
1 

 وزارة التعلٌم 

 اإلدارة العامة للتعلٌم بمحافظة جدة

 إدارة التجهٌزات المدرسٌة وتقنٌات التعلٌم

 قسم المختبرات



2 

 فهشس انًحتىَاخ   

 انىحذج     

2 
 انفصم  

3    

 المادةكٌمٌاء 

 تركٌب الذرة

 نماذج الذرة: الدرس األول 

 رقم الشرٌحة مصدر النشاط  اسم النشاط النشاط رقم

 11   83ص  -كتاب الطالب  -تجربة استهاللٌة   نموذج لشًء ال ٌرى 18

 14   30ص  -كراسة التجارب العملٌة   الذرات أصؽر مما تظن 19

 19 92نشاط استقصائً فً دلٌل المعلم ص مالحظة الجسٌمات المشحونة 20

 محاكاة تجربة رذرفورد 21
 عمل نموذج ٌحاكً تجربة رذرفورد

 93فً دلٌل المعلم ص 
23 



3 

 رقم الشرٌحة مصدر النشاط  اسم النشاط النشاط رقم

 نموذج تركٌب ذرة بور 22
 نشاط توضٌحً لتعرٌؾ التركٌب

 الداخلً الذرة 
25 

 نموذج السحابة اإللكترونٌة 23
 نشاط توضٌحً لتمثٌل حركة اإللكترونات 

 حول النواة فً الذرة
28 

 النواة : الثانً الدرس 

 رقم الشرٌحة مصدر النشاط  اسم النشاط النشاط رقم

 31 100تجربة عرض فً دلٌل المعلم ص النظائر 24

 33 32ص  –كراسة التجارب العملٌة  النظائر والكتلة الذرٌة 25

 41 101عرض سرٌع فً دلٌل المعلم ص  التحلل االشعاعً 26

 عمر النصؾ 27
 استقصاء من واقع الحٌاة 

 104ص  –كتاب الطالب 
46 



4 

 رقم الشرٌحة مصدر النشاط  اسم النشاط النشاط رقم

 53 123تجربة عرض فً دلٌل المعلم ص  خواص الفلزات والالفلزات 28

29 
 خواص وتفاعالت

 الفلزات والالفلزات 

 استقصاء من واقع الحٌاة 

 133ص  –كتاب الطالب 
56 

 انفصم   الجدول الدوري

4 
 الدوريمقدمة فً الجدول : الدرس األول 

 العناصر الممثلة:  الدرس الثانً 

 رقم الشرٌحة مصدر النشاط  اسم النشاط النشاط رقم

 63   128ص  -عرض سرٌع فً دلٌل المعلم  النٌتروجٌن 30

 64   130ص  -عرض سرٌع فً دلٌل المعلم  الهالوجٌنات 31



5 

 الحوادث والحاالت الطارئة 

 أخبر معلمك فً الحال إذا حدث حرٌق أو إصابات ، أو ُكسر زجاج أو ُسكبت  مواد كٌمٌائٌة أو سوائل 

 .من األحداث الطارئة خطرة وؼٌرها 

 البس معطؾ المختبر. 

 استخدم القفازٌن والنظارة الواقٌة عند التعامل مع المواد الكٌمٌائٌة الخطرة . 

 ، ًاقرأ جمٌع التعلٌمات قبل البدء فً تنفٌذ التجربة المختبرٌة أو النشاط المٌدان 

 ال تأكل أو تشرب وأنت فً المختبر ، وال تخزن أؼذٌة فً ثالجات المختبر أو خزائنه. 

 ال تستنشق األبخرة أو تتذوق ، أو تلمس أو تشم أي مواد كٌمٌائٌة إال إذا طلب إلٌك معلمك ذلك. 

 ال تستخدم مواد كٌمٌائٌة بدٌلة ؼٌر المذكورة ، إال بعد التأكد من المعلم. 

 ال تقرب األوعٌة الساخنة ، وأنابٌب االختبار ، والدوارق الزجاجٌة وؼٌرها منك أو ممن حولك. 

 تأكد من سالمة توصٌالت الؽاز قبل إشعال المواقد الؽازٌة ، وأطفئ مواقد الؽاز بعد استخدامها مباشرة 

 . مع أحكام قفل محابس الؽاز     

 تأكد من سالمة توصٌالت الكهرباء قبل استخدامها ، وتأكد من الفولت المناسب لألجهزة الكهربائٌة 

 .   المستخدمة ، وافصل األجهزة عن الكهرباء بعد استخدامها مباشرة      

 التعلٌمات الخاصة بالعمل فً المختبر  

 

 فٍ انًختثشانساليح أثُاء انعًم تعهًُاخ 
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 أزٌلً طالء األظافر ، ألنه سرٌع االشتعال. 

 اربطً المالبس الفضفاضة والشعر الطوٌل ، وأبقٌهما بعٌدٌن عن اللهب واألجهزة. 

 فً أثناء العمل المختبري ( السالسل واألساور ) انزعً الحلً والمجوهرات. 

 ، عند استخدام أدوات التشرٌح استخدم المشرط بحرص ، بعًٌدا عن جسمك 

 اقطع األجزاء بحذر ، وال تؽرز المشرط فً مادة التشرٌح وعن اآلخرٌن ، 

 .مفاجئ بشكل  

 ال تتعامل مع المخلوقات الحٌة والعٌنات المحفوظة ، إال تحت إشراؾ معلمك. 

 التخلص من محالٌل المواد الكٌمٌائٌة فً حوض الؽسٌل بعد تخفٌفها ٌجب. 

  ضرورة ؼسل الٌدٌن بعد االنتهاء من التجربة. 

 للمعلمات والطالبات  
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1-2 
سقى انصىسج انثاَُح  

 فٍ َفش انخطىج 

سيز نثاٍَ صىسج وتكىٌ تاتعح  ب2-1

 ويىضحح نهصىسج انتٍ قثهها

1-1 
سقى انخطىج األونً 

 فٍ انتجشتح
سقى انصىسج األونً  

 فٍ انخطىج األونً

 :إذا كانت التجربة تتضمن عدد من األجزاء 

 .الصور فً كل جزء على حدة من البداٌة وكأنه تجربة مستقلة بذاتها ٌتم ترقٌم  

 تى تشقُى انصىس، تحُث وضع عهً كم صىسج يستطُم  َحتىٌ عهً

 -: وحشف أتجذٌ واحذ وهٍ تذل عهً اِتٍ عذد يٍ األسقاو  أو أسقاو  

 أ2-1
سقى انخطىج انثاَُح  

 فٍ َفش  انتجشتح
سيز ألول صىسج وتكىٌ تاتعح 

 ويىضحح نهصىسج انتٍ قثهها

 أسقاو انصىسدالالخ 
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 الرابعالفصل  الثالثالفصل 
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  الدرس األول

 
 الثانًالدرس 
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 -: األهداؾ 
 .  ؼٌر المرئٌة استكشاؾ كٌؾ تعرؾ العلماء على األشٌاء 

 -: األدوات والمواد 
قطعة كبٌرة من الصلصال ، قطع معدنٌة أو بعض حبات اللؤلؤ أو مكعبات خشبٌة صؽٌرة جداً ملونة ، 

 . أعواد تنظٌؾ األسنان  

 -: خطوات العمل 
   83ص  -الطالب كتاب 

 ( 18) َشاط 

 ًَىرج نشٍء ال َشي
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 نظٌف األسنان الستكشافتاستخدام أعواد 

 المكعبات الخشبٌة الموجودة داخل قطعة الصلصال  
 

النموذج المطلوب 

استكشاف ما بداخله 

من أشٌاء من غٌر 

 رؤٌتها مباشرة

1-3   1-2   

1-4   1-5   

1-1   

 استكشاؾ كٌؾ تعرؾ العلماء على األشٌاء ؼٌر المرئٌة
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 الصؽٌرة الموجودة داخلالتعرؾ على المكعبات الخشبٌة  ال ٌمكن أنه :  نستنتج من النشاط السابق 

 وهذه من الصعوبات التً واجهها العلماء للتعرؾ . دون البحث عنها واستكشافها قطعة الصلصال  

 الذرة  على مدى فترة طوٌلة من الزمن نظراً ألن الذرات جسٌمات صؽٌرة جداً ال ترى على مكونات 

 بالعٌن المجردة  فدار الجدل بٌن العلماء على إثبات وجودها ومن ثم التعرؾ على مكوناتها وهً 

 العصورمرئٌة ، لذا قام العلماء بإجراء التجارب إلثبات نظرٌتهم حول تركٌب الذرة على مر ؼٌر 

 أٌضاً مكونات الذرة  وأن الذرة لٌست أصؽر ما فً الوجود ولكنها تتكون التعرؾ على إلى تم  

 وما ٌعزب عن ربك مثقال ذرة فً السموات واألرض) جسٌمات أصؽر مصداقاً لقوله تعالى من 

    ( . أصؽر من ذلك وال أكبر إال فً كتاٍب مبٌن وال 

استمرار استخدام أعواد تنظٌف األسنان الستكشاف المكعبات الخشبٌة  الصغٌرة 

 الموجودة داخل قطعة الصلصال جمٌعها عن طرٌق التفكٌر واستخدام الحواس  

1-6   1-7   1-8   
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 -: األهداؾ 

  .التوقع بما ٌحدث عند وضع قطرات من سائل ما ٌتكون من جزٌئات صؽٌرة جًدا فً بالون  – 1
 .الصؽٌرة مالحظة بعض سلوكٌات هذه الجزٌئات  - 2

 مالحظات :- 

، ( ماء+ الفانٌال مسحوق )به بضع قطرات من تم استخدام بالونٌن أحدهما مملوء بالهواء فقط والثانً  - 1

 . الذرات على سلوك وبعد وضعهما فً الخزانة ، ومقارنة وزنهما للتعرؾ البالونٌن قبل ووزن 

 التجربةهذا النشاط مثال تطبٌقً ألنه ٌوجد فٌه نتائج رقمٌة ٌمكن أن تكون متؽٌرة حسب ظروؾ ٌُعتبر  - 2

 -: خطوات العمل 
   30ص  -كراسة التجارب العملٌة  

 -: األدوات والمواد 
 . مل 2، مستخلص الفانٌال ( دوالب ) بالون مطاطً ، قطارة ، خزانة 

 ( 19) َشاط 

 انزساخ  أصغش يًا تظٍ
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ٌتمٌز هذا البالون بأنه مملوء بغاز الهٌلٌوم األخف من 

 وزن هذا البالون سجل الوزن الهواء وعند محاولة 

 تثبٌته علىبالرغم من بالسالب ألن البالون الخفٌف 

المٌزان إال أنه ارتفع ألعلى رافعاً معه الكفة كفة 

ونظًرا ألن المٌزان مبرمج الوزن فٌه مع الكفة 

 مساوي صفًرا فعند رفع الكفة ٌسجل الوزن بالسالب  

1-1   

 نفخ البالون األول بالهواء 

 قطرات من ووضع بضع 

 ( ماء + مسحوق الفانٌال ) 

 وملؤه بالهواء ، ثم وزن 

 كالً من البالونٌن

 

 وزن بالون الهواء 

 (جم  2‚97)  

 وزن بالون الفانٌال 

 (جم  5‚47)  

2-1   2-2 

التوقع بما ٌحدث عند وضع قطرات من سائل ما ٌتكون  – 1

 من جزٌئات صؽٌرة جًدا فً بالون
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فً ترك البالونٌن 

 لمدة خزانة مغلقة 

، ثم ساعة واحدة 

 كالً من وزن 

 البالونٌن

 وزن بالون الهواء 

 (جم  2‚86) 

 وزن بالون الفانٌال 

 (جم  5‚20) 

   ( جم 0‚11) واحدة ساعة خالل وزنه نقص الهواء بالون أن : السابق النشاط من نالحظ  

 . ( جم 0‚27 ) واحدة ساعة خالل وزنه نقص الفانٌال بالون أن حٌن فً

 الفانٌال جزٌئات حجم ألن وذلك ، الهواء بالون فً منه أكبر الفانٌال بالون وزن فً النقص أن أي

 جزٌئات حجم أن كما ، البالون خالل من تسربها سرعة إلى أدى مما ، الهواء جزٌئات حجم من أصؽر

   والدلٌل  أسرع بصورة الهٌلٌوم ؼاز فٌتسرب  الفانٌال جزٌئات حجم من أصؽر  الهٌلٌوم ؼاز ذرات أو

 الؽاز خفة على ٌدل مما تثبٌتها أو مسكها ٌتم لم إذا أعلى إلى مباشرة ترتفع الهٌلٌوم بالونات أن

 . داخلها الموجود

 

3-1   3-2 

 مالحظة بعض سلوكٌات هذه الجزٌئات الصؽٌرة - 2
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 المالحظات التوقعات

تسرب الهواء من بالون الهواء وتسرب   - 1

 جزٌئات الفانٌال من بالون الفانٌال بنفس الكمٌة

جزٌئات الفانٌال من بالون الفانٌال  أكثر تسرب  – 2

 من تسرب الهواء من بالون الهواء 

 أسئلة واستنتاجات 
 ، المجردة بالعٌن ترى ال جداً  صؽٌرة والفانٌال الهواء جزٌئات أن  التجربة هذه نتائج تفسٌر  - 1

 .أسرع كان الفانٌال جزٌئات تسرب ولكن ، بها نشعر أن بدون البالون خارج إلى تتسرب أن استطاعت

   الفانٌال جزٌئات حول علٌها الحصول تم التً النتائج خالل من إلٌه التوصل تم الذي االستنتاج  - 2

  . أكبر بمقدار البالون خالل من تسربت أنها بدلٌل الهواء جزٌئات من أصؽر جداً  صؽٌرة جزٌئات أنها

  اخؾ أنه به المملوءة المناطٌد خالل من الهٌلٌوم ذرات حجم حول إلٌها التوصل تم التً الحقٌقة - 3

 كثافة من كثٌراً  أقل جداً  قلٌلة كثافة وذات جداً  جداً  صؽٌرة الهٌلٌوم ذرات أن أي الهواء من جداً  جداً 

 ( الخ ... ، الكربون أكسٌد ثانً ، النٌتروجٌن ، األكسجٌن ) منها ؼازات عدة من خلٌط هو الذي الهواء

  فً أعلى إلى  االرتفاع على ذلك فٌساعدها جداً  خفٌفة تكون الهٌلٌوم بؽاز المملوءة المناطٌد فإن لذا

 . الجو

 البٌانات والمالحظات

4-1 
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  واستنتاجات أسئلة تابع
 

 بالون من الفانٌال جزٌئات تسرب من أسرع الؽاز منه سٌتسرب بالهٌلٌوم المملوء البالون  - 4
 الفانٌال جزيء أما ، ( He ) الذرة األحادٌة الهٌلٌوم ذرات من ٌتكون الهٌلٌوم ؼاز ألن الفانٌال

 أبطأ الثقٌلة  الفانٌال جزٌئات تسرب سٌكون لذلك ، ذرة 19 ( C8H8O3 ) من ٌتكون فإنه الواحد

 عند الهٌلٌوم بالون أن إلى  النشاط هذا مقدمة فً اإلشارة تمت )  الهٌلٌوم جزٌئات تسرب من

 جداً  خفٌؾ الهٌلٌوم ؼاز أن على ٌدل مما ،  اإللكترونً المٌزان شاشة فً سالبة قٌمة أعطى وزنه

ُ  ألعلى فأرتفع الهواء من أخؾ  لٌكون المٌزان ضبط عند وزنها ُبرمج التً المٌزان كفة معه ساحبا

 . سالبة بإشارة  الوزن ظهر لذلك وزنها نقص الكفة سحب وعند ، استخدامه عند صفراً 



19 

 -: األهداؾ 
 .إثبات وجود جسٌمات مختلفة الشحنة داخل الذرة 

 -: األدوات والمواد 
 .، فرو أو صوؾ ، قضٌب بالستٌك للتعلٌق ورق المنٌوم أو كرات إسفنج ، خٌوط ، حامل حلقً أو جهاز 

 -: خطوات العمل 
قطعتٌن من الخٌوط تبعدان األلمنٌوم باستخدام بتعلٌق الكرات األسفنجٌة أو قطعتٌن من ورق  قم  – 1

 .سم  تقرٌباً  1‚25مسافة 
الشحنات للكرات المعلقة وذلك بلمسهما بالقضٌب انقل القضٌب  البالستٌكً بقطعة الفرو ، ثم أدلك  – 2

 ؟ماذا تالحظ . المشحون 
 مالحظة :- 

 دلك األجسام المختفة والكشؾ عن الشحنات  ، ٌتم الدلك بعٌداً عن الرطوبة فً جو جاؾ عند 
 .بهاوٌكون الدلك فً اتجاه واحد إلى أن تسخن المنطقة التً ٌتم كشؾ الشحنات ( التكٌٌؾعن جهاز بعٌداً )
 

 ( 20) َشاط 

 يالحظح انجسًُاخ انًشحىَح
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مالحظة الجسٌمات :  أوالً  

باستخدام ورق المشحونة 

وقضٌب بالستٌكً  األلمنٌوم 

 وقطعة من الفرو

ورقتً المنٌوم تعلٌق 

 قطعتٌنباستخدام 

من الخٌوط تبعدان  

 سم  1‚25مسافة 

 معدنًحامل على تقرٌباً 

1-1   

 جسٌمات وجود هو البالستٌكً للقضٌب األلمنٌوم ورقتً تجاذب سبب أن : السابق النشاط من نستنتج

 شحنات على تحتوي الذرات أن على ٌدل مما ، المتجاذبة األجسام ذرات فً ( الشحنة مختلفة ) مشحونة

    . كهربائٌة

 وتقرٌب  أو مالمسة القضٌب القضٌب  البالستٌكً بقطعة الفرو لكً ٌصبح مشحون دلك 

 األلمنٌوم مما ٌنتج عنه تجاذب ورقتً األلمنٌوم  مع القضٌب  البالستٌكً   لورقتً 

2-2 2-1   2-3 

 وجود جسٌمات مختلفة الشحنة داخل الذرة إثبات 
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 مالحظة :- 

وال ٌتنافر معه البالستٌكً لوحظ من التجربة السابقة  أن ورق األلمنٌوم ٌتجاذب فقط مع القضٌب  

ربما ٌعود السبب إلى أن األلمنٌوم من الفلزات وهً مواد لها قدرة عالٌة على فقدان االلكترونات 

وهً لٌست من  البٌلسانوبالتالً تمٌل إلى تكوٌن أٌونات ذات شحنة موجبة ، لذا تم استخدام كرات 

 .  الفلزات وبالتالً نتوقع الحصول على نتائج أفضل 

ا  ًٌ  وقطعة من الصوؾ األبونٌتوقضٌب  البٌلسانالجسٌمات المشحونة باستخدام كرات مالحظة : ثان

 الصوف وتقرٌبه من الكرتانبقطعة من  األبونٌتقضٌب دلك  مثبتة على حامل البٌلسانكرات 

 األبونٌتقضٌب  مع البٌلسانتنافر كرات ومالحظة 

1-1   2-1 2-2 
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   جسٌمات وجود هو األبونٌت قضٌب مع  البٌلسان كرتً تنافر سبب أن : السابق النشاط من نستنتج
 على تحتوي الذرات أن على ٌدل مما المتنافرة المواد ذرات فً  ( الشحنة  متشابهة ) مشحونة
     . كهربائٌة شحنات

 الجسٌمات المشحونة باستخدام البالون وقصاصات من الورق وفراء قطةمالحظة : ثالًثا 

   مشحونة  جسٌمات وجود هو  الورق لقصاصات  البالون جذب سبب أن : السابق النشاط من نستنتج
   كهربائٌة شحنات على تحتوي الذرات أن على ٌدل مما ، المتجاذبة األجسام ذرات فً ( الشحنة مختلفة )

 دلك البالون بواسط فراء

 القطة  لكً ٌصبح مشحون  
 تقرٌب البالون المشحون من قصاصات الورق واندفاعها باتجاه البالون

     تجاذب قصاصات الورق والتصاقها بجدار البالون ومالحظة 

1-1   2-2 2-1 
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 -: األهداؾ 
 .تصمٌم نموذج لتمثٌل تجربة رذرفورد 

   -: األدوات والمواد 
 ( .  20)، مجموعة من الكرات الزجاجٌة ، دبابٌس عدد ( سم  10× سم  10) وح من الخشب ل

 ملحوظة :-   

 .ذرات الذهب  أنوٌةتمثل الكرات الزجاجٌة جسٌمات أشعة ألفا ، وتمثل الدبابٌس 

 -: خطوات العمل 
، وٌمكنك محاكاة الصحٌفة الذهبٌة ( سم  10× سم  10)  دبوس فً وسط اللوح الخشبً  20ثبت  – 1

 أن هذه الدبابٌس تبعد بعضها عن بعض تأكد وذلك بإعادة ترتٌب الدبابٌس فً ثالثة صفوؾ ، ولكن 

 .بضعة سنتمترات ولٌست مرتبة خلؾ بعضها البعض بنفس االتجاه 

 الكرات الزجاجٌة باتجاه الدبابٌس لتصطدم بها من نقطة محددة بشكل الطالب تحرٌك إلى اطلب  – 2

 ؟تالحظ ماذا . عمودي  

 ( 21) َشاط 

 يحاكاج تجشتح سرسفىسد
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 مثل مسارها عن وارتدت بالدبابٌس اصطدمت التً الزجاجٌة الكرات أن : السابق النشاط من ٌتضح
  بزواٌا انحرفت التً والكرات ، الثقٌلة الموجبة الذهب بنواة اصطدمت التً الموجبة ألفا جسٌمان 

 لتماثلهما عنها فانحرفت الثقٌلة الموجبة الذهب نواة من اقترابها عند الموجبة ألفا جسٌمان تماثل مختلفة
 أي طرٌقها فً بشًء تصطدم لم ألنها اللوح لنهاٌة مسارها أكملت التً الكرات أما ، الشحنة فً
 .  فراغ على تحتوي الذرة أن

 النموذج المصمم لتجربة رذرفورد وٌتكون 

من قاعدة خشببٌة مثببت ببه عبدد مبن البدبابٌس 

إلببى عببدد مببن باإلضببافة أو المسببامٌر الصببغٌرة 

 الكرات الزجاجٌة  الموجودة فً المقدمة  

من نقطة  الكرات الزجاجٌة باتجاه الدبابٌس تحرٌك 

الكرات عمودي ومالحظة اصطدام بعض محددة بشكل 

 عن مسارها ، فً حٌن الزجاجٌة بالدبابٌس وارتدت 

  إلى باإلضافة كرات أخرى بزواٌا مختلفة ، انحرفت 

 أن كرات أخرى أكملت مسارها لنهاٌة اللوح
1-1   2-1   

 تصمٌم نموذج لتمثٌل تجربة رذرفورد
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 -: األهداؾ 
 .تركٌب ذرة بور معرفة 

   -: األدوات والمواد 
 

 

 ( .ألوان مختلفة  3) مؽناطٌسٌة  أزارٌر، مؽناطٌسٌة سبورة 
 . ، خٌط ( ألوان مختلفة  3) ، عجٌنة صلصال ( سهل التشكٌل )سلك معدنً / أو  

 -: خطوات العمل 
 -: المؽناطٌسٌة  واألزارٌرفً حالة استخدام السبورة  : أوالً 

 دوائر على السبورة ارسم السبورة  دائرة صؽٌرة تمثل النواة داخل الذرة ، ارسم فً  – 1

 لٌست مسطحة فً احداثٌٌن ولكن فراؼٌة ) المؽناطٌسٌة  ذات أقطار مختلفة ومن جهات مختلفة 

 .كما فً الشكل لتمثل المجاالت اإللكترونٌة  ( ذات ثالث احداثٌات 

 المؽناطٌسٌة والتً تمثل البروتونات بلون والنٌوترونات بلون  األزارٌروضع  الطالب من اطلب  – 2

 .مخالؾ، ثم توزع اإللكترونات فً المجاالت المحٌطة بالنواة  بلون ( النواة ) أخر داخل الدائرة الصؽٌرة 

 ( 22) َشاط 

 ًَىرج تشكُة رسج تىس
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 -: تابع خطوات العمل 
 

 -: السلك المعدنً والصلصال  فً حالة استخدام : ثانٌاً 
 على حدة لتشكٌل اطلب من الطالب تشكٌل السلك المعدنً على هٌئة دوائر وصل طرفً كل دائرة  – 1

 . المجاالت اإللكترونٌة 
اطلب من الطالب تشكٌل النواة بعجٌنة الصلصال بعمل كرات صؽٌرة بلونٌن مختلفٌن متساوٌة فً  – 2 

 العدد لتمثل البروتونات والنٌوترونات ، ثم شكل اإللكترونات بلون ثالث مخالؾ
 (.ٌمكن ربط كل دائرتٌن متتالٌتٌن بواسطة الخٌط . ) ثم  وزع اإللكترونات على المجاالت اإللكترونٌة 

 

 

 

 مكونات الذرة

 السبورة فً حالة استخدام : أوالً 

 المؽناطٌسٌة واألزارٌر 

 الكترون

 

 بروتون

 

 نٌوترون

1-1   

 معرفة تركٌب ذرة بور

المجاالت 

 الذرٌة

نواة 

 الذرة

2-1   



27 

 الكترون

 

 بروتون

 

 نٌوترون

 فً حالة استخدام  السلك المعدنً وعجٌنة الصلصال : ثانٌاً 

 مكونات الذرة

نواة 

المجاالت  الذرة

 الذرٌة

2-1   

2-2 

1-1   
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 -: األهداؾ 
 . تمثٌل حركة اإللكترونات حول النواة فً الذرة حسب النظرٌة الحدٌثة 

   -: األدوات والمواد 
 

 عدد من الكرات الصؽٌرة الحجم (سم  40× 40)لوح خشبً أو قطعة من الفلٌن 
 .   لفة من القطن ، صمػ  }( ثالثة ألوان مختلفة )  5+5+5 {المجوفة 

 -: خطوات العمل 
 لتمثٌل البروتونات ( لونٌن مختلفٌن ) النواة بتثبٌت عدد متساوي من الكرات الصؽٌرة كون  – 1

 .والنٌوترونات وسط اللوح بواسطة الصمػ 

السحابة اإللكترونٌة بشكل دائري حول النواة على أن تكون المسافة بٌن باستخدام القطن شكل – 2

 .( سم تقرٌباً  20) نهاٌة محٌط النواة ونهاٌة السحابة 

 ( 23) َشاط 

 ًَىرج انسحاتح اإلنكتشوَُح

 (انًُىرج انحذَث نتشكُة انزسج ) 
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 اإللكترونات فً منطقة حرك  –3 

 المقصود بالسحابة لسحابة بسرعة لتوضٌح ا

 تأثٌر شحنة اإللكترونات اإللكترونٌة وكٌفٌة 

 .  فً هذه السحابة السالبة 

 الكترون

 

 بروتون

 

 نٌوترون

 مكونات الذرة

 السابق النموذج أن : السابق النشاط من نالحظ

 للطبٌعة ٌسمح الذي للذرة الجدٌد النموذج ٌمثل

   ٌحتمل التً المنطقة  بتحدٌد لإللكترونات الموجٌة

   تتحرك فاإللكترونات ، ؼالباً  اإللكترونات فٌها توجد أن

   من منطقة أقرب فً اإللكترونات توجد أن ٌحتمل إذ ، اإللكترونٌة السحابة تسمى النواة حول منطقة فً

 جذب بسبب ( الفاتح اللون ذات ) عنها منطقة أبعد فً وجودها احتمال من أكثر ( األؼمق اللون ذات ) النواة

  . واضحة حدود للسحابة فلٌس ، النواة حول مكان أي فً توجد االلكترونات أنو ، لها الموجبة البروتونات

 

 

1-1   

 نموذج السحابة االلكترونٌة

2-1   

 تمثٌل حركة اإللكترونات حول النواة فً الذرة حسب النظرٌة الحدٌثة
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 النـــــــــــواة: الثاني   الدرس
 اسم النشاط رقم النشاط فً المقرر النشاط فً الدرس رقم

 النظائر 24 1

 النظائر والكتلة الذرٌة 25 2

 التحلل االشعاعً 26 3

 عمر النصؾ 27 4
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  -: األهداؾ 
 .توضٌح تركٌب النظائر 

 -: األدوات والمواد 
 (  لتمثٌل اإللكترونات والبروتونات والنٌوترونات ) مختلفة األلوان  البولستربنكرات صؽٌرة من 

 .، صمػ ، لوح من الفلٌن 

 -: خطوات العمل 
 إلكترونات   7نٌوترونات   7بروتونات  7التً تحتوي على  7-النٌتروجٌن  لنظٌرذرةنموذجاً اعمل  – 1
 .اإللكترونات بعٌداً عن النواة وضع البروتونات والنٌوترونات بجانب بعضها ، ثبت  – 2
 نٌوترونات 8بروتونات   7التً تحتوي على  8 -نموذجاً آخر لنظٌر ذرة النٌتروجٌن اعمل   - 3
 .إلكترونات  7 
 .ثبت البروتونات والنٌوترونات بجانب بعضها ، وضع اإللكترونات بعٌداً عن النواة  – 4
 .اطلب من الطالب استنتاج الفرق بٌن النموذجٌن  – 5

 ( 24) َشاط 

 انُظـــائش
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 7 -نظٌر ذرة النٌتروجٌن  - 1

 نٌوترونات7 

 بروتونات7

 إلكترونات7

 8 -نظٌر ذرة النٌتروجٌن  - 2

 نٌوترونات 8

 بروتونات7

 إلكترونات7

1-1   

2-1   

 توضٌح تركٌب نظائر النٌتروجٌن
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 -: األهداؾ 
 باستخدام قطع من الفول السودانً المؽلؾ بحلوى ملونة نموذج لنظائر عنصرٌن مختلفٌن عمل  - 1

 .بلونٌن مختلفٌن ، وقطع الشوكوالتة المؽلفة بالحلوى الملونة أًٌضا بلونٌن مختلفٌن 
 وقطع الشوكوالتة المؽلفة بالحلوى الملونة  ، قطع من الفول السودانً تحدٌد متوسط كتلة كل من  – 2

 .الملونة بالحلوى لمؽلفة ا
 .ربط النتائج مع متوسط الكتلة الذرٌة للعناصر  – 3

 -: األدوات والمواد 
 .قطع ملونة باللون األخضر من الفول السودانً المؽلؾ بالحلوى  3قطع ملونة باللون األحمر و  4

 .قطع ملونة باللون األخضر من الشوكوالتة  المؽلفة بالحلوى  3قطع ملونة باللون األحمر و  4

   -: خطوات العمل 
 32ص  –كراسة التجارب العملٌة 

 ( 25) َشاط 

 انُظـــائش وانكتهح انزسَح
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 تكوٌن نظائر العنصر األول   

 : النظٌر الثانً 

 تعادلالشوكوالتة الحمراء كتلة قطعة  

 (من الحلوى ) وحدة واحدة منها 

 حلوى الفول 

 السودانً حمراء

حلوى الشوكوالتة 

 حمراء

نظٌران لنفس 
 العنصر

 حلوى الفول 

 السودانً خضراء

 حلوى الشوكوالتة

 خضراء 

نظٌران لنفس 
 العنصر

 : النظٌر األول 

 تعادلكتلة قطعة الفول السودانً الحمراء  

 الحمراء   الشوكوالتة وحدتٌن من حلوى 

1-1   1-2   

2-2 

2-1   

 عمل نموذج لنظائر عنصرٌن مختلفٌن باستخدام قطع من الفول السودانً المؽلؾ بحلوى - 1

 ملونة بلونٌن مختلفٌن ، وقطع الشوكوالتة المؽلفة بالحلوى الملونة أًٌضا بلونٌن مختلفٌن 
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 إٌجاد متوسط كتل القطع الحمراء  

 (نظائر العنصر األول ) 

 

  

 (  النظٌر األول ) مجموع كتل قطع الفول السودانً الحمراء 

 كتلة الواحدة منها× عدد قطع الفول السودانً الحمراء =                                          

                                                  =4                                   ×2              =8   

 (  النظٌر الثانً )  الحمراء   الشوكوالتهمجموع كتل قطع 

 منهاكتلة الواحدة × الحمراء  الشوكوالتهعدد قطع =                                        

                                                       =2                        ×1            =2   

 10=          2+                          8=               مجموع الكتلتٌن معاً                 

 (  متوسط كتل نظٌري العنصر األول ) متوسط كتل القطع الحمراء 

 العدد الكلً لقطع الحلوى÷ مجموع كتل النظٌرٌن =                                                  

                                                         =10                     ÷16          = 625 ‚0 

تحدٌد متوسط كتلة كل من قطع من الفول السودانً المؽلفة  - 2

 بالحلوى الملونة وقطع الشوكوالتة المؽلفة بالحلوى الملونة 
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 تكوٌن نظائر العنصر الثانً   

 : النظٌر األول 

 تعادلكتلة قطعة الفول السودانً الخضراء  

 الخضراء   الشوكوالتة وحدات من حلوى  4

 : النظٌر الثانً 

 الخضراء تعادلالشوكوالتة كتلة قطعة  

 (من الحلوى ) وحدات منها  3

3-1   

3-2 
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 (  النظٌر األول ) مجموع كتل قطع الفول السودانً الخضراء 

 كتلة الواحدة منها× عدد قطع الفول السودانً الخضراء =                                          

                                                    =3                                   ×4               =12   

 (  النظٌر الثانً ) الخضراء    الشوكوالتهمجموع كتل قطع 

 منهاكتلة الواحدة × الخضراء  الشوكوالتهعدد قطع =                                        

                                                       =3                          ×3            =9   

 21=             9+                          12=              مجموع الكتلتٌن معاً                 

 (  متوسط كتل نظٌري العنصر الثانً ) متوسط كتل القطع الخضراء 

 العدد الكلً لقطع الحلوى÷ مجموع كتل النظٌرٌن =                                                  

                                                         =21                       ÷27         =778 ‚0 

 إٌجاد متوسط كتل القطع الخضراء     

 (نظائر العنصر الثانً ) 
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 كتلة الفول السودانً 

×  عدد قطع الحلوى ) 

 (كتلة وحدة واحدة 

   الشوكوالتهكتلة 

عدد قطع الحلوى ) 

 (كتلة وحدة واحدة × 

 =  متوسط الكتل 

العدد ÷ الكتلة الكلٌة  

 الكلً للحلوى

 جم      0‚ 625  = 16÷  10 2=   1×  2   8=   2×  4 أحمر

 جم0‚ 778   =  27÷  21 9=   3×  3 12=   4×  3 أخضر

 أسئلة واستنتاجات 
 ٌختلؾ معدل الكتل إذا كان لدٌنا اثنتا عشرة قطعة حلوى ، ست منها حمراء و ست خضراء  - 1

 .عن كتلة قطعة الحلوى الخضراء الحمراء قطعة الحلوى الختالؾ كتلة  

 (  Y - 12) ذرة من  100فً عٌنة منه تحتوي على   Yلحساب متوسط كتلة العنصر   - 2

 .(   Y - 14) ذرات من  10و

 كتلة الذرة  الواحدة × ذرات النظٌر األول عدد =  ( Y - 12) النظٌر األول مجموع كتل 

                                                          =100                 ×12               =1200  
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   10            ×14     =140 =      ( Y - 14) مجموع كتل النظٌر الثانً 

 

 1340=      140+              1200   =   الكتلتٌن معاً    مجموع 

 

 للذراتالعدد الكلً ÷ مجموع كتل النظٌرٌن =  عٌنة من النظٌرٌن السابقٌنفً   Yمتوسط كتلة العنصر 
 

                                                               =1340                     ÷110   
 

                                    =           18  ‚12   
 

  هً للذرة الذرٌة فالكتلة ، واإللكترونات والنٌوترونات البروتونات على الواحدة الذرة تحتوي  - 3

   ، ( نٌوترونات + بروتونات + إلكترونات ) الذرة فً الموجودة الجسٌمات جمٌع كتل مجموع   

 ، ( الجرام وهً محسوسة جسٌمات كتلة بوحدة تقاس محسوسة ؼٌر ) جداً  جداً  صؽٌرة الجسٌمات وهذه

   الكتل متوسط هً للعنصر الذرٌة الكتلة إن إلى باإلضافة ، صحٌح ؼٌر عدًدا الذرٌة كتلها تكون لذلك

   للعنصر الذرٌة الكتلة تكون أن إلى ٌؤدي مما ، مختلفة مئوٌة بنسب الطبٌعة فً الموجودة لنظائره الذرٌة

    . صحٌح ؼٌر عدًدا
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 ( 238 - الٌورانٌوم ) الٌورانٌوم نظٌر أن وجد الدوري الجدول فً الٌورانٌوم كتلة إلى الرجوع عند - 4

  نظٌر من وانتشاراً  شٌوعاً  األكثر النظٌر هو وبالتالً ، الحدٌث الدوري الجدول فً المدرج النظٌر هو 

  بحٌث الحدٌث الدوري الجدول فً العناصر ترتٌب تم ألنه ، ( 235 - الٌورانٌوم ) األخر الٌورانٌوم

 أكثر النظٌرٌن أي توضح التالٌة والنسب الطبٌعة فً وانتشاراً  شٌوعاً  واألكثر المستقرة العناصر ٌتضمن

 %99 ‚27   الطبٌعة فً وجوده نسبة ( 238 - الٌورانٌوم ) نظٌر      : شٌوعاً  

 % 0 ‚ 72   الطبٌعة فً وجوده نسبة ( 235 - الٌورانٌوم ) نظٌر  أما           
 

 : الذرٌة الكتلة ومتوسط الكتلً العدد بٌن المقارنة  - 5

 . الذرة نواة فً والنٌوترونات البروتونات عدد مجموع هو الكتلً العدد 

  وجود نسبة إلى باإلضافة الواحد العنصر نظائر ذرات كتل معدل أو متوسط هو الذرٌة الكتلة متوسط

 . الطبٌعة فً نظٌر كل

  

 : الثالث الهٌدروجٌن لنظائر الكتلً العدد  - 6 

  النٌوترونات عدد +  البروتونات عدد =  الكتلً العدد                    

  1  =           0         +               1    =    البروتٌوم لنظٌر الكتلً العدد 

  2  =           1         +               1    =  الدٌوتٌرٌوم لنظٌر الكتلً العدد 

  3  =           2         +               1    =     الترٌتٌوم لنظٌر الكتلً العدد 

 ربط النتائج مع متوسط الكتلة الذرٌة للعناصر  - 3
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 -:األهداؾ 

 .توضٌح ظاهرة التحلل اإلشعاعً   

 -: األدوات والمواد 
 .، قلم تخطٌط ( ألوان مختلفة  3) مؽناطٌسٌة  أزارٌرسبورة ، مؽناطٌسٌة ،  

   -: خطوات العمل 
علٌها (  e)المؽناطٌسٌة قومً بتمثٌل كالً من اإللكترونات بلون مع كتابة الرمز  األزارٌرباستخدام    – 1

 .علٌها ( n) علٌها، والنٌوترونات بلون أخر مع كتابة الرمز ( p)، والبروتونات بلون مع كتابة الرمز 

 ومن ثم حولها ( البروتونات والنٌوترونات )وذلك بتكوٌن النواة  14 –نموذجاً لذرة الكربون اعمل  – 2

 .اإللكترونات 

 بعض الجسٌمات من النموذج السابق لتوضٌح فكرة التحلل اإلشعاعً والتؽٌر فً العدد أزٌل  – 3

 .الذري والتحوالت الناتجة لذرة  العنصر عن هذا التحلل 

 ( 26) َشاط 

 انتحهم اإلشعاعٍ
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 اطالق جسٌمات ألفاالتحلل اإلشعاعً للعناصر عن طرٌق : أوالً  

 تحلل إشعاعً

p+= 6 . n = 8 . eˉ = 6 

 جسٌم ألفا
 

 2p+ + 2n p+= 4 . n = 6 . eˉ = 6 

 طاقة

 أكثر(  8) على عدد من النٌوترونات ؼٌر المستقر نتٌجة ألن نواة ذرته تحتوي  14 –ٌقوم نظٌر الكربون 

 فقدان أو اطالق جسٌمات ألفا الموجبة لكً تصل إلى حالة االستقرار   ، لذا ٌتم (  6) من عدد البروتونات 

 الملونة األزارٌرباستخدام  - 1 نٌوترون    بروتون   إلكترون 

1-1   

 توضٌح ظاهرة التحلل اإلشعاعً
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 باستخدام رموز الجسٌمات - 2

   ألفا جسٌم النواة فقدت عندما 14 - الكربون نظٌر ذرة أن : السابق النشاط من نستنتج

 ، ( البرٌلٌوم نظٌر ) آخر عنصر إلى وتحول العنصر هوٌة تؽٌرت ( نٌوترونٌن + بروتونٌن )

 النواة من نٌوترونٌن نقص إلى باإلضافة بروتونٌن نقص بسبب ) الذري العدد لنقصان نتٌجة

 ٌعرؾ ما وهذا ، الطاقة من كمٌة تحرر إلى باإلضافة ، بالتحول ٌسمى ما وهذا  ( األصلٌة

   . اإلشعاعً التحلل بظاهرة

e إلكترون   P بروتون   n  نٌوترون 

 تحلل إشعاعً

p+= 6 . n = 8 . eˉ = 6 

 جسٌم ألفا

 2p+ + 2n p+= 4 . n = 6 . eˉ = 6 

 طاقة

2-1   
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 بٌتااطالق جسٌمات عن طرٌق التحلل اإلشعاعً للعناصر : ثانٌاً  

 جسٌم 

 بٌتا
 

e- 

 أكثر (  8) على عدد من النٌوترونات ؼٌر المستقر نتٌجة ألن نواة ذرته تحتوي  14 –ٌقوم نظٌر الكربون 

 فقدان أو اطالق جسٌمات بٌتا السالبة لكً تصل إلى حالة االستقرار   ، لذا ٌتم (  6) من عدد البروتونات 

 نٌوترون    بروتون   إلكترون 

p+= 6 . n = 8 . eˉ = 6 

 تحلل إشعاعً

p+= 7 . n = 7 . eˉ = 6 

 طاقة

 الملونة األزارٌرباستخدام  - 1

1-1   
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   بٌتا جسٌم النواة فقدت عندما 14 - الكربون نظٌر ذرة أن : السابق النشاط من نستنتج 

   فٌبقى ، وإلكترون بروتون إلى المستقر ؼٌر النٌوترون انقسام من والناتج ( الكترون )

   تؽٌرت أنه أي ،  الطاقة من كمٌة مع (الكترون) بٌتا جسٌم وٌتحرر النواة داخل البروتون

   الذري العدد لزٌادة نتٌجة ، ( النٌتروجٌن نظٌر ) آخر عنصر إلى وتحول العنصر هوٌة

   . اإلشعاعً التحلل بظاهرة ٌعرؾ ما وهذا ، بالتحول ٌسمى ما وهذا ( الزائد البروتون )

 نٌوترون  n   بروتون P   إلكترون e باستخدام رموز الجسٌمات - 2

p+= 6 . n = 8 . eˉ = 6 

 تحلل إشعاعً

 جسٌم 

 بٌتا
 

e- 

 طاقة

p+= 7 . n = 7 . eˉ = 6 

2-1   
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 -: األهداؾ 
عمل نموذًجا لنظائر فً عٌنة من مادة مشعة وتحدٌد كمٌة التؽٌر الذي ٌحدث فً المواد التً تمثل النظائر 

 .المشعة فً النموذج المصمم لكل عمر نصؾ 

 -: األدوات والمواد 
 .  قطع نقدٌة ذات فئات مختلفة ، ورق رسم بٌانً ، قلم رصاص 

   -: خطوات العمل 
 104ص  –الطالب كتاب 

 مالحظة :-   

 . هذا النشاط مثال تطبٌقً ألنه ٌوجد فٌه نتائج رقمٌة ٌمكن أن تكون متؽٌرة حسب ظروؾ التجربة ٌُعتبر 

 ( 27) َشاط 

 عًش انُصف
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 الرمٌة األولى
 نتج عنها 

 ذرة  16استقرت ) 

 على وجه الصورة

 ( تحللت )  

 ذرة  24واستقرت 

 الكتابةعلى وجه 

 (  لم تتحلل )  

 الرمٌة الثانٌة
 نتج عنها 

 ( تحللت ذرات  7) 

 ذرة  17) و 

 ( لم تتحلل 

 

 

 

 القطعة النقدٌة التً تمثل ذرة نظٌر مشع 

 أن أوجه القطع النقدٌة  تمثل عمر النصفواعتبار 

وجه الكتابة أن الذرة تستقر على فكل قطعة نقدٌة  

ال تتحلل والقطعة النقدٌة التً تستقر على وجه 

 تتحللالصورة أن الذرة  

  

 

 

 الكتابةوجه  وجه الصورة

1-1   1-2   

 رمً القطع المعدنٌة لتمثٌل التحلل اإلشعاعً للنظٌر

2-1   2-2 

عمل نموذًجا لنظائر فً عٌنة من مادة مشعة وتحدٌد كمٌة التؽٌر الذي ٌحدث 

 فً المواد التً تمثل النظائر المشعة فً النموذج المصمم لكل عمر نصؾ
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 الرمٌة الثالثة
 نتج عنها 

 ( تحللت ذرات  6) 

 ذرة  11) و 

 ( لم تتحلل 

 الرمٌة الرابعة
 نتج عنها 

 ( تحللت ذرات  6) 

 ذرات 5) و 

 ( لم تتحلل 

2-3 2-4 

 الرمٌة الخامسة
 نتج عنها 

ذرات  3) 

 ( تحللت 

ذرتٌن لم ) و 

 ( تتحلل 

 الرمٌة السابعة
 نتج عنها 

ذرة واحدة ) 

 ( تحللت 

 الرمٌة السادسة
 نتج عنها 

ذرة واحدة ) 

 ( تحللت 

لم ذرة واحدة )و 

 ( تتحلل 

2-7 2-5 2-6 
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 عدد فترات عمر

 (عدد الرمٌات)النصؾ

 عدد) الذرات المتبقٌة 

 (العمالت المعدنٌة التً لم تنحل

0 40 

1 24 

2 17 

3 11 

4 5 

5 2 

6 1 

7 0 

 : المتؽٌرات 

 .( عدد الرمٌات ) عمر النصؾ عدد فترات : المتؽٌر المستقل هو 

 (    عدد العمالت ذات وجه الكتابة ) كمٌة المادة المتبقٌة : المتؽٌر التابع هو 

3-1   

 (  عدد الذرات المتحللة ) جدول ٌوضح قٌم عمر النصؾ للنظٌر المشع 

 وعدد الذرات المتبقٌة بدون تحلل  بعد كل فترة من فترات عمر نصؾ
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 تحلٌل البٌانات 

 والتطبٌق االستنتاج
 . واحدة نصؾ عمر فترة خالل ستتحلل الذرات أي توقع من السابق النموذج ٌمكننا لن ال  - 1

  الكتابة وجه على النقدٌة القطعة ستستقر وهل بالتحدٌد ستتحلل الذرات أي توقع نستطٌع لن ألننا

 . ( تتحلل ) الصورة وجه على أم ( تتحلل ال )
 . واحدة نصؾ عمر فترة خالل ستتحلل الذرات عدد توقع من السابق النموذج ٌمكننا نعم – 2

 . العٌنة نوى نصؾ سٌتحلل واحدة نصؾ عمر فترة كل فً ألنه 

العالقة البٌانٌة باستخدام الة حاسبة 

 بٌانٌة واستخدم هذا الرسم البٌانً 

 القطع النقدٌة المتبقٌة إلٌجاد عدد 

 فترة( 2‚ 5)بعد مرور 

 (قطع  10)  نصؾعمر  

 : الخطأ مصادر  

 الرمً طرٌقة 

 تستقر جمٌع القطع احتمال أن 
 .على الوجه نفسهالنقدٌة 

× 

× 

× 

× 

× 

× 
× 

3 4 8 5 2 7 6 1 
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30 

20 
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40 
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ت
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 ا
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ع
 

× 
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  الدرس األول

 
 الثانًالدرس 
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 في الجدولمقدمة  : األول   الدرس
 الدوري

 اسم النشاط رقم النشاط فً المقرر النشاط فً الدرس رقم

 خواص الفلزات والالفلزات 28 1

2 29 
 خواص وتفاعالت

 الفلزات والالفلزات 
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 -: األهداؾ 
 .  مالحظة خواص الفلزات والالفلزات 

 -: األدوات والمواد 

، قطعتٌن من القماش ، مطرقة ، النحاس، قطعة أو سلك من (الفلز أو شبه فلز ) فحم حجري   

 .فاحص التوصٌلة 

   -: خطوات العمل 
 .قطعتً الفحم الحجري والنحاس ، واطلب إلٌهم تدوٌن مظهرهما الطالب على اعرض  – 1

 الذيوالطرق علٌهما ما واستخدم المطرقة ؼطً قطعة الفحم والنحاس بقطعتً القماش  - 2

 .من القطعتٌن لكٍل حدث  
 ؟ماذا تالحظ . قطعتً الفحم والنحاس باستخدام فاحص التوصٌلة افحص  – 3

 ( 28) َشاط 

 خىاص انفهزاخ وانالفهزاخ 
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 قدرتها على توصٌل الكهرباء – 2

 الدائرة عند توصيل اضاءة المصباح 

 النحاسسلك حالت في 

 توصيلعند المصباح عدم اضاءة 

   الفحنقطعت  حالت الدائرة في   

 

   

 والسحبللطرق النحاس فلز له برٌق و لمعان قابل 
 (هش ) الفحم ال فلز لٌس له لمعان 

 والسحبللطرق غٌر قابل 

 لمعانها وقابلٌتها للطرق والسحب – 1

1-2   1-1   

2-1   2-2 

 مالحظة خواص الفلزات والالفلزات
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  والسحب للطرق قابلة ولمعان برٌق لها صلبة مواد جمٌعها  الفلزات أن : السابق النشاط من نستنتج

 . للكهرباء جٌدة موصلة وهً والتشكٌل

  برٌق لها ولٌس ( صلب منها جًدا قلٌل وعدد ؼازات معظمها ) صلبة ؼٌر مواد فهً الالفلزات أما

       . للكهرباء جٌدة موصلة ؼٌر وهً والتشكٌل والسحب للطرق قابلة ؼٌر ولمعان

 

 

 النحاسفً حالة قطب الجلفانومٌتر حركة مؤشر  عدم حركة مؤشر الجلفانومٌتر فً حالة قطعة  الفحم

3-1   3-2 
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 -: األهداؾ 
 . وصؾ المظهر العام للفلز والالفلز  – 1

 .للفلز والالفلز تقوٌم قابلٌة الطرق واللمعان  – 2

 . مع الحمض والقاعدة  للفلز والالفلز مالحظة التفاعالت الكٌمٌائٌة  – 3

 -: األدوات والمواد 
مل ، مالقط صؽٌرة ، مطرقة صؽٌرة  10أنابٌب اختبار مع حامل لألنابٌب ، مخبار مدرج سعته 10  

/  مول  0,1تركٌزه )   CuCl2( II) محلول كلورٌد النحاس ( لتر/ مول  0,5تركٌزه )  H Cl، محلول 

 :جم من  25، فرشاة تنظٌؾ األنابٌب ، قلم تخطٌط ، ( لتر 
 ( .كربون ، سلٌكون ، قصدٌر ، كبرٌت ، حدٌد ) 

 -: خطوات العمل 
 133ص  -الطالب  كتاب 

  مالحظة :- 
 .ٌجب مراعاة قواعد األمن والسالمة أثناء إجراء التجربة كما ورد ذكرها فً بداٌة الفصل 

 ( 29) َشاط 

 خىاص وتفاعالخ 

 فهزاخ وانالانفهزاخ 
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 برٌق الحدٌد صلب له 

 والسحبقابل للطرق ولمعان 

 صلب لٌس له  (الفحم ) الكربون 

 والسحبقابل للطرق لمعان غٌر 
 برٌقاأللومنٌوم صلب له 

 والسحبولمعان  قابل للطرق 

 صلب لٌس له لمعان الكبرٌت 

 والسحبغٌر قابل للطرق 

 برٌقالمغنٌسٌوم صلب له 

 والسحبقابل للطرق ولمعان 

 برٌقخارصٌن صلب له 

 والسحب ولمعان قابل للطرق 

1-1   1-2   1-3   

1-4   1-5   1-6   

 وصؾ المظهر العام للفلز والالفلز – 1

 تقوٌم قابلٌة الطرق واللمعان للفلز والالفلز – 2
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 مغنٌسٌوم خارصٌن كبرٌت المنٌوم 
 كربون 

 (فحم ) 
 برادة 

 حدٌد

 ٌتفاعل ٌتفاعل ٌتفاعل ٌتفاعل ال ٌتفاعل ال ٌتفاعل

 المنٌوم 
 كربون 

 خارصٌن كبرٌت (فحم ) 
 برادة 

 حدٌد
 مغنٌسٌوم

 فهزاخ وانالعهً انفهزاخ  HClحًض انهُذسوكهىسَك تأثُش  - 1
1-1   

2-1   

 مالحظة التفاعالت الكٌمٌائٌة للفلز والالفلز  مع الحمض والقاعدة – 3
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 مغنٌسٌوم خارصٌن كبرٌت المنٌوم 
 كربون 

 (فحم ) 

 برادة 

 حدٌد

 ٌتفاعل ٌتفاعل ٌتفاعل ٌتفاعل ال ٌتفاعل ال ٌتفاعل

 مغنٌسٌوم خارصٌن كبرٌت المنٌوم 
 كربون 

 (فحم ) 
 برادة 

 حدٌد

3-1   

4-1   

 فهزاخ وانالعهً انفهزاخ  2CuCl( II) تأثُش كهىسَذ انُحاس  - 2
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 CuCl2    التفاعل مع HClالتفاعل مع   القابلٌة للطرق المظهر العنصر

 (فحم )  كربون
صلب لٌس له 

 لمعان أسود
 ال ٌتفاعل ال ٌتفاعل قابل للطرق ؼٌر

 المنٌوم
لمعان   صلب له

 فضً اللون
 قابل للطرق

ٌتفاعل وٌحدث فوران 
 H2وٌتصاعد ؼاز  

ٌتفاعل وٌترسب النحاس 

 ذو اللون البنً المحمر

 كبرٌت
مسحوق لٌس له 

 لمعان أصفر
 ال ٌتفاعل ال ٌتفاعل قابل للطرق ؼٌر

 خارصٌن
لمعان  صلب

 فضً اللون
 قابل للطرق 

ٌحدث فوران ٌتفاعل و
 H2وٌتصاعد ؼاز  

ٌتفاعل وٌترسب النحاس 

 ذو اللون البنً المحمر

 حدٌد
له  لمعان  صلب

 فضً اللون
 قابل للطرق

ٌحدث فوران ٌتفاعل و
 H2وٌتصاعد ؼاز  

ٌتفاعل وٌترسب النحاس 

 ذو اللون البنً المحمر

 مؽنٌسٌوم
لمعان  صلب

 فضً اللون
 قابل للطرق

ٌحدث فوران ٌتفاعل و
 H2وٌتصاعد ؼاز  

ٌتفاعل وٌترسب النحاس 

 ذو اللون البنً المحمر

 جدول ٌوضح الخواص الطبٌعٌة والكٌمٌائٌة للفلزات والالفلزات
5-1   
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 شبه الفلزات الفلزات فلزات 

 كربون كبرٌت خارصٌن ، حدٌد ، مؽنٌسٌوم ،  المنٌوم

   والتطبٌق االستنتاج 
  المستقبل فً للحٌاة التكنولوجً الوضع حسب المستقبل فً العناصر لبعض حاجتنا تتؽٌر أن ٌمكن - 1

 . الحالٌة العناصر واستخداماتها  مزاٌاها فً تفوق أخرى عناصر اكتشاؾ تم إذا ما حسب أو ،

 ٌمكن الفلزات هذه ألن وذلك المهمة االكتشافات من الكوٌكبات على وتعدٌنها الفلزات اكتشاؾ ٌعد  - 2

 عملٌة عن ٌنتج وقد ،  نقاوة أكثر فلزات على للحصول تعدٌنها ٌمكن بحٌث ، األرض على تستخدم أن

  للرحالت الفلزات هذه استخدام ٌمكن أنه إلى باإلضافة ، عظمى فائدة ذات ثانوٌة نواتج التعدٌن

 . الفضائٌة

 

 البٌانات تحلٌل 
مطهرها ، قابلٌتها للسحب والطرق ، تفاعلها ) والالفلزات هً الخصائص التً ُتمٌز بٌن الفلزات  – 1

 .، قدرتها على توصٌل الكهرباء CuCl2  بعض األمالح ، تفاعلها مع  HClحمض مع 

 :قائمة بالفلزات والالفلزات وشبه الفلزات  – 3،   2

6-1   

 مع تتفاعل ( مؽنٌسٌوم ، حدٌد ، خارصٌن ، المنٌوم ) مثل الفلزات أن : السابق النشاط من نستنتج
   . األمالح هذه فلز لترسب األمالح بعض ومعH2  ؼاز لتطلق األحماض

 بعض فلزات ترسب أو األحماض مع تتفاعل فال ( الكبرٌت ، الكربون ) مثل الالفلزات أما

  . معها تتفاعل ال ألنها األمالح



62 

 العناصر الممثلة: الدرس الثاني  

 اسم النشاط رقم النشاط فً المقرر النشاط فً الدرس رقم

 النٌتروجٌن 30 1

 الهالوجٌنات 31 2
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 -: األهداؾ 
 .  التعرؾ على خواص مركب ٌحتوي النٌتروجٌن 

 -: األدوات والمواد 

 ( . األمونٌاٌحتوي على ) قطعة قماش ، محلول تنظٌؾ الزجاج المنزلً   

   -: خطوات العمل 
 ( .ٌحتوي على  األمونٌا ) قطعة القماش بمحلول تنظٌؾ الزجاج المنزلً بلل  – 1

 .ٌستنشقون الرائحة المنتشرة فً الهواء الجوي دع الطالب  – 2

  ٌستنشقون األمونٌا  مباشرة ال تجعل الطالب :  تحذٌر. 

 ( 30) َشاط 

 انُُتشوجٍُ
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 -: األهداؾ 
 .  الكلور التعرؾ على خواص مركب ٌحتوي على 

 -: األدوات والمواد 

 .على أن ٌوضع فً عبوة فارؼة ذات ؼطاء محكم (  كلوركس) كمٌة من الكلور المستخدم فً التنظٌؾ   

   -: خطوات العمل 
 .بماهٌة محتواها تخبرهم دون أن للطالب العبوة وأعطها افتح  – 1

 دفع الهواء فوق أن ٌتم التعرؾ على هذه المادة باستخدام حاسة الشم فقط على الطالب من اطلب  – 2

 .العبوة بواسطة الٌد برفق فوهة 

  

 ( 31) َشاط 

 انهانىجُُاخ


