
 الوحدة األولى

  :للفصل األول جابات أسئلة داخل المحتوىإ
 (:4( ص)1نشاط)

      باشرة باستخدام األدوات واألجهزة للمشكلة أو الظاهرة.المشاهدة المباشرة بالعين أو غير الم1
الربط بين المعلومات       جمع المعلومات  وحلول        فرضياتوضع طرح تساؤالت        

ت، االمعرفة المختلفة )حقائق، تعميم بعالقات واختبار الفرضيات       التوصل الى أشكال
 ....(، نظرياتقوانين

ضبط ظروف يات وتساعد في موبناء العالقات بين الك لها دور في جمع المعلومات . 2
 التجربة.

 
     3.    

 
 
 
 
 
فهناك أصغر من الذرة حيث تتكون الذرة من  بالنسبة للبند األول: دراستي السابقة لمن خال. 4

 .تشغلها الكترونات نواة تحوي البروتونات ونيوترونات ومدارات
بالنسبة للبند الثاني: العنصر مادة نقية تتكون من نوع واحد من الذرات المتشابهة في الحجم 

 .يأخذ النظائر()حسب علم الطالب ألنه لم والكتلة وتختلف ذات عنصر آخر
 خصائصو  : عند تكوين المركبات خالل التفاعل الكيميائي فتتغير صفاتبة للبند الثالثبالنس

 المواد بعد التفاعل.
 

 عالم تدل المشاهدات اآلتية:. 1: (6ص )
تكون ظل لألجسام التي تعترض األشعة: األشعة تسير بخطوط مستقيمة )كمسار  .أ

 الضوء(.



 األشعة تمتلك طاقة حركية ان طريق األشعة: أيتحّرك دوالب أو مروحة صغيرة في  .ب
 .دقائق ماديةال تمتلك خصائص وبالتالي هي

 الناتجة من المهبط الى المصعد: األشعة تحمل شحنة كهربائية سالبة.األشعة تحّرك   .ت
سالب  جسيمالعدم تغّير خصائص األشعة الناتجة عن تغّير مادة المهبط المصنوع منها:  .ث

 .أي عنصر تصنع منه مادة المهبط الشحنة جزء من أي مادة فهو يظهر في
نما هناك ما ن أ . دّلت هذه التجارب على2 الذرة ليست أصغر مكونات المادة كما بّين دالتون وا 

 دليل وجود جسيم صغير سالب الشحنة يخرج من الذرة.هو أصغر منها ب
 (:8( ص)4نشاط )
لى الحرص ع باإلضافة ، وهذا جزء من ضبط ظروف التجربةبنفاذ أشعة ألفا،  ال يسمح .1

 من التعرض لخطر األشعة. وخوفا   االمن والسالمةمراعاة 
 .انحرفو ارتد  معظم أشعة ألفا نفذت من خالل صفيحة الذهب وعدد قليل جداّ  .2
 يدل على أن معظم الذرة فراغ. .3
 .ها من جسم يحمل نفس شحنة ألفا) الموجبة(اقترابنتيجة  .4
 .في وسط الذرة يدل على أن الجسم المشحون بشحنة موجبة يشغل حيزا  صغيرا  جدا   .5
 في حين ثمبسون بّين أن ،حجم الجزء الموجب في الذرة صغيرة جدا  كما بّين رذرفورد .6

 الذرة كلها مادة موجبة مطمور فيها شحنات سالبة.
 الموجب. الجسم )الجزء( في الفراغ حول .7
 تدور حول الجزء الموجب الموجود في وسط الذرة. .8
9.  

 
 
 
 
 
 

 بنود نظرية رذرفورد: .10
  .معظم حجم الذرة فراغ -



ل النواة وتشغاة يسمى بالنو  الذرة في جسيم صغير الحجم موجب الشحنةتتركز كتلة  -
 .في وسط الذرة ا  صغير  ا  الموجبة عالية الكثافة حّيز 

 .بها في الفراغ المحيط تدور االلكترونات حول هذه النواة  -
 :األول أسئلة الفصل :(9)ص

 السؤال األول:
شكل غيرة بجسيمات صعنصر يتمّيز بقدرته على إطالق إشعاعات أو  العنصر المشع: -

 .الى عنصر أكثر استقرارا   طبيعي فيتحول
 لة الذرة.كت وتتمركز فيهحّيز صغير موجب الشحنة متمركز في وسط الذرة، نواة الذرة:  -
ل حيقوم بها الباحث للوصول الى التي سلسلة من الخطوات المنظمة المنهج العلمي:  -

 أدوات وأجهزة مناسبة.باستخدام معرفة علمية جديدة مشكلة ما، تؤدي الى 
 السؤال الثاني:

من أجل اكساب االلكترونات طاقة كافية تمكنها من اإلفالت من سطح المهبط مما  .1
 يؤدي الى سريان تيار كهربائي خالل دقائق الغاز.

ن لم تتحرك تنجذب للنواة وتتحطم الذرة فهي بحركتها تكسب قوة معاكسة ألنها إ .2
 لجهة جذب النواة.

ن الذرة أصغر مكونات المادة وغير قابلة لالنقسام لكن ثومبسون يعتبر إإن دالتون  .3
ور مطمااللكترون( )رة متعادلة كهربائيا نتيجة وجود جسيم سالب الشحنة ذبّين أن ال

 ر، أي أن هناك ما هو أصغر من الذرة لذلك كان افتراض دالتون غيفي مادة موجبة
 .مقبول لدى ثومبسون

 السؤال الثالث:
قتها طا هاستفقد ،االلكترونات حول النواة أن أثناء دورانف على ما كان معروفا ، بناءا  

 ذلك كانل ،وهذا سيؤدي الى انهيار الذرة ،تسقط في النواةبالتالي و  ،بالتدريجالحركية 
 .رفض نموذج رذرفورد ا  فيسبب

 للفصل الثاني: جابات أسئلة داخل المحتوىإ
ملون باللون األخضر  Poن يكون فيه عنصر أ: الجدول الدوري المرفق ال بد تنويه 

 .( عناصر8فيكون عدد عناصر أشباه الفلزات ) ألنه شبه فلز
 



 ( 11( ص )5نشاط )
 (.IIAيقع في الدورة الرابعة المجموعة الثانية ) .1
2. 2,8,8,2 
 قلوي ترابي .3
 مغنيسيوم ، استرانشيوم، بيريليوم.( مثل IIAجميع عناصر المجموعة الثانية ) .4
5. +2 
 CaS2CaO,CaCl,مركبات أيونية مثل  .6

إن تفاعل الكالسيوم شديد مع الماء فيتحول مباشرة الى هيدروكسيد الكالسيوم  :(13ص )
لى الكالسيوم اال من خالل مصهور امالحه الذي ال القاعدي، لذلك ال يمكن الحصول ع

 .ره(بعد انصها(نما الملح فقط في الحالة السائلةعلى ماء وا   يحتوي
  (:14ص)

 
 ...لماذا؟(: فّكر 15ص)

إن ذوبان أكسيد الكالسيوم في الماء ُينتج هيدروكسيد الكالسيوم القاعدي الكاوي الذي  -
 الدقيقة التي قد تؤثر على األشجار وتتلفها. الحية الكائنات يقتل

وضع قطعتين من اللحم في كأسين منفصلين واضافة محلول الشيد للكأس األول،  -
، مالحظة الزمن الالزم لحدوث مع تغطية الكأسين بدون إضافة أي شيءالثانية  وتترك

قطعة اللحم المتعرضة لمحلول الشيد قد تتحلل خالل  )وجد أن تغّير على قطعة اللحم.
 ساعة(. 36

 :15( ص9نشاط)
 كربونات الكالسيوم قليلة الذوبان في الماء. -
 تأثير محاليله قاعدي. -
 .ويتأثر بها يتفاعل مع األحماض -

يعتبر محلول كربونات الكالسيوم قاعدي التأثير وقليل الذوبان في الماء لذلك  (:16)ص
ان أكاسيد الالفلزات الناتجة عن آثار ُيستخدم لمعادلة حموضة البحيرات الناتجة عن ذوب

 المصانع ودخان السيارات.
 



 (17( ص )10نشاط ) 
 (VIAدورة الثالثة المجموعة السادسة )يقع في ال .1
2. 2,8,6 
3. 16 
 .(S2H( وتساهمية مثل )S2Kمركبات أيونية مثل) .4

ظاهرة توجد فيها العناصر في أكثر من شكل نتيجة اختالف ظاهرة التآصل:  (:19ص)
يؤدي الى اختالف خصائصها الفيزيائية وتشابهها في الخصائص  مما الداخليالبناء 

 الكيميائية.
ين بأكسج ويحترق معّرض لألكسدة الموجود في النفط الن عنصر الكبريت (:21ص)

نتاج أكاسيد الكبريت الهواء الجوي ؤدي الى ي، مما للذوبان في الماء لها قابلية عالية وا 
وهي  المطر ماءند ذوبانها في فتشّكل مطرا  حمضيا  ع ثيرانتاج مركبات حامضية التأ

 .تلحق الضرر بالمباني والمزروعات والكائنات الحية وخاصة البحرية مشكلة بيئية خطيرة
 (23( ص )14نشاط )

 (.IVAالدورة الثالثة المجموعة الرابعة ) .1
2. 2,8,4 
3. 14 
ر أشباه فلزات، األخض: ) األزرق تصنيف العناصر الى فلزات والفلزات وأشباه فلزات .4

 فلزات، البرتقالي : الفلزات وغازات نبيلة(
 من أشباه الفلزات .5
6. 4 
 شبه فلز( Po) مالحظة  8 .7

ال يمكن االعتماد على التوزيع االلكتروني في التعرف على أشباه الفلزات الن  (:24ص)
نما في  تقع فيال عناصرها   (IIIA(،)IVA(،)VAعدة مجموعات)مجموعة واحدة وا 

(VIA).  
 (24)( ص 15نشاط )

 موصل، عازل، شبه موصل. .1



ألنه يتصرف ويسلك سلوك الموصالت في ظروف معينة ويسلك سلوك العوازل في  .2
) بناء دارة كهربائية يكون السيلكون خرى، وأثبت ذلك من خالل التجربةظروف أ

، عند تعريض صفيحة سيليكون للحرارة ضمن الدارة ويوصل بمصباح كهربائي(
 وعندما بردت الصفيحة لم ُيضاء المصباح. ،ء المصباحضيرة وأُ الدا تالعالية أغلق

ؤثر في مقاومة السيليكون للتيار الكهربائي حيث تقل بارتفاع تغير درجة الحرارة ت .3
  درجة الحرارة وتزداد بانخفاضها.

تزال، واخ تأكسدُيعتبر األول من تفاعالت االحالل البسيط وفي نفس الوقت  (:25ص)
 .تفاعل أكسدة واختزال والتفاعل الثاني

 إجابات أسئلة الفصل الثاني:
 السؤال األول:

ظاهرة توجد فيها العناصر في أكثر من شكل نتيجة اختالف البناء  ظاهرة التآصل:
 الداخلي يؤدي الى اختالف خصائصها الفيزيائية وتشابهها في الخصائص الكيميائية.

 هو محلول الشيد الذي ينتج من تفاعل أكسيد الكالسيوم مع الماء  الجير المطفأ:         
 .إلنتاج هيدروكسيد الكالسيوم        
 السؤال الثاني:        

ند زيادته دة عثير ويخفف تأثير حمض المعيعتبر محلول كربونات الكالسيوم قاعدي التأ .أ
 .(حموضة المعدةالتي تسبب الحرقة )

)عازل عند درجة حرارة منخفضة وموصل عند درجات  المتالكه خاصية كهربية مميزة .ب
ات ر االلكترونية في الثنائيحرارة مرتفعة( تمكنه من وصل الدوائر وفصلها في الدوائ

 .)الدايودات( والتراتزيستورات الموجودة في الرقاقات الحاسوبية
يدخل في تركيب الحصى الصغيرة مادة كربونات الكالسيوم التي تعتبر مادة مهمة  ج.

 في تكوين قشرة البيض.
 تاليوبال لها قدرة على امتصاص الرطوبةو دة كلوريد الكالسيوم مادة مجففة، عد ماتُ  د.

 .منع تكون العفن
 
 
 



 إجابات أسئلة الوحدة
 السؤال األول: 

 5 4 3 2 1 الفرع
 ب ج ج د أ اإلجابة

 السؤال الثاني:
على إطالق  ابقدرته صراعنال بها بعض تتمّيزظاهرة النشاط االشعاعي: ظاهرة  -

 .صر أكثر استقرارا  االى عن اإشعاعات أو جسيمات صغيرة بشكل طبيعي وتحوله
الكلس: عبارة عن ناتج ترشيح محلول هيدروكسيد الكالسيوم الناتج من تفاعل أكسيد  رائق -

 الكالسيوم في الماء.
ويطلق عليه اسم  2SiOالكوارتز: أحد خامات السيليكون تركيبه الكيميائي الرئيس هو  -

 السيليكا، وهو أحد المكونات الرئيسة للرمل.
 .العدد الذري: عدد البروتونات في نواة الذرة -
المطر الحمضي: المطر الذي ينتج من ذوبان أكاسيد الالفلزات فيه وتكسبه الخواص  -

 الحمضية.
  السؤال الثالث: 

.ألن الدول الصناعية قد تنتج مصانعها غازات أكاسيد الالفلزات التي تذوب في ماء 1
المطر مكونة المطر الحمضي الذي يتفاعل مع مكونات بعض هذه التماثيل التي تتكون 

 . نتيجة تفاعلها معها كربونات الكالسيوم فيؤدي الى تآكلها وتشويهها من
تنشأ من اصطدام دقائق ألفا موجبة الشحنة بالنواة موجبة الشحنة  تاالرتدادان . أل2

 دا .جكان عدد دقائق ألفا المرتدة صغير مباشرة وهي تشغل حّيزا  صغيرا  وسط الذرة لذلك 
لمواد الكهربائي أضعف بكثير من الفلزات )ادرة توصيل للتيار . الن السيليكون لديه ق3

جيدة التوصيل الكهربائي( في درجات الحرارة العادية، كما أنه غير موصل بدرجات 
، لذلك هو من أشباه الحرارة المنخفضة وموصل في درجات الحرارة المرتفعة

 .الموصالت
 السؤال الرابع:

1. (g) 2+ H    2(aq)Ca(OH)        (l)O 2H 2+  (s)Ca   
2.  2(g)CO2+   (s)Si         )g(O2C +  )2(sSiO 



 السؤال الخامس:      
   1    . 

 ذرة رذرفورد ذرة ثومبسون وجه المقارنة
 نواة، الكترونات ، مادة موجبةمادة سالبة مكونات الذرة

في  الجزء السالب مطمور مكان تواجد مكونات لذرة
 االلكترونات تدور حول النواة المادة الموجبة

 
2. 

 الكالسيوم الكبريت وجه المقارنة

الدورة الثالثة المجموعة  الموقع في الجدول الدوري
 (VIA)  السادسة

الدورة الرابعة المجموعة 
 (IIA)  الثانية

 مركبات أيونية  مركبات أيونية وتشاركية  نوع المركبات التي يشّكلها
ثير محاليل أكاسيدها على تأ

 تتغير الى اللون األزرق ال تتأثر  الشمس الحمراء ورقة دّوار

 السؤال السادس:
ث ما من حي خطوات منهجه العلمي المعرفة الكيميائية تراكمية البناء الن كل عالم يبدأ .1

 ، فيستفيد من جهودهم ويبني عليها.نتهي العلماء اآلخرونا
 لقد استخدم رذرفورد المواد اآلتية لضبط ظروف تجربته: .2
 رصاص يصعب لدقائق ألفا أن تخترقه.صندوق  -
 صفيحة رقيقة من الذهب. -
 شاشة لفحص الدقائق مصنوعة من كبريتيد الخارصين لرصد توهج الدقائق النافذة. -
 فتحة صغيرة تمر منها جسيمات ألفا. -

كل ذلك ساعد رذرفورد في ضبط ظروف التجربة وساهمت في الحصول على نتائج 
 دقيقة مكنته من صياغة نموذجه.

 ا  ترة رذرفورد أن الجسم الذي يدور في مسار دائري يفقد تدريجيا  جزءسائدا  في ف كان ألنه .3
يفقدها ي س، ودوران االلكترونات حول النواة في مسار دائر من طاقته الحركية أثناء دورانه

كانت سببا  ، فوبالتالي المادة ،وهذا يؤدي انهيار الذرة ،النواة في طاقتها ويأتي وقت تسقط
   .في رفض نموذجه



  ع:السؤال الساب
التغلب  نويمك التجاذب بينهاقوى فراغات لضعف جزيئات الغاز بينها  استنتاج بويل:  .أ

 . بزيادة الضغط عليها
 نما تتحول من شكل آلخر.إن المادة ال تفنى وال تستحدث وا   ستنتاج الفوزييه:ا
 

استخدام أدوات وأجهزة ومواد وضبط ظروف هذه التجارب، ثم اجراء التجارب و  لمن خال .ب
 والمالحظات والوصول استنتاجات وتحويلها الى تعميمات ومبادئ.رصد المشاهدات 

يتوقع أن في تجربة بويل استخدم مقياس ضغط، أسطوانات محصور فيها غاز محدد  .ج
 .، ورق رسم بيانيمستخدما  مكبس حر الحركة

استخدم الفوازييه مواد كيميائية ومصدر تسخين وميزان حساس وبالون او دورق بينما 
 .لجمع الغازات


