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:  في ھذا الدرس ستتعلم أن

..
.تكمل معادالٍت كیمیائیًة وفًقا للنشاط الكیمیائيِّ للعناصر

ة لھا .تختبر بعض التفاعالت الطاردة للطاقة وبعض التفاعالت الماصَّ

في ھذا الدرس ستتعلم أن
د ما إذا كان التفاعل یحدث أم ال• .تحدِّ
ر المعادلة الكیمیائیة الموزونة وتفھمھا• .تفسِّ ر المعادلة الكیمیائیة الموزونة وتفھمھا• .تفسِّ
تكمل معادالٍت كیمیائیًة وفًقا للنشاط الكیمیائيِّ للعناصر•
ة لھا• تختبر بعض التفاعالت الطاردة للطاقة وبعض التفاعالت الماصَّ
ح قانون حفظ الكتلة• .توضِّ



.العنصر بخصائص یحتفظ 
مراجعة المفردات

المفردات

المتفاعالت  التفاعل
الكیمیائيُّ الكیمیائيُّ 

التفاعل الطارد 
للحرارة

 المادة في جزءٍ  صغرأ :الذرة
مراجعة المفردات

المفردات

المفردات 
الجدیدة

التفاعل الماصُّ 
للحرارة

النواتج

التفاعل
الكیمیائيُّ الكیمیائيُّ 



التغیُّر الفیزیائيُّ والتغیُّر الكیمیائيُّ 

:التغیُّر الكیمیائيُّ  
ٌر   أخرى مادةٌ ینتج عنھ تغیُّ ٌر   أخرى مادةٌ ینتج عنھ تغیُّ

تختلف في خصائصھا عن 
ة  .األصلیةالمادَّ

ٌر كیمیائيٌّ  تغیُّ
.التغیُّر الكیمیائيُّ العملیة التي ُتنتج : الكیمیائيُّ التفاعل 

التغیُّر الفیزیائيُّ والتغیُّر الكیمیائيُّ 

:التغیُّر الفیزیائيُّ :التغیُّر الفیزیائيُّ 
ٌر في الخصائص   تغیُّ

الفیزیائّیة للمادة كالحجم، 
.والشكل، والحالة

ٌر فیزیائيٌّ  تغیُّ

التفاعل  



التفاعالت الكیمیائیة
.تحدث التفاعالت الكیمیائّیة عندما تّتحد الموادُّ إلنتاج موادَّ جدیدةٍ 

.تساعد الحواسُّ على تحدید التفاعالت الكیمیائیة في البیئة المحیطة.تساعد الحواسُّ على تحدید التفاعالت الكیمیائیة في البیئة المحیطة

ق : التذوُّ
طعم الحلیب الالذع یدلُّ على 

.تفاعٍل كیمیائيٍ 

: السمع
صوت اشتعال الشُّعلة حدث 

.نتیجة التفاعل الكیمیائيّ 

التفاعالت الكیمیائیة
تحدث التفاعالت الكیمیائّیة عندما تّتحد الموادُّ إلنتاج موادَّ جدیدةٍ •
تساعد الحواسُّ على تحدید التفاعالت الكیمیائیة في البیئة المحیطة• تساعد الحواسُّ على تحدید التفاعالت الكیمیائیة في البیئة المحیطة•

: البصر
عندما تشاھد حشرة ًمضیئًة 

.فإنك ترى تفاعًال كیمیائًیا

: الشمُّ واللمس
رائحة الدخان وحرارة اللھب 

.تدل على تفاعل كیمیائي



المعادلة الكیمیائیة

.ھي تعبیٌر بالكلمات أو بالرموز عن التفاعل الكیمیائي

ة الموادَّ المتفاعلة والموادَّ الناتجة وخصائص كٍل مادٍة فیھا ح المعادلة الكیمیائیَّ .توضِّ

.الموادُّ الموجودة البادئة للّتفاعل

المعادلة الكیمیائیة

ھي تعبیٌر بالكلمات أو بالرموز عن التفاعل الكیمیائي•

ة الموادَّ المتفاعلة والموادَّ الناتجة وخصائص كٍل مادٍة فیھا• ح المعادلة الكیمیائیَّ توضِّ

الموادُّ الموجودة البادئة للّتفاعل: المتفاعالت•

.الموادُّ التي َتنُتج عن الّتفاعل: النواتج•
 



المعادلة الكیمیائیة

.  ُتكتب من الیمین إلى الیسار: اللفظیَّة.معادالٌت لفظیٌة تعبر عن تفاعالٍت كیمیائیٍة في البیت
.ُتكتب من الیسار إلى الیمین: والرمزیَّة .معادالٌت لفظیٌة تعبر عن تفاعالٍت كیمیائیٍة في البیت

مادة صلبة بیضاء       
حرارة

ثاني أكسید الكربون+ ماء + الصودیوم  أسیتات              

                       

نواتج

.ُتكتب من الیسار إلى الیمین: والرمزیَّة

ثاني أكسید الكربون+ ماء + الصودیوم  أسیتات              

CH3COOH  +  NaHCO3 CH3COONa + H

متفاعالت

المعادلة الكیمیائیة
:أمثلة

معادالٌت لفظیٌة تعبر عن تفاعالٍت كیمیائیٍة في البیت• معادالٌت لفظیٌة تعبر عن تفاعالٍت كیمیائیٍة في البیت•
مادة صلبة بیضاء       + خل                                غاز + صودا الخبز 
حرارة+ أكسجین                              غاز + غاز الطھي  

.معادالٌت تستخدم أسماًء كیمیائیةً •
):لفظیةٌ (بالكلمات  

              الھیدرروجینیةكربونات الصودیوم +  األسیتیكحمض 

                  

              الھیدرروجینیةكربونات الصودیوم +  األسیتیكحمض 

:بالرموز والصیغ
COONa + H2O  +  CO2

نواتج متفاعالت



المعادلة الكیمیائیة

دالالت الرموز في المعادالت الكیمیائیة

الذرات وتعبِّر عن عدد ذرات كل عنصر في 

من ذرتي ھیدروجین من ذرتي ھیدروجین 

المعادلة الكیمیائیة

:  األرقام السفلیَّة:  األرقام السفلیَّة
ھي األرقام الصغیرة الواردة على یمین 

الذرات وتعبِّر عن عدد ذرات كل عنصر في 
.المركب

:مثًال 
ب  ن المركَّ من ذرتي ھیدروجین  H2SO4یتكوَّ ب  ن المركَّ Hیتكوَّ SO  من ذرتي ھیدروجین

.وذرة كبریت وأربع ذرات أكسجین







نشاط
؟ 

...............................................................................................
سلسلة    حدد من الجدول الدوري المجموعة التي ینتمي إلیھا العناصر الثالثة األكثر نشاًطا في

....................................................................................
ما العناصر التي یمكن أن یحلَّ محلھا النحاس في محالیلھا؟

..............................................................................................
).إن أمكن وال یشترط الوزن).إن أمكن وال یشترط الوزن

                                                                            Mg + HCl
                                                                          Al + MgCl2

                                                                            Ca + Al2O3   

نشاط
؟ H2Oفي المركب   2 عالم یدل الرقم السفلي -1
    ...............................................................................................
حدد من الجدول الدوري المجموعة التي ینتمي إلیھا العناصر الثالثة األكثر نشاًطا في -2
..................................................................................... النشاط    
ما العناصر التي یمكن أن یحلَّ محلھا النحاس في محالیلھا؟ -3
    ..............................................................................................
إن أمكن وال یشترط الوزن( أكمل المعادالت اآلتیة  -4  إن أمكن وال یشترط الوزن( أكمل المعادالت اآلتیة  -4 

                                                                            
                                                                           

                                                                            



نشاط

).الماء
حدد من الجدول الدوري المجموعة التي ینتمي إلیھا العناصر الثالثة األكثر نشاًطا في سلسلة  حدد من الجدول الدوري المجموعة التي ینتمي إلیھا العناصر الثالثة األكثر نشاًطا في سلسلة  

ما العناصر التي یمكن أن یحلَّ محلھا النحاس في محالیلھا؟

).إن أمكن وال یشترط الوزن).إن أمكن وال یشترط الوزن
MgCl        Mg + HCl
Al + MgCl2  ال یتم      

Ca + Al2O3 CaO         

نشاط
؟ H2Oفي المركب   2عالم یدل الرقم السفلي -1
الماء(على عدد ذرات الھیدروجین في المركب     

حدد من الجدول الدوري المجموعة التي ینتمي إلیھا العناصر الثالثة األكثر نشاًطا في سلسلة   حدد من الجدول الدوري المجموعة التي ینتمي إلیھا العناصر الثالثة األكثر نشاًطا في سلسلة   -2
.المجموعة األولى. النشاط    
ما العناصر التي یمكن أن یحلَّ محلھا النحاس في محالیلھا؟ -3
.الزئبق، والفضة، والبالتین، والذھب    
إن أمكن وال یشترط الوزن( أكمل المعادالت اآلتیة  -4 إن أمكن وال یشترط الوزن( أكمل المعادالت اآلتیة  -4

                                          MgCl2 + H2

ال یتم                                                    
CaO + Al                                                       



الكتلة في التفاعالت الكیمیائیة

.ال ُیستحدث شيء أو یفنى في أثناء التفاعالت الكیمیائیة

ن عدد الذرات ونوعھا یجب أن یكون متساوًیا في 

:قانون حفظ الكتلة
:وینص على أنَّھ الفوازیھوضعھ العالم الفرنسي 

الكتلة في التفاعالت الكیمیائیة

:وینص على أنَّھ الفوازیھوضعھ العالم الفرنسي 
ال ُیستحدث شيء أو یفنى في أثناء التفاعالت الكیمیائیة 

:وبحسب ھذا القانون یجب أن تكون
.كتلة المواد المتفاعلة مساویًة لكتلة المواد الناتجة 

:وھذا یعني
ن عدد الذرات ونوعھا یجب أن یكون متساوًیا في أ   
)تأمل الشكل. (المتفاعالت والنواتج   



.عندما یتساوى عدد الذرات من كل نوع في المتفاعالت والنواتج

الكتلة في التفاعالت الكیمیائیة

Ca   + MgCl2

على جانبي السھم وكذلك متساویٍة ألن عدد ذرات البوتاسیوم غیر 

K  + Na2O                            KK  + Na2O                            K
عدد الذرات من كل نوع على جانبي السھم یتساوى 

:فتصبح كما یليالسفلیة كي ال یتغیر نوع المركب، 
2K + Na2O                            K

:موازنة المعادلة الكیمیائیة
.تتم موازنة المعادلة لمراعاة قانون حفظ المادة•
عندما یتساوى عدد الذرات من كل نوع في المتفاعالت والنواتجموزونًة تكون المعادلة •

موزونةٌ 

الكتلة في التفاعالت الكیمیائیة

.موزونةٌ المعادلة التالیة :  مثال 
CaCl2 +   Mg

ألن عدد ذرات البوتاسیوم غیر موزونٍة غیر بینما المعادلة التالیة 
. الصودیوم

O                            K2O  +  Na   O                            K2O  +  Na   
یتساوى بحیث الصیغة؛ قبل أرقاٍم یجب إضافة  ولموازنتھا
السفلیة كي ال یتغیر نوع المركب، من األرقام أي رقٍم  تغییرعدم مع مراعاة 

O                            K2O  + 2Na 



الكتلة في التفاعالت الكیمیائیة

CH4 + O2    CH4 + O2    

CH4 + O2 

CH4 + 2O2   CH4 + 2O2   

الكتلة في التفاعالت الكیمیائیة

CO2 + H2O

:موازنة المعادلة الكیمیائیة
             

                                         CO2 + H2O
                                                 

                                         CO2 + 2H2O
                                                           

CO2 + 2H2O

                                         

CO2 + 2H2O

                



نشاط

                                 Na + AlCl3
KBr + Cl2

                                 Fe2O3 + CO                Fe

نشاط

:زن كًال من المعادالت اآلتیة

NaCl + Al  
                               KCl + Br2

+ CO                Fe3O4 + CO2



نشاط

                             3Na + AlCl3
2KBr + Cl2

                             3Fe2O3 + CO                

نشاط

:زن كًال من المعادالت اآلتیة

3NaCl + Al 
                               2KCl + Br2

+ CO                2Fe3O4 + CO2



في التفاعالت الكیمیائیة

.الروابط بین المتفاعالت طاقتھا أقل من طاقة الروابط بین النواتج

2H2O+     طاقة            2H2O+     طاقة           

.الّطاقة الممتصة تكون ضوئّیة أو حرارّیة أو صوتّیة أو كھربائّیة

في التفاعالت الكیمیائیةالطّاقة 

:التفاعل الماّص للّطاقة
.تكون فیھ المتفاعالت أكثر استقراًرا من النواتج• .تكون فیھ المتفاعالت أكثر استقراًرا من النواتج•
الروابط بین المتفاعالت طاقتھا أقل من طاقة الروابط بین النواتج•
).انظر المعادلة(ُتكتب الطاقة مع المتفاعالت •

   O2     +2H2           O2     +2H2           

الّطاقة الممتصة تكون ضوئّیة أو حرارّیة أو صوتّیة أو كھربائّیة•



في التفاعالت الكیمیائیة

.الروابط بین المتفاعالت طاقتھا أكبر من طاقة الروابط بین النواتج

 O2     +2H2
رة تكون ضوئّیة أو حرارّیة أو صوتّیة رة تكون ضوئّیة أو حرارّیة أو صوتّیة.الّطاقة المتحرِّ الّطاقة المتحرِّ

.قد یكون تحریر الّطاقة سریًعا كتفاعالت االحتراق وقد یكون بطیًئا كتفاعل تكوین الصدأ

في التفاعالت الكیمیائیةالطّاقة 

:التفاعل الّطارد للطاقة
.تكون فیھ المتفاعالت أقل استقراًرا من النواتج• .تكون فیھ المتفاعالت أقل استقراًرا من النواتج•
الروابط بین المتفاعالت طاقتھا أكبر من طاقة الروابط بین النواتج•
).انظر المعادلة(تكتب الّطاقة مع النواتج •

     +   2H2Oطاقة
رة تكون ضوئّیة أو حرارّیة أو صوتّیة• رة تكون ضوئّیة أو حرارّیة أو صوتّیةالّطاقة المتحرِّ الّطاقة المتحرِّ
قد یكون تحریر الّطاقة سریًعا كتفاعالت االحتراق وقد یكون بطیًئا كتفاعل تكوین الصدأ•



ما الذي یجب موازنتھ في المعادلة الكیمیائیة؟
الجزیئاتالجزیئات  الجزیئاتالجزیئات  

المركباتالمركبات

الذراتالذرات

المركباتالمركبات

ما الذي یجب موازنتھ في المعادلة الكیمیائیة؟

2

1

2

3



أم ال، ولماذا؟
    Ca  +  Cl2  

Zn  +  Ag2S                       ZnS  +  Ag      
على أن تفاعًال كیمیائًیا قد حدث

مراجعة الدرس

.على أن تفاعًال كیمیائًیا قد حدث
توقع ما إذا كانت المعادالت الكیمیائیة أدناه یحدث فیھا تفاعل أم ال باالستعانة بسلسلة 

.النشاط، ثم أكمل المعادالت التي تحدث فیھا تفاعالت موزونة
   Na  + MgSO4  

   K  +  FeCl3   
   +  HCl Zn       +  HCl Zn    
   Cr  +  NaCl  

باألشجار والنباتات قبل مقارنًة أصغر حیًزا ویشغل 
.  كیف یمكن تفسیر ذلك وفق قانون حفظ المادة

أم ال، ولماذا؟موزونًة حدد ما إذا كانت المعادالت اآلتیة  -1
                                                    CaCl2

                                      S                       ZnS  +  Ag      
على أن تفاعًال كیمیائًیا قد حدث

مراجعة الدرس

على أن تفاعًال كیمیائًیا قد حدثتدلُّ التي صف الدالئل  -2
توقع ما إذا كانت المعادالت الكیمیائیة أدناه یحدث فیھا تفاعل أم ال باالستعانة بسلسلة  -3

النشاط، ثم أكمل المعادالت التي تحدث فیھا تفاعالت موزونة    
                                                         

                                                    
                                              

                                                     
أقلّ كتلًة، حرائق الغابات تخلِّفھ یكون الرماد الذي  -4

كیف یمكن تفسیر ذلك وفق قانون حفظ المادة. احتراقھا   



مراجعة الدرسمراجعة الدرس


