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أدرس الكيمياء
من القلب

تذكر دائماً أن لنا في الغد حلم جميل
تدريـــــس الكيميــــــــــــاء مــــــن القلـــــــب
الكيميـــــاء مع النابلسي غـــــــــــــيــــــــــــــــــر

ليس المهم النجاح، المهم االستمرار بالنجاح
طوّر ذاتــــــــــــك، تـــتـــــــغيــــــــــــــر حيـــــــــــاتــــــــــــــك

على قد ما بتتعب، بتكبر فرحتك
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ســـــؤال

تمرين 1

عينة من الماء )H2O( كتلتها )54غ(، أوجد عدد موالت هذه العينة إذا علمت أن الكتلة المولية لجزئ 
)H2O( = )18 غ/مول(

كيف نعبر عن كمية مادة معينة؟

يتم التعير عن كمية مادة باستخدام عدة مفاهيم مثل:
الكتلة )ك(: تقاس بوحدة الغرام )غ( / الكيلو غرام )كغ(. 	
الحجم )ح(: تقاس بوحدة )اللتر/مل (.. 	

                              )1لتر= 1000 مل               1مل= 1*10-3 لتر(
                              )1كغ= 1000 غ                  1غ= 1*10-3 كغ(

النسبة المئوية: )0%( . 	
المول .. 	

المول: هو عبارة عن عدد أنواغدرو من )الذرات ، الدقائق، الجزئيات( المكونة للمادة

   عدد أنواغدرو: عدد ثابت= 6.02* 		0	 )جزئي الذرة(

إليجاد عدد الموالت لمادة معينة نستخدم العالقة اآلتية:

ع =عدد الموالت = ككتلة المادة الكتلة بوحدة )غ(

ك م الكتلة المولية للمادة             ك.م للمادة بوحدة )غ/مول(

عالقة رقم )	( 
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تمرين 2

عينة من كربونات المغنيسيوم )MgCO2( كتلتها )252 غ( والكتلة المولية ل MgCO2 = 84 غ، 
أوجد عدد الموالت هذه العينة ؟

التراكيز:

التركيز الموالري: يرمز له بالرمز ت/]   [، يعبــــر عـــــــن عــــــدد مـــــوالت مـــــادة في حجم محلول معين 

يتم حسابه باستخدام العالقة اآلتية 

بتعويض العالقة رقم )1( في العالقة رقم )2(

التركيز الموالري )مول /لتر( 

التركيز الموالري  =

ت  =

α ت

ت α   ع عدد الموالت

ك

1
وحدة المول

الكتلة )غ(

الحجم )اللتر(

الكتلة المولية )غ/مول(    

حجم المحلول

ك.م×ح

ح
اللتر 

عالقة رقم )	( 

التركيز الكتلي 
)النسبة المئوية الكتلية(

التركيز الموالليالتركيز الموالري
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تمرين 3

تمرين 4

احسب التركيز الموالري لمحلول حِضر بإذابة )120 غ( من NaOH  في كمية من الماء لعمل 
محلول حجمه )1500 مل( ،إذا علمت أن الكتلة المولية ِل ) NaOH=40 غ/مول (.

محلول كربونات المغنيسيوم MgCO2 تركيزه ) 0.4 مول/لتر (، إذا علمت أن:

*حجم المحلول= 500 مل           *الكتلة المولية ِل MgCO2 = 84 غ/مول

أوجد كتلة  MgCO2 الدائبة في الماء

أنواع العناصر في الجدول الدوري

أشباه الفلزاتالالفلزاتالفلزات
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1 .  الفلزات 

2 .  الالفلزات 

3 .  أشباه الفلزات  

تتواجد بجزء كبير في الجدول الدوري   •

تقع على يسار الجدول الدوري )م1، م2، م3(  •

)-e أيوناتها دائما موجبة )ألن لها القدرة على فقد  •

موصلة جيدة للحرارة والكهرباء.  •

جميعها صلبة، المعة )باستثناء فلز الزئبق الذي يتواجد في الحالة السائلة، ولكن يشترك مع الفلزات في   •
         الخصائص السابقة(.

تقع على يمين الجدول الدوري )م5، م6، م7(  •

)-e أيوناتها على األغلب سالبة )ألنها تميل لكسب  •

غير موصلة للحرارة والتيار الكهربائي.  •

ليست المعة.  •

)CL2 ،O2 ،H2 ،N2( توجد في الحالة الغازية  •

)I2(: وبعضها صلب ،)Br2( توجد في الحالة السائلة  •

تقع بالوسط بين الفلزات والالفلزات بشكل قطري.  •

تشترك بخصائص معينة مع الفلزات وخصائص أخرى مع الالفلزات  •
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الالفلزاتالفلزات أشباه الفلزات

الجدول الدوري

مالحظة هامة 

معظم الجدول الدوري فلزات على يسار الجدول .. 1

الالفلزات بعدد أقل على يمين الجدول . 2

الغازات
النبيلة

الهالوجينات

التميز بين الفلزات والالفلزات

)Ca ،Li ،Na ،K ،Mg ،Al( الفلزات تتواجد على شكل ذرات  •

)CL2، O2، H2، N2( :الالفلزات نكتب على شكل جزئ على األغلب ثنائي الذرة مثل  •

          باستثناء P4: تكتب على شكل رباعي للذرة .    S4: تكتب على شكل ثماني للذرة .
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أنواع الروابط الكيميائية بين الذرات

تمرين 5

أي من اآلتي يعتبر فلز وأيها ال فلز:

*H2*N2*Al*O2*Na*K*I2

يتم التمييز بين الفلزات والالفلزات من خالل:

خصائصها موقعها في الجدول 
الدوري 

تمييزها من خالل 
رموزها 

			

الرابطة الكيميائية 

1 .  الرابطة األيونية

2 .  الرابطة التساهمية 

تنشأ بين أيون موجب وأيون سالب   •

  -e وعنصر مائل لكسب  -e تنشأ بين عنصر مائل لفقد  •

تنشأ بين فلز وال فلز  •

تنشأ بين عنصرين كالهما يميل إلى الكسب   •

تنشأ بين الفلز وال فلز  •

ولذلك يتشاركوا باإللكترونات ِب         زوج من e- رابطة تساهمية أحادية
                                             زوج من e- رابطة تساهمية ثنائية

                                             3 أزواج من e- رابطة تساهمية ثالثية
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تمرين 6

حدد نوع الرابطة فيما يلي:

*N2*O2*H2

3 .  الرابطة الفلزية 

     الرابطة التساهمية التناسقية  

تنشأ بين الفلزات ) فلز ، فلز (  •

هي نوع خاص من الرابطة التساهمية.

رابطة تنشأ بين ذرتين أحدهما يقدم  زوج -e واألخرى تقدم فلكا فارغا.  •

مصدر اإللكترونات ذرة واحدة.  •

مثال:
H

HNH+ +
H

الفرق بين الرابطة التساهمية والرابطة التساهمية التناسقية 

الرابطة التساهمية 

يوجد مصدر واحد لإللكتروناتيوجد مصدرين لإللكترونات

الرابطة التساهمية التناسقية 
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تمرين 7

أوجد عدد روابط )σ( و)π( في المركبات اآلتية:

* CH3CH=CH2* CH2=CH2* CH3CH3

أنواع الروابط التساهمية من حيث قوتها

:)σ( ورابطة )π( كيف نميز رابطة

)σ( رابطة سيغما)π( رابطة باي

.)σ( الرابطة األحادية دائما  •

 .)π واألخرى σ الرابطة الثنائية )أحدهما  •

.)π والبقية σ الرابطة الثالثية )أحدهما  •

مالحظة هامة عن ذرة الكربون 
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     الكهروسلبية  

هي عبارة عن قدرة الذرات النسبية على جذب e- الرابطة التساهمية نحوها.

هو مفهوم يتعلق بالروابط التساهمية.  •

)N<O<F( من أعلى الذرات كهروسلبية هي  •

مثال:

H F

-e يشد-e يشد

اكتسب شحنة جزئية سالبة
e- أقرب لذرة الفلور          

اإللكترونات أقرب للفلور ألنها أعلى كهروسلبية

اكتسب شحنة جزيئية موجبة
H أبعد من ذرة -e

التفاعل الكيميائي

يعبر عن التفاعل من خالل كتابة المعادلة الكيميائية الموزونة.

مفهومه: هو إعادة ترتيب ذرات المواد المتفاعلة من خالل تكسير الروابط بينها وتكوين روابط جديدة تؤدي 
لتكوين المواد الناتجة التي تختلف في خصائصها الفيزيائية والكيميائية عن المواد المتفاعلة.

مثال:                                                            مثال:
CO2+NO          CO+NO22H)g(+O2)g(           2H2O)L(           

مالحظة هامة 

األساس في التفاعالت الكيميائية، هو تكسير روابط وتكوين ) بناء ( روابط جديدة .. 1

يرافق التفاعالت الكيميائية تغيرات في الطاقة.. 2
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المحتوى الحراري 
طارد للطاقةماص للطاقة

توضع الطاقة مع المواد الناتجةتوضع الطاقة مع المواد المتفاعلة

أنواع التفاعالت الكيميائية حسب تغيرات الطاقة

الطاقة يتم التعبير عنها بـ

أنواع التفاعالت حسب إتجاه وحدتها

تفاعالت طاردة للطاقة تفاعالت ماصة للطاقة

A + B + طاقة              C + DA + B             طاقة + C + D

حرارة ، طاقة.  •

رقم يعبر عن مقدارها.   •

رمز )H∆( والذي يمثل المحتوى الحراري للتفاعل.  •

+-

1 .  تفاعالت غير منعكسة 

يحدث في اتجاه واحد )التفاعل األمامي(  •

له نهاية.  •

المتفاعالت تتحول إلى نواتج وليس العكس .  •

من األمثلة على هذا التفاعل هو: )اإلحتراق(

A + B  تفاعل أمامي            C        
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2 .  تفاعالت منعكسة

تحدث في اتجاهين )التفاعل األمامي والتفاعل المنعكس(  •

ليس له نهاية   •

المتفاعالت تتحول إلى نواتج  •

النواتج تتحول إلى متفاعالت .   •

N2+3H2                 2NH3      : من األمثلة على هذا التفاعل

يحدث التفاعلين بنفس الوقت

  تفاعل أمامي

  تفاعل منعكس
A +  B   C

مثال توضيحي للتفاعل األمامي والتفاعل المنعكس 

)H	O)L(             H	O)g(  : 	 مثال

هذا التفاعل يحدث في اتجاه واحد وهو تحُول الماء  •
         من الحالة السائلة للحالة الغازية فقط.

التفاعل حدث في اتجاه واحد )االتجاه األمامي (.  •

له نهاية.  •

يحدث في نظام مفتوح.  •

)H	O)L(             H	O)g(  : 	 مثال

في البداية حدث تبخر فقط )بداية التسخين(  •

بسيي حجز H2O ومنعه من مغادرة الوعاء  •
         حدثت العملية الثانية وهي )التكاثف (.

التفاعل حدث في اتجاهين )األمامي والمنعكس(.  •

ليس له نهاية.  •

يحدث في نظام مغلق.  •

مصدر تسخين

مصدر تسخين

)H2O( وعاء ماء

غطاء للوعاء

)H2O( وعاء ماء

حدوث تبخر

تكاثف تبخر
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عالقة رقم )	( 

A + B                   C + D     : مثال

اتجاه النواتجاتجاه المتفاعالت 

kc التعبير عن التفاعل بداللة ثابت االتزان

أعداد تأكسد )شحنة( بعض العناصر يجب حفظهم

=  Kc

=  Kc=  Kc

تراكيز النواتج

]D[]C[تراكيز النواتج

تراكيز المتفاعالت

]A[]B[تراكيز المتفاعالت

)Li,Na,K(      •

)Mg,Ca(      •

)AL(      •

•      الهالوجينات )م7(   

عدد تأكسدهم في مركباتهم 1+ 

عدد تأكسدهم بشكل حر صفر

عدد تأكسدهم في مركباتهم 2+                 

عدد تأكسدهم بشكل حر صفر               

عدد تأكسدهم في مركباتهم 3+                  

عدد تأكسدهم بشكل حر صفر

عدد تأكسد )F( دائما في مركباته 1-

عدد تأكسد )I,Br,Cl( مع الفلزات 1-

عدد تأكسد )I,Br,Cl( مع الالفلزات أو خليط من الفلز والالفلز
)قيمة موجبة(
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المجموعات األيونية

مجموعة من الذرات تتصرف في تفاعالتها وكأنها ذرة واحدة

OH

NO3

SO4
-2         

CO3
-2

PO4
-3             

NH4
+

)-1(

)-1(

)-2(

)-2(

)-3(

)+1(


