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الجزء الثاني

88-  78الكتاب المدرسي ص 

الجزء الثاني



:ستتعلم في ھذا الدرس أن

 الكیمیائیة الصیغة
.المركبات لبعض

تقارن

تسميتحّدد

تكتب

 الكیمیائیة المركبات بعض
.الكیمیائیة لصیغتھا وفقاً 

.المركبات لبعض

تسميتحّدد

 والرابطة القطبیة الرابطة بین الفرق
.القطبیة غیر

.الكیمیائیة لصیغتھا وفقاً 

ستتعلم في ھذا الدرس أن
 األیونیة الرابطة من كل بین 

 والرابطة الفلزیة والرابطة
.التساھمیة

تقارن

تحّددتفّرق

.التساھمیة

 الجزيء بین 
تحّددتفّرق.والمركب



الذرة نواة حول اإللكترونیة السحابة في موجود
مراجعة المفردات

المفردات

الرابطة 
الفلزیة

الرابطة 
التساھمیة

التكافؤ

المجموعة 
الذریة

الصیغة 
الكیمیائیة

موجود الشحنة سالب جسیم اإللكترون
مراجعة المفردات

المفردات

المفردات 
الجدیدة

الجزيء

الرابطة 
األیونیة

الرابطة األیون
القطبیة

المركب



التكافؤالتكافؤ



التكافؤ

مستوى الطاقة من التي تفقدھا أو تكسبھا أو تشارك بھا الذرة 
.التفاعل الكیمیائي لتكوین المركبات

.یكسب إلكترونینوكذلك بإلكترونین 
.الكتروًنا واحًدا
.

التكافؤ
:التكافؤ•

التي تفقدھا أو تكسبھا أو تشارك بھا الذرة ھو عدد اإللكترونات 
التفاعل الكیمیائي لتكوین المركباتالخارجي أثناء 

بإلكترونین یشارك ألنھ  2تكافؤ االكسجین •
الكتروًنا واحًدایفقد ألنھ  1تكافؤ الصودیوم •
.الكترونات 3یفقد ألنھ  3تكافؤ األلومنیوم •



الذریّةالمجموعة 
.الواحدةھي مجموعة من ذرات مختلفة في مركب تسلك سلوك الذرة 

التكافؤ الصیغة  الكیمیائیة

1

2

2

المجموعة 
ھي مجموعة من ذرات مختلفة في مركب تسلك سلوك الذرة 

الصیغة  الكیمیائیة اسم المجموعة

OH الھیدروكسید

CO3 الكربونات

SO4 الكبریتات



الصیغة الكیمیائیة

.عنصر كل ذرات وعدد كیمیائي لمركب

  .الكیمیائیة لصیغتھا

.اللفظ من للتخفیف الحروف بعض حذف

.الكیمیائیة الصیغ لكتابة بالتكافؤات لالستعانة

الصیغة الكیمیائیة

لمركب المكونة العناصر یبین  بالرموز تعبیر ھي

لصیغتھا وفًقا الكیمیائیة المركبات تسمیة تتم

حذف بعد )ید( المقطع یضاف العناصر بعض في

لالستعانة 189 صفحة الجدولین إلى الرجوع یتم



الصیغة الكیمیائیة

189 

:الكیمیائیةعلى الصیغ أمثلة 

الصیغة الكیمیائیة

:الكیمیائیةعلى الصیغ أمثلة 

CaO :الكالسیوم أكسید•
H2S :الھیدروجین كبریتید•
Na2CO3 :الصودیوم كربونات•

189إلى الجدولین صفحة الرجوع : مالحظة



ورقة عمل

189 

ورقة عمل
:اآلتیةالمركبات سم 

•AlCl3: •AlCl3:

•Mg(OH)2:

•CaO:CaO

189إلى الجدولین صفحة الرجوع : مالحظة



ورقة عمل

ھیدروكسید الماغنیسیوم

189 

ورقة عمل
:اآلتیةسم المركبات 

•AlCl :كلورید األلمنیوم •AlCl3 :كلورید األلمنیوم

•Mg(OH)2 :ھیدروكسید الماغنیسیوم

•CaO :أكسید الكالسیوم •CaO :أكسید الكالسیوم

189إلى الجدولین صفحة الرجوع : مالحظة



الصیغة الكیمیائیة
:اآلتیةمعرفة رموز العناصر والمجموعات الذریة وتكافؤاتھا ثم اتباع الخطوات 

الصیغة الكیمیائیةكتابة 
معرفة رموز العناصر والمجموعات الذریة وتكافؤاتھا ثم اتباع الخطوات یتطلّب 



ورقة عمل

أكسید األلومنیوم

 189إلى الجدولین صفحة الرجوع : مالحظة:

أكسید األلومنیوم

الماغنیسیوم نیترید الماغنیسیوم نیترید

ورقة عمل

الماغنیسیومكلورید 

:اكتب الصیغ الكیمیائیة لكل من المركبات اآلتیة

الماغنیسیومكلورید 

كالسیوم دھیدروكسی كالسیوم دھیدروكسی



ورقة عمل

:اآلتیةاكتب الصیغ الكیمیائیة لكل من المركبات  :اآلتیةاكتب الصیغ الكیمیائیة لكل من المركبات 

189 

ورقة عمل

اكتب الصیغ الكیمیائیة لكل من المركبات اكتب الصیغ الكیمیائیة لكل من المركبات 
MgCl2: كلورید الماغنیسیوم•
Al2O3: األلومنیومأكسید •

Ca(OH)2:   الكالسیومھیدروكسید •
Mg3N2: نیترید الماغنیسیوم•

189إلى الجدولین صفحة الرجوع : مالحظة



:الصیغة الكیمیائیة الصحیحة لھیدروكسید األلومنیوم ھي

AlOHAlOHAlOHAlOH

Al(OH) Al(OH) 

Al(OH)Al(OH)Al(OH)Al(OH)

Al(OH) Al(OH) 

 189إلى الجدولین صفحة الرجوع : مالحظة

الصیغة الكیمیائیة الصحیحة لھیدروكسید األلومنیوم ھي

AlOHAlOHAlOHAlOH

 Al(OH)2 Al(OH)2 2

1

Al(OH)Al(OH)33Al(OH)Al(OH)33

 Al(OH)2 Al(OH)2 2

3


