � ّ
عكسيا عند ثبوت الكثافة؟
طرديا أم
تناسبا
 )1هل تتناسب الكتلة والحجم
ًّ
ًّ
ً
......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

الصلبة  ،4.0 g/cm3فما الحجم الذي يشغله 24 g
 )2إن كانت كثافة الما ّدة ُّ
من تلك الما ّدة؟
......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

�س )7عينة لها كتلة ت�ساوي  5.00 gوحجم ي�ساوي .7.0 ml
العملية  ،5.00 ÷ 7.0ف�أعطت
متعلم على الآلة الحا�سبة
�أدخل
ّ
ّ
الجواب الآتي0.7142857 :
عملية حساب الكثافة صحيحة؟
 )1هل
ّ
......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

المعنوية التي يجب أن تظهر فيها اإلجابة؟
 )2ما عدد األرقام
ّ
......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
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فكرر
معينة،
متعلمين حجم �سائل بطريقة
حدد ثالثة
�س)8
ّ
ّ
ّ
ّ
تو�صلوا
مرات ،وكانت النتائج التي
كل منهم المحاولة ثالث
ّ
ّ
ّ
أن الحجم الفعلي لل�سائل هو 27.8 8
�إليها كالآتي:
(علما ب� ّ
ً
.)ml
التجربة 1
ml

التجربة 2
ml

التجربة 3
ml

المتعلّم أ

24.2

24.6

24.0

المتعلّم ب

24.2

24.3

24.3

المتعلّم ج

24.7

24.8

24.7

أي من قياسات المتعلّمين ُيظهر أعلى درجة من الدقّة؟
ّ )1
......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

أي من قياسات المتعلّمين ُيظهر أعلى درجة من الضبط؟
ّ )2
......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
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فهر�س المحتويات
الموضوع
ملخص الفصل الثالث
ّ

................................................................................................................................

3
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4

..................................................................................................................................

6

الملخص العلمي لألقسام
ّ
خطة الفصل الثالث
االختبار القبلي

الصفحة
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10

خطة القسم األول
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ورقة العمل ()1

خطة القسم الثالث
ورقة العمل ()2

مراجعة الفصل الثالث
االختبار البعدي

ّ
ملخص الفصل الثالث
وتطورها من ديمقريطس الذي أطلق على الجسيمات التي
الذرية
يتناول هذا الفصل تاريخ النظرّية ّ
ّ

إن ديمقريطس لم يدعم رأية
الذرة ،التي تعني
تكون
باليونانية (غير قابل للتجزئة)؛ حيث ّ
ّ
ّ
المادة اسم ّ
ّ
علمية يمكن
يحول فكرة ديمقريطس إلى نظرّية
ّ
بالتجربة فظلّت فكرة ،إلى أن استطاع دالتون أن ّ

اختبارها.

الذرية،
أدت التجارب إلى اكتشاف اإللكترون والنواة والخصائص
وقد ّ
ّ
األساسية للجسيمات دون ّ
األساسية ،مثل :كتلتها
اصها
واستطاع
الذرة من حيث ُّ
ّ
ّ
الكيميائيون تحليل ّ
الكم عن طريق معرفتهم خو ّ
الذرية في العنصر.
مما ّ
الذرات وعدد الجسيمات دون ّ
يؤهلنا لتحديد عدد ّ
وعددها ّ
الذريّ ،

يتكون هذا الفصل من ثالثة أقسام ،هي:
ّ
القسم األول

علمية.
فلسفية إلى نظرة
الذرة من فكرة
ّ
ّ
ّ

القسم الثاني

الذرة.
بنية ّ

القسم الثالث

الذرات.
تعداد ّ
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ّ
الملخص العلمي لألقسام
ملخ�ص الق�سم الأول
ّ
علمية
فلسفية إلى نظرة
الذرة من فكرة
ّ
ّ
ّ

الكمي للتفاعل الكيميائي .وقد
رس��ة
إن التوجه الجديد في د ا
ّ
ّ
المادة قائم حول التركيز على التحليل ّ
المتطورة اكتشاف ثالثة قوانين أساسية ،هي :قانون
استطاع الباحثون بمساعدة األدوات التكنولوجية
ّ
حفظ الكتلة ،وقانون النسب المتضاعفة ،وقانون النسب الثابتة ،كما استطاع العالم اإلنكليزي دالتون
حول فكرة ديمقريطس إلى
تفسير هذه القوانين علميًّا ،وعلى أساسه ُوضعت النظرّية ّ
الذرية ،وبذلك ّ
علمية يمكن اختبارها عمليًّا.
نظرّية
ّ

تفسير
ًا
درس العالم اإلنجليزي جون دالتون في بدايات القرن التاسع عشر نتائج التجارب السابقة ،واقترح
المضاعفة.
لثالثة قوانين
ّ
علمية ،هي :قانون حفظ الكتلة ،وقانون النسب الثابتة ،وقانون النسب ُ
تتلخص بنودها في ما يأتي:
ووضع دالتون
نظرية ّ
ّ
اد جميعها من جسيمات صغيرة ًّ
ذرات.
)1
تتكون المو ّ
جدا تدعى ّ
ّ
)2

الذرات ،وال استحداثها ،وال إفنائها.
ال يمكن تجزئة ّ

)4

لتكون مرّكبات كيميائية.
تتّحد ّ
ذرات العناصر المختلفة بنسب أعداد صحيحة وبسيطة ّ

)3

)5

4

ذرات العنصر الواحد في صفاتها جميعها؛ كالحجم والشكل والكتلة ،ولكنها تختلف
تتشابه ّ
ذرات العناصر األخرى.
عن ّ
الذرات خالل التفاعل الكيميائي ،أو تنفصل ،أو يُعاد ترتيبها.
تتحد ّ

ملخ�ص الق�سم الثاني
ّ
الذرة
بنية
ّ

الذرات هي في الحقيقة مؤلّفة من
المجال أمام اكتشاف أعمق
التقدم العلمي
َ
للمادة ،فا ّتضح ّ
ّ
أفسح ّ
أن ّ
اصها
أن�واع ع� ّ�دة من الجسيمات الصغيرة؛ حيث ّ
�ذرة ّ
إن ّ
كيفية ترابط هذه الجسيمات في ال� ّ
تحدد خو ّ
متنوعة تحت ضغط منخفض في أنابيب األشعة
الكيميائية .فعند إمرار تيار كهربائي خالل غازات
ّ
يتوهج سطح األنبوب المواجه مباشرة للقطب السالب؛ حيث ُس ّميت هذه األشعة باألشعة
المهبطية ّ
ّ
سميت
أدت الدراسات إلى ّ
الكاثودية ،و ّ
ّ
أن هذه األشعة مؤلّفة من سيل من ُ
الجسيمات السالبة التي ّ
الذرة تحتوي على نواة ذات كثافة
باإللكترونات ،ومن خالل التجارب التي قام بها رذرفورد اكتشف ّ
أن ّ
عالية ًّ
بائية موجبة تساوي  ،+1ونيوترونات متعادلة كهربائيًّا
جدا ،تتألف من بروتونات تحمل شحنة كهر ّ
ذرات الهيدروجين .تتواجد اإللكترونات كسحابة ذات شحنة سالبة حول النواة،
الذرات جميع ما عدا ّ
في ّ
صغير ًّ
الذرة.
ًا
التي يُ َع ّد نصف قطرها
جدا مقارنة بنصف قطر ّ

ملخ�ص الق�سم الثالث
ّ
الذرات
تعداد
ّ

الكم؛
�ذرة م��ن
�ذرة ك� ّ�ل عنصر استطاع
ُ
ّ
الكيميائيون تحليل ال � ّ
اص األس��اس� ّ�ي��ة ل� ّ
م��ن خ�لال ال �خ �و ّ
حيث ّ
حيث عدد البروتونات والنيوترونات
الجسيمات نفسها ،ولكن تختلف من
ُ
ّ
فالذرات جميعها تتألّف من ُ
الذري
واإللكترونات؛ ُ
الذري يساوي عدد البروتونات ،كا ّ
حيث ّ
لذرات العنصر الواحد العدد ّ
أن ّ
إن العدد ّ
تتكون النظائر.
نفسه ،ولكن يمكن أن تختلف في عدد النيوترونات ،وحينئذ ّ

إن العدد الكتلي هو
الذري ،وعدده الكتلي؛ حيث ّ
لتعرف نظير ّ
معين يجب معرفة اسم العنصر ،وعدده ّ
ّ
نوية الكربون  -12كأساس معياري
العدد الكلي لمجموع النيوترونات والبروتونات .وقد اعتمد العلماء ّ
الذرية
النسبية للعناصر األخرى،
الذرية
الذرية للعنصر يمثّل ّ
ّ
ّ
معدل الكتلة ّ
ومعدل الكتلة ّ
إليجاد الكتلة ّ
لنظائر العنصر الموجودة في الطبيعة.
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خطة الفصل الثالث
الذرات وحدات بناء الما ّدة
العلمي ،المبحث :الكيمياء ،عنوان الفصل:
الصف :العاشر
ّ
ّ
عدد الحصص 8 :حصص
األقسام
)1

ال��ذرة من فكرة
ّ
ف��ل��س��ف� ّ�ي��ة إل��ى

)2

الذرة
بنية
ّ

علمية
نظرية
ّ
ّ

التعليمية
النتاجات
ّ

�س ��ر ق���ان���ون ح �ف��ظ ال �ك �ت �ل��ة،
 يُ� �ف � ّوقانون النسب الثابتة ،وقانون
النسب المضاعفة.
األساسية
لخص النقاط الخمس
 يُ ّّ
الذرية.
لنظرّية دالتون ّ
�س ��ر ال� �ع�ل�اق ��ة ب� �ي ��ن ن �ظ �رّي��ة
 يُ� �ف � ّالذرية والقوانين الثالثة
دالتون
ّ
(ق��ان��ون ح�ف��ظ ال�ك�ت�ل��ة ،وق��ان��ون
النسب الثابتة ,وقانون النسب
المضاعفة).
-

-

-

-
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اص ال�م�ل�ح��وظ��ة
يُ �ل� ّ
�خ��ص ال� �خ� �و ّ
ألن � �ب� ��وب األش � �ع� ��ة ال �م �ه �ب �ط� ّ�ي��ة
أدت إلى
(أشعة الكاثود) ،التي ّ
اكتشاف اإللكترون.
يلخص التجربة ال�ت��ي ق��ام بها
ّ
أدت إل��ى
رذرف� � ��ورد وزم� �ل��اؤه و ّ
اكتشاف النواة.
يُ� � �ع � � ّ�دد خ� �ص ��ائ ��ص ك� � � ّ�ل م ��ن:
ال� �ب��روت ��ون ��ات ،وال �ن �ي��وت��رون��ات،
واإللكترونات.
الذرة.
عرف ّ
يُ ّ

المفردات
 قانون حفظ الكتلة قانون النسب الثابتة -قانون النسب المضاعفة

الكاثودية
 األشعةّ
الذرة
 ّالنووية
 القوىّ

الزمنية
الخطة
ّ
 3حصص

حصتان
ّ

التعليمية
الموارد
ّ

مالحظات

-

ك ط ،الشكل ( ،)1-3ص65
ك ط ،الشكل ( ،)2-3ص66
ك ط ،الشكل ( ،)3-3ص67
ك ط ،النشاط العملي السريع ،ص68
ك ت ،التجربة “ 7حفظ الكتلة” ،ص74
اإلنترنت

رج � �ع� ��ة ال �ق �س��م
 ك.ط م � � ااألسئلة ص 68
 مراجعة الفصل ،األسئلة ،2-1ص .82
رج� �ع ��ة ال �ق �س��م
 ك.ت م� � ا1.3-

-

الشكل ( ،)4-3ص69
الشكل ( ،)5-3ص70
الشكل ( ،)6-3ص71
الشكل ( ،)7-3ص72
الجدول ( ،)1-3ص73
اإلنترنت

 ك.ط مراجعة القسم ص.73
رج �ع��ة ال�ف�ص��ل،
 ك.ط م � ااألسئلة .6-3
رج� �ع ��ة ال �ق �س��م
 ك.ت م� � ا.2-3
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األقسام

8

)3

الذرات
تعداد
ّ

)4

مراجعة وتقويم

التعليمية
النتاجات
ّ

عرف النظائر.
 يُ ّ�ذري وال��ع��دد
 يُ� �ع � ّ�رف ال� �ع ��دد ال � � � ّالكتلي.
 يُ� � �ع � � ّ�ي � ��ن ع� � � ��دد ال� � �ب � ��روت � ��ون � ��اتوال �ن �ي��وت��رون��ات واإلل �ك �ت��رون��ات
ِية.
لنوية ّ
الهوّ
ّ
محددة ُ

المفردات
-

النظير
الذري
العدد ّ
العدد الكتلي
الذرية
معدل الكتلة ّ
الذرية
وحدة الكتلة ّ
النوية
ّ

الزمنية
الخطة
ّ

التعليمية
الموارد
ّ

حصة واحدة
ّ

متنوعة ،ك ط،
ك ت ،الفصل الثالث ،مراجعة ّ
مراجعة الفصل الثالث ،21-16 ،ص-82
 ،83ك ط 29 ،28 ،ص ،83ك م ،ص،70
 ،79د ت ،اختبار الفصل ،3ص.14
د ت ،الئحة أسئلة لبناء اختبار ،ص.67-49
إضافة إلى محتوى “اختبار بعدي” ،الوارد في
هذه الحقيبة.

حصتان
ّ

ك ط ،الشكل ( ،)9-3ص75
الجدول ( ،)2-3ص75
الجدول ( ،)3-3ص76
الجدول ( ،)4-3ص78

مالحظات
-

رج �ع��ة ال�ق�س��م،
ك ط ،م � ا
ص80
التطبيقية،
ك ط ،التمارين
ّ
ص77
ك ط ،مراجعة الفصل،
األسئلة  ،13-7ص.82
رج �ع��ة ال�ق�س��م
ك ت ،م � ا
.3-3
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االختبار القبلي
المادة؟
أ�سا�سية لبناء
�س )1ما الوحدات ال
ّ
ّ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

مما ي�أتي:
ال
�س )2عرف ك ً
ّ
)1

العنصر.
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

)2

التفاعل الكيميائي.
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

والمركب.
الذرة
�س )3قارن بين
ّ
ّ
)1

الذّرة.
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

)1

المركب.
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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�س )4ا�ستخدم الجدول الدوري لتحديد رقم الدورة للعنا�صر
الآتية:
Cl , Mg , Fe , Sn
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

�س )5ما كثافة ج�سم كتلته  ،24 gوحجمه 2.4 ml3؟
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

مما ي�أتي:
كل
�س )6اختر الإجابة ال�صحيحة في
ٍّ
ّ
)1

البيكومتر يساوي:
				
أ) 1012 m
				
ج) 10-10 m

)2

ب) 10-12 m
د) 1010 m

القياس الذي يحتوي على أصفار غير معنوية ،هو:
				
أ) 506 ml
			
ج) 0.0037 ml

ب) 60.0 ml
د) 400. ml

النظريات؟
الفر�ضيات عن
بم تختلف
�سَ )7
ّ
ّ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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خطة القسم األول الذرة من فكرة فلسفية إلى نظرية علمية
الذرات وحدات بناء الما ّدة
الصف :العاشر ،المبحث :الكيمياء ،عنوان الفصل:
ّ
عدد الحصص 3 :حصص
النتاجات
التعليمية
ّ
 يُفسر قانون حفظال� �ك� �ت� �ل ��ة ،وق���ان���ون
ال� �ن� �س ��ب ال �ث��اب �ت��ة،
وق� � ��ان� � ��ون ال �ن �س��ب
المضاعفة.
ُ

تقويم المعرفة السابقة
المادة؟
تتكون
ّ
مم ّ
سّ )1

التدريس
التهيئة

السبورة العبارتين اآلتيتين:
اكتب على ّ
 تزداد سرعة ذوبان الس ّكر عند طحنه. تزداد سرعة ذوبان الس ّكر عند طحنه أربعمرات.
ّ
ناقش ذل��ك م� َ�ع مجاميع المتعلّمين ،ث� ّ�م دعهم
أي
ّ
أي التعبيرين ر ٌ
أيهما نظرّية ،و ّ
يحددون ّ
أي و ّ
التعبيرين يشبة تعبير أرسطو.
النشاط

كلّف مجموعات المتعلّمين إجراء التجربة التي
ثم
عنوانها (حفظ الكتلة) من ك ت ،صّ ،74
كل
ثم عرض ّ
اطلب إليهم اإلجابة عن أسئلتهاّ ،
مجموعة نتائجها أمام المجموعات األخرى.

التدريس

 ن��اق��ش م � َ�ع م�ج��ام�ي��ع ال�م�ت�ع�لّ�م�ي��ن إج��اب��ات�ه��موالمالحظات التي الحظوها خالل النشاط
�وص��ل معهم إل ��ى ق��ان��ون حفظ
،إل ��ى أن ت �ت� ّ
الكتلة.
مع مجاميع
 ّوظف الشكل ( ،)1-3وناقش َ
أن المرّكب الكيميائي النقي مؤلّف
المتعلّمين ّ
بغض النظر
محدده من العناصرّ ،
من نسب ّ
عن المكان الذي ُوجد فيه أو الطريقة التي
ب قانون النسب الثابتة.
تكون بها َح َس َ
ّ
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التقويم
التكويني

الختامي

رج�ع��ة أج��اب��ات
ف��ي أث �ن��اء م� ا
النشاطات والدرس.

رج�ع��ة ال�ف�ص��ل ،1-3
 م� اص.82

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
فكرة مفيدة للتعلّم

�ذرات إلى
ّ
إن قدرة العلماء على تقسيم ال� ّ
ثم
بروتونات ونيوترونات إو�لكتروناتّ ،
ق��درت �ه��م ع �ل��ى ت�ق�س�ي��م ال �ن �ي��وت��رون��ات إل��ى
أن
ك�وارك��ات وغريونات هي مثال على ّ
غير قابلة للتقسيم.
�ذرات لم َت ُع ْد تُ َع ُّد
َ
ال� ّ
أيضا أنّ��ه من غير
اآلن ً
يعرف العلماء َ
معين
لذرات عنصر ّ
الضروري أن تكون ّ
الكتلة نفسها ف��ي الطبيعة؛ حيث يوجد
ذرات
ّ
لكل عنصر نظائر مختلفة؛ وهي ّ
لها ال�ع��دد نفسة م��ن البروتونات ولكنها
تختلف في عدد نيوتروناتها.
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النتاجات
التعليمية
ّ
�خ� ��ص ال� �ن� �ق ��اط
 يُ � �ل� � ّاألساسية
الخمس
ّ
ل� �ن� �ظ� �رّي ��ة دال � �ت� ��ون
الذرية.
ّ

تقويم المعرفة السابقة
س )2ما شحنة اإللكترون؟

التدريس
-

-

-

مع
ّ
وظف الشكلين ( ،)3-3( ،)2-3وناقش َ
أن العالم اإلنجليزي
مجاميع المتعلّمين كيف ّ
وتوصل
تفسير للقوانين الثالثة،
ًا
دالتون اقترح
ّ
ملخص لنظرّية دالتون.
معهم إلى ّ
ساعد مجاميع المتعلّمين ف��ي تنفيذ نشاط
ثم اطلب
عملي سريع من ك ط ،صّ ،68
إليهم اإلج��اب��ة عن األسئلة ال� �واردة فيه من
وتوصل معهم كيف
خالل مناقشة إجاباتهم،
ّ
حول فكرة ديمقريطس إلى
ّ
أن العالم دالتون ّ
علمية يمكن اختبارها.
نظرّية
ّ
اطرح األسئلة اآلتية على المتعلّمين:
تغير حتى
هل بقيت نظرّية دالتون من غير ّ
اآلن؟
تتغير في
م��ا المفاهيم األس��اس� ّ�ي��ة ال�ت��ي ل��م ّ
نظرّية دالتون؟
ر لمجاميع المتعلّمين فكرة مفيدة للتعلّم،
اق� أ
ثم ناقشهم فيها ،ودعهم يعطون أمثلة على
ّ
التطبيق الوارد في ك م ،ص.69

التقويم

ٍّ
مما
س )1اخ�ت��ر اإلج��اب��ة الصحيحة ف��ي ك��ل ّ
يأتي:
ال على
)1
أي أزواج المرّكبات اآلتية يُ َع ّد مثا ً
ّ
قانون النسب المضاعفة:
أ) Fe(SO4)3, FeCl
ب) O3, O2
ج) CO, CO2
د) FeCl2, Fe(NO3)2
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التقويم
التكويني

الختامي
 -أسئلة التقويم الختامي.

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
مالحظــــة

�ص��ة ال �ث��ان �ي��ة ب �ن �ظ �رّي��ة دال �ت��ون
ت �ب��دأ ال �ح� ّ
الحصة الثالثة فتبدأ
أما
ّ
الذرية ،صّ ،66
ّ
الذرية الحديثة.
بالنظرّية ّ
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النتاجات
التعليمية
ّ
�س� ��ر ال� �ع�ل�اق ��ة
 يُ�� �ف� � ّب � � � �ي� � � ��ن ن � � �ظ � � �رّي� � ��ة
�ذري � ��ة
دال � � �ت� � ��ون ال � � ّ
وال �ق �وان �ي��ن ال�ث�لاث��ة
(ق� � � � ��ان� � � � ��ون ح� �ف ��ظ
ال� �ك� �ت� �ل ��ة ،وق���ان���ون
ال� �ن� �س ��ب ال �ث��اب �ت��ة،
وق� � ��ان� � ��ون ال �ن �س��ب
المضاعفة).
ُ

تقويم المعرفة السابقة

التدريس

س )3ب� �م ��اذا ت �خ �ت �ل��ف ك�ت�ل��ة
اد ال � �ن� ��ات � �ج� ��ة
ال � � � � �م � � � � �و ّ
اد
ع� � ��ن ك� �ت� �ل ��ة ال � � �م � � �و ّ
المتفاعلة في التفاعل
الكيميائي؟

 )2يعتمد قانون حفظ الكتلة على المفهوم
إن:
الذي يقول ّ
الذرات غير قابلة للتجزئة.
أ)
ّ
اص
ب) ّ
ذرات العناصر المختلفة لها خو ّ
مختلفة.
ذرات.
ج) تتألّف
ّ
المادة من ّ
الذرات في التفاعل الكيميائي.
د) تفنى ّ
األساسية لنظرّية
س )2اذكر ثالثة من البنود
ّ
دالتون الذرّية.
س )3ما فرضيات ٍّ
كل من ديقريطس وأرسطو
ّ
المادة؟
حول
ّ
التوسع
ّ

كلّف المتعلّمين كتابة تقرير من اإلنترنت عن
الذرة.
علماء آخرين كان لهم دور في اكتشاف ّ
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التقويم
التكويني

الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
تطبيق

أن
دع المتعلّمين يُفكروا في أمثلة ليثبتوا ّ
ئية موجودة .تشمل
الجسيمات غير المر ّ
األمثلة المحتملة :العطور التي تنتشر
تسببه
ف��ي ال�غ��رف��ة ،أو اإلح �س��اس ال��ذي ّ
الرياح.
ّ
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خطة القسم الثاني بنية الذرة
الذرات وحدات بناء الما ّدة
الصف :العاشر ،المبحث :الكيمياء ،عنوان الفصل:
ّ
حصتان
عدد الحصصّ :
النتاجات
التعليمية
ّ
اص
 يُ�ل� ّ�خ��ص ال �خ �و ّ
ال � � � �م� � � �ل� � � �ح�� � ��وظ�� � ��ة
ألن � �ب� ��وب األش� �ع ��ة
ال�م�ه�ب�ط�ي��ة (أش �ع��ة
ال� � �ك � ��اث � ��ود) ،ال �ت��ي
أدت إلى اكتشاف
ّ
اإللكترون.

تقويم المعرفة السابقة
الذرة؟
س )1ما ّ

التدريس
التهيئة

المكعبات
اعرض على المتعلّمين مجموعة من
ّ
أي أل �ع��اب م �ت �واف �رة في
(أل� �ع ��اب ال �ل �ي �ج��و) أو ّ
ووض��ح
األس� �واق ،ث� ّ�م رّك��ب شكلين مختلفين،
ّ
الرغم من االختالف بين هذين
لهم أنّ��ه على ّ
فإن خصائص األجزاء المختلفة التي
الشكلين ّ
يطبق ه��ذا على
تشكالنها ه��ي نفسها؛ حيث ّ
توصلوا
الذرات ،فض ً
ّ
ال عن إثارة نقاش حول ما ّ
إليه.
النشاط

وزع على مجاميع المتعلّمين ورقة العمل (،)1
ّ
ِ
ث� ّ�م اع��رض ف � ْل� َ�م فيديو أو ( )ICTع��ن أنبوب
األشعة الكاثودية ،واطلب إليهم اإلج��اب��ة عن
األسئلة الواردة في أثناء المشاهدة.
التدريس

 ن��اق��ش م � َ�ع م�ج��ام�ي��ع ال�م�ت�ع�لّ�م�ي��ن إج��اب��ات�ه��موالمالحظات التي الحظوها خالل النشاط،
الفرضية التي
تتوصل معهم إل��ى
إل��ى أن
ّ
ّ
إن :الجسيمات التي تؤلف اإلشعاعات
تقول ّ
وس ّميت
ّ
الكاثودية هي ذات الشحنة السالبةُ ،
تحرك المروحة
فيما ُ
بعد اإللكترونات ،وألنها ّ
فلها كتلة .باإلضافة إلى ذلك ناقش معهم
أن
أن اختبار طومسون كشف ع��ن ّ
كيف ّ
لإللكترون شحنة كبيرة ًّ
قياسا إلى كتلته.
جدا ً

18

التقويم
التكويني

الختامي

رج�ع��ة أج��اب��ات
ف��ي أث �ن��اء م� ا
النشاطات والدرس.

 ك ط ،مراجعة الفصل،األسئلة.6-3 :

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
هل تعلم؟

يخضع أشعاع كاثودي في أنبوب التلفاز
تغير الحقل
النحرافات مستمرة ناتجة من ّ
المغناطيسي داخل األنبوب؛ حيث يؤثر
غطاة فتنتج صورة
اإلشعاع في شاشة ُم ّ
متألّقة.
بناء مهارة المطالعة

دالئل التوقع :اكتب البيانات اآلتية على
اللوح.
�ذرة إل��ى أج �زاء
 ال يمكن أن ت�ت�ج� ّأ�ز ال � ّ
صغيرة.
الذرة هي نفسها.
 تبقى ّ�ذرة م��ن أج �زاء ع� ّ�دة صغيرة
تتكون ال � ّ
ّ
ومختلفة.
رئ �ه��م ح��ول هذه
اس��أل المتعلّمين ع��ن آ ا
ثم اجعلهم يناقشون هذه اآلراء
البياناتّ ،
ويتح ّققون منها ،ث� ّ�م احفظ الئحة اآلراء
للمناقشة بعد االنتهاء من القسم.
�ص��ة ال�ث��ان�ي��ة ب��اك�ت�ش��اف ن �واة
 ت �ب��دأ ال�ح� ّالذرة.
ّ
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النتاجات
التعليمية
ّ
�خ ��ص ال �ت �ج �رب��ة
 يُ� �ل � ّال � � �ت� � ��ي ق� � � � ��ام ب� �ه ��ا
رذرف� � ��ورد وزم �ل�اؤه
أدت إلى اكتشاف
وّ
النواة.

20

تقويم المعرفة السابقة

التدريس

الذرة؟
سّ )2
أهم أجزاء ّ
عد ْد ّ

 كتلة اإللكترون تساوي  1/2000أبسط نوعذرات الهيدروجين؛ أي نحو:
من ّ
9.109 x 10-31 kg.
 اكتب العبارات اآلتية على اللوح:الذرة متعادلة الشحنة كهربائيًّا؛ عندئذ
 بما ّأن ّ
ينبغي أن تحتوي على شحنة كهربائية موجبة
تعادل اإللكترونات السالبة.
وظ� ��ف ال �ش �ك��ل ( ،)6-3ث � ّ�م دع مجاميع
 ّثم
المتعلّمين يُ ّ
فسروا ما يرونه في الشكلّ ،
اطلب إليهم اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 اع � ��رض - ICTإن أم� �ك ��ن -ع ��ن ت�ج�رب��ةرذرفورد.
الجسيمات التي استخدمها رذرف��ورد
س )1ما ُ
في تجربته؟
س )2كيف يتأثر مسار األشعة عندما اصطدم
بصفيحة رقيقة من الذهب؟
توصل معهم
 من خ�لال مناقشة إجاباتهم،ّ
للذرة.
إلى نموذج رذرفورد ّ
توضح للمتعلّمين
 وظف الشكل ( )7-3كي ّأن للنواة
كيفية تفسير ت�ج�رب��ة رذرف � ��ورد ،و ّ
ّ
شحنة موجبة.
مع مجاميع
 استخدم الجدول ()1-3للتوصل َ
ّ
كل
اص ّ
مكونات ال� ّ
�ذرة وخ �و ّ
المتعلّمين إلى ّ
من اإللكترونات والبروتونات والنيوترونات،
النووية.
ثم ناقش معهم المقصود بالقوة
ّ
ّ
ر لمجاميع المتعلّمين المكتوب في ك م،
 اق أثم ناقشهم
من هل تعلم وفكرة مفيدة للتعلّمّ ،
فيه.

التقويم
التكويني

الختامي
رج �ع��ة ال�ق�س��م
 ك ت ،م � ا(.)2-3

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
فكرة مفيدة للتعلّم

ذرة م��ا بحجم ملعب كرة
إذا ك��ان حجم ّ
قدم كبير ،عندها ستكون النواة بحجم كرة
أن
زج��اج� ّ�ي��ة؛ حيث يقترح ه��ذا ال�ن�م��وذج ّ
الذرة معظمها فراغ .اطلب إلى المتعلّمين
ّ
بالحسبان عدد ُجسيمات ألفا
ا
و
يأخذ
أن
ُ
ذرات ال��ذه��ب ف��ي اختبار
التي اخترقت ّ
الذرات التي تشتتت.
رذرفورد مقارنة بعدد ّ
هل تعلم؟

أن القوى التي تجعل النواة متماسكة إذا
ّ
النووية
أطلقت توّفر طاقة ت �وازي ال�ق� ّ�وة
ّ
ذري.
لالنفجار من سالح ّ
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النتاجات
التعليمية
ّ
كل
عدد خصائص ّ
 يُ ّم��ن ال �ب��روت��ون��ات،
وال � �ن � �ي� ��وت� ��رون� ��ات،
واإللكترونات.
الذرة.
عرف ّ
 -يُ ّ

تقويم المعرفة السابقة
�ذرة ش �ح �ن��ة
س )3ه � ��ل ل� � �ل � � ّ
كهربائية؟

التدريس
التقويم

مما
س )1اخ�ت��ر اإلج��اب��ة الصحيحة ف��ي ك� ّ�ل ّ
يأتي:
�ار من القطب
 يُسمى ّالتيار الكهربائي ال�م� ّ
ال �س��ال��ب إل ��ى ال�ق�ط��ب ال �م��وج��ب ف��ي أن�ب��وب��ة
الزجاجية بـِ:
كاثودية ب) أنود
أ) أشعة
ّ
مهبطية
د) أشعة
ج) إلكترون
ّ
 قادت تجارب المهبط إلى اكتشاف:ب) النواة
أ) البروتون
د) اإللكترون
ج) النيوترون
سمى الجسم النووي غير المشحون الذي
 يُ ّيعادل البروتون في كتلته:
ب) نيوترون
نوية
أ)
ّ
د) نظير
ج) إلكترون
فسر نتاج تجربة رذرف ��ورد وج��ود
س )2كيف ّ
النواة؟
س )3ق ��ارن ب�ي��ن اإلل �ك �ت��رون وال �ب��روت��ون؛ من
حيث:
ُ
 )1الشحنة
 )2الموقع
 )3الكتلة
 -أسئلة مراجعة القسم ( ،)2-3ص.73

التوسع
ّ

دع المتعلّمين يرسموا خ� ًّ
للتطورات
�ط��ا زمنيًّا
ّ
ال
الذرية الحديثة بد ً
ّ
األساسية جميعها للنظرّية ّ
م��ن األح� ��داث ال �م��ذك��ورة ،ث� ّ�م اط �ل��ب إل�ي�ه��م أن
ي��ذك��روا أح��دا ًث��ا لم تُذكر في الكتاب باستخدام
اإلنترنت.
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التقويم
التكويني

الختامي
 -أسئلة التقويم الختامي.

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
بناء مهارة المطالعة

رج�ع�وا
دالئ ��ل ال �ت��وق��ع :دع المتعلّمين ي� ا
آراءه� ��م م��ن ب��داي��ة ال�ق�س��م ،ث� ّ�م مناقشتها
تغيرت أم بقيت هي نفسها،
وتعرف ما إذا ّ
ّ
النص التي
مقاطع
إلى
ا
و
جع
ير
دعهم
ثم
ّ
ّ
تؤ ّكد خياراتهم.
مالحظــــة

ِ
أما
تكون
الحصة األول��ى للف ْل ِم أوّ ،ICT
ّ
الحصة الثانية فتكون للتدريس والمناقشة.
ّ
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أوراق العمل
ورقة العمل رقم ()1
عنوان النشاط :اكتشاف اإللكترون
التعليمية
النتاجات
ّ

الكاثودية.
تعرف خصائص األشعة
ّ
 ّتعرف شحنة اإللكترون.
 ّاألدوات والموا ّدِ :ف ْل ُم فيديو (.)ICT
خطوات إجراء النشاط

في أثناء عرض ِف ْل ِم الفيديو ( ،)ICTأجب عن األسئلة اآلتية:

)1

الكاثودية عند إمرار تيار كهربائي؟
ماذا حصل في أنبوب األشعة
ّ
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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)2

الكاثودية؟
ماذا يحصل للمروحة الصغيرة التي ُوضعت في مجرى األشعة
ّ
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

)3

ماذا يحدث عند اقتراب مجال مغناطيسي من األنبوبة؟
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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خطة القسم الثالث تعداد الذرات
الذرات وحدات بناء الما ّدة
الصف :العاشر ،المبحث :الكيمياء ،عنوان الفصل:
ّ
حصتان
عدد الحصصّ :
النتاجات
التعليمية
ّ
عرف النظائر.
 -يُ ّ

تقويم المعرفة السابقة
س )1ب� ّ�ي��ن م��وق��ع ك � ّ�ل م��ن:
البروتون ،النيوترون،
الذرة.
اإللكترون في ّ

التدريس
التهيئة

المعدل
ال معروًفا عن
دع المتعلّمين يجدوا مث ً
ّ
المرّجح ،مثل :إذا كانت عالمة المتعلّم خالل
الكورس األول  %70والكورس الثاني ،% 50
النهائية؟
فأيهما لها تأثير أكبر في قيمة الدرجة
ّ
ّ
في هذا القسم سوف يتعلّم المتعلّمون أن الكتلة
المعدل المرّجح لكتل
معين هي
ّ
الذرية لعنصر ّ
ّ
نظائر هذا العنصر كما تتواجد في الطبيعة.
النشاط

وزع ورقة العمل ( )2على مجاميع المتعلّمين،
ّ
ثم اطلب إليهم اإلجابة عن األسئلة الواردة فيها
ّ
باستعمال الجدول الدوري.

التدريس

 من خالل مناقشة إجابات مجاميع المتعلّمينتوصل معهم إلى مفهوم العدد
بورقة النشاطّ ،
الذري والكتلي وما يمثّالنه.
ّ
مع مجاميع
ل
وتوص
(،)8-3
الشكل
ف
وظ
 َّ
ّ
كيفية إيجاد عدد اإللكترونات
المتعلّمين إلى ّ
الذرة متعادلة كهربائيًّا.
والبروتونات ،و ّ
أن ّ
وظ��ف الشكل ( ،)9-3ث� ّ�م ن��اق��ش مجاميع
 ّال�م�ت�ع�لّ�م�ي��ن ف ��ي االخ� �ت�ل�اف ال �م��وج��ود بين
تتوصل معهم إلى
األشكال الثالثة ،إلى أن
ّ
أن هذه األشكال هي للعنصر نفسه؛ حيث
ّ
سمى النظائر.
تُ ّ
26

التقويم
التكويني

الختامي

من خالل اإلجابة عن أسئلة
النشاط.

تطبيقية،
 ك ط ،تمارينّ
ص.77

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
خطأ شائع

تتحدد
�ذرة
ّ
وض��ح للمتعلّمين ّ
ّ
أن ُه��وّ
ِي��ة ال� ّ
ب
�ب ع��دد ال�ب��روت��ون��ات ،وليس َح َس َ
�س� َ
َح� َ
عدد اإللكترونات أو النيوترونات؛ حيث
يتغير عدد اإللكترونات أو
إنه يمكن أن ّ
تغير
أما إذا ّ
الذرة ّ
النيوترونات وتبقى ّ
ذرةّ ،
ذرة عنصر
عدد البروتونات
فالذرة تصبح ّ
ّ
آخر.
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النتاجات
التعليمية
ّ

تقويم المعرفة السابقة

الذري
عرف العدد ّ
 يُ ّوالعدد الكتلي.

س )2أي� ��ن ت �ت �م��رك��ز م�ع�ظ��م
الذرة؟
كتلة ّ

التدريس
-

-

-

-
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وظ � ��ف ال� �ج���دول ( ،)2-3ودع م�ج��ام�ي��ع
ّ
المتعلّمين ي�ن��اق�ش�وا االخ �ت�لاف ف��ي بيانات
ثم اطلب إليهم اإلجابة
الواردة في الجدولّ ،
عن السؤالين اآلتيين:
كيف تختلف نظائر الهيدروجين عن بعضها
بعضا؟
ً
ك�ي��ف تُ�غ� ّ�ي��ر ه��ذه المعلومة ن�ظ�رّي��ة دال�ت��ون
الذرية؟
ّ
تتوصل معهم
أن
إلى
إجاباتهم،
في
ناقشهم
ّ
إلى مفهوم النظير.
وظ � ��ف ال� �ج���دول ( ،)3-3ودع م�ج��ام�ي��ع
ّ
المتعلّمين ي�ن��اق�ش�وا االخ �ت�لاف ف��ي بيانات
تتوصل معهم
ال �واردة في الجدول ،إلى أن
ّ
إل��ى طرائق تسمية النظائر ومعنى األرق��ام
المرتبطة بالرمز النووي للنظير (الرقمان:
العلوي ،والسفلي).
حل المسألة النموذجية ( )1-3على السبورة؛
ّ
كيفية إيجاد
للتوصل م� َ�ع المتعلّمين إل��ى
ّ
ّ
ع��دد ك� ّ�ل م��ن :البروتونات ،واإللكترونات،
والنيوترونات.
التطبيقية،
وظف السؤال الثاني من التمارين
ّ
ّ
كيفية
ص77؛
مع المتعلّمين إلى ّ
للتوصل َ
ّ
كتابة الرمز النووي للعناصر.

التقويم
التكويني

الختامي
 ك ط ،مراجعة الفصل،األسئلة.13-7 :

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
هل تعلم؟

الهيدروجين ه��و العنصر الوحيد ال��ذي
لنظائره أسماء نظائر العناصر األخرى
الذري.
التي تُعرف بعددها ّ

فكرة مفيدة للتعلّم

أن  1ك ذ
قد ترغب في ذكر ّ
1.660540 x 10-27 kg
أي1.660450 x 10-24 g :
�ص��ة ال�ث��ان�ي��ة ب��ال�ك�ت��ل ال��ذرّي��ة
 ت �ب��دأ ال �ح� ّالنسبية.
ّ
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النتاجات
التعليمية
ّ

تقويم المعرفة السابقة

التدريس

 يُ� � � � �ع�� � � � ّ�ي�� � � ��ن ع� � � ��ددال � � � �ب� � � ��روت� � � ��ون� � � ��ات
وال� � �ن� � �ي � ��وت � ��رون � ��ات
واإلل � � �ك � � �ت� � ��رون� � ��ات
�وي � ��ة م � � �ح� � � ّ�ددة
ل� � �ن � � ّ
ِية.
الهوّ
ُ

س )3إذا ك�� � � � ��ان ال � � �ع� � ��دد
�ذري ل � �ل � �ك � �رب� ��ون
ال � � � � � � � � ّ
= ،12ف�م��ا ع��دد ك� ّ�ل
م� � ��ن :ال� �ب���روت���ون���ات،
واإلل� �ك� �ت ��رون ��ات ل �ه��ذا
العنصر؟

وظف الجدول ( ،)4-3واطلب من مجاميع
 ّثم
المتعلّمين أن ّ
يتأملوا البيانات الواردة فيهّ ،
لكل مجموعة نظائر لعنصر واح��د،
اختر ّ
ثم ناقش
واطلب إليهم إيجاد الكتلة ّ
الذريةّ ،
الذرية لعنصر
معهم العالقة بين ّ
معدل الكتلة ّ
�ذري��ة للنظير األك �ث��ر ت �واف� ً�را،
م��ا وال�ك�ت�ل��ة ال� ّ
وج�ه�ه��م ألم�ث�ل��ة ت��دع��م آراءه� ��م .استخدم
ث� ّ�م ّ
المثال الموجود في كتاب الطالب ،ص،79
معدل الكتلة
كيفية إيجاد ّ
وتوصل معهم إلى ّ
ّ
الذرية.
ّ
التقويم

س )1م � ��ا ع � � ��دد ك � � � ّ�ل م � � ��ن ،ال � �ب� ��روت� ��ون� ��ات,
واإلل�ك�ت��رون��ات ،وال�ن�ي��وت��رون��ات الموجودة
ذرة الكربون 13 -؟
في ّ
س )2اكتب الرمز النووي لألكسجين .– 16
ذراته
س )3اكتب الرمز الهايفي لعنصر تحتوي ّ
على  7إلكترون ،و 9نيوترون.
رج �ع��ة ال�ق�س��م (،)3-3
ك ط ،أس�ئ�ل��ة م� ا
ص.80
التوسع
ّ

المشعة
كيفية استعمال النظائر
اكتب تقر ًا
ْ
ير عن ّ
ّ
للكشف عن األمراض ومعالجتها ،مثل :مرض
الدرقية ،وغيرها.
الغدة
السرطان ،و ّ
ّ
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التقويم
التكويني

الختامي
رج �ع��ة ال�ق�س��م
 ك ت ،م � ا.3-3

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
خطأ شائع

أن البروتونات
يعتقد معظم المتعلّمين ّ
والنيوترونات لها الكتلة نفسها في العناصر
أن كتل البروتون
جميعها .في الحقيقة ّ
والنيوترون المذكورة في ص 78من ك
ط ،هي فقط كتل بروتونات ونيوترونات
الذرية
منفردة؛ إذ ّ
الجسيمات دون ّ
إن لهذه ُ
ال في العناصر المختلفة.
ال تختلف قلي ً
كت َ
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أوراق العمل
ورقة العمل رقم ()2
الذري والعدد الكتلي
اسم النشاط :العدد ّ
الذري والعدد الكتلي
الهدف:
يتعرف العدد ّ
ّ
خطوات إجراء النشاط

ثم أجيبوا عن
 ّتأملوا الجدول الدوري ،وناقشوه بينكم ،واسترجعوا المعلومات السابقة التي تعرفونها عنهّ ،
األسئلة اآلتية:
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)1

إلى ماذا تشير األرقام الموجودة فوق األحرف وتحتها؟
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

)2

الذرة؟
سمى عدد النيوترونات في ّ
ماذا يُ ّ
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

)3

الذري نفسه؟
هل يوجد عنصران لهما العدد ّ
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

)4

الذرة المتعادلة؟
الذري وعدد اإللكترونات في ّ
ما العالقة بين العدد ّ
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

)5

مع
ًا
اختر
ثم احسب عدد البروتونات والنيوترونات واإللكترونات .ناقش النتائج ّ
عنصر من الجدولّ ،
المجاميع األخرى.
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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مراجعة الفصل الثالث
طورها
• تعود الفكرة
العامة حول ال� ّ
ّ
�ذرة إلى قدامى اإلغريق ،وفي القرن التاسع عشر ّ
اد
جون دالتون ،عندما اقترح نظرّية
للذرة تستعمل إلى اليوم لشرح العديد من المو ّ
ّ
علمية ّ
الكيميائية.
ّ
لتكون المرّكبات.
• تتّحد العناصر بنسب كتل ثابتة ّ
�ادة والكتلة ال تستحدثان من ال ش��يء ،وال تفنيان من الوجود في التفاعالت
• ّ
إن ال�م� ّ
الكيميائية.
ّ
كمية
دائما نفسها،
ّ
• ّ
بغض النظر عن ّ
إن نسب كتل العناصر في مرّكب ّ
معين تبقى ً
المرّكب أو طريقة تكوينه.
فإن نسبة كتلة الواحد إلى
• إذا تألّف مرّكبان مختلفان أو أكثر من عنصرين متماثلينّ ،
عبر عنها بنسب أرقام صحيحة صغيرة.
كتلة اآلخر يُ ّ
الذرة على
المهبطية
• وّفر أنبوب األشعة
(الكاثودية) دلي ً
ّ
ّ
ال على وجود اإللكترونات في ّ
ذرية ذات شحنة سالبة ،وهي ذات كتل صغيرة ًّ
جدا نسبيًّا.
أ ّنها ُجسيمات دون ّ
�ذرة ،من
قدم رذرف��ورد البر َ
• ّ
هان على وجود النواة التي تحمل شحنة موجبة في قلب ال� ّ
ِ
بجسيمات ذات شحنة موجبة.
خالل قذف صحيفة رقيقة من المعدن ُ
�ذرة من بروتونات تحمل ك� ٌّ�ل منها شحنة موجبة تساوي ( ،)1+ومن
• تتألّف ن �واة ال� ّ
نيوترونات متعادلة كهربائيًّا (في الحاالت جميعها ما عدا حالة واحدة).
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• تختلف نظائر العنصر باختالف عدد النيوترونات في نواها.
• يبلغ نصف قطر النواة (pm = picometer, 1 x 10-12 m) 0.001 pm
الذرات فيراوح بين .270 pm , 40 pm
أما نصف قطر ّ
ّ
ذرة هذا
�ذري للعنصر يساوي العدد اإلجمالي للبروتونات الموجودة في نواة ّ
• العدد ال� ّ
العنصر.
معين يساوي مجموع البروتونات والنيوترونات في
• العدد الكتلي ّ
ذرة من عنصر ّ
ألي ّ
الذرة.
نواة تلك ّ
ذرة الكربون  ،12التي تبلغ  12وحدة
• ّ
حددت وحدة الكتلة الذرّية ( )amuنسبة إلى ّ
ذرية تساوي .1.660540 x 10-24 kg
إن ّ
تماما؛ حيث ّ
لكل وحدة كتلة ّ
ً
معين بحساب كتل نظائره ونسبة وفرتها في
�ذري��ة لعنصر ّ
• يحسب م�ع� ّ�دل الكتلة ال� ّ
الطبيعة.
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اختـبــار بـعـدي
فر�ضية دالتون؟
�س )1ما
ّ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

تو�صل ج .طوم�سون �إلى اكت�شاف الإلكترون
و�ضح كيف
�س)2
ّ
ّ
المهبطية.
عن طريق الأ�شعة
ّ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

�س )3كيف ا�ستطاع ميليكان ح�ساب كتلة الإلكترون؟
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

الذرة.
فر�ضية ويليام طوم�سون بالن�سبة �إلى
ن�ص
�س )4اذكر
ّ
ّ
ّ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

التو�صل �إلى اكت�شاف البروتون.
تم
�س)5
ّ
ّ
و�ضح كيف ّ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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الذرة.
التو�صل �إلى نموذج
�س )6ا�شرح تجربة رذرفورد في
ّ
ّ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

ب نموذج
بكل من:
�س )7ما المق�صود
ّ
الذرة والإلكترونَ ،
�س َ
ح َ
ّ
رذرفور؟
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

�س )8ما المق�صود بالنظائر؟
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

التو�صل �إلى النيترونات.
تم
ّ
�س )9و�ضح كيف ّ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

نظرية رذرفورد.
�س )10اذكر �أوجه الق�صور في
ّ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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اختـبــار بـعـدي
�س� )11ضع دائرة حول رمز الإجابة ال�صحيحة:
لكل عينتين من :NaCl
َ )1وف ًقا لقانون النسب الثابتة ،يكون ّ
				
أ) الكتلة نفسها
		
ج) درجة االنصهار نفسها

ال
ب) تركيب جزيئي مختلف قلي ً
د) نسبة العناصر ذاتها

َ )2وف ًقا لقانون حفظ الكتلة ،وعندما ي ّتحد الصوديوم والهيدروجين واألكسجين
لتكوين مرّكب تكون كتلة المرّكب الناتجة  ......................................مجموع كتل العناصر
المنفردة:
أ) مساوية لـِ
أقل من ......................................
ج) ّ

......................................

ب) أكبر من
د) أكبر أو أصغر من

......................................

 )3مكتشف قانون النسب المضاعفة ،هو؟
				
أ) أفوكادرو
				
ج) دالتون

ب) رذرفورد
د) طومسون

 )4تتجاذب البروتونات داخل النواة بوساطة:
			
أ) مستويات طاقتها
				
نووية
ج) قوى ّ

ب) شحنات متعاكسة
د) تنافر اإللكترونات

الذرّية المذكورة في الجدول الدوري ،هي:
 )5الكتلة
ّ
أ) متوسط الكتلة الذرّية
النسبية لمعظم النظائر المتوافرة
الذرية
ّ
ب) الكتلة ّ
المستقرة
المشعة
النسبية لمعظم النظائر
ج) الكتلة الذرّية
ّ
ّ
ّ
د) العدد الكتلي لمعظم النظائر سائدة التواجد
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......................................

�س� )12أكمل الجدول الآتي:
العنصر

الرمز

الذري
العدد ّ

العدد الكتلي

ليثيوم

Li

3

7
40

كالسيوم

عدد البروتونات

عدد النيوترونات عدد اإللكترونات

20
27

Al

14

طبيعية كما
�س )13يتواجد عن�صر الأك�سجين بثالثة نظائر
ّ
يظهر في الجدول الآتي:
الكتلة ()amu

المئوية لوفرته في الطبيعة
النسبة
ّ

العدد الكتلي

النظير
أكسجين 16 -

15.994

99.762

16

أكسجين17 -

16.999

0.038

17

أكسجين 18 -

17.999

0.200

18

الذرية لهذا العنصر.
احسب ّ
معدل الكتلة ّ

ذرات (الكربون ,12 -والكربون ،13 -الكربون-
�س :14قارن بين ّ
حيث:
)14؛ من
ُ
)1
)2
)3
)4
)5

الذري.
ُ
العدد ّ
العدد الكتلي.
عدد البروتونات.
عدد النيوترونات.
عدد اإللكترونات.
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فهر�س المحتويات
الموضوع
ملخص الفصل الرابع
ّ

.................................................................................................................................

3

...........................................................................................................................

4

...................................................................................................................................

6

الملخص العلمي لألقسام
ّ
خطة الفصل الرابع
االختبار القبلي

الصفحة

..............................................................................................................................................

10

.........................................................................................................................................

12

............................................................................................................................................

18

........................................................................................................................................

20

............................................................................................................................................

26

........................................................................................................................................

28

............................................................................................................................................

36

...............................................................................................................................
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خطة القسم األول
ورقة العمل ()1

خطة القسم الثاني
ورقة العمل ()2

خطة القسم الثالث
ورقة العمل ()3

مراجعة الفصل الرابع
االختبار البعدي

ّ
ملخص الفصل الرابع
للذرة نتيجة للدراسات التي تتعلّق بامتصاص /انبعاث
تطور نموذج جديد ّ
في بداية القرن العشرين ّ

أدى
الضوء من
مما ّ
ّ
المادة؛ حيث أظهرت هذه الدراسات عالقة وطيدة بين الضوء إو�لكترونات ّ
الذرةّ ،

الكهرومغناطيسية
الذرات .يتناول هذا الفصل األشعة
إلى رؤية جديدة لطبيعة الطاقة و ّ
ّ
المادة وتركيب ّ

حيز من الفراغ التي ُس ّميت
للذرة ،ويصف مواقع اإللكترونات حول النواة في ّ
وتطور نموذج بور ّ
ّ

طبق
موجية
األوربيتال من وجهة نظر
كمية ،مستعم ً
الكم األربعة ،كما يُ ّ
ميكانيكية؛ أي ّ
ّ
ّ
ال أع��داد ّ

القواعد المستعملة لكتابة الترتيب اإللكتروني بطرائق :الترتيب اإللكتروني ،واألوربيتال ،والغاز النبيل

كيفية استعمال الجدول الدوري لتحديد نظام ملء االوبيتاالت للعناصر
للعناصر ،فض ً
ال عن أنه يُ ّ
قدم ّ

الدورّية جميعها في الجدول الدوري.

يتكون هذا الفصل من ثالثة أقسام ،هي:
ّ
القسم األول

للذرة.
تطور نموذج جديد ّ
ّ

القسم الثاني

للذرة.
الكم ّ
نموذج ّ

القسم الثالث

ترتيب اإللكترونات.
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ّ
الملخص العلمي لألقسام
ملخ�ص الق�سم الأول
ّ
تطور نموذج جديد للذرة

موجية عندما يسير في الفراغ
اص
أن للضوء (وهو نوع من األشعة
اعتقد العلماء ّ
ّ
ّ
الكهرومغناطيسية) خو ّ
ياضية (vג= ،)cوتنقسم
معينة ،وتُمثل العالقة بين السرعة و ّ
ّ
التردد وطول الموجة بالعالقة الر ّ
بترددات ّ
ب الطول الموجي ،مثل الضوء المرئي واألشعة تحت
األشعة
الكهرومغناطيسية إلى أنواع ّ
عدة َح َس َ
ّ
محددة صغيرة تُدعى
أن األجسام تبعث طاقة
الحمراء والفوق
البنفسجية ،واقترح العالم بالنك ّ
بكميات ّ
ّ
ّ
أن لألشعة الكهرومغناطيسية طبيعة
تنص على ّ
كمات ،واستطاع العالم ألبيرت أينشتاين تقديم نظرّية ّ
ّ
كم من الطاقة،
موجية
مزدوجة:
ال من الجسيمات يحتوي ّ
عد الضوء سي ً
وجسيمية؛ حيث ّ
ّ
ّ
كل منها على ّ
كما من
ًّا
وأطلق عليها الفوتون؛ والفوتون جسيم من أشعاع كهرومغناطيسي له كتلة تساوي
صفر ويحمل ًّ
لذرة الهيدروجين،
الكم لتفسير ظاهرة التأثير الكهروضوئي والطيف الخطي ّ
الطاقة .وقد ّ
طورت نظرّية ّ
ب
حل لغز الطيف
ّ
واستطاع العالم نيلز بور ّ
وح َس َ
الخطي للهيدروجين بتقديم نموذج ّ
لذرة الهيدروجينَ ،
محددة ،وعند انتقال إلكترون من
هذا النموذج تدور اإللكترونات حول النواة ضمن مستويات طاقة
ّ
مستوى طاقة أدنى إلى مستوى طاقة أعلى يحتاج إلى طاقة ،وعندما يعود من الحالة المستثارة إلى
المستقرة يبعث طاقة على شكل فوتون.
الحالة
ّ

ملخ�ص الق�سم الثاني
ّ
للذرة
الكم
نموذج
ّ
ّ

نموذجا يجافي المنطق ،فما الذي يجعل اإللكترون يدور حول
لذرة الهيدروجين
عد العلماء
ّ
َ
نموذج بور ّ
ً
محددة ذات طاقة ثابتة؟ فظهرت أبحاث حول ظاهرة التأثير الكهروضوئي وانبعاث
النواة في مستويات ّ
الكم
الطيف الخطي ّ
لذرة الهيدروجين ،كما ساهم العالم الفرنسي لويس دي بروغلي في تطوير نموذج ّ
طور
أن حركة اإللكترونات في حالتها
للذرة؛ حيث اقترح ّ
ّ
ّ
الموجية تنحصر في فضاء حول النواة ،بعدها ّ
معينة من الفراغ
منطقة
في
اإللكترونات
وجود
احتمال
على
وتنص
،
الكم
ة
ي
ر
بنظ
عرف
ت
ة
ي
ر
نظ
العلماء
ّ ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
محددة األبعاد كما أوضحت نظرّية بور ،وأطلق على هذه المنطقة
المحيط بالنواة وليس في مستويات ّ
ثالثية األبعاد في الفراغ التي يحتمل وجود إلكترون فيها ،اسم األوربيتال ،واستخدم فيها العلماء أعداد
ّ
اص اإللكترونات التي يحتوي عليها ،وهي:
اص األوربيتال وخو ّ
تام خو ّ
الكم ليصفوا على نحو ّ
ّ
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الكم الرئيس ( :)nويشير إلى مستوى الطاقة الرئيس الذي يحتلّه اإللكترون ،ويأخذ قيم ،1
عدد
ّ
ومعدل بعده عن النواة.
...،3 ،2؛ حيث إنّه كلّما ازدادت قيمة  nتزداد طاقة اإللكترون
ّ

عددا
ويدل على شكل األوربيتال ،ويمكن أن يتّخذ الرمز Lقيمة الصفر أو ً
الكم الثانوي (ّ :)L
عدد ّ
موجبا.
صحيحا
ً
ً
الكم المغناطيسي ( :)mويشير إلى اتجاه األوربيتال حول النواة ،ويصف اتجاه األوربيتاالت
عدد ّ
فتمتد في اتجاهاتها على مدى
أما أوبيتاالت p
ّ
المختلفة؛ حيث ألوربيتال  Sشكل كروي وّ ،m=0
المحاور  X، Y، Zوتوافقها  ،m=+1 ،m=0 ،m=-1وتأخذ أفالك  dقيم:
m=+2، m=+1،m=0،m=-1،m=-2

عدد الكم المغزلي( :)ms,يشير إلى اتجاه دوران اإللكترون حول نفسه ،ويأخذ قيمتين ،هما:

.-1 -2، +1 +2

ملخ�ص الق�سم الثالث
ّ
ترتيب اإللكترونات

خاص؛ حيث
ولكل عنصر ترتيب إلكتروني
الذرة بالترتيب اإللكتروني،
ّ
يعرف ترتيب اإللكترونات في ّ
ّ
إن هناك ثالث قواعد تتح ّكم في كتابة الترتيب اإللكتروني ،هي:
ّ

ابتداء من المستوى الثالث
• مبدأ أوفباو الذي
ّ
يختص بنظام توزيع اإللكترونات في األوربيتاالت ،و ً
أقل من تحت المستوى 3d؛ لذلك يمتلئ
إن تحت المستوى  4Sطاقة ّ
تبدأ المستويات بالتداخل؛ حيث ّ
تحت المستوى  4Sقبل تحت المستوى .3d
ب هذا المبدأ ال
وح َس َ
• مبدأ باولي لالستثناء الذي يتعلّق بطريقة دوران اإللكترون حول نفسهَ ،
الكم األربعة نفسها.
يوجد إلكترونان ّ
للذرة نفسها لهما أعداد ّ
ذرية منفصلة قدر اإلمكان في تحت
• قاعدة هوند توضع اإللكترونات غير المزدوجة في أفالك ّ
معين إال بعد أن تشغل أوربيتاالته
المستوى نفسه ،وال يحدث تزاوج بين إلكترونين في تحت مستوى ّ
أن هناك ثالث طرائق للترتيب اإللكتروني :ترميز ترتيب إلكتروني ،وترميز األوربيتال،
كليًّا ،كما ّ
مع اإلشارة
وترميز الغاز النبيل ،ويصف ّ
كيفية كتابة الترتيب اإللكتروني لدورات الجدول الدوريَ ،
إلى وجود اختالف للترتيب اإللكتروني في بعض األحيان لعناصر الدورتين :الرابعة والخامسة ،وذلك
أقل طاقة.
بعكس مبدأ أوفباو للوصول إلى ترتيب ّ
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خطة الفصل الرابع
الذرات
الصف :العاشر
العلمي ،المبحث :الكيمياء ،عنوان الفصل :ترتيب اإللكترونات في ّ
ّ
حصة
عدد الحصصّ 11 :
األقسام
)1

�ور ن��م��وذج
ت��ط� ّ
للذرة
جديد
ّ

)2

ال��ك��م
ن���م���وذج
ّ
للذرة
ّ

-

-

-

6

التعليمية
النتاجات
ّ

المفردات

ياضية بين
يُ� ّ
�وض��ح العالقة الر ّ
سرعة األشعة الكهرومغناطيسية
التردد.
وطول موجتها ،و ّ
الثنائية للضوء؛
يناقش الطبيعة
ّ
الجسيمية.
الموجية و
ّ
ّ
�وض� � � ��ح أه� � �م � � ّ�ي � ��ة ال� �ت���أث� �ي���ر
يُ� � � � ّ
الكهروضوئي وطيف االنبعاث
الخطي للهيدروجين في تطوير
الذري.
النموذج ّ
�ذرة
ي � �ص� ��ف ن � � �م� � ��وذج ب� � � ��ور ل� � � � ّ
الهيدروجين.

-

الكهرومغناطيسية.
األشعة
ّ
الطيف الكهرومغناطيسي.
التأثير الكهروضوئي.
حالة االستثارة.
طول الموجة.
التردد.
ّ
الفوتون.
الكم.
ّ
الخطي.
طيف االنبعاث
ّ
المستمر.
الطيف
ّ
حالة االستثارة.

يُناقش دور لويس دي بروغلي
للذرة.
الكم ّ
في تطوير نموذج ّ
يُقارن ويُقابل بين نموذجي بور
للذرة.
الكم ّ
و ّ
ي ��ذك ��ر أع� � ��داد ال� �ك � ّ�م األرب� �ع ��ة،
أهميتها.
موض ًحا
ّ
ّ
ي �رب��ط ع ��دد ت �ح��ت ال�م�س�ت��وي��ات
التابعة لمستويات الطاقة الرئيسة
ذرة بعدد األورب�ت��االت في
لكل ّ
تحت المستويات وع��دده��ا في
مستويات الطاقة الرئيسة.

-

األوربيتال.
الكم.
أعداد ّ
الكم .المغناطيسي.
عدد ّ
الكم الرئيس.
عدد ّ
الكم الثانوي.
عدد ّ
الكم المغزلي.
عدد ّ

الزمنية
الخطة
ّ

التعليمية
الموارد
ّ

تجربة اختبار اللهب ،من ك ت ،واألنشطة ص
.111-108
مصورات لألشكال ( ،)2-4( ،)1-4ص .86
ّ
( )3-4ص )5-4( ،)4-4( ،87
ص  )6-4( ،88ص  )7-4( ،89ص،90
من ك ط.
عرض - ICTإن أمكن.-
عرض عملي ،ص  ،86من ك ط.
أوراق العمل.
اإلنترنت.

مراجعة قسم  ،1-4ص90
من كتاب الطالب.
مراجعة قسم  ،1ص 78من
كتاب التمارين.
رج�ع��ة ال�ف�ص��ل ،األس�ئ�ل��ة:
م� ا
 ،32 ،31 ،6-1ص110
من كتاب الطالب.

حصتان
ّ

مصورات أو ُملصقات جدارّية لألشكال-4( :
ّ
 )8ص )9-4( ،91ص )10-4( ،93ص
 )-11 4( ،93ص )12-4( ،94ص ،95
( )-13 4ص .96
وللجدولين )1-4( :ص )2-4( ،94ص،95
من ك ط.
عرض عملي ،ص ،92ك ط.
عرض عملي ،ص  ،96ك م.
أوراق العمل.
اإلنترنت.

مراجعة قسم  ،2-4ص96
من كتاب الطالب.
مراجعة قسم  ،2-4ص80
من كتاب التمارين.
رج�ع��ة ال�ف�ص��ل ،األس�ئ�ل��ة:
م� ا
 ،17-10ص 110م��ن
كتاب الطالب.

 3حصص

مالحظات
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األقسام
)3

)4

8

ت���������رت���������ي���������ب
اإللكترونات

مراجعة وتقويم

التعليمية
النتاجات
ّ

المفردات
-

أعلى مستويات طاقة.
مبدأ باولي لالستثناء.
قاعدة هوند.
مبدأ اوفباو.
الغاز النبيل.
الترتيب اإللكتروني.
الداخلية.
إلكترونات الطبقة
ّ

الزمنية
الخطة
ّ

التعليمية
الموارد
ّ

 3حصص

ك ط ،ص ،11ك م ،ص ،95 ،90 ،86
.101
رج �ع��ة م �ت �ن� ّ�وع��ة ،ك ط،
ك ت ،ال �ف �ص��ل ،4م � ا
الفصل ،48-39 ،4ص.113-112
الئحة أسئلة لبناء اختبار ،من د ت ،ص ،88
ك ط ،ص ،88
إضافة إلى محتوى “اختبار بعدي” ال�وارد في
هذه الحقيبة.

 3حصص

م � �ص� � ّ�ورات ل�ل�أش� �ك ��ال ( ،)14-4ص ،97
( ،)16-4( ،)15-4ص ،)17-4( ،98
ص ،102من ك ط.
الجدول  ،3-4ص ،102من ك ط.
الجدول  ،4-4ص ،103ك ط.
الجدول  5-4ص  104ك ط.
الجدول  ،6-4ص ،106ك ط.
أوراق العمل.
اإلنترنت.

مالحظات
رج� �ع ��ة ق� �س ��م  3-4ص
م� � ا
 108من كتاب الطالب.
مراجعة قسم  ،3-4ص82
من كتاب التمارين.
رج�ع��ة ال�ف�ص��ل ،األس�ئ�ل��ة:
م� ا
 48-31من كتاب الطالب،
ص.113-112
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االختبار القبلي
علمية منا�سبة.
�س� )1أملأ الفراغات الآتية بم�صطلحات
ّ
)1

األقل ،هي.
الذرية ذات الكتلة
ّ
الجسيمات ّ

)2

عكسيا بشكل.
يكون الرسم البياني لمعطيات متناسبة
ًّ

)3

تساوي كتلة إلكترون واحد.

)4

الذرية ذات الكتلة األقل واألكبر هي بالتتابع.
الجسيمات دون ّ
و..............................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................

.........................................................................................

.....................................................................................................................................................

......................................................................

�س )2اكتب العالقة الريا�ضية التي ت�ستخدم الكتلة والحجم
لإيجاد الكثافة.
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

�س )3عند ثبوت الكثافة ،هل يكون التنا�سب بين الكتلة
عك�سيا؟
طرديا �أم
والحجم
ًّ
ًّ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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مما ي�أتي:
لكل
�س )4اختر الإجابة ال�صحيحة
ٍّ
ّ
)1

سمى قانون بويل:
يكون التناسب بين الضغط والحجم في العالقة
ّ
الرياضية  ،K=PVالتي ُت ّ

)2

رّتبت العناصر في الجدول الدوري الحديث َح َس َب:

)3

األقل ،هي:
الذرية ذات الكتلة
ّ
الجسيمات ّ

				
أ) طرديًّا
				
ج) عكسيًّا

		
أ) الزيادة في العدد الكتلي
		
الذري
ج) الزيادة في العدد ّ
				
أ) النيوترون
				
ج) البروتون

متساويا
ب)
ً
د) ال شيء

ب) النقصان في العدد الكتلي
الذري
د) النقصان في العدد ّ
ب) اإللكترون
د) اإللكترون والبروتون

للذرة؟
س )5ما أوجه القصور لنموذج رذرفورد ّ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

للمتغير
ثم اذكر :ماذا يحصل
الكميات المتناسبة
العامة التي تربط بين
اكتب المعادلة
س)6
ًّ
ّ
ّ
ْ
ّ
عكسياّ ،
المتغير األول؟
الثاني عند زيادة
ّ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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خطة القسم األول تطور نموذج جديد للذرة
الذرات
الصف :العاشر ،المبحث :الكيمياء ،عنوان الفصل :ترتيب اإللكترونات في
ّ
عدد الحصص 3 :حصص
النتاجات
التعليمية
ّ
�وض � ��ح ال �ع�ل�اق��ة
 يُ � � ّال�� �ري� ��اض� � ّ�ي� ��ة ب �ي��ن
س� � ��رع� � ��ة األش� � �ع � ��ة
الكهرومغناطيسية
وط� � ��ول م��وج �ت �ه��ا،
والتردد

تقويم المعرفة السابقة
س )1م� � � � � � ��ا ال� � � �م� � � �ق� � � �ص � � ��ود
باإلشعاع؟
حدد عدد اإللكترونات
سّ )2
وال�� � � � �ب� � � � ��روت� � � � ��ون� � � � ��ات
وال�ن�ي�ت��رون��ات ف��ي ك� ّ�ل
الذرات اآلتية:
من ّ
األوك � �س � �ج � �ي� ��ن ع � ��دده
الذري  8وعدده الكتلي
 ،16واأللمنيوم عدده
ال� � � � � ��ذري 13وع� � � � � ��ددة
الكتلي .27

التدريس
التهيئة

حاسوبا،
دع المتعلمين يتأملوا شاشة تلفاز أو
ً
ثم يجيبوا عن األسئلة اآلتية:
ّ
عدة
من
أو
�د
�
ح
ا
و
لون
من
الشاشة
ن
تتكو
هل
ّ
ّ
ألوان؟
تتكون من لون واحد؟)
(لماذا تبدوا كأنها ّ
ما العالقة بين طبيعة أل �وان الشاشة والطاقة
الكهرومغناطيسية؟
ّ
ناقش المتعلمين ف��ي إجاباتهم ،واط�ل��ب إليهم
تفسير ذلك.
النشاط

اطلب إل��ى مجاميع المتعلّمين توظيف ورقة

العمل ( ،)1ث� ّ�م اإلج��اب��ة عن األسئلة ال �واردة،
وعرض نتائج كل مجموعة أمام زمالئهم.

التدريس

 ناقش مجاميع المتعلّمين في إجابات أسئلةالنشاط ،ودعهم يتوصلوا إلى:
 أن � � � � � �واع ال� � �م�� ��وج�� ��ات ال� � �م� � �ك � � ّ�ون � ��ة ل �ل �ط �ي��فالكهرومغناطيسي.
التردد.
 -العالقة بين طول الموجة و ّ

12

التقويم
التكويني

الختامي

م ��ن خ �ل�ال أس �ئ �ل��ة ال �ن �ش��اط
والتدريس.

رج�ع��ة ال�ف�ص��ل ،األس�ئ�ل��ة:
م� ا
 32،،31 ،6،1ص،110من ك ط.

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
خطأ شائع

�ور لكواكب
اع��رض على المتعلّمين ص� ًا
أن
المجموعة
الشمسية ،ث� ّ�م اش��رح لهم ّ
ّ
شبيها
الذرة ليس
ً
ترتيب اإللكترونات في ّ
بتنظيم ال�ك�واك��ب ف��ي ال�ن�ظ��ام الشمسي؛
ف��ال �ك �واك��ب ت��وج��د ف��ي ن�ق�ط��ة واح � ��دة في
أما
الفضاء ،وتسير في مدارات
ّ
بيضاويةّ ،
األوربتاالت التي تتواجد فيها إلكترونات
وتتحرك
�ذرة فتختلف ف��ي الشكل
ّ
ف��ي ال�� ّ
بسرعة هائلة ولمسافة قصيرة حتى تكاد
ال تظهر.
تطبيق

إن ال� �ت ��أث� �ي ��ر ال � �ك � �ه� ��روض� ��وئ� ��ي ي �س �م��ح
ّ
مادة موصلة
لإللكترونات بأن تتد ّفق في ّ
تردد ٍ
عال .تستعمل
ُسلّط عليها ضوء ذو ّ
ه ��ذه ال �ظ��اه �رة ف��ي آالت ق �ي��اس ال�ض��وء
الضوئية.
والخاليا التي تعمل بالطاقة
ّ
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النتاجات
التعليمية
ّ
 ي� �ن ��اق ��ش ال �ط �ب �ي �ع��ةال �ث �ن��ائ� ّ�ي��ة ل �ل �ض��وء؛
ال� � � � � �م�� � � � ��وج�� � � � � ّ�ي�� � � � ��ة
الجسيمية.
و
ّ

تقويم المعرفة السابقة
س )3ع� � � � � ��دد ب � � �ع� � ��ض م ��ن
إش � �ع� ��اع� ��ات ال �ط �ي��ف
الكهرومغناطيسي؟

التدريس
-

-

-

-
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كل مجموعة
ساعد مجاميع المتعلّمين من ّ
أن يمسكا بطرفي زن�ب��رك ملفوف موضوع
ثم اجعل أحد
على الطاولة أو على األرضّ ،
يابا
المتعلّمين يحرك طرف الزنبرك
ذهابا إو� ً
ً
يتكون نظام موجي ،ودعهم يالحظوا
حتى
ّ
يحرك الزنبرك
كيف ّ
يتغير طول الموجة حين ّ
بتردد أكبر.
ّ
وظ���ف ال �ش �ك��ل  2-4ص  86م ��ن ك ط
وتوصل مع مجاميع المتعلمين إلى مفهومي
التردد و الطول الموجي.
وظف الشكل  ،3-4ص ،87وناقش مجاميع
كيفية انبعاث إلكترونات من
المتعلّمين في ّ
للتوصل
فلز عند تسليط الضوء عليه؛
سطح ّ
ّ
أن
معهم إلى التأثير الكهروضوئي وكيف ّ
وجسيمية،
موجية
للضوء طبيعة م��زدوج��ة
ّ
ّ
وأن الجسيمات التي ُس ّميت بالفوتون تحمل
كما من الطاقة.
ًّ
ع ��رض األش� �ك ��ال ( 4-4أ ،ب)،5-4 ،
مع مجاميع
التوصل َ
 ،6-4ص  ،90-88و ّ
ال�م�ت�ع�لّ�م�ي��ن إل� ��ى ت �ع �ري��ف ك� � ّ�ل م� ��ن :طيف
االن �ب �ع��اث ،وط �ي��ف االم �ت �ص��اص ،وط�ي��ف
االن �ب �ع��اث ال�خ�ط��ي ل�ل�ه�ي��دروج�ي��ن ،وأط �ي��اف
سالسل ليمان وبالمر وباشن ،وتفسير حالة
االستثارة.

التقويم
التكويني

الختامي
رج�ع��ة ال�ق�س��م  ،4ص78
م� ا
من ك ت.

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
مقاربة

إن التأثير الكهروضوئي أشبه ما يكون
ّ
بعمل آلة المشروبات الغازّية ،التي تعمل
نية؛ إذ تعطيك المشروب
بالنقود المع ِد ّ
نية من القيمة
ْ
إن وضعت فيها عملة مع ِد ّ
المناسبة.
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النتاجات
التعليمية
ّ
�وض � � � � � � � � � � � ��ح
 ي� � � � � � � � � � � � ّأه � �م� � ّ�ي� ��ة ال� �ت ��أث� �ي ��ر
ال � � �ك � � �ه� � ��رض� � ��وئ� � ��ي
وط �ي��ف االن �ب �ع��اث
ال � � � � � � � �خ � � � � � � � �ط� � � � � � � ��ي
ل �ل �ه �ي��دروج �ي��ن ف��ي
ت �ط��وي��ر ال �ن �م��وذج
الذري.
 يصف نموذج بورلذرة الهيدروجين.
ّ

تقويم المعرفة السابقة
س )4كم تبلغ سرعة الضوء
في الفراغ؟

التدريس
-

-

-

-

تكليف مجموعات المتعلّمين إجراء النشاط
من تجربة اختبار اللهب من كتاب التمارين
ص ،111 108-واإلج��اب��ة عن أسئلتها،
ثم الطلب إليهم عرض نتائج كل مجموعة
ّ
ّ
لكل
أن ّ
التوصل معهم إلى ّ
أمام زمالئهم ،و ّ
خاص به.
عنصر طيف انبعاث
ّ
ِي��ة
تستعمل أط �ي��اف االن �ب �ع��اث لتعيين ُه��وّ
ع�ي�ن��ات م�ج�ه��ول��ة ،وت �ح��دي��د ن�س��ب م�ك� ّ�ون��ات
المجهول.
وتوصل م� َ�ع مجاميع
وظ��ف الشكل ،7-4
ّ
ّ
لذرة الهيدروجين،
المتعلّمين إلى نموذج بور ّ
فسر الطيف الخطي للهيدروجين.
وكيف ّ
ناقش المتعلّمين في الخطأ الشائع ،ال�وارد
في ك م ،ص.88

التقويم

المستقرة والحالة
س )1م��ا ال�ف��رق بين ال�ح��ال��ة
ّ
وضعية إلكترون؟
المستثارة في
ّ
تفسر الظواهر
سّ )2
أي من نظريتي الضوء ّ
اآلتية على ٍ
نحو أفضل:
أ) تداخل الضوء؟
كهرومغناطيسية من
ب) انبعاث أشعة
ّ
الذرة المستثارة؟
ّ
 أسئلة مراجعة القسم  ،1-4ص 90من ك ط.التوسع
ّ

 ما ال�غ��ازات المستعملة في الفتات النيون،وعدد األلوان التي تصدر من هذه الغازات؟
�ر ع��ن ال�ت��أث�ي��ر ال�ك�ه��روض��وئ��ي،
�ب ت �ق �ري� ًا
 اك �ت� ْالعملية،
�ض��ا م��ن اس�ت�ع�م��االت��ه
�ح��ا ب�ع� ً
م� ّ
ّ
�وض� ً
مستعي ًنا باإلنترنت.
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التقويم
التكويني

الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
مالحظــــة
الحصة الثانية بتنفيذ تجربة اختبار
تبدأ
ّ
�ص��ة ال�ث��ال�ث��ة ف�ت�ب��دأ من
ال �ل �ه��بّ ،
أم ��ا ال �ح� ّ
لذرة الهيدروجين.
نموذج بور ّ
خطأ شائع

غ��ال� ً�ب��ا م��ا يخلط ال�م�ت�ع�لّ�م��ون ب�ي��ن طيف
بأن
علما ّ
االنبعاث وطيف االمتصاصً .
األطياف المعروضة في هذا الدرس هي
أطياف انبعاث.
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أوراق العمل
ورقة العمل رقم ()1
عنوان النشاط :الطيف الكهرومغناطيسي
التعليمية
النتاجات
ّ

المكونة للطيف الكهرومغناطيسي والعالقة بين طول الموجة والتردد.
يتعرف أنواع الموجات
 ّّ
األدوات والموا ّد :الشكل اآلتي.

خطوات أجراء النشاط

 انظر إلى الشكل بصورة دقيقة.التردد.
سجل مالحظاتك حول منطقة الطول الموجي و ّ
 ّسجل مالحظاتك حول الطيف المرئي.
 ّ18

النتائج
)1

المكونة للطيف الكهرومغناطيسي؟
عدد الموجات
ّ
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

)2

المرئية؟
ما مدى ترّدد األشعة
ّ
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

)3

كل من الترّدد وطول الموجة؟
يقل ّ
من اليسار إلى اليمين ،هل يزداد أو ّ
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

)4

عكسية؟
طردية أم
هل العالقة بين طول الموجة والترّدد
ّ
ّ
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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خطة القسم الثاني نموذج الكم للذرة
الذرات
الصف :العاشر ،المبحث :الكيمياء ،عنوان الفصل :ترتيب اإللكترونات في
ّ
عدد الحصص 3 :حصص
النتاجات
التعليمية
ّ
 يناقش دور لويسفي تطوير نموذج
للذرة.
الكم ّ
ّ
 ي�ق��ارن ويقابل بينالكم
نموذجي بور و ّ
للذرة.
ّ

تقويم المعرفة السابقة
ا م � ��ن:
س )1ع� � � � � � ّ�رف ك� � �ل � � ً
التردد ،طول الموجة.
ّ

التدريس
التهيئة

اعرض على مجاميع المتعلّمين ك��ودات أرقام
�وص��ل
ال �ه �وات��ف ل ��دول مختلفة ،ث� ّ�م ناقشهم وت� ّ
أن ال�ك��ودات تمثّل مناطق أو دول
معهم إل��ى ّ
مختلفة للعالم ،كما تمثل أع��داد ال�ك� ّ�م مناطق
وجود اإللكترونات ،ومن َث ّم فمستويات الطاقة
كم مختلفة
مختلفة،
ّ
ولكل إلكترون أربعة أرقام ّ
الذرة نفسها.
ّ
تميزه عن اإللكترونات األخرى في ّ
النشاط

تكليف مجموعات المتعلّمين أجراء النشاط الوارد
في ك ط ،ص ،92تحت اسم :طبيعة الضوء
ثم
ّ
الموجية ،والطلب إليهم اإلجابة عن أسئلتهّ ،
كل مجموعة أمام زمالئهم.
عرض نتائج ّ
التدريس

 ناقش مجاميع المتعلّمين في إجاباتهم حولفرضية
وتوصل معهم إل��ى
أسئلة النشاط،
ّ
ّ
دي بروغلي.
 اس� �ت� �خ ��دم ال� �ش� �ك ��ل  ،9-4ودع م �ج��ام �ي��عليتوصلوا إلى
المتعلّمين يسجلوا مالحظاتهم
ّ
وكيفية اس�ت�خ��دام أع��داد
مفهوم األورب �ي �ت��ال
ّ
اص األوربيتال واإللكترون
الكم ،وليصفوا خو ّ
ّ
التي تحتوي عليها.

20

التقويم
التكويني
أسئلة النشاط والتدريس

الختامي
رج�ع��ة ال�ف�ص��ل ،األس�ئ�ل��ة:
م� ا
 ،14 ،13 ،12 ،11من
ك ط.
مراجعة القسم 2-4

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
فكرة مفيدة للتعليم

أت��ت ف��رض� ّ�ي��ة دي ب��روغ�ل��ي نتيجة دم��ج
معادلتين؛ حيث ك��ان ال�ع��ال��م ب�لان��ك قد
أن E=hc/ λ
اقترح ّ
أن ،E=mC2
واق �ت��رح ال�ع��ال��م آينشتاين ّ
وق��ال إننا عند وضعنا ( ) vبدل سرعة
الضوء في كلتا المعادلتين نحصل على
λ=h/ mv
كل شيء له كتلة
أن ّ
وتقترح هذه المعادلة ّ
وسرعة يكون له طول موجة.
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النتاجات
التعليمية
ّ
 ي��ذك��ر أع� ��داد ال�ك� ّ�مموض ًحا
األرب �ع��ة،
ّ
أهميتها.
ّ

تقويم المعرفة السابقة
س )2ما القصور في نظرّية
لذرة الهيدروجين؟
بور ّ

التدريس
-

-

-

-

-
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وظ��ف شكل  ،10-4ون��اق��ش م� َ�ع مجاميع
ّ
المتعلّمين أن مستوى الطاقة الرئيس الذي
يحتلّه اإلل�ك�ت��رون يمثّل بعدد ال�ك� ّ�م الرئيس
أن  n2يمثّل عدد األوبيتاالت الذرّية.
( ،)nو ّ
�وض��ح للمتعلّمين
ّ
وظ� ��ف ش �ك��ل  11-4ل �ت� ّ
أشكال األوبيتاالت تحت المستويات ،وفيها
ووظف الجدول
الكم الثانوي (ّ ،)L
يمثّل عدد ّ
لكل من تحت المستوى
 1-4لتحديد قيم (ّ )L
f،d،p،.s
ثم اطلب
ّ
وظف الشكلينّ ،13-4 ،12 4- :
إل��ى مجاميع المتعلّمين مالحظة ما يمثّله
أن عدد
كل من الشكلين،
ّ
وتوصل معهم إلى ّ
ّ
الكم المغناطيسي ( )mيمثّل اتجاه األوربيتال
ّ
حول النواة (يمكن استعمال ثالث مساطر
تصور
بزوايا قائمة لمساعدة المتعلّمين على
ّ
الثالثية األبعاد .)x،y،z
الطبيعة
ّ
ساعد مجاميع المتعلّمين إلي�ج��اد خطوات
ال �ع��رض ال�ع�م�ل��ي ،ص�ف�ح��ة  96م��ن ك م،
الكم المغزلي
ّ
وتوصل معهم إلى مفهوم العدد ّ
(.)ms
اختم ال ��درس بتوظيف ورق ��ة ال�ع�م��ل (،)2
واط��ل��ب م��ن م�ج��ام�ي��ع ال�م�ت�ع�لّ�م�ي��ن مناقشة
�وص��ل
األس�ئ�ل��ة ال� � �واردة واإلج��اب��ة ع�ن�ه��ا ،وت� ّ
معهم إلى معرفة مستوى طاقة رئيس وتحت
المستويات وعدد أوبيتاالتهما إو�لكتروناتهما.

التقويم
التكويني

الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
خطأ شائع

كلمة أوربتال تستعمل للتعبير عن موقع
أن اإلل �ك �ت��رون��ات ال
اإلل �ك �ت��رون��ات ،إال ّ
توجد في األورب �ت��االت كتلك التي توجد
فيها الكواكب.

مالحــظة

�ص��ة ال �ث��ان �ي��ة ب�ت��وظ�ي��ف الشكل
ت �ب��دأ ال �ح� ّ
 ،9-4ص.93
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النتاجات
التعليمية
ّ
�ددا تحت
 ي �رب��ط ع� � ًال� � � �م� � � �س� � � �ت � � ��وي � � ��ات
التابعة لمستويات
ال� �ط ��اق ��ة ال �رئ �ي �س��ة
ذرة ب� �ع ��دد
ل � �ك� � ّ�ل ّ
األورب � � �ت� � ��االت ف��ي
ت�ح��ت ال�م�س�ت��وي��ات
وع � � � � � ��دده � � � � � ��ا ف� ��ي
م�س�ت��وي��ات ال�ط��اق��ة
الرئيسة.

تقويم المعرفة السابقة
س )3م��اذا يصاحب انتقال
اإلل� � � � �ك� � � � �ت � � � ��رون ب� �ي ��ن
مستويات الطاقة؟

التدريس
التقويم

أن لإللكترونات
س )1كيف استنتج دي بروغلي ّ
موجية؟
طبيعة
ّ
س )2أمأل الفراغات اآلتية بالمصطلحات (عدد
الكم المغزلي،
الكم المغناطيسي ،ع��دد
ّ
ّ
الكم الثانوي):
عدد
ّ
 ................. )1ال � ��ذي ي� �ح � ّ�دد م ��وق ��ع أح��د
األوب�ي�ت��االت ح��ول ال�ن�واة ف��ي فضاء من
ثالثة محاور.
يحدد أشكال األوبيتاالت.
ّ ................. )2
 ................. )3يشير إل��ى ات�ج��اه األوربيتال
حول النواة.
مراجعة القسم  ،2-4ص.96
التوسع
ّ

 اطلب إلى مجاميع المتعلّمين كتابة خريطةمفاهيم تحتوي على االخ �ت �ب��ارات واألف�ك��ار
ال �ت��ي اس�ت�ع�م�ل��ت ال�ت�رت�ي��ب ال��زم �ن��ي لتطوير
للذرة ،مستعي ًنا باإلنترنت.
النظرّية الحديثة ّ
 ما توّقعاتك ألشكال أوبيتاالت  ،fمستعي ًناباإلنترنت؟

24

التقويم
التكويني

الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
مقاربة

يتخيلوا مروحة
اطلب إلى المتعلّمين أن
ّ
محد ًدا حين
طائرة،؛ حيث يكون شكلها
ّ
ت�ك��ون ب�لا ط��اق��ة ح��رك� ّ�ي��ة ،ويمكن تحديد
ال أسطوانيًّا حين
مكانها إال أنها ت ّتخذ شك ً
تبدأ بالدوران على ٍ
نحو سريع ،ويصعب
أي لحظة في
علينا تحديد مكانها ف��ي ّ
�أن اإلل�ك�ت��رون��ات
أث �ن��اء دو ا
رن��ه��ا .ع�ل� ً�م��ا ب � ّ
أص �غ��ر بكثير م��ن ال �م��روح��ة ،وت�ت�ح� ّ�رك
مما يزيد من صعوبة تحديد
بسرعة هائلة ّ
بناء على ذل��كُ ،ع� ّ�د اإللكترون
مكانهاً .
وحدد شرويدنجر
ًا
دائر في سحابة أو غيمة ّ
أشكال السحابات المختلفة التي يمكن أن
وتلخص باستعمال
ت ّتخذها اإللكتروناتّ ،
الكم.
أعداد ّ
الحصة الثالثة بتوظيف
مآلحظـــة :تبدأ
ّ
الشكل  ،12-4ص.95
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أوراق العمل
ورقة العمل رقم ()2
عنوان النشاط :مستوى الطاقة الرئيس وتحت المستويات
الهدف

كل مستوى طاقة رئيس.
يتعرف تحت المستويات في ّ
ّ
كل تحت مستوى ومستوى الطاقة الرئيس.
يحدد عدد األوبيتاالت في ّ
 ّكل تحت مستوى ومستوى الطاقة الرئيس.
يحدد عدد اإللكترونات في ّ
 ّاألدوات والموا ّد :الجدول اآلتي.

خطوات إجراء النشاط

)1
)2

26

وتعرف العناوين الرئيسة.
انظر إلى الجدول،
ّ
كل مستوى طاقة رئيس.
حدد تحت المستويات في ّ
ّ

النتائج

)1

ما تحت المستويات لمستوى الطاقة الرئيس الثالث؟

.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

)2

ما عدد األوربتاالت في مستوى الطاقة الرئيس الثاني؟
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

)3

كل من تحت المستوى ()s،p،d،f؟
ما عدد األوبيتاالت في ّ
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

)4

كل من تحت المستوى ()s،p،d،f؟
ما عدد اإللكترونات في ّ
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

)5

ما عدد اإللكترونات في مستوى الطاقة الرئيس الرابع؟
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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خطة القسم الثالث ترتيب اإللكترونات
الذرات
الصف :العاشر ،المبحث :الكيمياء ،عنوان الفصل :ترتيب اإللكترونات في
ّ
عدد الحصص 3 :حصص
النتاجات
التعليمية
ّ
 يُ � � � � � � �ح� � � � � � � ّ�دد ع� � � ��دداإللكترونات الالزم
كل مستوى
إلشباع ّ
طاقة رئيس.

تقويم المعرفة السابقة
س )1م��ا ال �م �ع �ل��وم��ات ال�ت��ي
ت �ق� ّ�دم �ه��ا أع� � ��داد ال �ك� ّ�م
األربعة؟

التدريس
التهيئة

2
2
2
وضح
ثم ّ
اكتب على السبورةّ ،1S 2S 2P :
أن الكتابة هي الترتيب اإللكتروني للكربون؛
ّ
حيث األرق��ام العلوية تمثّل ع��دد اإللكترونات
كل تحت
داخل كل تحت مستوى ،واألرقام أمام ّ
ثم ناقش
مستوى ّ
تحدد األوبيتاالت المشغولةّ ،
المتعلّمين في :لماذا يُكتب هذا الترتيب؟

النشاط

وزع على مجاميع المتعلّمين ورقة العمل (،)3
ّ
ث� ّ�م اطلب إليهم تسجيل مالحظاتهم واإلج��اب��ة
عن األسئلة الواردة فيها.
التدريس

�وص��ل
 ن��اق��ش أج��اب��ات أس�ئ�ل��ة ال �ن �ش��اط ،ث� ّ�م ت� ّمعهم إلى:
أن مستويات الطاقة تتداخل من المستوى
ّ
يوضحه مبدأ أوفباو
الثالث
فصاعدا ،وهذا ما ّ
ً
يختص بنظام توزيع اإللكترونات في
الذي
ّ
األوبيتاالت.
وظ ��ف ال�ش�ك��ل  ،15-4ث� ّ�م أس ��أل مجاميع
 ّالمتعلّمين السؤال اآلتي:
هل يمكن لإللكترونين في األوربيتال نفسه
الكم األربعة نفسها؟
أن يمتلكا أعداد ّ

28

التقويم
التكويني

الختامي

 إج ��اب ��ات أس �ئ �ل��ة ال�ن�ش��اطوالدرس.
 ت� �م ��اري ��ن ت �ط �ب �ي �ق� ّ�ي��ة م��نك ط ،ص ،107 ،8
.108

رج��ع��ة ال �ق �س��م ،3-4
 م�� اص  82من ك ت.
 مراجعة الفصل ،األسئلة: ،48-39ص.112

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
مقارنة

كل
الترميز األورب�ي�ت��ال��ي يشير إل��ى ّ
أما ترميز الغاز
أوربيتال إو�لكتروناتهّ ،
النبيل فهو أسلوب مختصر لتحديد
ت �رت �ي��ب اإلل� �ك� �ت ��رون ��ات ف ��ي ال �غ�لاف
الخارجي.
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النتاجات
التعليمية
ّ
 يُ� � �ط � � ّ�ب � ��ق م�� �ب� ��دأيأوف � � �ب� � ��او وب� ��أول� ��ي
وقاعدة هوند.
 ي� � �ص�� ��ف ت � �رت � �ي� ��باإلل� � � �ك� � � �ت � � ��رون � � ��ات
أي
�ذرات ّ
ل� � � � � � � � � � � � � � ّ
عنصر باستعمال
ت��رم�ي��ز األورب �ي �ت��ال
وت��رم��ي��ز ال �ت �رت �ي��ب
اإللكتروني وترميز
ال � � �غ� � ��از ال� �ن� �ب� �ي ��ل،
عندما ي�ك��ون ذلك
مناسبا.
ً

تقويم المعرفة السابقة
س )2ما المقصود بالطبيعة
المزدوجة للضوء؟

التدريس
-

-

-

-

-

-
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توصل معهم إلى مبدأ
ثم ّ
ناقش اإلجاباتّ ،
بأولي لالستثناء.
ر للشكل  ،16-4ث� ّ�م ناقش
وظ ��ف م �ص� ّ�و ًا
ّ
م� َ�ع مجاميع المتعلّمين مبدأ هوند للترتيب
اإللكتروني.
يمكن ع�م��ل (م �ق��ارب��ة ،ص 98ك ط) ،ث� ّ�م
وض� ��ح ك�ي�ف� ّ�ي��ة ك �ت��اب��ة ال �ت�رت �ي��ب اإلل �ك �ت��رون��ي
ّ
لبعض العناصر ،مثل :الكالسيوم.
توصل
وظف المسألة
ّ
ّ
ثم ّ
النموذجية ّ ،1-4
مع مجاميع المتعلّمين إلى:
َ
كيفية كتابة ترميز األوربيتال.
ّ
الذري من الترتيب اإللكتروني.
إيجاد العدد ّ
ثم
تحد ًيا ّ
نظم ّ
وديًّا بين مجاميع المتعلّمينّ ،
التطبيقية،
حل أسئلة التمارين
اطلب إليهم ّ
ّ
وتوصل معهم
ثم ناقش إجاباتهم
ّ
ص ّ ،99
إلى اإلجابات الصحيحة.
ثم ساعد المتعلّمين
ّ
وظف الشكل ّ ،17-4
النسبية لتحت
على فهم ت �ف��اوت ال�ط��اق��ات
ّ
المستويات.
وظ � � ��ف ال� � �ج � ��دول  ،3-4ودع م �ج��ام �ي��ع
ّ
ال�م�ت�ع�لّ�م�ي��ن ي�لاح �ظ �وا ك�ي�ف� ّ�ي��ة ك �ت��اب��ة ترميز
ال �ت �رت �ي��ب اإلل �ك �ت��رون��ي وت��رم �ي��ز األورب �ي �ت��ال
لعناصر الدورة الثانية.
اع � � ��رض ال� � �ج � ��دول  4-4ع� �ل ��ى م �ج��ام �ي��ع
ال �م �ت �ع �لّ �م �ي��ن ،ث� � ّ�م اخ� �ت ��ر إح � ��دى ال �ع �ن��اص��ر
الموجودة التي تم ّثل عناصر الدورة الثالثة،
ودعهم يكتبوا الترتيب اإللكتروني والترميز
وض���ح ل�ه��م ك�ي�ف� ّ�ي��ة كتابة
األورب �ي �ت��ال��ي ،ث � ّ�م ّ
الترميز باستخدام الغاز النبيل.

التقويم
التكويني

الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
فكرة مفيدة للتعلّم

يمكن تجميع األوب �ي �ت��االت الممتلئة
التي لها قيمة  nنفسها .على سبيل
المثال ،من الممكن كتابة  3dقبل
 4sو 4fقبل .4d
إضافية من ك م،
مسائل نموذجية
ّ
ص.107 ،106 ،105
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النتاجات
التعليمية
ّ
 ي ��وض ��ح ال �ت �رت �ي��باإلل � � � �ك � � � �ت� � � ��رون� � � ��ي
ل��ع��ن��اص��ر ال � � ��دورة
الثانية إل��ى ال��دورة
السابعة.
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تقويم المعرفة السابقة

التدريس

س )3هل يمكن أن يتساوى
ع�ن�ص�ري��ن ف��ي أع ��داد
الكم األربعة؟

ر ي�م� ّث��ل ال �ج��دول  ،5-4ث� ّ�م
 اع ��رض م �ص� ّ�و ًادع مجاميع المتعلّمين يالحظوا ترميز غاز
ليتضح
النبيل لعنصري للفناديوم والكروم؛
ّ
أن ترتيب  [Ar]3d54S1ه��و عكس
لديهم ّ
م �ب��دأ أوف� �ب ��او ،وه ��و أق�� ّ�ل ط��اق��ة م��ن ترتيب
44 2
ثم اطلب إليهم كتابة ترميز
ّ ،[Ar]3d S
غاز النبيل للنحاس.
�ض��ح ال�ت�رت�ي��ب
 ّوظ� ��ف ال� �ج ��دول 6-4؛ ل �ي �ت� ّ
اإللكتروني لعناصر الدورة الخامسة.
كيفية ح� ّ�ل
 ن��اق��ش م� َ�ع مجاميع المتعلّمينّ
النموذجية  ،2-4ث� ّ�م اطلب إليهم
المسألة
ّ
التطبيقية،
حل السؤال األول من التمارين
ّ
ّ
�وص ��ل م�ع�ه��م إل ��ى اإلج��اب��ة
ص  ،106وت � ّ
الصحيحة.

التقويم
التكويني

الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
مالحظــــة

الحصة الثانية بتوظيف الشكل
تبدأ
ّ
 ،17-4ص.102

33

اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

النتاجات
التعليمية
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التدريس

تقويم المعرفة السابقة
التقويم

للذرة؟
 )1أ) ما الترتيب اإللكتروني ّ
ب) م ��ا ال� �م� �ب ��ادئ ال��ث�ل�اث��ة ال� �ت ��ي تحكم
للذرة؟
الترتيب اإللكتروني ّ
رئ��ق ال�ث�لاث المستخدمة لتمثيل
 )2م��ا ال�ط� ا
الذرة؟
الترتيب اإللكتروني في ّ
أي
 )3م��ا ق��اع��دة ال�ث�م��ان�ي��ة ل�لإل�ك�ت��رون��ات؟ و ّ
العناصر تحتوي على ثمانية إلكترونات؟
 )4اكتب الترميز اإللكتروني الكامل وترميز
الغاز النبيل للعناصر اآلتية:
أ) الكربون
ب) النيون
ج) الكبريت
التطبيقية ،ص ،107السؤاالن،2 :
 التمارينّ
.3
التطبيقية ،ص .108
 التمارينّ
التوسع
ّ

علمية قادت
تنبؤات
ًا
ير
اكتب تقر ًا
ّ
موجز عن ّ
إلى اكتشاف اللنثنيدات.
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التقويم
التكويني

الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
مصور
الحصة الثالثة بتوظيف
تبدأ
ّ
ّ
لجدول  ،5-4ص.104
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أوراق العمل
ورقة العمل رقم ()3
عنوان النشاط :ازدياد الطاقة في تحت المستويات.
التعلمية
النتاجات
ّ

يتعرف ترتيب ازدياد الطاقة في تحت المستويات.
ّ
كيفية توزيع اإللكترونات في مستويات الطاقة وتحت المستويات.
يتعرف ّ
ّ
خطوات إجراء النشاط

ثم أجب عن األسئلة اآلتية:
انظر إلى الشكل بد ّقةّ ،

36

النتائج

)1

حدد تحت المستوى الذي يمتلك أدنى طاقة.
ّ
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

)2

أي مستوى طاقة رئيس تبدأ طاقات تحت المستويات بالتداخل؟
عند ّ
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

)3

أيهما أكثر طاقة 4S :أم 3d؟
ّ
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

)4

الخاص ،ترتيب امتالء تحت المستويات.
اكتب ،بتعبيرك
ّ
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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مراجعة الفصل الرابع
(موجية،
الكهرومغناطيسية ذات طبيعة م��زدوج��ة
• ال�ض��وء المرئي ن��وع م��ن األش�ع��ة
ّ
ّ
جسيمية).
ّ
يوجه إليه
• ظاهرة التأثير الكهروضوئي تحدث نتيجة انبعاث إلكترونات من ّ
الفلز عندما ّ
الضوء.
محددة
الكم على ّ
الذرات ضمن مستويات طاقة ّ
أن اإللكترونات توجد في ّ
• ُط ّورت نظرّية ّ
فقط.
كمات ،وقد ق� ّ�دم العالم بالنك العالقة
• تبعث األجسام طاقات بكميات
ّ
محددة تدعى ّ
وتردد الموجة.
ياضية ( )E=hVالتي تربط بين الطاقة ّ
الر ّ
• تنبعث ح��زم الضوء من أنبوب تفريغ كهربائي يحتوي على غ��از الهيدروجين تحت
الخطي
العملية بطيف االنبعاث
ضغط منخفض عند إمرار تيار كهربائيَ ،وتُعرف هذه
ّ
ّ
للهيدروجين.
معين إلى مستوى طاقة أدنى ينبعث
• عندما
يتحرك اإللكترون من مستوى طاقة رئيس ّ
ّ
تماما الفرق بين طاقتي هذين المستويين.
فوتون ،طاقة تساوي ً
يتحرك من مستوى طاقة رئيس إلى مستوى طاقة
معينة أن
ذرة ّ
ّ
• يستطيع اإللكترون في ّ
تماما الفرق بين هذين المستويين.
أعلى عبر امتصاص ّ
كمية من الطاقة تساوي ً
• األوربيتال منطقة ذات ثالثة أبعاد تحيط بالنواة ،ويحتمل وجود إلكترون أو إلكترونات
فيها.
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الكم
• أعداد ّ
الكم
وع��دد ّ
الذرية.
ّ

الكم المغناطيسي،
الكم الثانوي ،وعدد ّ
الكم الرئيس ،وعدد ّ
األربعة (عدد ّ
اص األوربيتال واإللكترونات في مستويات الطاقة
المغزلي) تصف خ �و ّ

�دءا من مستوى الطاقة األق� ّ�ل ،وه��ي ترتيب إلكتروني
• تنظم اإللكترونات في ال� ّ
�ذرة ب� ً
بتطبيق المبادئ الثالثة :مبدأ أوفباو ،ومبدأ باولي لالستثناء ،وقاعدة هوند.
• يكتب الترتيب اإللكتروني باستعمال ثالثة ترميزات :ترميز األوربتال ،وترميز ترتيب
اإللكترون ،وترميز الغاز النبيل.
• يتبع الترتيب اإللكتروني لعناصر الدورتين :الثانية والثالثة مبدأ أوفباو وقاعدة هوند.
• تتبع بعض عناصر الدورتين :الرابعة والخامسة ،مثل الكروم ،الترتيب اإللكتروني ذي
ب مبدأ أوفباو.
الطاقة
ّ
األقل ،وال يتبع الترتيب اإللكتروني َح َس َ
• توجد بعض االختالفات في الترتيب اإللكتروني لعناصر الدورة الخامسة مقارنة بالدورة
الرابعة.
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اختـبــار بـعـدي
مما ي�أتي:
لكل
�س )1اختر الإجابة ال�صحيحة
ّ
ّ
 )1حاصل ضرب الترّدد في طول الموجة يساوي:
			
المارة
أ) عدد الموجات
ّ
		
قمتي الموجة
ج) المسافة بين ّ

 )2تمثّل القيمتان -1,-2،+1,+2
				
أ) شحنة
				
ج) سرعة

ب) سرعة الضوء
د) زمن مرور الموجة

....................................

اإللكترون.

ب) مستوى الطاقة الرئيس
د) اتجاه برم اإللكترون في األوربيتال

 )3يقاس ترّدد األشعة الكهرومغناطيسية َوف ًقا لنظام  SIالدولي بـِ:
				
أ) نانوميتر
				
ج) هيرتز

كمات
ب) ّ
د) جول

قمتين متعاقبتين إلحدى الموجات تمثّل:
 )4المسافة بين ّ
				
التردد
أ)
ّ
				
ج) السرعة

ب) طول الموجة
د) العدد الكتلي

سمى الموقع ثالثي األبعاد حول النواة؛ حيث يمكن أن يتواجد اإللكترون
ُ )5ي ّ
بـه:
				
خطا طيفيًّا
أ)
ً
				
ج) األوربيتال
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ب) مسار اإللكترون
د) مستوى

 )6إذا كانت  8إلكترونات كافية لملء مستوى طاقة رئيس ،فما قيمة n؟

					
أ) 2
					
ج) 8

د) 4
د) 32

الذري  ،7هو:
 )7الترميز اإللكتروني لنيتروجين عدده
ّ
أ) 1S 2S 2P1
			
ج) 1S3 2S3 SP1
		
2
4

ب) 1S2 2S2 2P3
د) 1S2 2S2 SP5

مع عدد
 )8الحرف
ّ
ال��دال على أوربيتاالت تحت المستويات األربعة األول��ى َ
كل مستوى ،هو:
اإللكترونات التي ي ّتسع لها ّ
		
أ) f:14, d:10, p:3, s:1
		
ج) f:14, d:10, p:6, s:2

ب) f:7, d:5, p:3, s:1
د) f:4, d:10, p:3, s:1

 )9باستعمال رموز الغازات النبيلة ،يكون الترتيب اإللكتروني لأللمنيوم:
		
أ) [Ne]3S2 3P5
		 2
ج) [He]3S 3P1

ب) [He]2S2 2P1
د) [Ne]3S2 3P1

األرضية إلى حالة االستثارة ،يجب:
الذرة من الحالة
 )10لكي
ّ
ّ
يتحول إلكترون في ّ
			
أ) إطالق الطاقة
ج) إصدار أشعة			

ب) امتصاص الطاقة
د) تبريده
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اختـبــار بـعـدي
�س� )2أجب عن الأ�سئلة الآتية:
ضوءا؟
أي ظروف تنتج الما ّدة
ً
 )1تحت ّ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

الكم؟
 )2ماذا تصف أعداد
ّ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

الكم الرئيس والترتيب اإللكتروني؟
 )3ما العالقة بين رقم
ّ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

خطي؟
كون
ان في طيف انبعاث ّ
ُ
اإللكترونات األلو َ
 )4كيف ُت ّ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

 )5قارن بين قاعدة هوند ومبدأ باولي لالستثناء.
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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 )6ما المقصود بقاعدة الثمانية؟
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

للذرة أن تصدر فوتوًنا؟
 )7كيف يمكن
ّ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

الجسيمية للضوء؟
النظرية
 )8كيف يدعم التأثير الكهروضوئي
ّ
ّ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

أي الموجات لها ترّدد أعلى؟ علّل إجابتك.
س )3اعتما ًدا على الشكل اآلتيّ :

......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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اختـبــار بـعـدي
�س� )3أجب عن الأ�سئلة الآتية:

الذري
بأن عدده
علما ّ
 )1اكتب الترتيب اإللكتروني للبوتاسيوم بالطرائق الثالثً .
ّ
يساوي 19؟
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

-4
بأن
علما ّ
 )2ما طول موجة ضوء ترّددها في الفراغ يساوي ً .3.00 X 10 Hz
سرعة الضوء في الفراغ تساوي 3.00X 108 m/s؟
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

 )3ما ترّدد موجة ضوء طولها 310 mm؟
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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 )4امأل الفراغات اآلتية بما يناسبها:
أ)

�ذري للعنصر ذي الترتيب اإلل�ك�ت��رون��ي  1S2 2S2 SP6 3S2 3P2يساوي
ال�ع��دد ال � ّ
..................

ذرة الهيدروجين حول النواة في
�ذرة ،يدور اإللكترون الوحيد في ّ
ب) َوف ًقا لنظرّية بور في ال� ّ
مستويات  ..................فقط.
ج) أوبيتاالت  Pذات شكل

..................

والموجهة على

..................

محاور.

البنفسجية طاقة أكبر من
الكهرومغناطيسية في المنطقة فوق
 )5لماذا تمثّل األشعة
ّ
ّ
طاقة األشعة في المنطقة تحت الحمراء؟
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

للذرة.
الكم ّ
 )6اشرح مساهمة لويس دي بروغلي في تطوير نموذج ّ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

 )7أكمل الجدول اآلتي:
العنصر

ترميز الترتيب اإللكتروني

ترميز األوربيتالي

ترميز الغاز النبيل

19K
14Si

.
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خطة القسم األول
ورقة العمل ()1

خطة القسم الثاني

خطة القسم الثالث

مراجعة الفصل الخامس
االختبار البعدي

ّ
ملخص الفصل الخامس
كيفية
فسر ّ
يتناول هذا الفصل أعمال مندلييف وكيميائيين آخرين في تطوير الجدول الدوري ،كما يُ ّ

الكيميائية للعناصر.
يائية و
ّ
اص الفيز ّ
استعمال القانون الدوري لتوّقع الخو ّ

ومجمعات (بلوكات) ودورات في الجدول
فسر العالقة بين الترتيب اإللكتروني للعناصر ضمن زمر
ّ
يُ ّ
العامة للعناصر.
اص
فسر ً
أيضا بعض الخو ّ
ّ
الدوري ،كما يُ ّ

اص
يتعمق في د ا
رس��ة العالقة بين القانون ال��دوري والترتيب اإللكتروني ،وم��ن ضمنه ت� ّ
�درج الخو ّ
ّ

الذري ،ونصف القطر
اإللكترونية ،و
الدورّية ،مثل األلفة
الكهرسلبية ،وطاقة ّ
ّ
ّ
التأين ،ونصف القطر ّ
األيوني.

يتكون هذا الفصل من أقسام ثالثة ،هي:
ّ
القسم األول

تاريخ الجدول الدوري.

القسم الثاني

الترتيب اإللكتروني والجدول الدوري.

القسم الثالث

اص الدورّية.
الترتيب اإللكتروني والخو ّ

3

اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

4

ﻟـﻜـﺘــﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻟﻠﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ّ
الملخص العلمي لألقسام
ملخ�ص الق�سم الأول
ّ
تأريخ الجدول الدوري
الح��ظ مندلييف ،عند ترتيب العناصر على ٍ
ظهور توافق
�ذري��ة،
نحو تصاعدي َح َس َ
َ
ب قيم الكتل ال� ّ
الكيميائية على ٍ
ال رّتب فيه مجاميع العناصر ذات
اصها
نحو دوري منتظم ،وهكذا ابتدع جدو ً
ّ
في خو ّ
سماه الجدول الدوري للعناصر؛ حيث نُشرت
الصفات المشتركة َح َس َ
ب تصاعد قيم كتلها ّ
ثم ّ
ّ
الذريةّ ،
أول صيغة له عام .1869
الذري ليس العدد الكتلي ،وهو
الذري ،باإلضافة إلى إدراك ّ
أن العدد ّ
عمل موزلي على تعريف العدد ّ
مع ترتيب مندلييف للجدول الدوري،
أساس تنظيم الجدول الدوري؛ حيث جاء اكتشاف موزلي
منسجما َ
ً
الكيميائية إلى ما يعرف حاليًّا بالقانون الدوري.
وقد قاد مبدأ مندلييف في الدورّية
ّ
التغيرات على الجدول الدوري منذ زمن مندلييف حتى اآلن؛ حيث رتّبت العناصر
وقد طرأت العديد من
ّ
اص المتشابهة في العمود نفسه؛ أي في الزمرة
َح َس َ
ب أعدادها ّ
الذرية؛ بحيث تقع العناصر ذات الخو ّ
نفسها.
 )1الغازات النبيلة :اكتشفها العالم الفيزيائي اإلنكليزي ج��ون ويليام س�ت�رات ،واكتشف الكيميائي
ثم اكتشفت باقي العناصر.
األسكتلندي ويليام رامزي عنصر األرجونّ ،
الذرية من  58السيريوم  Ceإلى  71اللوتيتيوم .Lu
 )2الالنثنيدات :أعدادها ّ
أن الالنثنيدات
الذرية من  90الثوريوم إلى  103اللورنسيوم ،فض ً
ال عن ّ
 )3اللكتينيدات :أعدادها ّ
والكتينيدات تنتمي إلى الدورتين  7 ،6في الجدول الدوري.
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ّ
الملخص العلمي لألقسام
ملخ�ص الق�سم الثاني
ّ
الترتيب اإللكتروني والجدول الدوري
سمى الزمر التي عددها  18زمرة؛ حيث تشترك في
تُرتّب العناصر في الجدول الدوري عموديًّا في ما يُ ّ
سمى دورات وعددها سبع دورات.
اص
الكيميائية نفسها ،بينما ّ
ّ
الخو ّ
تنظم أفقيًّا في ما يُ ّ
كل دورة عدد اإللكترونات التي
حدد طول ّ
هناك سبع دورات للعناصر في الجدول الدوري الحديث ،يُ ّ
تم ملؤها في تلك الدورة.
يمكن أن تشغل تحت المستويات التي ّ
وبناء عليه تحتوي الدورة األولى على
في الدورة األولى ي ّتسع تحت المستوى األول إللكترونين فقط،
ً
يتشبع تحت المستوى  2sبإلكترونين،
عنصرين فقط ،هما :الهيدروجين والهيليوم .وفي الدورة الثانية
ّ
فإن الدورة الثانية تحتوي على ثمانية عناصر ،وعلى
وتحت المستوى  2pبستة إلكترونات ،ومن َث ّم ّ
يتشبع تحت المستوى  3sبإلكترونين ،وتحت المستوى  3sبستة إلكترونات ،وهو ما يجعل
هذا النحو
ّ
الدورة الثالثة من ثمانية عناصر.
كل من
تشبع تحت المستويين  3dو  4dباإلضافة إلى المستويين  pو ،sيزيد عشرة عناصر في ّ
ّ
إن ّ
وتشبع تحت المستوى  4fإضافة
عنصرا.
الدورتين :الرابعة والخامسة ،وبهذا يصبح عدد العناصر 18
ّ
ً
عنصر في الدورة السادسة ،فيصبح العدد اإلجمالي للعناصر .32
ًا
إلى المستويات  ،d،p،sيزيد 14
ال ،لعنصر الزرنيخ
تعرف الدورة التي يتواجد فيها العنصر عادة من خالل ترتيبه اإللكتروني ،فمث ً
ويتم ّ
ّ
10
2
3
إن الرقم  4في
 Asالترتيب اإللكتروني [Ar] 3d 4s 4p؛ حيث ّ
3
أن المستوى الرئيس األعلى الذي تحتله اإللكترونات هو مستوى الطاقة الرابع؛ لذا
الصيغة  4pيعني ّ
يقع الزرنيخ في الدورة الرابعة.

مجمعات ،هي:
واعتما ًدا على الترتيب اإللكتروني للعناصر ،يمكن تقسيم الجدول الدوري إلى أربعة
ّ
مجمع م��ن خ�لال معرفة تحت المستوى ال��ذي ينتهي ب��ه التوزيع
 ،f ،d ،p ،sويمكن معرفة ك� ّ�ل
ّ
اإللكتروني لعناصره.
6

ملخ�ص الق�سم الثالث
ّ
الدورية
اص
الترتيب اإللكتروني والخو ّ
ّ
اإللكترونية،
اص اآلتية للعناصر :األلفة
ّ
تُظهر الزمر وال��دورات في الجدول ال��دوري ّ
تدرًجا في الخو ّ
الذري ،ونصف القطر األيوني.
و
الكهرسلبية ،وطاقة ّ
ّ
التأين ،ونصف القطر ّ
الذرية كلّما ا ّتجهنا من اليسار إلى اليمين
الذري عبر الدورة :تتناقض أنصاف األقطار ّ
تدرج نصف القطر ّ
ّ
الذري عبر الدورة؛ بسبب تزايد الشحنة الموجبة للنواة تزداد قوة جذب النواة إللكترونات
بزيادة العدد ّ
أما في المجموعة فتتزايد أنصاف األقطار
المستوى الخارجيّ ،
الذرة و نصف القطر ّ
فيقل حجم ّ
الذريّ ،
الذري بسبب زيادة عدد مستويات الطاقة الرئيسة.
الذرية كلّما ا ّتجهنا إلى أسفل بزيادة العدد ّ
ّ
الذري
التأين للعناصر الرئيسة عبر ّ
التأين في الدورة :تزداد طاقات ّ
تدرج طاقة ّ
كل دورة بزيادة العدد ّ
ّ
ٍ
قوة
تكون
حيث
ي؛
الذر
القطر
نصف
وتناقض
اة
و
للن
الموجبة
الشحنة
يادة
ز
بسبب
وذلك
عام؛
نحو
على
ّ
ّ
الذري.
ترابط اإللكترونات الخار ّ
جية َ
مع النواة في تزايد بزيادة العدد ّ
التأين للعناصر الرئيسة في المجموعة بزيادة العدد
التأين في المجموعة :تتناقض طاقات ّ
تدرج طاقة ّ
ّ
الذري على ٍ
يقل
الذري؛ حيث ّ
نحو عام؛ وذلك بسبب زيادة عدد مستويات الطاقة وتزايد نصف القطر ّ
ّ
الذرة اإللكترون بسهولة.
جذب النواة إللكترونات المستوى الخارجي فتفقد ّ
•
•
•
•
•

معينة ،واإللكترونات التي يمكن أن تفقد أو تكتسب أو تشارك
ذرة ّ
سمى اإللكترونات المتوافرة في ّ
تُ ّ
الذرة في تكوين مرّكبات كيميائية ،إلكترونات التكافؤ.
بها ّ
الذري؛ حيث يرجع
الكهرسلبية عبر الدورة :تزداد
تدرج
ّ
ّ
الكهرسلبية من اليسار إلى اليمين بزيادة العدد ّ
ّ
السبب ذلك إلى نقص نصف القطر الذري.
الكهرسلبية للعناصر من أعلى إلى أسفل بزيادة العدد الذري؛
تقل
تدرج
الكهرسلبية عبر المجموعةّ :
ّ
ّ
ّ
حيث يرجع السبب إلى زيادة نصف القطر الذري.
الكهرسلبية
الكهرسلبية األعلى في الجدول الدوري ،والعناصر ذات
الهالوجينات هي العناصر ذات
ّ
ّ
األرضية.
القلوية
الفلزات
الفلزات
األقل في الجدول ،هي
ّ
القلوية و ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يكون مرّكبات ،وعندما يكون هناك مرّكبات
ال يمكن تعيين
ّ
الكهرسلبية لبعض الغازات النبيلة؛ ألنه ال ّ
الكهرسلبية عالية ًّ
الكهرسلبية للهالوجينات.
جدا ومشابهة لقيمة
للغاز النبيل تكون
ّ
ّ
7
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خطة الفصل الخامس
العلمي ،المبحث :الكيمياء ،عنوان الفصل :القانون الدوري
الصف :العاشر
ّ
عدد الحصص 10 :حصص
األقسام
)1

تأريخ الجدول
الدوري

-

-

)2

ال������ت������رت������ي������ب
اإلل���ك���ت���رون���ي
وال���������ج���������دول
الدوري

-

-

-

8

التعليمية
النتاجات
ّ

�وض��ح دور مندلييف وموزلي
يُ� ّ
في تطوير الجدول الدوري.
يصف الجدول الدوري الحديث.
�وظ��ف ال�ق��ان��ون ال ��دوري لتوّقع
يُ� ّ
الكيميائية
يائية و
ّ
اص الفيز ّ
الخو ّ
للعناصر.
ي �ص��ف ال �ع�لاق��ة ب �ي��ن ع�ن��اص��ر
ال� ��زم � �رة ال � �واح� ��دة ف ��ي ال� �ج ��دول
�ادا ع �ل��ى ال �ع��دد
ال� � ��دوري اع� �ت� �م � ً
الذري.
ّ

يصف العالقة بين اإللكترونات
ت�ح��ت ال�م�س�ت��وي��ات وط���ول ك� ّ�ل
دورة في الجدول الدوري.
مجمعات الجدول
يُ�ح� ّ�دد موقع
ّ
�وض��ح
ال� � ��دوري األرب� �ع ��ة ،ث � ّ�م يُ� ّ
أسباب التسمية.
يناقش العالقة بين مواقع الزمر
وأرقامها.
القلوية
الفلزات
يربط بين مواقع
ّ
ّ
األرضية والهالوجينات والغازات
ّ
ثم
النبيلة في الجدول ال��دوريّ ،
العامة.
اصها
ّ
يذكر خو ّ

المفردات
األكتينيدات
الالنثنيدات
القانون الدوري
الجدول الدوري

القلوية
الفلزات
ّ
ّ
األرضية
القلوية
الفلزات
ّ
ّ
ّ
الهالوجينات
العناصر الرئيسة
االنتقالية
العناصر
ّ

الزمنية
الخطة
ّ

التعليمية
الموارد
ّ

مصور األشكال.
ّ
( )2-5ص )3-5( ،116ص)4-5( ،117
ص.118
ك ط ،نشاط عمل سريع ،ص.119

ك ط ،مراجعة القسم (-5
 ،)1ص.119
رج � � � �ع� � � ��ة ال� � � �ف� � � �ص � � ��ل،5
م� � � � ا
ص ،146األسئلة.3-1:
ك ت ،مراجعة القسم (-5
 ،)1ص.86

 3حصص

الجدول ( ،)1-5ك ط ،ص.120
ال�ش�ك��ل ( ،)6-5( )5-5ك ط ،ص،121
.122
الجدول ( ،)2-5ك ط ،ص.129

ك ط ،مراجعة القسم (-5
 ،)2ص.131
رج � � � � �ع� � � � ��ة ال� � � �ف� � � �ص � � ��ل،
م� � � � � ا
األسئلة،31-27 ،16-4:
ص.108 ،106
ك ت ،مراجعة القسم،2-5
ص.88
ك ط ،م��س��ائ��ل ن �م��وذج� ّ�ي��ة
(،)3-5( ،)2-5( ،)1-5
(.)4-5
ك م ،م� �س ��ائ ��ل ن��م��وذج� ّ�ي��ة
إضافية،
ّ
ص،130 ،128 ،125
.131

حصتان
ّ

مالحظات
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األقسام
)3

ال������ت������رت������ي������ب
اإلل���ك���ت���رون���ي
اص
وال��������خ��������و ّ
الدورية
ّ

-

-

-

-

)4

10

مراجعة وتقويم

التعليمية
النتاجات
ّ

يعرف أنصاف األقطار الذرّية
ّ
التأين ،واأللفة
واأليونية ،وطاقة ّ
الكهرسلبية.
اإللكترونية ،و
ّ
ّ
�درج أن� �ص ��اف
يُ� � �ق � ��ارن ب� �ي ��ن ت� � � � ّ
التأين
األق �ط��ار ال��ذرّي��ة وط��اق��ة ّ
الكهرسلبية عبر الزمرة والدورة،
و
ّ
ثم يذكر أسباب اختالفها.
ّ
يُ� �ع � ّ�رف إل��ك��ت��رون��ات ال �ت �ك��اف��ؤ،
ذرات
وي � ��ذك � ��ر ع � ��دده � ��ا ف � ��ي ّ
العناصر الرئيسة.
المجمع – d
يُقارن بين عناصر
ّ
مجمعين  Pو S؛ من
وعناصر ّ
حيث أنصاف األق�ط��ار الذرّية
الكهرسلبية.
التأين و
ّ
وطاقة ّ

المفردات
األنيون
الذري
نصف القطر ّ
الكاتيون
اإللكترونية
األلفة
ّ
الكهرسلبية
ّ
األيون
التأين
ّ
التأين
طاقة ّ
إلكترونات التكافؤ

الزمنية
الخطة
ّ

التعليمية
الموارد
ّ

حصة واحدة
ّ

ك ط ،مراجعة الفصل ،5األسئلة،49-39 :
ص.149-148
رج�ع��ة ال �ف �ص��ل ،5ك م ،ص،130
ك ت ،م� ا
 ،145د ت ،الئ� �ح ��ة أس �ئ �ل��ة ل �ب �ن��اء اخ �ت �ب��ار
للفصل ،5ص.108
إضافة إلى محتوى “اختبار بعدي” ال�وارد في
هذه الحقيبة.

 4حصص

مصور األشكال.
ّ
( )12-5ص )13-5( ،132ص.133
( )15-5ص )17-5( ،135ص.139
( )19-5ص )20-5( ،141ص.143
الجدول ( )3-5ص )4-5( ،137ص،142
من ك ط.
اص األكاسيد،
ك ت ،تجربة :9الدورّية في خو ّ
ص.112

مالحظات
ك ط ،مراجعة القسم،3-5
ص.145
مراجعة الفصل،5
األسئلة،26-17:
ص،147
واألسئلة،38-32:
ص.148
ك ت ،مراجعة القسم (-5
 ،)3ص.90
م �س��ائ��ل ن �م��وذج� ّ�ي��ة،5-5 :
.7-5 ،6-5
ك م ،م� �س ��ائ ��ل ن��م��وذج� ّ�ي��ة
إضافية ،ص،138 ،134
ّ
.144
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االختبار القبلي
علمية منا�سبة.
�س� )1أملأ الفراغات الآتية بم�صطلحات
ّ
)1

أسية في الجدول الدوري
ُتش ّكل العناصر في األعمدة الر ّ

........................................................................

........................................................................................................................................................................................................

)2

ُترّتب العناصر في الجدول الدوري َح َس َب

........................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

)3

الالفلزات
الفلزات وبعض ميزات
ميزات
ّ
ّ
هو عنصر له بعض ّ

..............................................................

......................................................................................................................................................................................................

)4

سمى عناصر الزمرة  ،18التي هي على ٍ
كيميائيا
نحو عام غير نشطة
ًّ
ُت ّ

................................

......................................................................................................................................................................................................

م الزمرة َو َر ْق ِ
�س )2ا�ستعمل الجدول الدوري لتحديد َر ْق ِ
م
الدورة للعنا�صر الآتية:
)1

Cl
......................................................................................................................................................................................................

)2

Mg
......................................................................................................................................................................................................

)3

W
......................................................................................................................................................................................................

)4

Fe
......................................................................................................................................................................................................

)5

Sn
......................................................................................................................................................................................................
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لكل من
�س )3اكتب الترتيب الإلكتروني وترميز الأوربيتال
ّ
الذرات الآتية:
ّ
)1

فسفور

)2

نيتروجين

...................................................................................................................................................................................

)3

بوتاسيوم

....................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

مما ي�أتي:
كل
�س )4اختر الإجابة ال�صحيحة في
ٍّ
ّ
)1

الكيميائية حول العناصر ،هو:
المصدر األكثر فائدة الستقاء المعلومات
ّ
أ)

			
اآللة الحاسبة

			
ج) الجدول الدوري

)2

د) جدول النظائر

ُيتوقّع أن تحتوي العناصر التي في الزمرة الواحدة من زمر الجدول الدوري على:
أ)

			
الذرية نفسها
الكتل
ّ

		
ج) عدد النيوترونات نفسه

)3

ب) جدول التحويالت المتري

الذرية نفسها
ب) األعداد
ّ
اص نفسها
د) الخو ّ

األرجون والكريبتون والزينون ،هي:
			
أرضية
قلوية
فلزات
أ)
ّ
ّ
ّ
				
ج) غازات نبيلة

ب) أكتينيدات
د) الثثيدات
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خطة القسم األول تأريخ الجدول الدوري
الصف :العاشر ،المبحث :الكيمياء ،عنوان الفصل :القانون الدوري
حصتان
عدد الحصصّ :
النتاجات
التعليمية
ّ

تقويم المعرفة السابقة

 يُ � � � � ��وض � � � � ��ح دورمندلييف وم��وزل��ى
في تطوير الجدول
الدوري.

س )1ع � � � � � ّ�رف م � � ��ا ي � ��أت � ��ي:
الذري ،الترتيب
العدد ّ
�ذرة،
اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي ل � �ل� � ّ
الجدول الدوري.

التدريس
التهيئة

ن��اق��ش ال�م�ت�ع�لّ�م�ي��ن ف��ي دور ال �ع �ل �م��اء ،أم �ث��ال:
ك ��ان� �ي� �زارو ،وم ��وزل ��ي ،وم �ن��دل �ي �ي��ف ،ف��ي ت �ط� ّ�ور
الجدول ال��دوري ،م� َ�ع إعطاء لمحة عن العالم
مندلييف إو�سهاماته في وضع نموذج للجدول
تطور حتى أخذ الشكل الحالي.
الدوري الذي ّ
النشاط

اط�ل��ب إل��ى مجاميع المتعلّمين توظيف ورق��ة
ثم اإلجابة عن األسئلة الواردة فيها،
العمل (ّ ،)1
كل مجموعة أمام زمالئهم.
ثم عرض نتائج ّ
ّ
التدريس

-

-
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ناقش مجاميع المتعلّمين في إجابات أسئلة
يتوصلوا إلى:
النشاط ،ودعهم
ّ
ما الذي تحويه هذه اللوحة؟
ما الهدف من ترتيب العناصر؟
ماذا تمثّل الرموز الموجودة في الجدول؟
أن
ن��اق��ش المتعلّمين ل�ل��وص��ول معهم إل��ى ّ
ال � �ج� ��دول ق ��د ت� � ّ�م وض� �ع ��ه ب� �ه ��دف ت�ص�ن�ي��ف
الكيميائية
العناصر َوف ًقا الختالف صفاتها
ّ
يائية.
والفيز ّ

التقويم
التكويني

الختامي

أسئلة النشاط ،وأسئلة أوراق
العمل

اع � � ��رض ال� �ش� �ك ��ل ()2-5
والشكل ( ،)5-5ثم اطلب
إل� ��ى ال �م �ت �ع �لّ�م �ي��ن ال �م �ق��ارن��ة
بينهما.

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
خطأ شائع
اشرح للمتعلّمين أ ّنه ليس من الضروري
يتغير ش��يء على نحو منتظم كي
أن
ّ
يتغير دوريًّا ،كما في الشكل ( ،)1-5ك
ّ
ط ،ص.115
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النتاجات
التعليمية
ّ
 ي � �ص� ��ف ال� � �ج � ��دولالدوري الحديث.
�وظ� ��ف ال� �ق ��ان ��ون
 يُ� � ّال� � � � � � ��دوري ل� �ت ��وّق ��ع
يائية
اص الفيز ّ
الخو ّ
وال� � �ك� � �ي� � �م� � �ي � ��ائ � � ّ�ي � ��ة
للعناصر.
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تقويم المعرفة السابقة

التدريس

س )2م �س �ت �ع �ي � ًن��ا ب ��ال� �ج ��دول
ال � � � � � � � � � � � � ��دوري ،ح� � � � � ّ�دد
العناصر ال�ت��ي لديها
ال�ت�رت�ي��ب اإلل�ك�ت��رون��ي
اآلتي:
أ) 1 S2 2S2 2P6
3S2 3P3
ب) [Ar] 4 S1

ر للشكل ( ،)1-5ص،115
وظ��ف م�ص� ّ�و ًا
 ّثم اشرح لهم أنّه ليس
وناقشه َ
مع المتعلّمينّ ،
يتغير ش��يء على نحو
م��ن ال �ض��روري أن ّ
ثم اطلب إليهم أن
منتظم كي ّ
يغير دوريًّ��اّ ،
يطبقوا ذلك على الجدول الدوري.
 اشرح عن تباعد الموجات المنتظم لتوضيحالقانون الدوري.
ثم
مصو ًا
وظف
 ّّ
ر للشكل ( ،)2-5صّ ،116
وتوصل معهم إلى
كلّف الطلبة التدقيق فيه،
ّ
أن:
ّ
ب
• مندلييف رتّ��ب العناصر عموديًّا َح َس َ
النسبية.
الذرية
ّ
الكتلة ّ
فتدل على عناصر
أما عالمات االستفهام ّ
• ّ
ولكن مندلييف توّقعها
لم تكن مكتشفة،
ّ
ثم ُع ّرفت
وترك لها فراغات في الجدولّ ،
الح ًقا.
ر ل�ل�م�ت�ع�لّ�م�ي��ن (ه� ��ل ت �ع �ل��م) ،م ��ن ك م،
 اق� � � أص.116
وظ��ف الشكل ( ،)3-5ك ط ،ص،116
 ّثم اطلب إلى المتعلّمين تفسير معنى (غير
ّ
ثم ناقشهم في عناصر الزمرة ،18
نشط)ّ ،
وسبب
الكيميائية.
يائية و
ّ
اصها الفيز ّ
تسميتها وخو ّ
وظ��ف الشكل ( ،)4-5ك ط ،ص،118
 ّودع الطلبة يكتشفوا العالقة بين الفرق في
ثم
العدد ّ
الذري في عناصر الزمرة الواحدةّ ،
توصل معم إلى:
ّ
�ذري وال��دورّي��ة ضمن
 ال�ع�لاق��ة بين ال�ع��دد ال � ّالزمرة الواحدة.

التقويم
التكويني

الختامي
مراجعة القسم ،ك ط.
رج� � � � � �ع � � � � ��ة ال � � � �ق � � � �س� � � ��م،
م� � � � � � ا
األسئلة.4-1:

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
فكرة مفيدة للتعلّم
دع المتعلّمين يقارنوا ال�ج��دول ال��دوري،
مع
ويقابلوه في بداية الفصل صَ 116
الجدول الدوري ص .123-122
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النتاجات
التعليمية
ّ
 ي � �ص� ��ف ال� �ع�ل�اق ��ةب� � � �ي� � ��ن ع � �ن� ��اص� ��ر
الزمرة الواحدة في
ال � �ج� ��دول ال� � ��دوري
اعتمادا على العدد
ً
الذري.
ّ
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تقويم المعرفة السابقة
س )3أ) اك � �ت� ��ب ال��ت��رت��ي��ب
اإلل � � � �ك � � � �ت� � � ��رون� � � ��ي
ل �ع �ن��اص��ر ال ��زم� �رة
ال �ث��ان �ي��ة م��ن غير
ال � � � �ن � � � �ظ� � � ��ر إل� � � ��ى
الجدول الدوري.
ب) اك� �ت ��ب ال �ت �رت �ي��ب
اإلل � � �ك � � �ت� � ��رون� � ��ي
ل� � �ع� � �ن� � �ص � ��ر م ��ن
الدورة الرابعة من
الزمرة الثانية من
غير الرجوع إلى
الجدول الدوري.
ج) اك� � �ت�� ��ب ت ��رم� �ي ��ز
الغاز النبيل لهذا
العنصر.

التدريس
التقويم

 )1من اكتشف القانون الدوري؟
 )2ما عدد زمر الجدول الدوري الحديث؟
 )3أي��ن ت�ق��ع ال �ف �ل� ّ�زات وال�لاف �ل� ّ�زات ف��ي ال�ج��دول
الدوري؟
 )4ما الصفات الدورّية للعناصر؟
 مراجعة القسم ،ك ط ،ص.119رج � �ع� ��ة ال � �ف � �ص� ��ل ،ك ط ،ص،146
 م�� ااألسئلة.3-1:
 مراجعة القسم ،1-5،ك ت ،ص.86التوسع
ّ

تطور الجدول الدوري
اكتب تقر ًا
ير تعرض فيه ّ
ثم اذكر أسماء الكيميائيين
منذ العام ّ ،1900
وحدد
الذين اشتركوا في تطوير الجدول الدوريّ ،
مساهمة ٍّ
كل منهم.

التقويم
التكويني

الختامي
رج� �ع ��ة ال� �ف� �ص ��ل ،ك ط،
م� � ا
ص ،146األسئلة.3-1 :
مراجعة القسم ،5-1،ك ت،
ص.86

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
مالحظــــة
�ص��ة ال�ث��ان�ي��ة ب��ال �ج��دول ال ��دوري
ت �ب��دأ ال �ح� ّ
الحديث ،ص.117
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أوراق العمل
ورقة العمل رقم ()1
وضح دور العالم موزلي في ترتيب العناصر.
أ) ّ

)1

)2
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.......................................................................................................................................................................................................................

		

.......................................................................................................................................................................................................................

ب) ما المقصود بالقانون الدوري؟

		

.......................................................................................................................................................................................................................

		

.......................................................................................................................................................................................................................

ج) ما المقصود بالجدول الدوري؟

		

.......................................................................................................................................................................................................................

		

.......................................................................................................................................................................................................................

سجل مالحظتك عن التسلسل الرقمي لألعداد
الحظ َ
ثم ّ
مع زمالءك الجدول الدوري الحديثّ ،
الذرية.
ّ

أ)

الذرية.
اكتب مالحظتك عن التسلسل الرقمي للكتل ّ

		

.......................................................................................................................................................................................................................

		

.......................................................................................................................................................................................................................

ب) اكتب أسماء الغازات النبيلة.
.......................................................................................................................................................................................................................
		
		

.......................................................................................................................................................................................................................

ج) لماذا ُوضعت سلسلتا الالنثنيدات واألكتينيدات تحت الجزء األساسي من الجدول الدوري؟
.......................................................................................................................................................................................................................
		
		

.......................................................................................................................................................................................................................

كل من المجموعات اآلتية:
الذري للعناصر في ّ
د) من مالحظتك للجدول ،كيف ّ
يتغير العدد ّ
 من ................................................................................................................................................................................ .2 ،1 من .................................................................................................................................................................... .17 – 13الالفلزات في الجدول الدوري؟
الفلزات و
كل من:
هـ) أين تقع ّ
ّ
ّ

		

.......................................................................................................................................................................................................................

		

.......................................................................................................................................................................................................................
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خطة القسم الثاني الترتيب اإللكتروني والجدول الدوري
الصف :العاشر ،المبحث :الكيمياء ،عنوان الفصل :القانون الدوري
عدد الحصص 3 :حصص
النتاجات
التعليمية
ّ
 ي� � � � � � � � �ص�� � � � � � � ��فال � �ع �ل�اق� ��ة ب �ي��ن
اإلل� �ك� �ت ��رون ��ات
ف� � � � � � ��ي ت� � �ح � ��ت
ال � �م � �س � �ت� ��وي� ��ات
كل دورة
وطول ّ
ف� � ��ي ال� � �ج � ��دول
الدوري.

تقويم المعرفة السابقة
س )1اذكر الصفات الدورّية
للعناصر.
س )2ع� � � � � � � � ّ�رف ال � � � �ج� � � ��دول
الدوري.

التدريس
التهيئة

ثم اطلب
مصو ًا
اعرض
ّ
ر للشكل ( ،)6-5صّ ،122
إلى المتعلّمين أن يجدوا العالقة بين عناصر الزمرة
الواحدة والدورة الواحدة ،وتفسير سبب هذا الترتيب،
ثم اطلب إليهم وصف ما يعرفونه عن غاز الكلور،
ّ
السبورة.
فض ً
ال عن تسجيل إجاباتهم على ّ
النشاط

اطلب إلى مجاميع المتعلّمين توظيف ورقتي العمل

ثم
( )2و ( ،)3ث� ّ�م اإلجابة عن األسئلة ال��واردةّ ،
كل مجموعة أمام زمالئهم.
عرض نتائج ّ
التدريس

-

-

22

ن��اق��ش مجاميع المتعلّمين ف��ي إج��اب��ات أسئلة
يتوصلوا إلى:
النشاط ،ودعهم
ّ
أن عناصر الجدول ال��دوري تُقسم إلى مجاميع
ّ
�ب م��وق��ع
�س � َ
�س � َ
�ب ال �ت��وزي��ع اإلل �ك �ت��رون��يَ ،
وح � َ
َح � َ
العنصر في الجدول.
ت �خ �ت �ل��ف ال �ع �ن��اص��ر ف���ي ص �ف��ات �ه��ا ال �ف �ي �زي��ائ� ّ�ي��ة
ب المجاميع.
و
الكيميائية َح َس َ
ّ
اطلب إل��ى مجاميع المتعلّمين أن ي�ع� ّ�دوا ورق��ة
ال �ع �م��ل ح ��ول ال �ت �رت �ي��ب اإلل �ك �ت��رون��ي ل �ك� ّ�ل م��ن:
ثم
الكالسيوم ،والمغنيسيوم ،والفلور ،والكلورّ ،
يقارنوا إجاباتهم بالتوزيع الموجود في الجدول
الدوري.

التقويم
التكويني

الختامي

أسئلة النشاط ،وأسئلة أوراق
العمل

ك م ،م� �س ��ائ ��ل ن��م��وذج� ّ�ي��ة
إضافية ،ص)1-5( ،125
ّ
أ ،ب.

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
فكرة مفيدة للتعلّم
ك م ،ص.125 ،122
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النتاجات
التعليمية
ّ
 يُ � � �ح� � � ّ�دد م��وق��عم � � �ج� � � ّ�م � � �ع� � ��ات
الجدول الدوري
األرب � � �ع� � ��ة ،ث � ّ�م
وضح أسباب
يُ ّ
التسمية.
 يُ � � � � � �ن� � � � � ��اق� � � � � ��شال � �ع �ل�اق� ��ة ب �ي��ن
م � �واق� ��ع ال��زم��ر
وأرقامها.

ﻟـﻜـﺘــﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻟﻠﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

تقويم المعرفة السابقة
س )3م��ن اك�ت�ش��ف ال�ق��ان��ون
الدوري؟

التدريس
-

-

-

-

كلّف مجاميع المتعلّمين إجراء العرض العملي
م��ن ك م ،ص  ،124ث� ّ�م اط�ل��ب إليهم تفسير
تغير المحلول
ما يالحظونه من نتائج ،وسبب ّ
ثم
من اللون الش ّفاف إلى اللون الزهري الفاتحّ ،
اطلب إليهم كتابة معادلة التفاعل.
اإلضافية الواردة
حل التمارين
كلّف المتعلّمين ّ
ّ
في ك م ،ص.130 ،128 ،125
اط �ل��ب إل��ى المتعلّمين ال�م�ق��ارن��ة ب�ي��ن عناصر
الموقع والنشاط
حيث
المجمع d؛ من ُ
ُ
المجمع  sو ّ
ّ
يائية.
اص
الكيميائية والفيز ّ
ّ
والخو ّ
اط �ل��ب إل ��ى المتعلّمين ال �م �ق��ارن��ة ب�ي��ن ال �ف �ل� ّ�زات
ثم
حيث
الالفلزات؛ من
و
ُ
ّ
المجم ُ
عات والخو ّ
ّ
اصّ ،
الفلزات ،مثل :أنّها
اص
ّ
توصل َ
معهم إل��ى خ �و ّ
ّ
الالفلزات
أن
ّ
جيدة للكهرباء ،في حين ّ
موصلة ّ
ردي �ئ��ة ال�ت��وص�ي��ل ،بينما أش �ب��اة ال �ف �ل� ّ�زات تحمل
ٍ
الالفلزات.
الفلزات و
صفات مشترك ًة من
ّ
ّ
حل تمارين القسم.
كلّف المتعلمين ّ

التقويم

)1

)2

)3
)4
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فسر اعتماد مندلييف في ترتيبه للعناصر على
ّ
أن الجدول الدوري
الذرية ،بينما نجد ّ
تزايد كتلها ّ
زي��د أع��داده��ا
ال�ح��دي��ث يُ �رتّ��ب العناصر َوف��ق ت� ا
الذرية.
ّ
من مجموعات الجدول الدوري الغازات النبيلة
كل منهما في الجدول؟ وما
القلويات .ما موقع ّ
و ّ
سبب هذه التسمية؟
م��ا ع��دد عناصر ال ��دورة األول ��ى ف��ي ال�ج��دول؟
اذكرها.
م��ا ع��دد عناصر ال ��دورة الثانية ف��ي ال�ج��دول؟
اذكرها.

التقويم
التكويني

الختامي
رج � �ع� ��ة ال� �ق� �س ��م،
ك ط ،م � � ا
السؤاالن ،2،1:ص.125
واج� � � � ��ب م� � �ن� � �زل � ��ي :ك ط،
رج�ع��ة ال�ف�ص��ل ،األس�ئ�ل��ة:
م� ا
 ،9-4ص.146

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
هل تعلم؟
ت� �ك � ّ�ون ع �ن��اص��ر األك �س �ج �ي��ن وال �ك �رب��ون
وال �ه �ي��دروج �ي��ن وال�ن�ي�ت��روج�ي��ن  96%من
كتلة جسم اإلن�س��ان ،وي�ك� ّ�ون والكالسيوم
والفسفور نسبة .3%
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النتاجات
التعليمية
ّ
 ي � � � �رب� � � ��ط ب� �ي���نالفلزات
م�واق��ع
ّ
�وي� � � ��ة،
ال � � � �ق � � � �ل� � � � ّ
�وي� � � ��ة
وال � � � �ق � � � �ل� � � � ّ
األرض � � � � � ّ�ي � � � � ��ة،
والهالوجينات،
وال� � � � � � �غ � � � � � ��ازات
ال � �ن � �ب � �ي � �ل� ��ة ف��ي
ال � � � � � � � �ج� � � � � � � ��دول
ال � � � � � ��دوري ،ث � ّ�م
اصها
يذكر خو ّ
العامة.
ّ
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تقويم المعرفة السابقة

التدريس

س )4م� � ��ا م� �ع� �ن ��ى ك �ل �م��ة
خ��ام��ل؟ ل��م��اذا ك��ان��ت
سمى الغازات النبيلة
تُ ّ
تع ْد
خاملة؟ ولماذا لم ُ
سمى كذلك؟
تُ ّ

�ذري للعناصر في ال��دورة
 )5كيف ّ
يتغير العدد ال� ّ
الواحدة؟
أن العناصر ()11Na,13Al,15P
 )6إذا علمت ّ
تقع في دورة واحدة في الجدول الدوري ،فاكتب
لكل منهما .ماذا تالحظ؟
التوزيع اإللكتروني ّ
 )7ه ��ل ي �م �ك �ن��ك اس �ت �ن �ت��اج ال �ع�ل�اق��ة ب �ي��ن ال �ت��وزي��ع
اإللكتروني للعنصر ،ورق��م دورت��ه ومجموعته
في الجدول؟

التوسع
ّ

ير عن الهيدروجين والهيليوم؛ العنصرين
اكتب تقر ًا
األكثر بساطة ووفرة في الطبيعة.

التقويم
التكويني

الختامي
رج� �ع���ة ال��ق��س��م،
ك ت ،م� � ا
( ،)2-5السؤاالن،2 ،1 :
ص.88

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
مالحظــــة
المجمع
�ص��ة ال�ث��ان�ي��ة بعناصر
ّ
ت�ب��دأ ال�ح� ّ
الحصة الثالثة فتبدأ
أما
 ،sص ّ ،124
ّ
المجمعي  ،pص.128
بعناصر
ّ
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أوراق العمل
ورقة العمل رقم ()2
عما يأتي:
الحظ َ
مع زمالءك الجدول الدوري الحديث ،ثم أجب ّ

)1

علّل :تفاعالت المجموعة  18قليلة.
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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)2

أكمل:

أ)

سمى
ُترّتب عناصر الجدول الدوري
ًّ
عموديا فيما ُي ّ

في

....................................................................

نفسها وعددها

األفقية
سمى الصفوف
ّ
ب) ُت ّ
 ......................وعددها ....................................................................

....................................................................

.......................................................................................

....................................................................

)3

تشترك

وتتدرج فيها
ّ

..............................................

ال من:
من خالل مالحظتك للجدول ،علّل ك ً

أ)

تحتوي الدورة األولى على عنصرين فقط ،بينما تحتوي الدورة الثانية على  8عناصر.

...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

عنصرا.
عنصرا ،بينما تحتوي الدورة السادسة على 32
ب) تحتوي الدورة الخامسة على 18
ً
ً
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

)4

أكمل:

أ)

يمكن تحديد رقم الدورة التي يقع فيها العنصر من خالل

....................................................................

الذي يحتله اإللكترون.
أي عنصر من خالل معرفة
ب) يمكن تحديد
ّ
المجمع الذي يقع فيه ّ
 .............الذي ينتهي به التوزيع اإللكتروني.

)5

.......................................................

من خالل الشكل ،أكمل:

مجمعات ،هي
 ينقسم الجدول الدوري إلى 4ّ
و  ............................................................و  ..............................................................و

........................................................................................................
..............................................................
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أوراق العمل
ورقة العمل رقم ()3
الرصاص على الجدول المرفق)
(ح ّدد مواقع
ّ
المجمعات  ،s,p,d,fباستخدام األلوان أو قلم ّ

18

17

16

15

14

13

12

30

11

10

1
2

1
2

9

8

7

6

5

4

3

3
4
5
6
7

تابع 6
تابع 7
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خطة القسم الثالث الترتيب اإللكتروني والخواص الدورية
الصف :العاشر ،المبحث :الكيمياء ،عنوان الفصل :القانون الدوري
عدد الحصص 4 :حصص
النتاجات
التعليمية
ّ

تقويم المعرفة
السابقة

 يُ� � �ع � � ّ�رف أن� �ص ��اف�ذري� ��ة
األق�� �ط� ��ار ال� � ّ
واألي��ون �ي��ة ،وط��اق��ة
�أي� ��ن ,واألل � �ف� ��ة
ال � �ت� � ّ
اإلل � � �ك � � �ت� � ��رون� � � ّ�ي� � ��ة،
الكهرسلبية.
و
ّ

يتغير نصف
س )1كيف ّ
ال � � �ق � � �ط� � ��ر ال � � � � ��ذري
لعناصر المجاميع
في الجدول الدوري
الذري؟
بزيادة العدد ّ

التدريس
التهيئة

م�ن��اق�ش��ة ال�م�ج�م��وع��ات ح ��ول م�ص�ط�ل��ح (م �ي��ل أو
نزعة).
اط �ل��ب إل��ى المتعلّمين م�ع��رف��ة م�ف�ه��وم ال�م�ي��ل أو
النزعة ،ووصف بعض النزعات التي يشاهدونها،
كالنزعات في األزي��اء والسلوك واللون والتصميم
واألك � ��ل .ن��اق��ش م�ع�ه��م ك �ي��ف تستعمل ال �ن��زع��ات
وعملية التصنيف ،وكيف ينطبق هذا المفهوم في
ّ
ثم ابدأ بطرح
ي،
الدور
الجدول
في
العناصر
تيب
تر
ّ
ال�س�ؤال اآلت��ي :لماذا تتشابه عناصر المجموعة
ال �واح��دة ف��ي صفاتها ،ف��ي حين تختلف عناصر
الدورة في هذه الصفات؟
النشاط

اط�ل��ب إل��ى مجاميع المتعلّمين توظيف ورقتي
ثم اإلجابة عن األسئلة الواردة،
العمل ( )4و (ّ ،)5

كل مجموعة أمام زمالئهم.
ثم عرض نتائج ّ
ّ
التدريس

وظف الشكلين ،)13-5( ،)12-5( :من ك
 ّأن:
مع الطلبة إلى ّ
ط ،صّ ،132
توصل َ
ثم ّ
الذرية كلّما اتجهنا في
تتناقص أنصاف األقطار ّ
الدورة الواحدة من اليسار إلى اليمين.
ال من األعلى
الذرية ن��زو ً
ت��زداد أنصاف األقطار ّ
إلى األسفل عبر الزمره الواحدة.
التطبيقية من ك
حل التمارين
 كلّف المتعلّمين ّّ
ط ،ص ،134وم�س��ائ��ل ن�م��وذج� ّ�ي��ة م��ن ك م،
ص.134
32

التقويم
التكويني

الختامي

أسئلة النشاط ،وأسئلة أوراق
العمل

م�س��ائ��ل ن�م��وذج� ّ�ي��ة إض��اف� ّ�ي��ة
وت �م��اري��ن ت�ط�ب�ي�ق� ّ�ي��ة ،ك ط،
ص.125

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
خطأ شائع

أن طاقة
أن المتعلّمين فهموا ّ
تأ ّكد من ّ
تختص فقط بفقد اإلل�ك�ت��رون��ات.
�أي��ن
ال�ت� ّ
ّ
أن الكثيرين منهم يخطؤون
بين لهم ّ
كذلك ّ
�ذرات ت�ص�ب��ح أكثر
ف��ي ال�ت�ف�ك�ي��ر ب�� ّ
�أن ال � � ّ
سالبية كلّما فقدت اإللكترونات.
ّ

33
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النتاجات
التعليمية
ّ

تقويم المعرفة
السابقة

 يُ � � � � � � �ق� � � � � � ��ارن ب � �ي� ��ن�درج أن � �ص� ��اف
ت� � � � � � ّ
�ذري ��ة،
األق� �ط ��ار ال � ّ
�أي� ��ن،
وط � ��اق � ��ة ال � �ت� � ّ
الكهرسلبية عبر
و
ّ
ال � ��زم� � �رة وال � � � ��دورة،
ث� � ّ�م ي��ذك��ر أس �ب��اب
اختالفها.

س )2ق� � � ��ارن ب� �ي���ن ح �ج��م
األي � � � ��ون ال��م��وج��ب
�ذرة
وح�� � � �ج� � � ��م ال � � � � � � � � ّ
المتكونة
المتعادلة
ّ
منه.

التدريس
وظف الشكل ( )15-5والجدول ( )3-5من
 ّك ط ،ص ،137 ،135ث� ّ�م دع مجموعات
يتوصلوا إلى ما يأتي:
المتعلّمين
ّ
التأين األولى من اليسار إلى اليمين
تزداد طاقات ّ
ال عبر الزمرة.
عبر الدورة الواحدة ،وتتناقص نزو ً
(تأ ّكد من عدم وجود أخطاء شائعة لدى المتعلّمين
في قراءة الخطأ الشائع الوارد في ك م ،ص.)135
وظف الشكل ( )16-5من ك ط ،ص،136
 ّيتوصلوا إلى ما
ثم دع مجموعات المتعلّمين
ّ
ّ
يأتي:
�ذري ��ة من
ت�ت�ن��اق��ص ط��اق��ات أن �ص��اف األق �ط��ار ال � ّ
اليسار إل��ى اليمين عبر ال ��دورة ال �واح��دة ،وت��زداد
ال عبر الزمرة.
نزو ً
وظ � ��ف ورق � ��ة ال �ع �م��ل ( ،)4ث� � ّ�م اط� �ل ��ب إل��ى
 ّم�ج�م��وع��ات المتعلّمين ع��رض نتائجهم أم��ام
المجموعات األخرى.
التطبيقية من ك
حل التمارين
 كلّف المتعلمين ّّ
ط ،ص ،138وم�س��ائ��ل ن�م��وذج� ّ�ي��ة م��ن ك م،
ص.138
وظف الشكل ( )17-5من ك ط ،ص،139
 ّأن:
مع المتعلّمين إلى ّ
توصل َ
ثم ّ
ّ
ُ
الذرات
إلكترونات
ة
اإللكتروني
لفة
أل
ا
تستضيف
ّ
ّ
بصعوبة كبيرة كلّما اتجهنا نحو األسفل عبر
ال��زم �رة ع�ل��ى ن �ح� ٍ�و ع ��ام ،وب�ص�ع��وب��ة أق � ّ�ل من
اليسار إلى اليمين عبر الدورة.
(تأ ّكد من عدم وجود خطا شائع لدى المتعلّمين
حول الطاقة ذات القيمة السالبة “الطاقة الطاردة”).
وظف الشكل ( )19-5من ك ط ،ص،141
 ّأن:
مع المتعلّمين إلى ّ
وتوصل َ
ّ

التقويم
التكويني

الختامي
ك ط ،ص.145

رج� �ع ��ة ال� �ق� �س ��م ،ال� �س� �ؤال
م� � ا
األول.

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
خطأ شائع

أن
يجد معظم المتعلّمين صعوبة في فهم ّ
الطاقة التي تطلق تعطي قيمة سالبة،
الممتصة قيمة موجبة.
بينما تأخذ الطاقة
ّ
فكرة مفيدة للتعلّم

خاصية من
الكهرسلبية ه��ي
أن
الح��ظ ّ
ّ
ّ
الذرات في المرّكبات؛ فهي تختلف
اص ّ
خو ّ
�أي��ن واألل �ف��ة اإلل�ك�ت��رون� ّ�ي��ة،
ع��ن ط��اق��ة ال �ت� ّ
للذرات.
اللتين تُ َع ّدان
ّ
خاصيتين ّ
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النتاجات
التعليمية
ّ

تقويم المعرفة
السابقة

 يُ �ع� ّ�رف إلكتروناتال� �ت� �ك ��اف ��ؤ ،وي��ذك��ر
ذرات
ع��دده��ا ف��ي ّ
العناصر الرئيسة.

أي م��ن ال�ع�ن��اص��ر
سّ )3
اآلت� �ي���ة ل���ه ال �ح �ج��م
الذري األكبر
ّ
()P,Na,Cl,Mg؟

التدريس
األحادية الموجبة
نصف القطر األيوني لأليونات
ّ
تكونت
(الكاتيونات) يكون أصغر من ّ
الذرة التي ّ
الذرات التي
منها ،بينما تكون األنيونات أكبر من ّ
تكونت منها.
ّ
مع المتعلّمين
 ّتوصل َ
ثم ّ
وظف الجدول (ّ ،)4-5
إل��ى ع��دد إل�ك�ت��رون��ات ال�ت�ك��اف��ؤ ف��ي ك� ّ�ل زم �رة،
يتم تحديده من التوزيع اإللكتروني.
وكيف ّ
وظ � ��ف ال �ش �ك��ل ( ،)20-5ث� � ّ�م ال��ف��ت ان �ت �ب��اه
 ّ�ذري
ال�م�ت�ع�لّ�م�ي��ن إل���ى ال �ع�لاق��ة ب �ي��ن ال� �ع ��دد ال� � ّ
الكهرسلبية عبر الدورة والزمرة.
و
ّ
الكهرسلبية تزداد
أن
مع المتعلّمين إلى ّ
ّ
توصل َ
ّ
م��ن اليسار إل��ى اليمين عبر ال ��دورة ال�واح��دة،
وت�ت�ن��اق��ص م��ن أع �ل��ى إل��ى أس�ف��ل ع�ب��ر ال��زم�رة
الواحدة.
وظ ��ف ورق ��ة ال�ع�م��ل ( ،)5ث� ّ�م دع المتعلّمين
 ّثم
يعرضون النتائج أمام المجموعات األخرىّ ،
ناقشهم فيها.
التطبيقية من ك
حل التمارين
 كلّف المتعلّمين ّّ
ط ،ص ،145وم�س��ائ��ل ن�م��وذج� ّ�ي��ة م��ن ك م،
ص.144
 ِأجر التجربة ( ،)9ص ،112من ك ت.
التقويم
س)1

�ذري في عناصر الدورة
أ) كيف ّ
يتغير الحجم ال� ّ
الواحدة باالتجاه من اليسار إلى اليمين؟ كيف
التغير؟
فسر هذا
ّ
تُ ّ
�ذري ف ��ي ع �ن��اص��ر
ب) ك �ي��ف ي �ت �غ� ّ�ي��ر ال �ح �ج��م ال� � � � ّ
المجموعة ال�واح��دة باالتجاه من األعلى إلى
التغير؟
فسر هذا
ّ
األسفل؟ كيف تُ ّ
أي العنصرين يكون إلكترونه الخارجي هو
ج) ّ
األبعد عن النواة  Naأم K؟

36

التقويم
التكويني

الختامي
رج�ع��ة ال�ف�ص��ل ،األس�ئ�ل��ة:
م� ا
.32 ،18 ،17

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
هل تعلّم؟

الالفلزات
كهرسلبية من
الفلزات أقل
ّ
تكون ّ
ّ
على ٍ
نحو عام.
�ذرة
يمكن للكهرسلبية أن ترتبط بحجم ال� ّ
�ذرة صغيرة في
ً
أيضا؛ أي كلّما كانت ال� ّ
ال��زم �رة ازدادت كهرسلبيتها .كما تملك
قوة جذب أكبر إللكتروناتها
الذرة الصغيرة ّ
الذرات األخرى.
وإللكترونات ّ
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النتاجات
التعليمية
ّ
 يُ � � � � � � �ق� � � � � � ��ارن ب � �ي� ��نع �ن��اص��ر ال�م�ج� ّ�م��ع
– dوع� � �ن � ��اص � ��ر
المجمعين s , p؛
ّ
من حيث أنصاف
�ذري� ��ة
األق�� �ط� ��ار ال� � ّ
�أي� ��ن
وط� � ��اق� � ��ة ال � �ت� � ّ
والكهروسالبية.

تقويم المعرفة
السابقة

التدريس
أي اإللكترونين من الغالف الخارجي يكون
د) ّ
ذرة؟
أسهل فص ً
ال عن ّ
الذرة؟
هـ) ماذا يلزم لفصل اإللكترون عن ّ

س)2

التأين باالتجاه من
تتغير قيم ط��اق��ات
أ) كيف
ّ
ّ
كل من
عامة من ّ
اليسار إلى اليمين بصفته ّ
الدورتين :الثانية والثالثة؟
التأين من األعلى إلى
تتغير قيم طاقات ّ
ب) كيف ّ
�ام��ة ف��ي ك� ّ�ل م��ن ال��دورت�ي��ن:
األس�ف��ل بصفة ع� ّ
الثانية والثالثة؟
الذري
التغير في طاقة ّ
ج) قارن بين ّ
التأين والحجم ّ
في الدورة الثانية.
الذري
التغير في طاقة ّ
د) قارن بين ّ
التأين والحجم ّ
في المجموعة األولى.
س)3
أيها
أي العناصر له أعلى ألفة
أ) ّ
إلكترونية ،و ّ
ّ
أقل ألفة إلكترونية في الشكل ()5-17؟
لها ّ
اإللكترونية للكلور تساوي:
ب) األلفة
ّ
()-349KJ/mol
فسر ذلك.
والكبريت (ّ ،)-200KJ/mol
ج) م��ا ال�ع�لاق��ة ب�ي��ن األل �ف��ة اإلل�ك�ت��رون� ّ�ي��ة والحجم
وضح إجابتك.
الذري؟ ّ
ّ
حل أسئلة مراجعة القسم ( ،)3-5ص،145
 ّومراجعة الفصل  ،5ص ،145ك ط.
متنوعة
مراجعة
ّ
األسئلة  ،49-39ك ت ،اختبار الفصل .5
التوسع
ّ

اط �ل��ب إل ��ى ال�م�ت�ع�لّ�م�ي��ن ال �م �ق��ارن��ة ب �ي��ن أن �ص��اف
الكهرسلبية
األيونية ،و
الذرية ،والطاقات
ّ
ّ
األقطار ّ
المجمعين (البلوكين)  dو  ،fوأنصاف
لعناصر
ّ
األقطار التابعة لزمر العناصر الرئيسة.

38

التقويم
التكويني

الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
مالحظــــة

أم��ا
تبدأ
الحصة الثانية بطاقة ال�ت� ّ
�أي��نّ ،
ّ
الحصة الثالثة فتبدأ باأللفة اإللكتروني،
ّ
اما الرابعة فتبدأ بإلكترونات التكافؤ.
وّ
ِ
أجر التجربة ( ،)9ص ،112ك ت.
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أوراق العمل
ورقة العمل رقم ()4
الذري
الحجم
ّ
عما يأتي:
ادرس الترتيب اإللكتروني
ثم أجب ّ
ّ
للذرات اآلتيةّ ،

Cl[Ne10]3S23P5

17

Br [Ar18]4S23d104P5

35

)1

كل منهما؟
ما عدد إلكترونات التكافؤ في ّ
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

)2

كل منهما؟
ما عدد إلكترونات األغلفة الرئيسة في ّ
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

)3

حجما؟
أي الذرتين أكبر
ّ
ً
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

)4

جية أبعد عن النواة؟ لماذا؟
ّ
أي الذرتين إلكتروناتها الخار ّ
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

)5

تباطا بالنواة؟ لماذا؟
جية أضعف ار ً
ّ
أي الذرتين إلكتروناتها الخار ّ
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

)6

الذري؟
ما العالقة بين رقم الغالف الخارجي والحجم ّ
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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ورقة العمل رقم ()5
الخاصية
ّ

التعريف

التدرج عبر الدورة،
ّ
مع التعليل إن أمكن
َ

التدرج عبر الدورة،
ّ
مع التعليل إن أمكن
َ

الذرية
 1أنصاف األقطار ّ

التأين
 2طاقة ّ
3

الكهرسلبية
ّ
)1

بكل من:
ما المقصود ّ

أ)

إلكترونات التكافؤ

.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

الداخلية
ب) اإللكترونات
ّ
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

)2

الداخلية في
علّل :تشارك إلكترونات التكافؤ في تكوين المرّكبات ،بينما ال تشارك اإللكترونات
ّ
ذلك.
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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مراجعة الفصل الخامس
الكيميائية للعناصر تتعلّق بدورّية
يائية و
نص القانون الدوري على ّ
ّ
اص الفيز ّ
أن الخو ّ
• ّ
الذرية.
أعدادها ّ
�ذري��ة؛ حيث تقع العناصر
• الجدول ال��دوري :ترتيب للعناصر َح َس َ
ب تزايد أعدادها ال� ّ
اص في العمود نفسه.
المتشابهة في الخو ّ
سمى األعمدة في الجدول الدوري الزمر.
• تُ ّ
الصفوف في الجدول الدوري الدورات.
• تُ ّ
سمى ّ
جية
الكيميائية للعناصر من خالل ترتيباتها
اص
اإللكترونية الخار ّ
ّ
ّ
فسر العديد من الخو ّ
• تُ ّ
األبعد.
ألن مستويات الطاقة األعلى المشغولة
• تُظهر الغازات النبيلة استقر ًا
يدا؛ ّ
ار كيميائيًّا فر ً
فيها تمتلئ بثمانية إلكترونات ،باستثناء الهيليوم.
اإللكترونية
مجمعات على أس��اس الترتيبات
• يمكن تقسيم الجدول ال��دوري إلى أربعة
ّ
ّ
للعناصر.
اص اآلتية للعناصر :األلفة
• تُظهر الزمر وال ��دورات في ال�ج��دول ال��دوري ت� ّ
�درج ال�خ�و ّ
الذري ،ونصف القطر األيوني.
اإللكترونية ،و
الكهرسلبية ،وطاقة ّ
ّ
ّ
التأين ،ونصف القطر ّ
معينة ،واإللكترونات التي يمكن أن تُفقد أو تُكتسب أو
ذرة ّ
• اإللكترونات المتوافرة في ّ
سمى إلكترونات التكافؤ.
تشارك بها ّ
الذرة في تكوين مرّكبات كيميائية ،تُ ّ
معين ،يكون التسلسل الم ّتبع النتزاع اإللكترونات
• عند تحديد الترتيب اإللكتروني أليون ّ
الذرة.
الذرة عكس التسلسل الذي يعطيه ترميز الترتيب اإللكتروني لتلك ّ
من ّ
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اختـبــار بـعـدي
�س� )1أكمل الفراغ بما ينا�سبه:
جزئيا:
ذراتها على تحت مستويات dالممتلئة
ًّ
ُ )1ت ّ
سمى العناصر التي تحتوي ّ
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

الذري للعناصر المتتالية النمط ،8 ،8
 )2في الزمر  1و  2و ،18يتبع التزايد
ّ
18
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

معين في الزمرة  16في الدورة الثالثة ،هو:
 )3ترتيب إلكترونات التكافؤ لعنصر ّ
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

المتاحة للفقد ،أو االكتساب ،أو التشارك في تكوين
سمى اإللكترونات ُ
ُ )4ت ّ
الكيميائية:
المرّكبات
ّ
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

الذرات المتماثلة والمترابطة بعضها ببعض ،هي:
 )5نصف المسافة بين نوى
ّ
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
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اختـبــار بـعـدي
الذرة لجذب اإللكترونات في مرّكب كيميائي:
سمى قياس قابلية
ُ )6ي ّ
ّ
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

الذرة:
سمى الطاقة المطلوبة لنزع إلكترون من
ُ )7ت ّ
ّ
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

�س� )2ضع دائرة حول رمز الإجابة ال�صحيحة:
الكيميائية
اصها
ب خو ّ
ّ
سَ
 )1تنسب فكرة ترتيب العناصر في الجدول الدوري َح َ
الفيزيائية إلى:
و
ّ
				
أ) مندلييف
					
ج) بور

ب) موزلي
د) رامزي

غير اكتشاف الغازات النبيلة جدول مندلييف الدوري بإضافة جديدة:
)2
ّ
					
أ) دورة
					
ج) زمرة

ب) سلسلة
مجمع
د) ّ

كل عنصر ،وكتلته
ي بطاقة اس ِم ّ
 )3أدرج مندلييف في أثناء تطويره جدوَل ُه الدورَّ
الذرية ،و:
ّ
				
الذري
أ) عدده ّ
				
ج) نظائره
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ب) ترتيبه اإللكتروني
اصه
د) خو ّ

 )4ينتمي الفلور والكلور إلى زمرة؟
		
األرضية
القلوية
الفلزات
أ)
ّ
ّ
ّ
				
ج) الهالوجينات

االنتقالية
ب) العناصر
ّ
د) األكتينيدات

اص
 )5للعناصر في الجهة اليمنى في الجدول الدوري (عناصر
مجمع  )Pخو ّ
ّ
يتعلّق معظمها بـ:
				
أ) الغازات
				
الفلزات
ج)
ّ

الالفلزات
ب)
ّ
الفلزات
د) أشباه
ّ

 )6ال يوضع الهيدروجين ضمن عناصر الزمرة األولى في الجدول الدوري ،ألنه:
			
أ) غاز لديه  3نويدات
		
ذري مقداره 1
ج) ذو عدد ّ

ب) يحتوي على إلكترون واحد
اص الزمرة
اص ال تتفق َ
مع خو ّ
د) ذو خو ّ

كمية مح ّددة من الطاقة:
ذرة متعادلةّ ،
فإن ّ
 )7عند إضافة إلكترون إلى ّ
				
دائما
أ)
ّ
تمتص ً
			
تمتص
ج) تنبعث أو
ّ

دائما
ب) تنبعث ً
د) تحترق

الكهرسلبية األعلى ،هو:
 )8العنصر ذو
ّ
				
أ) األكسجين
				
ج) الكلور

ب) الصوديوم
د) الفلور

الذري عادة:
الذري في دورة من الجدول الدوري نصف القطر ّ
 )9كلّما ازداد العدد ّ
				
أ) يتناقض
ج) يتزايد				

ب) يبقى نفسه
د) يصبح غير قابل للقياس
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اختـبــار بـعـدي
الكهرسلبية:
المجمع  ،dتكون قيم
الذري في عناصر
ّ
ّ
 )10كلّما تناقض نصف القطر ّ
					
أ) ثابتة
				
ج) تتناقض

ب) تتزايد
د) تهبط إلى الصفر

�س )3ق��ارن بين ج��دول مندلييف ال��دوري وال��ج��دول ال��دوري
الحديث.
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

�س� )4ضع عالمة (�صح) �أو عالمة (خط�أ) �أمام ما ي�أتي:
الذرية.
 )1رامزي ،هو العالم الذي اعتمد فحص أطياف العناصر في ترتيبها على أساس أعدادها ّ
أرضية.
قلوية
 )2األرجون والكريبتون والزينون هي ّ
ّ
فلزات ّ
الذري.
 )3تُرّتب العناصر في الجدول الدوري الحديث َح َس َ
ب تزايد العدد ّ
المجمع.
الصف األفقي لترتيب العناصر في الجدول الدوري
ّ
 )4يُ ّ
سمى ّ
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الذري
الذري للباريوم يساوي  ،56وهو العنصر الخامس في الزمرة ّ ،2
فإن العدد ّ
 )5إذا كان العدد ّ
لعنصر الراديوم الذي يليه من هذه الزمرة يساوي .88
تم ملؤها في
 )6إذا كانت الدورة الثالثة تحتوي على ثمانية عناصرّ ،
فإن تحت المستويات التي ّ
هذه الدورة ،هي  dو .f
القلوية في الطبيعة على شكل غازات.
الفلزات
 )7تتواجد
ّ
ّ
ذرة متعادلة تجذب
 .A + ē —> Ā + energy )8هذه المعادلة طاردة للح ا
ررة؛ حيث تمثل ّ
إلكتروًنا.
سمى األيون الموجب باألينون.
 )9يُ ّ
ذرة متعادلة إلكتروًنا.
التأين هي ّ
 )10طاقة ّ
تغير الطاقة عندما تكتسب ّ
المجمع  dأيونات.
يتم نزعها عندما تش ّكل عناصر
ّ
 )11إلكترونات ( )Sهي أول إلكترونات ّ
الذري كلّما اتجهت في الجدول الدوري من اليسار إلى اليمين؛ أي من
 )12ال ّ
يتغير نصف القطر ّ
الجاليوم إلى البروم.
ال في الجدول ال��دوري؛ أي من الكربون إلى
�ذري يتناقض عادة ن��زو ً
 )13نجد ّ
أن نصف القطر ال� ّ
الرصاص.
ّ
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فهر�س المحتويات
الموضوع
ملخص الفصل السادس
ّ

..............................................................................................................................

3

...........................................................................................................................

5

..................................................................................................................................

8

الملخص العلمي لألقسام
ّ
خطة الفصل السادس
االختبار القبلي

الصفحة

..............................................................................................................................................

14

خطة القسم األول

.........................................................................................................................................

16

خطة القسم الثاني

........................................................................................................................................

20

خطة القسم الثالث

........................................................................................................................................

26

خطة القسم الرابع
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30
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34
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خطة القسم الخامس

مراجعة الفصل السادس
االختبار البعدي

ّ
ملخص الفصل السادس
يتناول هذا الفصل:
التساهمية
الكهرسلبية في إيجاد االختالف بين اآلصرة
 تعريف التآصر الكيميائي ،ويستخدم قيم
ّ
ّ
األيونية.
القطبية واآلصرة
القطبية وغير
ّ
ّ
ّ
وقوتها واستخدام تراكيب لويس.
اص اآلصرة
ّ
 استقصاء خو ّ
التساهمية؛ بما في ذلك طولها ّ
األيونية.
اص اآلصرة
ّ
 استقصاء خو ّ
الفلزات الناتجة منها.
اص
اص اآلصرة
ّ
ّ
الفلزّية وخو ّ
 استقصاء خو ّ
كيفية تأثير
 نظرّيات هندسة الجزيئات بما فيها نظرّية  ،VSEPRونظرّية التهجين ،ويستقصي ّ
يئية.
التجاذب بين الجزيئات بالهندسة الجز ّ

يتكون هذا الفصل من أقسام خمسة ،هي:
ّ
القسم األول

مقدمة للتآصر الكيميائي.
ّ

القسم الثاني

يئية.
اآلصرة
التساهمية والمرّكبات الجز ّ
ّ

القسم الثالث

األيونية.
األيونية والمرّكبات
اآلصرة
ّ
ّ

القسم الرابع

الفلزّية.
اآلصرة
ّ

القسم الخامس

هندسة الجزيئات.
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ّ
الملخص العلمي لألقسام
ملخ�ص الق�سم الأول
ّ
مق ّدمة للتآصر الكيميائي
من النادر ًّ
الذرات فيما بينها كيميائيًّا بوساطة
ذرات منفردة في الطبيعة؛ لذا تتآصر معظم ّ
جدا وجود ّ
الكيميائية هي تجاذب كهربائي متبادل بين نوى إو�لكترونات تكافؤ مختلفة
الكيميائية ،فاآلصرة
األواصر
ّ
ّ
الفلزات تميل
اراّ .
الذرات يُعاد توزيع إلكترونات التكافؤ بطريقة تجعلها أكثر استقر ً
يجعلها متآصرة .عند تآصر ّ
الكيميائية الناتجة من التجاذب الكهربائي بين أعداد كبيرة من األنيونات
إلى فقد إلكترونات اآلصرة
ّ
ذرتين في
والكاتيونات ،بينما تنتج اآلصرة
ّ
التساهمية من تشارك ّ
للذرتين المتآصرتين في
أزواج من اإللكترونات ،وتكون اإللكترونات المشتركة ((مل ًكا)) بالتساوي
ّ
تساهمية على ٍ
نحو مطلق؛
أيونية أو
أي آصرة بأنها
اآلصرة
التساهمية؛ حيث إ ّنه ال يمكن الحكم على ّ
ّ
ّ
ّ
بالكهرسلبية.
الذرة لإللكترونات التي تعرف
ألن نوع اآلصرة
ّ
ّ
قوة جذب ّ
المتكون يتوقف على ّ
ّ

ملخ�ص الق�سم الثاني
ّ
الجزيئية
التساهمية والمرّكبات
اآلصرة
ّ
ّ

ذرتين
الذرات التي ترتبط فيما بينها بأواصر
ّ
تساهمية ،وهو مؤلف من ّ
الجزيء مجموعة متعادلة من ّ
كيميائية تتألف وحداتها من جزيئات؛
يئية فمرّكبات
ّ
أما المرّكبات الجز ّ
أو أكثر من العنصر نفسةّ ،
تدل على العناصر والعدد
أي مرّكب من خالل الصيغة
الكيميائية التي ّ
حيث يمكن االستدالل على ّ
ّ
يئية هي تركيبة الرموز
المكونة له .والصيغة
كل من العناصر
لذرات ّ
الكيميائية للمرّكبات الجز ّ
ّ
النسبي ّ
ّ
أما الطاقة
كل من العناصر
لذرات ّ
التي ّ
تدل على العناصر والعدد النسبي ّ
المكونة للمرّكب الكيميائيّ .
ّ
مما هي عليه فيما لو كانت منفردة ،ويبدأ التفاعل بين الجسيمات
للذرات المتآصرة ّ
الكامنة ّ
فأقل بكثير ّ
يؤدي إلى تناقص في إجمالي
مما ّ
المشحونة عند تقارب ّ
الذرتين؛ حيث تتجاذب النوى واإللكتروناتّ ،
ذرتين متآصرتين في أدنى طاقتيهما الكامنة
سمى المسافة الفاصلة بين نواتي ّ
الطاقة الكامنة ّ
للذرتين ،وتُ ّ
طول اآلصرة.
سمى
يختص تكوين اآلص �رة
ّ
التساهمية ع��اد ًة بإلكترونات المستوى الخارجي ل�ل� ّ
ّ
�ذرة فقط ،أو بما يُ ّ
إلكترونات التكافؤ .ومن الشائع أن ترسم تراكيب لويس بحيث تظهر فقط اإللكترونات المشتركة،
للداللة على اآلصرة.
وتستخدم المعترضات ّ
5
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ّ
الملخص العلمي لألقسام
ملخ�ص الق�سم الثالث
ّ
األيونية
األيونية والمرّكبات
اآلصرة
ّ
ّ
المكونة للقشرة األرضية من أيونات سالبة وأيونات موجبة م ّتحدة فيما
تتألف معظم الصخور والمعادن
ّ
يتكون المرّكب األيوني من أيونات سالبة وأيونات موجبة م ّتحدة بطريقة تجعل
بينها بآصرة ّ
أيونية؛ حيث ّ
األيونية هي
صلبة ،هذه المرّكبات
شحنتها متعادلة .تتواجد معظم المرّكبات
ّ
ّ
األيونية على شكل بلورات ُ
يئية
شبكة
ثالثية األبعاد من األيونات السالبة واأليونات الموجبة المتجاذبة ،بينما تتألّف المرّكبات الجز ّ
ّ
وتفحصها.
من وحدات متعادلة مستقلّة يمكن عزلها
ّ
أي عينة من هذا المرّكب مهما
وتعبر الصيغة
الكيميائية لمرّكب أيوني عن نسبة األيونات الموجودة في ّ
ّ
ّ
أيونية تعرف بالشبكة البلورّية ،وذلك لتقليل طاقتها الكامنة
اختلف حجمها .وت ّتحد األيونات في بلورات
ّ
التساهمية فسببه الفرق في قوى
األيونية و
اص المرّكبات
ّ
ّ
أما االختالف في خو ّ
إلى المستوى األدنىّ .
تتحدد صالبة المرّكبات
قوة التجاذب
األساسية لتلك المرّكبات،
التجاذب بين الوحدات
ّ
ّ
ً
وبناء على مدى ّ
ودرجات غليانها ودرجات انصهارها.
وتساهمية في الوقت نفسة؛
أيونية
اص
ّ
ّ
لتكون مجموعة من ّ
تتآصر بعض ّ
الذرات لها خو ّ
الذرات تساهميًّا ّ
الذرات.
الذرات المشحونة والمتآصرة تساهميًّا األيونات
ّ
متعددة ّ
سمى مجموعة ّ
حيث تُ ّ

ملخ�ص الق�سم الرابع
ّ
الفلزّية
اآلصرة
ّ
اص:
األيونية و
اص فريدة تجعلها مختلفة عن المرّكبات
تتميز
ّ
التساهمية ،ومن هذه الخو ّ
الفلزات بخو ّ
ّ
ّ
ّ

الصلبة ،ويعود السبب إلى القدرة العالية على
الموصلية
•
الجيدة للكهرباء والحرارة في حالتها ُّ
ّ
ّ
الفلزات.
ذرات
ّ
الحركة التي ّ
تتميز بها إلكترونات التكافؤ في ّ
• البريق واللمعان.
الطرق؛ أي قابلية المادة للتحول إلى ألواح رقيقة َّ
• قابلية َّ
بالطرق.
ّ
ّ
ّ
ّ
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شدها أو تمريرها في أداة
المادة
قابلية
•
للتحول إلى خيوط دقيقة عبر سحبها أو ّ
ّ
ّ
قابلية السحب؛ أي ّ
ّ
بائية.
لها ثقوب صغيرة ،كما في صناعة األسالك الكهر ّ
الفلز وعدد اإللكترونات في بحر اإللكترون
�ذرة
ب الشحنة
قوة اآلص�رة
ّ
ّ
الفلزّية َح َس َ
ّ
النووية ل� ّ
تتفاوت ّ
بالفلز.
الخاص
ّ
ّ

ملخ�ص الق�سم الخام�س
ّ
هندسة الجزيئات
أيضا؛ أي الترتيب
ذراتها بل على أشكالها
الهندسية ً
ّ
اص الجزيئات ال تعتمد فقط على أواص��ر ّ
خ�و ّ
يئية ،وهي التوزيع المتساوي
�ذرات الجزيء ،وأ ّنه يمكن تحديد
القطبية الجز ّ
ّ
الفراغي الثالثي األبعاد ل� ّ
قطبية كل آصرة من ناحية ،وشكل الجزيء من ناحية أخرى.
بناء على
ّ
لشحنات ّ
ذرات الجزيء ً
بالذرة يجعلها تتباعد
أن التنافر الحاصل بين إلكترونات التكافؤ المحيطة
تنص نظرّية  VSEPRعلى ّ
ّ
ّ
حد لتقلّل قدر اإلمكان من التنافر.
إلى أقصى ّ
حيز جزء من األوربيتال المحيط
وتفيد النظرّية ً
أيضا ّ
أن الزوج من اإللكترونات غير المشترك يشغل ّ
الذرات فقط.
لكن الشكل الفعلي للجزيء
كما تفعل األزواج المتآصرة؛ أي المشتركةّ ،
ّ
يتحدد بموقع ّ
�ذرة واح��دة متشابهين في مستوى
وتنص عملية التهجين على أنّ��ه عند دم��ج أوربتالين ،أو أكثر ،ل� ّ
ّ
ٍ
مساو لعدد
إن عدد األوربتاالت الناتجة
طاقتهما ،تنتج أوربيتاالت جديدة ذات طاقة متساوية؛ حيث ّ
األوربتاالت المندمجة.
شدة هذه القوى لكنها تبقى باإلجمال أضعف
سمى قوى التجاذب بين الجزيئات القوى
البينية ،وتختلف ّ
ّ
تُ ّ
األيونية ،أو بين
المكونة للجزيئات ،أو بين أيونات المرّكبات
الذرات
من ّ
ّ
شدة األواصر التي تجمع بين ّ
ّ
الفلزّية.
الذرات
ّ
ّ
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خطة الفصل السادس
العلمي ،المبحث :الكيمياء ،عنوان الفصل :التآصر الكيميائي
الصف :العاشر
ّ
حصة
عدد الحصصّ 13 :
األقسام
)1

مق ّدمة للتآصر
الكيميائي

)2

اآلص�����������������������رة

-

��ي���ة
ال���ت���س���اه���م� ّ
وال����م����رّك����ب����ات
الجزيئية
ّ

-

-

-
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التعليمية
النتاجات
ّ

المفردات
أيونية
ّ
تساهمية
ّ
قطبية
تساهمية غير
ّ
ّ
قطبية
تساهمية
ّ
ّ
كيميائية
ّ
قطبية
كيميائية
ّ
ّ

الكيميائية.
عرف اآلصرة
ّ
يُ ّ
�ذرات
�س ��ر س��ب��ب ت � �ك� � ّ�ون ال � � � ّ
يُ� �ف � ّ
الكيميائية.
لآلصرة
ّ
ي � �ص� ��ف ال� � �ت � ��آص � ��ر األي � ��ون � ��ي
والتساهمي.
فسر :لماذا ال يكون التآصر
يُ ّ
في معظمة أيونيًّا أو تساهميًّا
صرًفا.

-

آصرة
آصرة
آصرة
آصرة
آصرة
آصرة

يُ� � �ع � � ّ�رف ال� � �ج � ��زيء وال �ص �ي �غ��ة
يئية.
الجز ّ
�وض ��ح ال �ع�لاق��ة ب �ي��ن ال �ط��اق��ة
يُ � ّ
�ذرات
الكامنة والمسافة بين ال � ّ
ال� �م� �ت� �ق ��ارب ��ة ،وط � � ��ول اآلص� � �رة
وطاقتها.
يذكر قانون الثمانية.
رح ��ل األس ��اس � ّ�ي ��ة
�وظ� ��ف ال� �م� � ا
يُ� � ّ
�ت ال�ت��ي تستعمل ف��ي رسم
ال�س� ّ
تراكيب لويس.
رك�ي��ب
�وض��ح ك�ي�ف� ّ�ي��ة ت�ح��دي��د ت� ا
يُ� ّ
تتضمن
لويس للجزيئات التي
ّ
�ادي��ة أو م�ت�ع� ّ�ددة أو
أواص ��ر أح� ّ
كليهما.

-

تركيب لويس
الترميز النقطي لإللكترون
الجزيء
الذرة
جزيء ثنائي ّ
ومتعددة
وثالثية،
ثنائية،
آصرة
ّ
ّ
أحاديةّ ،
ّ
البنائية
الصيغة
ّ
يئية
الصيغة الجز ّ
طاقة اآلصرة
طول اآلصرة
قاعدة الثمانية
مرّكب جزيئي

الزمنية
الخطة
ّ
حصة واحدة
ّ

حصتان
ّ

التعليمية
الموارد
ّ

مالحظات

 ك ط ،الشكل ( ،)1-6ص.151 -الشكالن ،)3-6( ،)2-6( :ص.152

-

ك ط ،الشكل ( ،)4-6ص.154
الشكالن ،)6-6( ،)5-6( :ص.155
ال �ش �ك�لان ،)8-6( ،)7-6( :ص،156
.157
الجدول ( )1-6ص.157
الشكالن ،)9-6( :ص  ،158و (،)10-6
ص.159
الجدول ( ،)2-6ص.162
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األقسام
)3

األيونية
اآلصرة
ّ

وال����م����رّك����ب����ات

-

األيونية
ّ

-

)4

10

الفلزّية
اآلصرة
ّ

التعليمية
النتاجات
ّ

يُ� �ق���ارن ويُ� �ق ��اب ��ل ب �ي��ن ال�ص�ي�غ��ة
ال �ك �ي �م �ي��ائ� ّ�ي��ة ل� �م ��رّك ��ب ج �زي �ئ��ي
وال �ص �ي �غ��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ� ّ�ي��ة ل�م��رّك��ب
أيوني.
�وض ��ح ت �رت �ي��ب األي ��ون ��ات في
يُ � ّ
البلورات.
عرف الطاقة الشبكية ،ويشرح
يُ ّ
أهميتها.
المميزة للمرّكبات
اص
يُ ّ
ّ
عدد الخو ّ
األي ��ون � ّ�ي ��ة وال �ج �زي �ئ� ّ�ي��ة ،وي �ق��ارن
بينها.

 يصف نموذج بحر اإللكتروناتعد
للترابط ّ
الفلزي ،ويشرح لماذا تُ ّ
جيدة للكهرباء.
ّ
الفلزات موصلة ّ
الفلزات على البريق
فسر قدرة
ّ
 يُ ّواللمعان.
 ي �ف��س��ر ق��اب�ل��ي��ة ال �ف �ل� ّ�زات ل�ل� َّ�ط��رق
ّ
ُ ّ
والسحب ،على عكس المرّكبات
األيونية.
البلورّية
ّ

المفردات
الذرات
 أيونّ
متعدد ّ
 مرّكب أيوني -وحدة الصيغة

الفلزّية
 اآلصرةّ
قابلية السحب
ّ
 قابلية َّالطرق
ّ

الزمنية
الخطة
ّ
حصتان
ّ

-

حصتان
ّ

التعليمية
الموارد
ّ

مالحظات

الشكالن ،)14-6( ،)13-6( :ص.165
ك ط ،ال �ش �ك�لان،)16-6( ،)15-6( :
ص.166
الشكل ( ،)17-6ص.167
الجدول ( )3-6ص.166

 ك ط ،الشكل ( ،)18-6ص .169 -الجدول ( ،)4-6ص.170

ال � �ت � �ج � �رب� ��ة  10م� � ��ن ك
ت ،ب� �ع� �ن� �وان :ال �ت��وص �ي��ل
الكهربائي كدليل على نوع
الرابطة ،ص.117
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األقسام
)5

ه��������ن��������دس��������ة
الجزيئات

-

-

-

)5
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مراجعة وتقويم

التعليمية
النتاجات
ّ

�س� ��ر ن � �ظ � �رّي� ��ة ت� �ن ��اف ��ر زوج
يُ � �ف� � ّ
إل��ك��ت��رون��ات أورب � �ت� ��ال ال�ت�ك��اف��ؤ
(.)VSEPR
ي �ت��وّق��ع أش� �ك ��ال ال �ج �زي �ئ��ات أو
�ذرات،
األي � ��ون � ��ات م� �ت� �ع � ّ�ددة ال� � � � ّ
�دم��ا ن �ظ �رّي��ة ت �ن��اف��ر زوج
م�س�ت�خ� ً
إلكترونات أوربتال التكافؤ.
�وض� ��ح ك��ي��ف ت��ع��لّ��ل ن �ظ �رّي��ة
يُ� � ّ
التهجين أشكال الجزيئات.
ي�ص��ف ال �ق��وى ث�ن��ائ� ّ�ي��ة ال�ق�ط��ب،
الهيدروجينية ،وق��وى
واآلص� �رة
ّ
تش ّتت لندن.
�وض � ��ح م� ��ا ي � �ح� � ّ�دد ال �ق �ط �ب� ّ�ي��ة
يُ � � ّ
يئية.
الجز ّ

المفردات
-

المهجنة
اآلوربتاالت
ّ
التهجين
ثنائية القطب
ّ
الهيدروجينية
اآلصرة
ّ
يئية
القطبية الجز ّ
ّ
البينية
القوى
ّ
قوى تش ّتت لندن
ثنائية القطب
ّ
نظرّية تنافر أزواج إلكترونات التكافؤ

الزمنية
الخطة
ّ
 4حصص

-

حصتان
ّ

التعليمية
الموارد
ّ

مالحظات

ك ط ،ال� �ش� �ك�ل�ان)21-6( ،)20-6( :
ص.172 ،171
الجدول ( ،)5-6ص.172
األشكال،)24-6( ،)23-6( ،)22-6( :
ص.176 ،174
الجدول ( ،)6-6ص.177
األش � �ك� ��ال-6( ،)26-6( ،)25-6( :
 ،)29-6( ،)28-6(،)27ص،178
.180 ،179

 مراجعة الفصل في كتاب الطالب ،اختبارالفصل  ،6المسائل  ،61-46ص-184
.185
الئحة أسئلة لبناء اختبار من د ت ،ص.127
ك ت ،مراجعة الفصل .6
إضافة إلى محتوى “اختبار بعدي” ،الوارد في
هذه الحقيبة.
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االختبار القبلي
مما ي�أتي:
كل
�س� )1ضع دائرة حول رمز الإجابة ال�صحيحة في
ّ
ّ
)1

ذرة غير مح ّددة ،هو:
الكم التي تصف حالة الطاقة إللكترون في ّ
عدد أرقام ّ

)2

الذرة ،تتمثل في:
سحابة اإللكترون
ّ
الكروية التي تحيط بنواة ّ

)3

يحتوي مستوى طاقة  n=2على

					
أ) 1
					
ج) 3
				
أ) فلك S
				
ج) فلك d
					
أ) 32
					
ج) 8
)4

يحتوي مستوى طاقة  n=4على
					
أ) 32
					
ج) 8

ب) فلك p
د) فلك f

.................................................................

.................................................................

)6

معينة
ذرة ّ
ُت ّ
سمى الطاقة المطلوبة لنزع إلكترون من ّ

)7

كهرسلبية ،هو:
األقل
رمز عنصر الهالوجين
ّ
ّ

			
أ) الميل اإللكتروني
				
الكهرسلبية
ج)
ّ

إلكترونات.

ب) 24
د) 6

)5

			
ممتصة
دائما
أ)
ً
ّ
			
ممتصة أو منبعثة
ج)
ّ

إلكترونات.

ب) 24
د) 6

ذرة متعادلة ،تكون الطاقة:
عند إضافة إلكترون إلى ّ

					
أ) F
					
ج) I
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ب) 2
د) 4

دائما منبعثة
ب) ً
د) محترقة
.................................................................

ب) طاقة اإللكترون
التأين
د) طاقة ّ
ب) Br
د) At

للذرة.
ّ

لكل من
�س )2اكتب الترتيب الإلكتروني وترميز الأوربتاالت
ّ
الذرات الآتية:
ّ
)1

الذري )15
الفسفور (عدده ّ
......................................................................................................................................................................................................

)2

الذري )7
النيتروجين (عدده ّ
......................................................................................................................................................................................................

)3

الذري )19
البوتاسيوم (عدده ّ
......................................................................................................................................................................................................

)4

الذري )29
النحاس (عدده ّ
......................................................................................................................................................................................................

ال من:
عرف ك ً
�سّ )3
)1

درجة الغليان
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

)2

درجة االنصهار
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

)3

التبخر
درجة
ّ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

)4

التجمد
درجة
ّ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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خطة القسم األول مقدمة للتآصر الكيميائي
الصف :العاشر ،المبحث :الكيمياء ،عنوان الفصل :التآصر الكيميائي
حصة واحدة
عدد الحصصّ :
النتاجات
التعليمية
ّ
 يُ � � �ع� � � ّ�رف اآلص� � � �رةالكيميائية.
ّ
فسر سبب تكوين
 يُ ّ�ذرات ل�لأواص��ر
ال�� � ّ
الكيميائية.
ّ
 ي� �ص���ف ال� �ت ��آص ��راألي � � � � � � � � � � ��ون � � � � � � � � � � ��ي
والتساهمي.

تقويم المعرفة السابقة
فسر ما يأتي:
سّ )1
درج��ة غليان الماء ()H2O
أعلى من درجة غليان كبرتيد
علما
الهيدروجين (،)H2S
ً
�أن األك �س �ج �ي��ن وال�ك�ب�ري��ت
ب� � ّ
يقعان في المجموعة نفسها.

التدريس
التهيئة

السبورة ،واعرضها
اكتب كلمة ((آصرة)) على ّ
اتيجية العصف
ثم ّ
وظف استر ّ
أمام المتعلّمينّ ،
نظم أفكارهم
الذهني
ثم ّ
ّ
ليتوصلوا إلى معناهاّ ،
ثم اعرضها
توصلوا إليها على
التي
ّ
ّ
السبورةّ ،
وتوصل معهم إلى مفهوم هذه الكلمة.
لهم
ّ
النشاط

اط �ل��ب إل��ى المتعلّمين أن ي��دخ�ل�وا إل��ى غرفة
الصف دفعة واحدة من باب واحد ويصفوا ما
ّ
يتوصلوا إلى إ ّنه كلّما ازداد الناس
ثم
يحدث،
ّ
ّ
الحيز ازداد االتصال بينهم ،وسيشعر العديد
في ّ
منهم أنهم متقاربون أكثر من الالزم.

التدريس

ثم
 استعن بالشكل ( 6ـ ،)1ص 151من ك طّ ،اطلب إلى مجموعات المتعلّمين عقد مقارنة
ثم
األيونية واآلصرة
بين اآلصرة
ّ
ّ
التساهميةّ ،
بين الفرق بين انتقال اإللكترونات ما بين
ذرتين وتشاركهما فيهما.
ّ
ثم يناقشوا
،)2
ـ
6
(
الشكل
ا
و
ل
يتأم
مين
ل
المتع
دع
ّ
ّ
ّ
األيونية واآلصرة
االختالف الرئيس بين اآلصرة
ّ
وتوصل معهم إلى أنّه في اآلصرة
التساهمية،
ّ
ّ
األي ��ون � ّ�ي ��ة ت �ت �ق��ارب األي���ون���ات ذات ال�ش�ح�ن��ات
المتعاكسة بفعل التجاذب الكهربائي ،بينما في
ذرت ��ان ع��ن طريق
اآلص� �رة
ّ
التساهمية تجتمع ّ
التشارك في إلكترونين أو أكثر.
16

التقويم
التكويني
أسئلة النشاط والتدريس

الختامي
مراجعة القسم  1-6من ك
ط ،ص153

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
خطأ شائع

مجرد
الكهرسلبية هو
إن االختالف في
ّ
ّ
ّ
�ام لتحديد ن��وع التآصر .فعلى
معيار ع� ّ
الكهرسلبية
إن اخ�ت�لاف
سبيل ال�م�ث��الّ ،
ّ
بين ال �ب��ورون وال�ف�ل��ور ه��و  .2.00وم� َ�ع
أن
ذلك ،يعلم العلماء من خالل التجربة ّ
تساهمية.
 BF3هو مرّكب ذو آصرة
ّ

17

اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻟـﻜـﺘــﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻟﻠﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

النتاجات
التعليمية
ّ
�س ��ر :ل� �م ��اذا ال
 يُ� �ف � ّيكون التآصر في
معظمه أي��ون��يًّ��ا أو
تساهميًّا صرًفا؟
 ي� � �ص � ��ف ن� ��وع� � ّ�ي� ��ةالتآصر طب ًقا لفرق
الكهرسلبية.
ّ

تقويم المعرفة السابقة
ال من:
عرف ك ً
سّ )2
 )1درجة الغليان
 )2األيون الموجب.
 )3األيون السالب.
ٍّ
لكل
الكهرسلبية
بين
ّ
سّ )3
م��ن ال�ع�ن��اص��ر اآلت�ي��ة
�ب ال� �ش� �ك ��ل (5
�س � � َ
َح � � َ
 ،)20ص ،143ك ط
.Na،CI،Ca،Br،O

التدريس
-

-

وظ ��ف ال�ش�ك��ل ( ،)3-6ص 152م��ن ك
ّ
�أن ق��درة
ط ،ص 152لتذكير المتعلّمين ب� ّ
المعبر عنها
الذرات على جذب اإللكترونات
ّ
ّ
يحدد ما إذا كانت
بقيم
الكهرسلبية ،هي ما ّ
ّ
اآلص� �رة أي��ون� ّ�ي��ة أو ت�س��اه�م� ّ�ي��ة ،وك��ذل��ك أي��ن
اإللكترونية.
تترّكز الكثافة
ّ
التطبيقية،
حل التمارين
اطلب إلى المتعلّمين ّ
ّ
ص.153
ر للمتعلّمين الخطأ الشائع.
اق أ
لخص أفكار ال��درس الرئيسة جميعها على
ّ
السبورة.
ّ

التقويم

)1
)2
)3

)4
)5

التساهمية.
األيونية و
قارن بين اآلصرة
ّ
ّ
نوعية اآلصرة
الكهرسلبية في تحديد
ما دور
ّ
ّ
بين عنصرين؟
�ذرات
م��ا ن��وع اآلص��رة التي تحصل بين ال� ّ
اآلتية:
 Cuو I ،Oو.Cl
األيونية واآلص �رة
لا م��ن :اآلص �رة
ع��رف ك� ً
ّ
التساهمية.
ّ
فسر لماذا ال يكون التآصر في معظمة
ّ
أيونيًّا أو تساهميًّا صرًفا؟

التوسع

اطلب إلى المتعلّمين كتابة تقرير عن الرابطة
القطبية.
التساهمية
ّ
ّ

18

التقويم
التكويني

الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
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اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻟـﻜـﺘــﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻟﻠﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

خطة القسم الثاني اآلصرة التساهمية والمركبات الجزيئية
الصف :العاشر ،المبحث :الكيمياء ،عنوان الفصل :التآصر الكيميائي
حصتان
عدد الحصصّ :
النتاجات
التعليمية
ّ
عرف الجزيء
 يُ ّوال�� � �ص�� � �ي�� � �غ� � ��ة
يئية.
الجز ّ
�وض � � � � � � � ��ح
 يُ � � � � � � � � ّال �ع�لاق��ات بين
الطاقة الكامنة
وال� � � �م� � � �س � � ��اف � � ��ة
�ذرات
ب� �ي ��ن ال�� � � � ّ
ال� � �م� � �ت� � �ق � ��ارب � ��ة
وطول اآلصرة
وطاقتها.

تقويم المعرفة السابقة
ال من اآلصرة
عرف ك ً
سّ )1
األيونية؟
التساهمية و
ّ
ّ
�ذرات المشاركة
س )2هل ال� ّ
ف��ي تكوين الجزئيات
فلزّية أم الفلزّية؟

التدريس
التهيئة

السبورة السؤال اآلتي :ماذا يحدث لو
اكتب على
ّ
ُدحرجت كرة في اتّجاه حفرة عميقة؟ استقبل إجابات
توصل معهم
وسجلها عل
المتعلّمين،
ّ
ّ
ثم ّ
السبورةّ ،
تكون
إل��ى ّ
أن حركة الكرة في اتجاه الحفرة تشبه ّ
�ذرات تتجاذب
اآلص �رة
ّ
�ذرات .ف��ال� ّ
التساهمية بين ال� ّ
وتتنافر فيما بينها حتى تصل إلى مسافة هي طول
أقل ما يمكن.
اآلصرة؛ حيث تكون طاقتها الكامنة ّ
النشاط

يتأملوا الجزيئات التي ف��ي الشكل
دع المتعلّمين ّ
ثم يجيبوا عن األسئلة
( ،)4-6ص 154من ك طّ ،
اآلتية:
الذرات المشاركة في تكوين الجزيئات فلزّية
 هل ّأم ال فلزّية؟
ذرتا األكسجين والكربون القدرة على
 لماذا تمتلك ّتساهمية؟ وم��اذا يترتّب
تكوين أكثر من آصرة
ّ
على ذلك؟
التدريس

ثم
 استعن بالشكل ( ،)5-6ص 155من ك طّ ،اسأل المتعلّمين عن سبب ازدياد الطاقة الكامنة
للذرتين لدى تقاربهما أو تباعدهما.
ّ
 اطلب إلى المتعلّمين تحديد الشكل الذي يمثّلارا.
الذرة األكثر استقر ً
ّ

20

التقويم
التكويني
أسئلة النشاط

الختامي
رج�� �ع� ��ة ال � �ق � �س� ��م ،2-6
م�� � ا
ص163

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
هل تعلم؟

الميكروية عن طريق
يعمل فرن الموجات
ّ
نحو  3GHzإلى
إرسال إشعاعات ّ
بتردد َ
ززات
الطعام .تحدث هذه اإلشعاعات اهت ا
في روابط جزيئات الماء ،فينتج من ذلك
تسبب تسخين الطعام.
حا
ررة ّ

21

اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

النتاجات
التعليمية
ّ
 ي� ��ذك� ��ر ق ��ان ��ونالثمانية.
�وظ � � � � � � � ��ف
 يُ � � � � � � � � ّرح� � � � ��ل
ال � � � � �م � � � � � ا
األس� � � ��اس� � � � ّ�ي� � � ��ة
�ت ال� �ت ��ي
ال� � �س�� � ّ
ت �س �ت �ع �م��ل ف��ي
رك �ي��ب
رس � ��م ت � ا
لويس.

22

ﻟـﻜـﺘــﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻟﻠﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

تقويم المعرفة السابقة

التدريس

س )3م��ا ن��وع اآلص� �رة التي
�ذرات
ت�ح�ص��ل ب�ي��ن ال� � ّ
اآلتية:
CI, Na
H, H
CI, Mg

ثم يقارنوا
 دع المتعلّمين ّيتأملوا الشكل (ّ ،)7-6
�ذرة المفردة وموقع
بين موقع اإللكترون في ال� ّ
ثم اطلب إليهم
أزواج اإللكترونات في الجزيءّ ،
ال عن تأ ّكدك من أنّهم
تدوين استنتاجاتهم ،فض ً
توصلوا إلى:
ّ
ذرة هيدروجين مفردة يتواجد ضمن
ّ
أن إلكترون ّ
أن اإلل�ك�ت��رون�ي��ن
م�س��اف��ة م� �ح � ّ�ددة م��ن ال� �ن� �واة ،و ّ
يقضيان وق� ًت��ا أط��ول بين ن�وات��ي ذرت��ي ج��زيء،
اإللكترونية.
تفاعا في الكثافة
مما يُحدث ار ً
ّ
ّ
التمعن في الجدول (-6
 اطلب إلى المتعلّمينّ
ثم اطلب إليهم إيجاد
 ،)1ص 157من ك طّ ،
ثم ربط ذلك
العالقة بين طول اآلصرة ّ
وقوتهاّ ،
بطاقة اآلصرة.
وظ ��ف ال�ش�ك��ل ( ،)9-6ص 158م��ن ك ط،
 ّمع إعطاء
لتوضيح قاعدة الثمانية للمتعلّمينَ ،
األمثلة على استثناءات هذه القاعدة.
 استعن بالشكل ( )10-6حول الترميز النقطيثم اطلب إلى المتعلّمين
إللكترون عنصر ّ
معينّ ،
حاطا
ثم كتابة الرمز ُم ً
تحديد إلكترونات التكافؤّ ،
بعدد النقاط.
ب� ّ�ي��ن ك �ي �ف� ّ�ي��ة ح � ّ�ل ال �م �س��ائ��ل ال �ن �م��وذج �ي��ة (،)2-6
ص 159من ك ط.
خصوصا
أن هناك بعض العناصر،
بين للمتعلّمين ّ
ّ
ً
الكربون والنيتروجين واألكسجين يمكن أن تشارك
سمى
في أكثر من زوج من اإللكترونات؛ حيث تُ ّ
الثالثية.
الثنائية و
التساهمية
اآلصرة
ّ
ّ
ّ
 ك �لّ��ف ال�م�ت�ع�لّ�م�ي��ن ح� � ّ�ل ال �ت �م��اري��ن ال�ت�ط�ب�ي�ق� ّ�ي��ة،ص.161

التقويم
التكويني

الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
هل تعلم؟

�ادة معروفة ،وهو
األل�م��اس هو أصلد م� ّ
ذرات كربون متآصرة بأواصر
مكون من ّ
ّ
أحادية ،وبلورة األلماس هي مثال على
ّ
التساهمية.
الشبكة
ّ
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اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

النتاجات
التعليمية
ّ
�وظ � � � � � � � ��ف
 يُ � � � � � � � � ّك �ي �ف� ّ�ي��ة ت �ح��دي��د
رك�ي��ب لويس
ت� ا
ل� � �ل� � �ج� � �زي� � �ئ � ��ات
تتضمن
ال �ت��ي
ّ
أحادية
أواصر
ّ
متعددة ،او
أو
ّ
كليهما.

ﻟـﻜـﺘــﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻟﻠﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

تقويم المعرفة السابقة

التدريس

الكهرسلبية في
س )4ما دور
ّ
نوعية التآصر
تحديد
ّ
بين العنصرين؟

التمعن في الجدول (-6
 اطلب إلى المتعلّمينّ
 ،)2ص 162من ك ط ،ث� ّ�م يالحظوا العالقة
بين طول اآلصرة وطاقتها.
تتضمن تراكيب
حل مسائل
كيفية ّ
بين للمتعلّمين ّ
 ّّ
المتعددة.
لويس ذات األواصر
ّ
�خ��ص أه� ّ�م م �ف��ردات ال ��درس على ال�س� ّ�ب��ورة في
 ل� ّنهاية الدرس.

التقويم

مما يأتي:
عرف ك ً
سّ )1
ال ّ
 )1طول اآلصرة.
 )2طاقة اآلصرة.
س )2اذكر قاعدة الثمانية.
س )3ما عدد أزواج اإللكترونات المتآصرة تساهميًّا
في:
أحادية؟
 )1آصرة
ّ
ثنائية؟
 )2آصرة ّ
ثالثية؟
 )3آصرة
ّ
س )4ارسم تراكيب لويس لما يأتي:
Cl2 )1
CH3Cl )2
CH2CH2 )3
Cl2O )4
CCl4 )5
.
التوسع
ّ

اط �ل��ب إل ��ى المتعلّمين ك�ت��اب��ة ت�ق�ري��ر ع��ن م��رّك��ب
ف��ورم��ال��ده�ي��د ال ��ذي ك��ان ي�س�ت�خ��دم س��اب� ًق��ا ف��ي حفظ
الحية ،ولماذا
العينات أو جثث بعض الكائنات
ّ
اد
اد أخرى بد ً
ال منه؟ وما هذه المو ّ
تم استخدام مو ّ
ّ
والمحاليل؟
24

التقويم
التكويني

الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم

25
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خطة القسم الثالث اآلصرة األيونية والمركبات األيونية
الصف :العاشر ،المبحث :الكيمياء ،عنوان الفصل :التآصر الكيميائي
حصتان
عدد الحصصّ :
النتاجات
التعليمية
ّ
 يُقارن بين الصيغةالكيميائية لمرّكب
ّ
جزيئي ،والصيغة
الكيميائية لمرّكب
ّ
أي� � ��ون� � ��ي ،وي� �ق ��اب ��ل
بينهما.
�وض� � ��ح ت� �رت� �ي ��ب
 يُ� � � ّاألي � � � � ��ون � � � � ��ات ف ��ي
البلّورات.

26

تقويم المعرفة
السابقة
عرف ما يأتي:
سّ )1
 )1طول اآلصرة.
 )2طاقة اآلصرة.
المتعددة.
 )3األواصر
ّ
 )4الترميز النقطي.

التدريس
التهيئة

لكل من:
السبورة الصيغة
اكتب على
الكيميائية ّ
ّ
ّ
ملح الطعام  ،NaClس ّكر المائدة ،C12H22O11
ثم اطلب إلى المتعلّمين أن يقارنوا بين الصيغتين؛
ّ
وتوصل معهم إلى تعريف
حيث نوُع الرابطة،
من ُ
ّ
التساهمية،
ك� ّ�ل م��ن اآلص� �رة األي��ون� ّ�ي��ة واآلص � �رة
ّ
ومكونات المرّكب األيوني.
ّ
النشاط 1

اطلب إلى المتعلّمين استعمال قطع بناء بالستيكية
األيونية واآلصرة
(لوغو) إلظهار الفرق بين اآلصرة
ّ
ثم اطلب إليهم تجميع عدد من هذه
ّ
التساهميةّ ،
كل جوانب الجسم المصنوع
القطع؛ حيث تكون ّ
نموذجا لجزيء؛ حيث
عد هذا الجسم
ممسوحة .يُ ّ
ً
�ذرات متآصرة لتش ّكل وحدة منفردة قادرة
تكون ال� ّ
على التواجد بنفسها .بعد ذلك اطلب إليهم تجميع
عدد من القطع على ٍ
نحو تكون فيه بعضها نافرة
على جوانب الجسم؛ حيث يمثّل هذا الجسم جزًءا
صغير من تكوين المرّكب األيوني ،وتم ّثل القطع
ًا
ٍ
أيونات
النافرة الكاتيونات واألنيونات التي تجذب
�ذرات ال�م�ت��آص�رة
أخ ��رى ل �ج��زيء؛ ح�ي��ث ت �ك� ّ�ون ال � � ّ
لتشكيل المرّكب األيوني وتكوينه ،وتمثّل القطع
ٍ
أيونات أخرى.
الكاتيونات واألنيونات التي تجذب

التقويم
التكويني
أسئلة التجربة

الختامي
أسئلة مراجعة القسم .3-6

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
خطأ شائع

الكيميائية
�أن الصيغة
ذ ّك��ر المتعلّمين ب� ّ
ّ
لمرّكب األي��ون��ي تُمثّل الصيغة األبسط
للمرّكب ،في حين تمثّل صيغ الجزيئات
م �ج �م��وع��ات م �ن �ف �ص �ل��ة ل �ج �زي �ئ��ات غ�ي��ر
متآصرة.
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النتاجات
التعليمية
ّ

تقويم المعرفة
السابقة

 ي � � �ع� � � ّ�رف ال� �ط���اق���ةال �ش �ب �ك� ّ�ي��ة ،وي �ش��رح
أهميتها.
ّ
اص
 يُ� � �ع � � ّ�دد ال�� �خ�� �و ّالمميزة للمرّكبات
ّ
يئية،
األيونية والجز ّ
ّ
ويقارن بينها.

س )2ارس� � � � � � � ��م ت� ��رك � �ي� ��ب
لكل من:
لويسّ ،
BF3,H2O

التدريس
التدريس

تأمل الشكلين)14-6( :
اطلب إل��ى المتعلّمين ّ
و( ،)15-6ص 166 ،165ك ط ،ث� ّ�م اطلب
وتوصل معهم إلى:
إليهم تدوين استنتاجاتهم،
ّ
ب عدد إلكترونات
• ّ
أن حجم األيونات يختلف َح َس َ
�ب م��ا تعلّموه ح��ول أنصاف
�س� َ
التكافؤَ ،
وح� َ
أق �ط��ار أي��ون��ات ع�ن��اص��ر ال �ج��دول ال ��دوري.
• ع ��دد أي��ون��ات ال �ص��ودي��وم ال�م�ح�ي�ط��ة ب��أي��ون
الكلوريد في جزيء ملح الطعام.
تأمل الجدول (،)3-6
 اطلب إلى المتعلّمين ّتعرف المرّكب
ثم اطلب إليهم ّ
ص 166ك طّ ،
ثم تفسير السبب.
األيوني
ّ
األقل ذوبا ًنا في الماءّ ،
 اطلب إلى المتعلّمين عقد مقارنة بين المرّكباتالتساهمية.
األيونية والمرّكبات
ّ
ّ
 اطلب إلى المتعلّمين إجراء التجربة  10من كتوصلوا
ثم عرض النتائج التي ّ
ت ،صّ ،117
التوصل إلى
إليها أمام المجموعات األخرى ،و ّ
يئية.
خصائص المرّكبات
األيونية والجز ّ
ّ
التقويم

)1

)2
)3

)4

ِ
األيونية ،ومثالين
أعط مثالين على المرّكبات
ّ
يئية.
على المرّكبات الجز ّ
اس�ت�خ��دم ال�ت��رم�ي��ز ال�ن�ق�ط��ي إلب � �راز ال�م��رّك�ب��ات
األيونية اآلتية:
ّ
N, Si, O, Ca, F
ق� ��ارن ب �ي��ن ال �م��رّك �ب��ات األي��ون� ّ�ي��ة وال �م��رّك �ب��ات
التساهمية؛ من حيث:
ّ
الصالبة ،درجة الغليان ،التوصيل الكهربائي
ّ
األساسية.
الوحدات
ي،
ار
ر
الح
و
ّ
األيونية.
عدد خصائص المرّكبات
ّ
ّ

التوسع
ّ

كلّف المتعلّمين كتابة تقرير عن أسباب اختالف
األيونية.
قوة اآلصرة بين المرّكبات
ّ
ّ
28

التقويم
التكويني

الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
خطأ شائع

الذرات تُربط
أن األيونات
ّ
وضح ّ
ّ
متعددة ّ
أن األيونات نفسها
بأواصر
أيونية ،إال ّ
ّ
تساهمية.
بعضا بأواصر
تربط ببعضها
ً
ّ
لا ،ي�ت�ك� ّ�ون أي ��ون األم��ون �ي��وم بوساطة
م �ث� ً
�ن أي ��ون الكلوريد
أواص���ر ت�س��اه�م� ّ�ي��ة ،ل�ك� ّ
األيونية ليش ّكل
يتكون بوساطة اآلص�رة
ّ
ّ
كلوريد األمونيوم ،الذي هو مرّكب أيوني.
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خطة القسم الرابع اآلصرة الفلزية
الصف :العاشر ،المبحث :الكيمياء ،عنوان الفصل :التآصر الكيميائي
حصتان
عدد الحصصّ :
النتاجات
التعليمية
ّ
 ي� � �ص � ��ف ن� � �م � ��وذجب� �ح ��ر اإلل� �ك� �ت ��رون
رب��ط ال� �ف� �ل � ّ�زي،
ل �ل �ت � ا
عد
وي �ش��رح ل �م��اذا تُ ّ
لا
ال� �ف� �ل � ّ�زات م��وص� ً
جي ًدا للكهرباء.
ّ

تقويم المعرفة
السابقة
ال من:
عرف ك ً
سّ )1
 )1المرّكب األيوني.
األيونية.
 )2الرابطة
ّ

التدريس
التهيئة

اع��رض عينة م��ن كلوريد ال�ص��ودي��وم (،)NaCl
وكلوريد المغنيسيوم ( ،)MgCl2والخارصين في
�ا منهما
�ص��ف أو ال�م�خ�ت�ب��ر ،ث� ّ�م ُدق ك�ل ً
غ��رف��ة ال� ّ
مع استخدام وسائل األمان المختبرّية،
بالمطرقة َ
ث� ّ�م اط�ل��ب إل��ى المتعلّمين تسجيل مالحظاتهم،
توصل معهم إلى:
ثم ّ
وناقشهم فيما ّ
توصلوا إليهّ ،
�ش س �ه��ل االن �ك �س��ار ،ب�ي�ن�م��ا ي�ت�م� ّ�دد
أن ال �م �ل��ح ه � ّ
ّ
الفلزي.
الخارصين ويترّقق؛ وذلك ناتج من التآصر ّ
النشاط

اط �ل��ب إل ��ى ال�م�ت�ع�لّ�م�ي��ن إج � �راء ال �ت �ج �رب��ة (،)10
وعنوانها :التوصيل الكهربائي كدليل على نوع
اآلصرة ،من ك ت ،ص.117
التدريس

�أم �ل �وا ال �ش �ك��ل (،)18-6
 دع ال�م�ت�ع�لّ�م�ي��ن ي �ت� ّأن
توصلوا إل��ى ّ
ص ،169ث� ّ�م تأ ّكد من أنّهم ّ
كل منها
ذرات الصوديوم تترتّب؛ حيث تُحاط ّ
ّ
ذرات أخرى ،وتنتقل اإللكترونات بحرّية
بـ ّ 8
ب�ي��ن ال�ش�ب�ك��ة ف�ت�ش� ّك��ل ب�ح��ر إل �ك �ت��رون��ات يحيط
المثبتة نسبيًّا في مواقعها.
بالذرات
ّ
ّ
الفلزات
أن
ّ
 اسأل المتعلّمين عن تفسير لسبب ّررة والكهرباء.
قابلة لتوصيل الح ا
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التقويم
التكويني
أسئلة النشاط

الختامي
أس� �ئ� �ل ��ة ال� �ت� �ق ��وي ��م ال �ن �ه��ائ��ي،
مراجعة الفصل .6

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
مالحظــــة

الحصة الثانية بإجراء التجربة.
تبدأ
ّ
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النتاجات
التعليمية
ّ

تقويم المعرفة
السابقة

الفلزات
فسر قدرة
ّ
 يُ ّع� � � �ل � � ��ى ال� � �ب� � �ري�� ��ق
واللمعان.
�س � ��ر ق���اب� �ل�� ّ�ي���ة
 يُ� � �ف � � ّال � �ف � �ل� � ّ�زات ل �ل� َّ
�ط��رق
وال � �س � �ح� ��ب ،ع �ل��ى
ع �ك��س ال �م��رّك �ب��ات
األيونية.
البلورّية
ّ

اص
س )2اذك � � � ��ر ال� � �خ� � �و ّ
الفيزيائية للمرّكبات
األيونية.
ّ
رغ� ��ات
س )3أك � �م� ��ل ال � �ف � � ا
اآلتية:
 .......................... )1هي
شبكة ث�لاث� ّ�ي��ة األب�ع��اد
من األي��ون��ات السالبة
والموجبة.
 )2ت� �ت� �م � ّ�ي ��ز ال� �م���رّك� �ب���ات
األيونية .....................
ّ
عند إذابتها في الماء.

التدريس
 اطلب إلى المتعلّمين من خالل الجدول (-6التبخر وشحنة
 )4أن يجدوا العالقة بين طاقة
ّ
الفلزّية.
وقوة اآلصرة
ّ
النواة إو�لكترونات التكافؤ ّ
السبورة
لخص مفردات ال��درس جميعها على
 ّّ
الحصة.
في نهاية
ّ
التقويم

أكمل الفراغ اآلتي:
رب��ط
 )1تُ �س� ّ�م��ى اآلص � �رة ال �ت��ي ت �ت �ك� ّ�ون م��ن ال�ت� ا
الكيميائي الناتج من االنجذاب الحاصل بين
المتحركة
�ذرات وبحر اإللكترونات
ّ
ن��وى ال� ّ
باآلصرة ..................
ررة
الفلزّية ودرجة ح ا
س )2ما العالقة بين اآلصرة ّ
الفلز؟
تبخير
ّ
الفلزات قابلة للسحب
بين لماذا تكون معظم ّ
سّ )3
و َّ
األيونية.
الطرق بعكس البلورات
ّ
التوسع
ّ

اط�ل��ب إل��ى المتعلّمين إع ��داد تقرير ع��ن طرائق
الفلزات والمعادن إلى رقائق وأسالك رفيعة.
تحويل ّ

32

التقويم
التكويني

الختامي

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
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خطة القسم الخامس هندسة الجزيئات
الصف :العاشر ،المبحث :الكيمياء ،عنوان الفصل :التآصر الكيميائي
عدد الحصص 4 :حصص
النتاجات
التعليمية
ّ
فسر نظرّية تنافر
 يُ ّزوج إل��ك��ت��رون��ات
أورب� � �ت � ��ال ال �ت �ك��اف��ؤ
(.)VSEPR
 ي� � �ت � ��وق � ��ع أش� � �ك � ��الال � � �ج � � �زي � � �ئ� � ��ات أو
األي ��ون ��ات م�ت�ع� ّ�ددة
مستخدما
�ذرات،
ال� ّ
ً
نظرّية تنافر زوج
إلكترونات أوربتال
التكافؤ.

تقويم المعرفة
السابقة
عما يأتي:
س )1أجب ّ
الفلزّية؟
 )1ما اآلصرة
ّ

التدريس
التهيئة

حبات
احضر باكيت معجون ذا ألوان مختلفة ،أو ّ
م��ن خ��رز ال�س�ب�ح��ة ذات أل � �وان مختلفة ،وأع� �واد
ثقاب ،ث� ّ�م اطلب إل��ى المتعلّمين عمل ك�رات من
ثم عمل روابط وأشكال،
المعجون بحجوم مختلفةّ ،
وذلك بربط الكرات بوساطة أعواد الثقاب ،وكتابة
ثم بعد ذلك مناقشتهم في األشكال
الشكل الناتجّ ،
الناتجة ،ومقدار الزاوية.
النشاط

كل مجموعة من المتعلّمين أربعة بالونات
أعط ّ
ثم اطلب إليهم نفخها،
كروية ذات ألوان مختلفةّ ،
ثم اطلب
وامسك اثنين منهما عند نقطة ربطهماّ ،
إليهم وص��ف الشكل الهندسي الناتج ،ث� ّ�م تكرار
العمل مستخدمين  3ب��ال��ون��ات ،ث� ّ�م  ،4وتسجيل
الشكل الناتج؛ حيث تكون البالونات أبعد ما يمكن
بعضا؛ أي أكبر زاوي��ة ،ثم اطرح
عن بعضهما
ً
عليهم مجموعة من األسئلة ،مثل:
 )1ما الشكل الناتج في الحاالت الثالث؟
 )2كم تتوقع أن تكون الزاوية؟
ارا؟
)3
ّ
أي الحاالت أكثر استقر ً
 )4ه ��ل ل�ح�ج��م ال �ب��ال��ون ع�لاق��ة ب ��ال� �زاوي ��ة بين
الذرات؟
ّ
التدريس

اغية لتمثيل الروابط وأشكال
 استخدم النماذج الفر ّالمرّكبات والجزيئات لتفسير نظرّية تنافر زوج
إلكترونات التكافؤ.
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التقويم
التكويني

الختامي

س )1اس � � �ت � � �خ� � ��دم ن � �ظ � �رّي� ��ة
ل� ��رس� ��م
VSEPR
أش� � �ك � ��ال ال� �ج� �زي� �ئ ��ات
اآلتية
CCl4, HCN

أس� �ئ� �ل ��ة ال� �ت� �ق ��وي ��م ال �ن �ه��ائ��ي،
مراجعة الفصل .6

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
مالحظــــة

الحصة الثانية بالتهجين ،ص،175
تبدأ
ّ
البينية
الحصة الثالثة فتبدأ ب��ال�ق� ّ�وة
أم��ا
ّ
ّ
ّ
الحصة
تبدأ
كما
ص،176
يئات،
ز
للج
ّ
الهيدروجينية ،ص.179
الرابعة باآلصرة
ّ
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النتاجات
التعليمية
ّ

تقويم المعرفة
السابقة

�وض � � ��ح ك� �ي� �ف � ّ�ي ��ة
 يُ � � � ّت � �ع � �ل � �ي� ��ل ن � �ظ � �رّي� ��ة
ال �ت �ه �ج �ي��ن أش �ك��ال
الجزيئات.

الميزة التي تجعل
 )2ما ّ
ال � � �ف � � �ل� � � ّ�زات م ��وص� �ل ��ة
ررة والكهرباء
للح ا

التدريس
-

-

-

-

-
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استعن بالشكل ( ،)21-6ص 172م��ن ك
ثم اعرضها وأعط المتعلّمين أربعة أعواد
طّ ،
لكل من:
ثقاب ومنقلة لقياس ال��زواي��ا
المبينة ّ
ّ
ثم اطلب إليهم تفسير
جزيئات ّ ،CH4، BF3
سبب اخ�ت�لاف ال �زاوي��ة ف��ي الشكلين ،وتحديد
الذرة المركزية.
ّ
اع� � ��رض ال � �ج� ��دول ( ،)5-6ص 172م��ن
الهندسية وال��زواي��ة
ك ط ،ث� ّ�م ن��اق��ش األش �ك��ال
ّ
�وص��ل معهم إل��ى سبب
وت��رك�ي��ب ل��وي��س ،ث� ّ�م ت� ّ
اختالل الشكل والزاوية من أجل تقليل التنافر
قدر اإلمكان ليكون المرّكب أو الجزيء أكثر
ارا.
استقر ً
وتوصل
استعن بالشكل ( ،)22-6ص،174
ّ
زوج��ا من اإللكترونات
مع المتعلّمين إلى ّ
َ
أن ً
ز فضائيًّا
حي ًا
غير المشتركة يأخذ على األقل ّ
مساويا لذلك الذي يأخذه زوج اإللكترونات غير
ً
مهما في تحديد
�ؤدي ًا
دور ًّ
المشتركة ،ال��ذي ي� ّ
الذرات هي وحدها تؤخذ
شكل الجزيء ،بينما ّ
الحسبان عند التفكير في شكل الجزيء.
بنظر ُ
ك �لّ��ف ال�م�ت�ع�لّ�م�ي��ن ح � ّ�ل ال �ت �م��اري��ن ال�ت�ط�ب�ي�ق� ّ�ي��ة،
ص.175 ،173
اعرض الشكل ( ،)23-6ص 176من ك ط،
ثم اطرح األسئلة على
حول عملية التهجينّ ،
أن عملية التهجين
الطلبة،
وتوصل معهم إلى ّ
ّ
�ؤدي إل ��ى إن �ت��اج األورب� �ت���االت ذات ال�ط��اق��ة
ت� � ّ
المتساوية ،وتمثّل األواصر الناتجة من تداخل
لذرات الهيدروجين ،وأوربتاالت
أوربيتاالت ّ 1S
3
لذرات الكربون.
ّ SP
التمعن في الجدول (-6
اطلب إلى المتعلّمين
ّ
تفسير
ًا
ثم اطلب إليهم
 ،)6ص 177من ك طّ ،
لسبب ازدياد الطاقة الحركية لجزيئات السوائل
عند تسخينها ،ونوع قوى التجاذب بين الجزيئات.

التقويم
التكويني

الختامي

س )2ه��ل م��ن ال�م�م�ك��ن أن
ت �ك��ون درج ��ة الغليان
لقوة التجاذب
ً
مقياسا ّ
ب� �ي ��ن ال� �ج� �زي� �ئ ��ات ف��ي
التساهمية،
المرّكبات
ّ
وب� �ي ��ن األي� ��ون� ��ات ف��ي
ال �م��رّك �ب��ات األي��ون� ّ�ي��ة،
�ذرات ف��ي
وب � �ي� ��ن ال � � � � � � ّ
الفلزات؟
ّ

س )1ل � � ��م درج� � � � � ��ة غ� �ل� �ي ��ان
كبريتيت الهيدروجين
أق� ّ�ل من درج��ة غليان
الماء؟

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
خطأ شائع

المهجنة تختلف
إن تسمية األورب�ت��االت
ّ
ّ
ع� ��ن ت �ل��ك ال �م �س �ت �ع �م �ل��ة ف� ��ي ال �ت �رت �ي �ب��ات
�دل ال�ح��رف الفوقي
اإللكترونية؛ حيث ي� ّ
�ج �ن��ة ع �ل��ى ع��دد
ف ��ي األورب�� �ت� ��االت ال �م �ه� ّ
األورب� � �ت � ��االت ف ��ي ذل� ��ك ال� �ن ��وع ال �م �ح� ّ�دد
أما األحرف
المعنية بدمج األوربيتاالتّ .
�دل
ال�ف��وق�ي��ة ف��ي ال�ت�رت�ي��ب اإلل �ك �ت��رون��ي ف�ت� ّ
على عدد اإللكترونات في ذلك النوع من
األوربيتاالت.
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النتاجات
التعليمية
ّ

تقويم المعرفة
السابقة

ثنائية
 يصف القوى ّال� �ق� �ط���ب) ث �ن��ائ� ّ�ي��ة
ال �ق �ط��ب واآلص� � �رة
ال � �ه � �ي� ��دروج � �ي � �ن� � ّ�ي� ��ة
وقوى تشتّت لندن.
�وض ��ح م��ا يُ �ح� ّ�دد
 يُ � ّيئية.
القطبية الجز ّ
ّ

الميزة التي تجعل
 )3ما ّ
معظم ال �ف �ل� ّ�زات قابلة
ل� �ل� �س� �ح ��ب وال� � � َّ
�ط� � ��رق
ب � �ع � �ك� ��س ال � � �ب � � �لّ� � ��ورات
األيونية؟
ّ

التدريس
-

-

-

-

-

بأن درجة الغليان هي مقياس
ذ ّكر المتعلّمين ّ
ل �ق� ّ�وة ال �ت �ج��اذب ب�ي��ن ال�ج�زي�ئ��ات ف��ي ال�م��رّك�ب��ات
ال �ت �س��اه �م� ّ�ي��ة ،وب �ي��ن األي ��ون ��ات ف��ي ال �م��رّك �ب��ات
الفلزات.
الذرات في
ّ
ّ
األيونية ،وبين ّ
أن التجاذب الذي ينبغي
تنبيه المتعلّمين إلى ّ
التغلّب عليه كي يغلي المرّكب الجزيئي هو
ال �ت �ج��اذب ال �ب �ي �ن��ي ال �ج �زي �ئ��ي ،ول �ي��س اآلص� �رة
التساهمية.
ّ
ثم
استعن بالشكلينّ ،)27-6( ،)26-6( :
اط �ل��ب إل��ى المتعلّمين ت�ح��دي��د :ه��ل ال�م��رّك��ب
قطبية
كيفية تحديد
ّ
ثم ناقشهم في ّ
قطبي أم ال؟ ّ
الجزيء أو المرّكب.
رب� �ط ��ة
اط� �ل ��ب إل � ��ى ال �م �ت �ع �لّ �م �ي��ن ت� �ع� �ري ��ف ال� � ا
الهيدروجينية ،ث� ّ�م ناقشهم في سبب اختالف
ّ
درج ��ات غليان ال�م��رّك�ب��ات ال�ت��ي ت�ح��وي رابطة
هيدروجينية عن المرّكبات األخرى.
ّ
لكل درس
السبورة األفكار الرئيسة ّ
ّ
لخص على ّ
الحصة.
في نهاية
ّ

التقويم

)1

)2
)3

ارس���م أش �ك��ال ال �ج �زي �ئ��ات اآلت��ي��ة ،ث � ّ�م ح� ّ�دد
الزاوية ونوع التهجين:
ب) CCl4
أ) SO2
د) NF3
ج) Cl2O
اذكر بعض العوامل التي تؤثر في األشكال
الهندسية للجزيئات.
ّ
�ب درج��ة
�س � َ
رّت� ��ب ال �ج �زي �ئ��ات ت �ص��اع��ديًّ��ا َح � َ
الغليان:
CF4, H2S, H2O

التوسع
ّ

كلّف المتعلّمين كتابة تقرير عن الحامض النووي،
الهيدروجينية في شكله الحلزوني.
ودور األواصر
ّ
38

التقويم
التكويني

الختامي
س )2م ��ا ال �م �ق �ص��ود ب�ق��وى
التش ّتت؟

اإلثراء /أخطاء شائعة /هل تعلم
خطأ شائع

ق��د يستنتج ب�ع��ض ال�ط�ل�ب��ة م��ن ال �ج��دول
قوة
أن اآلصرة
(ّ ،)6-6
ّ
التساهمية تُمثل ّ
ال�ت�ج��اذب األض �ع��ف ،لكن ف��ي الحقيقة،
قوة بدليل
التساهمية
تمثّل اآلصرة
ّ
ّ
األشد ّ
أن درجة غليان الماس أعلى من درجة
ّ
الفلزات.
أي من
ّ
ّ
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مراجعة الفصل السادس
الذرات فيما بينها كيميائيًّا.
• تتآصر معظم ّ
التساهمية ،واآلص�رة
األيونية ،واآلص �رة
الكيميائية :اآلص�رة
• من أهم أن�واع األواص��ر
ّ
ّ
ّ
الفلزّية.
ّ
الفلزات تتآصر فلزيًّا فيما بينها
وذرات
بذرات
ذرات
ّ
ّ
ّ
الالفلزاتّ ،
الفلزات أيونيًّا ّ
• تتآصر ّ
على ٍ
الالفلزات تساهميًّا فيما بينها.
ذرات
ّ
نحو عام ،بينما تتآصر ّ
تساهمية.
الذرات في الجزيئات جميعها بأواصر
ّ
• تتآصر ّ
• يتم ّثل طول اآلصرة بين ذرتي جزيء في المسافة التي تصبح عندها الطاقة الكامنة
أقل ما يمكن.
للذرات المتآصرة ّ
ّ
الكيميائية تميل إلى تكوين أواصر؛
أن العديد من المرّكبات
•
تنص قاعدة الثمانية على ّ
ّ
ّ
ذرة أو تشارك في  8إلكترونات في مستوى طاقتها األعلى المشغول
حيث تمتلك ّ
كل ّ
باإللكترونات ،من خالل إكسابها اإللكترونات أو فقدها لها أو مشاركتها فيها.
أما عندما
تتكون آصرة
•
ّ
تساهمية مفردة عندما تتشارك ّ
ذرتان في زوج من اإللكتروناتّ ،
ّ
متعددة.
تساهمية
الذرات في أكثر من زوج من اإللكترونات فتكون اآلصرة
ّ
ّ
تتشارك ّ
• تتمثّل األواصر بين الجزيئات واأليونات بتركيب لويس.
ثالثية األبعاد من أيونات موجبة وأيونات سالبة
يتكون المرّكب األيوني من شبكة
•
ّ
ّ
متجاذبة فيما بينها.
صلبة
قوة التجاذب الكبيرة بين األيونات السالبة والموجبة المرّكبات
ّ
األيونية ُ
• تجعل ّ
تتميز بدرجات غليان وانصهار عالية للمرّكبات المحتوية
وسريعة
التكسر ،كما تجعلها ّ
ّ
تساهمية فقط.
اصر
ّ
على أو َ
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�ذرات المشحونة كهربائيًّا
تتكون األيونات
•
ّ
�ذرات لدى تآصر مجموعة من ال� ّ
متعددة ال� ّ
ّ
تساهمية.
بصورة
ّ
الفلزّية هي نوع من التآصر الكيميائي الناتج من االنجذاب الحاصل بين نوى
• اآلصرة
ّ
المتحركة الذي يحيط بها.
الفلزات وبحر اإللكترونات
ذرات
ّ
ّ
ّ

ِّ
الجيد
اصها ،مثل :توصيلها
الفلزّية
• يعطي بحر اإللكترونات في اآلصرة
ّ
ّ
الفلزات خو ّ
ررة ،وقابليتها للسحب و َّ
الطرق ،ولمعانها.
للكهرباء وللح ا

• ترسم أشكال الجزيئات باستخدام نظرّية  ،VSEPRالتي تعتمد على واقع التنافر القوي
بعضا إلى
بين أزواج اإللكترونات ،وه��و ما يجعلها تميل إل��ى التباعد عن بعضها
ً
حد.
أقصى ّ
أن أوربيتاالت
• تستخدم نظرّية التهجين لتوّقع أشكال الجزيئات ،وأساس هذه النظرّيةّ :
الذرات يمكن أن تتداخل لتش ّكل أوربيتاالت متساوية في الطاقة.
ّ
القطبية•
ثنائية
سمى القوى التي تربط بين الجزيئات القوى
ّ
البينية ،ومنها :القوى ّ
ّ
• تُ ّ
خاصة من حاالت
الهيدروجينية حالة
القطبية ،وق��وى تشتّت لندن ،واآلص �رة
ثنائية
ّ
ّ
ّ
ّ
القطبية.
ثنائية
ّ
ّ
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اختـبــار بـعـدي
�س� )1ضع دائرة حول رمز الإجابة ال�صحيحة:
األحادية من:
التساهمية
 )1تتألف اآلصرة
ّ
ّ
			
أ) إلكترون متشارك
		
ج) تجاذب أيونين مختلفين

ب) زوج إلكترونات متشاركة
د) زوجين من اإللكترونات المتشاركة

تساهميا ،فتكون الرابطة:
ذرتان مرتبطان
ًّ
 )2إذا تشابهت ّ
تساهمية
أ)
ّ
تساهمية
ج)
ّ

			
قطبية
غير
ّ
ِ
			
صرفة

قطبية
تساهمية
ب)
ّ
ّ
ثنائية القطب
د) ّ

التساهمية التي ال تتساوى فيها تجاذب اإللكترونات المشتركة:
 )3تكون اآلصرة
ّ
				
قطبية
أ) غير
ّ
تساهمية ِ
			
صرفة
ج)
ّ

قطبية
ب)
ّ
ثنائية القطب
د) ّ

ذرتين مترابطتين ازدادت النسبة المئوية
 )4كلّما زاد الفرق في
ّ
الكهرسلبية بين ّ
 ............................................................في الرابطة.
			
األيونية
للصفة
أ)
ّ
ّ
			
الفلزّية
للصفة
ج)
ّ
ّ

التساهمية
للصفة
ّ
ب) ّ
القطبية
د)
ّ

 )5ترميز كلوريد الصوديوم  NaClيمثّل:
			
أ) وحدة صيغة واحدة
				
ج) بلورة واحدة
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احدا
ب) جزي ًئا و ً
ذرة واحدة
د) ّ

كل كتأيون بعدد من:
 )6في بلورة مرّكب أيوني ،يحاط ّ
				
أ) الجزيئات
			
القطبية
ج) الثنائيات
ّ

ب) األيونات الموجبة
د) األيونات السالبة

المعنية بتشكيل مرّكب أيوني ،تكون الشبكة
الذرات المتعادلة
 )7بالمقارنة بين
ّ
ّ
البلورية الناتجة ذات:
ّ
			
أ) طاقة كامنة أعلى
			
ج) طاقة كامنة متساوية

أقل
ب) طاقة كامنة ّ
مستقرة
د) طاقة
ّ

الفلزات قابلة َّ
هشة
أن البلورات
أن
األيونية ّ
ّ
للطرق ،و ّ
 )8يمكن تفسير حقيقة ّ
ّ
بوساطة:
			
الكيميائية
أ) الروابط
ّ
			
التبخر
ررة
ج) درجات ح ا
ّ

ب) قوى لندن
القطبية
د)
ّ

الفلزّية مسؤولة عن:
المتحركة في الرابطة
 )9تكون اإللكترونات
ّ
ّ
				
أ) اللمعان
			
ج) التوصيل الحراري

ب) التوصيل الكهربائي
د) جميع ما ذكر

الفلزّية:
ليكون سل ًكا ،تصبح الروابط
الفلز
 )10عندما ُيسحب
ّ
ّ
ّ
			
أ) سريعة الكسر
			
ج) غير قابلة للكسر

ب) صعبة الكسر
أيونية
د) روابط
ّ
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اختـبــار بـعـدي
ّ
ال من ال�صيغ الآتية:
�س )2ار�سم تراكيب لوي�س
لتمثل ك ً
PH3
.......................................................................................................................................................................................................
H2S
....................................................................................................................................................................................................... BeF
2
................................................................................................................................................................................................ CH CH
2
2
....................................................................................................................................................................................................... C H
2 2
....................................................................................................................................................................................................... HCN
....................................................................................................................................................................................................... SiCl
4
.......................................................................................................................................................................................................

ت�صاعديا.
أيونية في الجدول الآتي
�س )3ر ّتب الروابط ال
ًّ
ّ

.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
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وقوة الروابط التي تم�سك
الفلز
تبخر
�س )4ما العالقة بين حرارة
ّ
ّ
ّ
بع�ضا؟
�أجزاءه ببع�ضها
ً
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

لنظرية  VSEPRالم�ستعملة في
الفر�ضية الرئي�سة
حدد
�س)5
ّ
ّ
ّ
الذرات.
توقع �شكل
ّ
ّ
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

قطبيا �أو غير
يحددان كون الجزيء
�س )6ما العامالن اللذان
ًّ
ّ
قطبي؟
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

ت�صاعديا من الأ�ضعف �إلى الأقوى.
�س )7ر ّتب �أنواع القوى
ًّ
تساهمي ،أيوني ،ثنائي القطب ،قوى لندن.

.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
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ﺍﻟﻔـﺼــﻞ ﺍﻷﻭﻝ

ّ
ّ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻐﺮﻴﺍﺕ
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ﻟـﻜـﺘــﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ
ﻟﻠﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺍﻟﻔـﺼــﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ

ﺍﻟﺤـﻘـﻴـﺒـﺔ ﺍﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ

ﻟـﻜـﺘــﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ
ﻟﻠﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺍﻟﻔـﺼــﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ّ
ّ
ﺍﻟﺬﺭﺍﺕ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺤـﻘـﻴـﺒـﺔ ﺍﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ

ﻟـﻜـﺘــﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ
ﻟﻠﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺍﻟﻔـﺼــﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ

ّ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻹﻟﻜﺮﺘﻭﻧﺎﺕ ﻲﻓ ﺍﻟﺬﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺤـﻘـﻴـﺒـﺔ ﺍﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ

ﻟـﻜـﺘــﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ
ﻟﻠﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺍﻟﻔـﺼــﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ

ﺍﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻥ ﺍﻟـﺪﻭﺭﻱ

ﺍﻟﺤـﻘـﻴـﺒـﺔ ﺍﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ

ﻟـﻜـﺘــﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ
ﻟﻠﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺍﻟﻔـﺼــﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ

ﺍﻟﺘﺂﺻﺮ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ

