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المركبات والتغيرات الكيميائية
العلوم:المادة العلوم:المادة

الجزء الثاني–االبتدائي الخامس الصف 
90صفحة 



الدرسمفردات 

الــمــركب  

التغّیر الكیمیائي

المواد المتفاعلة

1

2

المواد المتفاعلة3

المواد الناتجة

الرواسب                        

3

4

5



أھداف الدرس

م�ن خ��الل  الص�ور تعریًف�ا علمًی��ا )  المرك��ب، التغّی�ر الكیمی�ائي( اس�تنتاج  تعری�ف المف�ردات  
.صحیًحا

1

2

الطالبة بعد دراستك لھذا العرض / یتوقع منك عزیزي الطالب 
: التقدیمي وتنفیذ أنشطتھ أن تكون قادًرا على

الكیمیائی�ة ت المعادالفي التغّیر الكیمیائي وفق المواد المتفاعلة والمواد الناتجة  التمییز بین  
.بشكل صحیحالمحددة 

م�دعًما ذل�ك الكیمیائي ف�ي البیئ�ة وف�ق الص�ور المعروض�ة رالتغیّ  دالئل  حدوث بعض مناقشة
.بتفسیرات علمیة صحیحة

3



أْنظُُر َوأَتَساَءلُ 

یدمر الصدأ ھیكل السیارة؛ فالماء واألكسجین في الھواء یؤدیان إلى صدأ 
الحدید في ھذه السیارة



:لتصل إلى تعریف المركب اتبع اآلتي

:العبارتین اآلتیتینتأمل 
.یرتبط الكربون مع األكسجین لتكوین ثاني أكسید الكربون1.
.بوجود الماء) الصدأ أو التآكل ( یرتبط الحدید مع األكسجین لتكوین أكسید الحدید 2.

ما الشيء المشترك بین ھاتین العبارتین؟       

ما المركبات؟

ما الشيء المشترك بین ھاتین العبارتین؟       

مادة تنتج عن اتحاد كیمیائي بین عنصرین أو أكثر لھا صفات تختلف عن   : المركب ھو 
).لى الصوت إاستمع ( صفات العناصر المكونة لھا 



.شاھد تكون مركب ملح الطعام من خالل مقطع الفیدیو اآلتي  1



األسماُء والرموُز الكیمیائیةُ 



الخصائص 
  

التغیرات الكیمیائي

التعریف

:كي تصل إلى تعریِف التغّیر الكیمیائي نفذ النشاط اآلتي

، الكیمیائيالتغّیر في الجدول التالي تعریف أكتب  94بالرجوع إلى الكتاب المدرسي صفحة 
.وحدد األمثلة والالأمثلة بوضع  خط أسفل اإلجابة الصحیحة

التعریف

التغیر الكیمیائي

الالأمثلة 
اختر الالأمثلة المناسبة وضع علیھا دائرة

 - انصھار الجلید  - صدأ الحدید 
التبخر

–ھضــم الطــعام –حرق األشجار 

اتحاد األكسجین مع الھیدروجین

األمثلة
اختر األمثلة المناسبة وضع علیھا دائرة

التبخر -انصھار الجلید  - صدأ الحدید 

–ھضــم الطـــعام  - حرق األشجار 

اتحاد األكسجین مع الھیدروجین

الالأمثلة 
أسفلھا خطاختر الالأمثلة المناسبة وضع 

التبخر - انصھار الجلید  - صدأ الحدید 

اتحاد األكسجین مع –ھضــم الطــعام –حرق األشجار 

الھیدروجین

األمثلة
أسفلھا خطاختر األمثلة المناسبة وضع 

التبخر - انصھار الجلید  - الحدید صدأ         

اتحاد األكسجین –ھضــم الطـــعام  -حرق األشجار 

مع الھیدروجین

التغیر الكیمیائي

یقصد بالالأمثلة االجابات التي ال تمثل
تغّیًرا كیمیائیا  



الخصائص 
  

التغیرات الكیمیائي

التعریف

م الذاتيیالتقی
.تحقق من إجابتك 

التعریف
كیمیائي بین عنصرین أو  مادة تنتج عن إتحاد   
والمركبات لھا صفات تختلف عن صفات . أكثر

.العناصر المكونة لھا 

التغیر الكیمیائي

الالأمثلة 
اختر الالأمثلة المناسبة وضع علیھا دائرة

 - انصھار الجلید  - صدأ الحدید 
التبخر

–ھضــم الطــعام –حرق األشجار 

اتحاد األكسجین مع الھیدروجین

األمثلة
اختر األمثلة المناسبة وضع علیھا دائرة

التبخر -انصھار الجلید  - صدأ الحدید 

–ھضــم الطـــعام  - حرق األشجار 

اتحاد األكسجین مع الھیدروجین

الالأمثلة 
أسفلھا خطاختر الالأمثلة المناسبة وضع 

التبخر - انصھار الجلید  - صدأ الحدید 

اتحاد األكسجین مع –ھضــم الطــعام –حرق األشجار 

الھیدروجین

األمثلة
أسفلھا خطاختر األمثلة المناسبة وضع 

التبخر - انصھار الجلید  - الحدید صدأ         

اتحاد األكسجین –ھضــم الطـــعام  -حرق األشجار 

مع الھیدروجین

التغیر الكیمیائي

یقصد بالالأمثلة االجابات التي ال تمثل
تغّیًرا كیمیائیا  



عّرف المركب ؟ 1

2

أسئلة

التغّیر الكیمیائي؟لمفھوم وصًفا صحیًحا أي العبارات التالیة تعتبر 

ارتب��اط ال��ذرات مًع��ا 
إلنت��اج م��واد جدی��دة،  ارتب��اط ال��ذرات مًع��ا 

123

ارتب���اط ال���ذرات مًع���ا 
م���واد جدی���دة، إلنت���اج 

ھل ُیعتبر تفاعل محلول الخل مع مسحوق الخبز تفاعًال كیمیائًیا ؟ فسر ذلك4

إلنت��اج م��واد جدی��دة، 
تختل���ف ف���ي ص���فاتھا 
ع���ن ص���فات الم���واد 

.األصلیة المكونة لھا

ارتب��اط ال��ذرات مًع��ا 
وال ین��تج عن��ھ م��واد 

.جدیدة

م���واد جدی���دة، إلنت���اج 
ص�����فاتھا تش�����ابھ ف�����ي 

األص����������لیة الم����������واد 
.المكونة لھا

حرق الخشب . ذوبان الملح  ج. انصھار الجلید  ب. أي التغّیرات التالیة تغیراً كیمیائًیا؟        أ 3



. المرك��ب عب��ارة ع��ن م��ادة تن��تج ع��ن اتح��اد كیمی��ائي ب��ین عنص��رین أو أكث��ر
.والمركبات لھا صفات تختلف عن صفات العناصر المكونة لھا 1

2

التقییم الذاتي

.التغّیر الكیمیائي ھولمفھوم الوصف الصحیح 

ارتب�����اط ال�����ذرات مًع�����ا 
2

نعم ُیعتبر تفاعل محلول الخل مع مسحوق الخبز  تفاعًال كیمیائًیا ألنھ ینتج مواد جدیدة 4
تختلف في صفاتھا عن المواد األصلیة وھي ماء وثاني أكسید الكربون وخالت الصودیوم

إلنت�����اج م�����واد جدی�����دة، 
تختل��ف ف��ي ص��فاتھا ع��ن 
الم��واد األص��لیة المكون��ة 

.لھا

)حرق الخشب  . ج(  ھو    التغّیر الكیمیائي    3



المعادالت الكیمیائیة



نشاط 
:اآلتيالمواد المتفاعلة والمواد الناتجة في الجدول تأملھا ثم أكتب أمامك معادالت كیمیائیة 

  
المواد الناتجةالمواد المتفاعلةالمعادلة

1
أكسجین                ماء+ ھیدروجین  

  
H 2 + O 2 2 H 2 O

  

الحدیدأكسجین             أكسید +   حدید        الحدیدأكسجین             أكسید +   حدید   2

    ثاني أكسید الكربونمسحوق الخبز             +  خل    3

    أكسجین                 أكسید الصودیوم+   صودیوم  4



التقییم الذاتي
:قارن إجابتك باإلجابة اآلتیة

  
المواد الناتجةالمواد المتفاعلةالمعادلة

1
أكسجین                ماء+ ھیدروجین  

  
H 2 + O 2 2 H 2 O

  ھیدروجین
 مـــاءأكسجــیــن

أكسید الحدیدأكسجین             +   حدید   2
أكسید الحدیدأكسجین             +   حدید   2 أكسید الحدیدحــدیــد  

 أكسید الحدیدأكسجین

ثاني أكسید الكربون             الخبز  مسحوق+  خل    3
خـــــــــل 

 ثاني أكسید الكربونمسحوق الخبز

أكسجین                 أكسید الصودیوم+   صودیوم  4
صودیوم 
 أكسید الصودیوم أكسجین



:حدد دالئل حدوث التغّیر الكیمیائي في الصوِر التالیة

نشاط

؟ ر الكیمیائيَّ كیَف أستدل على حدوِث التغیَّ



التقییم الذاتي



دالئل حدوث التغّیر الكیمیائي

تغّیر اللون) 1

إزالة البریق) 2

تصاعد غازات) 3

تكوین الرّواسب) 4

تحریر الطاقة) 5



.  من القصِة التالیة حدد دالئل حدوث التغّیر الكیمیائي وفًقا لألحداث

نشاط 

طلب��ت ك��وثر م��ن أمھ��ا ص��ناعَة كعك��ٍة بمناس��بِة عی��د م��یالد اختھ��ا ری��م، فلّب��ت األم رغب��َة ابنتھ��ا ك��وثر 

فصنعت الكعكة ووضعتھا في الفرِن وخالل ذلك ذھبت األُم وجلست مع ابنتیھا في صالِة المن�زِل وبع�د 

فترٍة زمنی�ٍة ش�ّمت األُم رائح�ًة م�ن المط�بخ وذھب�ت مس�رعًة وكان�ت المفاج�أة احت�راُق الكعك�ة وتح�ول 

وف�ي النھای�ِة ت�م االحتف�ال بإش�عال ش�معٍة وُض�عت ف�ي . لونھا إلى اللوِن األسود وتصاعَد ال�دخان منھ�ا

.كعكٍة أخرى تم شراؤھا من المخبِز المجاور للمنزل 

       2(

       3(

       4(

1(



التقییم الذاتي

طلب��ت ك��وثر م��ن أمھ��ا ص��ناعَة كعك��ٍة بمناس��بِة عی��د م��یالد اختھ��ا ری��م، فلّب��ت األم رغب��َة ابنتھ��ا ك��وثر 

فصنعت الكعكة ووضعتھا في الفرِن وخالل ذلك ذھبت األُم وجلست مع ابنتیھا في صالِة المن�زِل وبع�د 

فترٍة زمنی�ٍة ش�ّمت األُم رائح�ًة م�ن المط�بخ وذھب�ت مس�رعًة وكان�ت المفاج�أة احت�راُق الكعك�ة وتح�ول 

وف�ي النھای�ِة ت�م االحتف�ال بإش�عال ش�معٍة وُض�عت ف�ي . لونھا إلى اللوِن األسود وتصاعَد ال�دخان منھ�ا

.كعكٍة أخرى تم شراؤھا من المخبِز المجاور للمنزل 

تغیر لون الكعكة إلى اللون األسود) 2

رائحة إحتراق الكعكة) 1       

)  غاز ( تصاعد دخان ) 3     

)تحریر طاقة على شكل ضوء أو حرارة( إشعال شمعة ) 4       



إثراءإثراء

أنظر الشریحة التالیةأنظر الشریحة التالیة



شاركنا في حل بعض القضایا الحیاتیة

.اقرأ معاییر عملك قبل أن تبدأ بالنشاط

المعاییر المجال

.تحدید المشكلة بدقة

مي
ادی

ألك
ز ا

جا
إلن

ا
مي

ادی
ألك

ز ا
جا

إلن
ا

 "
ة 

لمی
الع

دة 
لما

ا
"

.إیجاد بدائل لحل المشكلة

.اختیار الحل العلمي األمثل والمناسب

"القدرة على التعلم الذاتي "   عند حل المشكلة معلومات الدرس االستفادة من 



------------------------------------------------------------------------ تحـدید   
المشكلة

شاركنا في حل بعض القضایا الحیاتیة
 حول إنشاء مظلة في الساحة الخلفیة بإحدى المدارس االبتدائیة بمملكة البحرین مقترح قدم المجلس الطالبي / س

صدأ  عنھ والرطوبة وینتج یتفاعل الحدید مع األكسجین قد إال أنھ ؛ على أعمدة مصنوعة من الحدید بالمدرسة مثبتة 
.   بشكل علمي في حل ھذه المشكلة الحدید، فكر 

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

خطوات  
نح�����������و 

الحل

  
الحـــل



تسبب الرطوبة واألكسجین صدأ لألعمدة المصنوعة من الحدید تحـدید   
المشكلة

إثـــراءالتقییم الذاتي

 حول إنشاء مظلة في الساحة الخلفیة بإحدى المدارس االبتدائیة بمملكة البحرین مقترح قدم المجلس الطالبي / س
صدأ  عنھ والرطوبة وینتج یتفاعل الحدید مع األكسجین قد إال أنھ ؛ على أعمدة مصنوعة من الحدید بالمدرسة مثبتة 

.   بشكل علمي في حل ھذه المشكلة الحدید، فكر 

جمیع الحلول ممكنة وتغلیف األعمدة بمادة اسفنجیة وجلدیة قد  یكون مكلف مادًیا ویتلف مع 
مرور الزمن فالحل األمثل ھو طالء األعمدة بمادة عازلة مع صباغة دوریة

تغلیف األعمدة بمادة بالستیكیة وأسفنجیة. 1
.طــالء األعـــمدة بمـــادة عــــازلة. 2

خطوات  
نح�����������و 

الحل

  
الحـــل



لم یتحقق
تحقق بدرجة 

متوسطة
تحقق بدرجة 

عالیة المعاییر المجال

.تحدید المشكلة بدقة

مي
ادی

ألك
ز ا

جا
إلن

ا
 "

ة 
لمی

الع
دة 

لما
ا

.إیجاد بدائل لحل المشكلة

بجانب مستوى تحقیقك للمعاییر  ضع عالمة  التقییم الذاتي

مي
ادی

ألك
ز ا

جا
إلن

ا
ة 

لمی
الع

دة 
لما

ا
.اختیار الحل العلمي األمثل والمناسب"

ف��ي تع��دیل الم��ادة العلمی��ة  االس��تفادة م��ن 
"القدرة على التعلم الذاتي " التعلم 



استمتع بالمطویة التعلیمیة

األولى المحطة  

تعّرف مفھومي المركب أن : ھدفك
.والتغّیر الكیمیائي

  
  

    

المحطة الثالثة 
المرحل�ة األخی�رة ی�ا ع�الم الكیمی�اء ھذه 

!!!العبقري 

 دالئ��ل  ح��دوث بع��ضأن تن��اقش : ھ��دفك
التغیرالكیمیائي ف�ي البیئ�ة وف�ق الص�ور 

: التالیة
حدد دالئل ح�دوث التغی�ر الكیمی�ائي / س

:للصور التالیة

مرحبا بك یا عالم الكیمیاء في مھمة 
:محطات 3جدیدة وھي مكونة من 

المحطة  الثانیة

تمیز بین المواد المتفاعلة والمواد أن : ھدفك
:الناتجة في التغیر الكیمیائي وفق الجدول التالي

  

المواد المواد المعادلة     
:  عرف المركب. 1  

 --------------------------------
 --------------------------------

مستفیداً من تعریف التغّیر . 2
الكیمیائي  فسر لماذا یعد تفاعل 
األقراص المضادة للحموضة مع 

الماء تغیًرا كیمیائًیا؟

 --------------------------------
 --------------------------------

  
  

:للصور التالیة
  

  )1)                (2)            (3(
  
   

  
:حدد نوع المخلوط في الجدول التالي/ س   

  
   

المواد المعادلة
المتفاعلة

المواد 
الناتجة

    أكسجین             أكسید الحدید +   حدید   

H 2  + O 2                 H 2 O    

    كلورید الصودیومصودیوم              +كلور 



استمتع بالمطویة التعلیمیة

األولى المحطة  

تعّرف مفھومي المركب أن : ھدفك
.والتغیر الكیمیائي

    
نقی���ة م���ادة : ع���رف المرك���ب. 1 

. تت����ألف م����ن عنص����رین أو أكث����ر
والمركبات لھا صفات تختل�ف ع�ن 

مرحبا بك یا عالم الكیمیاء في مھمة 
:محطات 3جدیدة وھي مكونة من 

المحطة  الثانیة

تمیز بین المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في أن : ھدفك
:التغیر الكیمیائي وفق الجدول التالي

  

المواد الناتجةالمواد المعادلة

المحطة الثالثة 
المرحل���ة األخی���رة ی���ا ع���الم الكیمی���اء  

!!!العبقري 

 دالئ��ل  ح��دوث بع��ضأن تن��اقش : ھ��دفك
التغیرالكیمیائي ف�ي البیئ�ة وف�ق الص�ور 

: التالیة
والمركبات لھا صفات تختل�ف ع�ن 

.صفات العناصر المكونة لھا

مستفیداً من تعریف التغّیر . 2
الكیمیائي  فسر لماذا یعد تفاعل 
األقراص المضادة للحموضة مع 

الماء تغیًرا كیمیائًیا؟
یع����د تفاع����ل األق����راص المض����ادة 
للحموضة مع الماء تغیراً كیمیائی�اً 
آلنھ تتكون فقاعات م�ن غ�از ث�اني 

)تصاعد الغازات ( الكربونأكسید 
  

  
:حدد نوع المخلوط في الجدول التالي/ س   

  
   

المواد المعادلة
المواد الناتجةالمتفاعلة

 حدیدأكسجین             أكسید الحدید +   حدید   
اكسجین

أكسید الحدید  

H 2  + O 2                 H 2 O  H2
و

O2

H2O

كلورید الصودیومصودیوم              +كلور 
كلور  

صودیوم و
  

كلورید 
  الصودیوم

  
إزالة البریق) 1

عبارة عن مادة ( تكوین الرواسب ) 2
صلبة تتكون نتیجة التفاعل الكیمیائي 

.بین مكونات محلولین مختلفین

تحریر الطاقة على شكل ضوء أو ) 3
حرارة

  
   


