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العناصر و المركبات و المخاليط
الثاني



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

كيف تتغير العناصر عندما تكون مركبات؟

يقاِرن خصائص -1
الُمركَّبات بخصائص 
نة ل ِ هاالعناصر الُمكو 

يستقصي-2
خصائص الُمركَّبات 
وخصائص العناصر 

نة لها ِ الُمكو 

المغنسيوم

المعصلبفلز فضي اللون

60ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

كيف تتغير العناصر عندما تكون مركبات؟

يقاِرن خصائص -1
الُمركَّبات بخصائص 
نة ل ِ هاالعناصر الُمكو 

يستقصي-2
خصائص الُمركَّبات 
وخصائص العناصر 

نة لها ِ الُمكو 

النحاس

لونه أحمرصلبفلز
برتقالي

المع

60ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

كيف تتغير العناصر عندما تكون مركبات؟

يقاِرن خصائص -1
الُمركَّبات بخصائص 
نة ل ِ هاالعناصر الُمكو 

يستقصي-2
خصائص الُمركَّبات 
وخصائص العناصر 

نة لها ِ الُمكو 

الخارصين

المعصلبفلز لونه
أبيض مزرق

60ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

كيف تتغير العناصر عندما تكون مركبات؟

يقاِرن خصائص -1
الُمركَّبات بخصائص 
نة ل ِ هاالعناصر الُمكو 

يستقصي-2
خصائص الُمركَّبات 
وخصائص العناصر 

نة لها ِ الُمكو 

خارصيننحاسمغنسيوم

أكسيد خارصينأكسيد نحاسأكسيد مغنسيوم

60ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

كيف تتغير العناصر عندما تكون مركبات؟

يقاِرن خصائص -1
الُمركَّبات بخصائص 
نة ل ِ هاالعناصر الُمكو 

يستقصي-2
خصائص الُمركَّبات 
وخصائص العناصر 

نة لها ِ الُمكو 

ماحتراق المغنسيو
أكسيد المغنسيوم

غير المعأبيض اللونمسحوق



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

كيف تتغير العناصر عندما تكون مركبات؟

يقاِرن خصائص -1
الُمركَّبات بخصائص 
نة ل ِ هاالعناصر الُمكو 

يستقصي-2
خصائص الُمركَّبات 
وخصائص العناصر 

نة لها ِ الُمكو 

احتراق النحاس
أكسيد النحاس

غير المعأسود اللونمسحوق

60ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

كيف تتغير العناصر عندما تكون مركبات؟

يقاِرن خصائص -1
الُمركَّبات بخصائص 
نة ل ِ هاالعناصر الُمكو 

يستقصي-2
خصائص الُمركَّبات 
وخصائص العناصر 

نة لها ِ الُمكو 

أكسيد الخارصين

احتراق الخارصين

غير المعأسود اللونمسحوق

60ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

كيف تتغير العناصر عندما تكون مركبات؟

يقاِرن خصائص -1
الُمركَّبات بخصائص 
نة ل ِ هاالعناصر الُمكو 

يستقصي-2
خصائص الُمركَّبات 
وخصائص العناصر 

نة لها ِ الُمكو 

الخاصية الفلزية–الصالبة –اللمعان –اللون 

االختالف في لون الفلز/ جميعهم فلزات وصلبة والمعة 

يساعد على االشتعال–عديم الرائحة –عديم اللون –غاز 

61ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

كيف تتغير العناصر عندما تكون مركبات؟

يقاِرن خصائص -1
الُمركَّبات بخصائص 
نة ل ِ هاالعناصر الُمكو 

يستقصي-2
خصائص الُمركَّبات 
وخصائص العناصر 

نة لها ِ الُمكو 

( األكسجين+ المغنسيوم ) التفاعل األول 
( األكسجين+ النحاس ) التفاعل الثاني 
(األكسجين+ الخارصين )التفاعل الثالث 

( أكسيد النحاس ) التفاعل الثاني -)أكسيد المغنسيوم ) التفاعل األول 
(أكسيد الخارصين)التفاعل الثالث -

المغنسيوم وعرفنا ذلك من التوهج الناتج من التفاعل وسرعة احتراق 
عنصر المغنسيوم

61ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين،  كيف تتغير العناصر عندما تكون مركبات؟

سريع -غاز 
االشتعال

يساعد –غاز 
على االشتعال 

لين  –صلب 
فضي اللون

سام–غاز 
لونه أصفر مخضر

أسود –صلب 
اللون

عديم اللون –غاز 
عديم الرائحة 

62ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

كيف تتغير العناصر عندما تكون مركبات؟

يقاِرن خصائص -1
الُمركَّبات بخصائص 
نة ل ِ هاالعناصر الُمكو 

يستقصي-2
خصائص الُمركَّبات 
وخصائص العناصر 

نة لها ِ الُمكو 

ثاني أكسيد الكربونكلوريد الصوديومالماء

ثاني أكسيد الكربونكلوريد الصوديومالماء

ال يشتعل وال –سائل 
يساعد على االشتعال

أبيض اللون –صلب 
غير سام

عديم اللون –غاز 
عديم الرائحة

62ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

كيف تتغير العناصر عندما تكون مركبات؟

يقاِرن خصائص -1
الُمركَّبات بخصائص 
نة ل ِ هاالعناصر الُمكو 

يستقصي-2
خصائص الُمركَّبات 
وخصائص العناصر 

نة لها ِ الُمكو 

(األكسجين–الهيدروجين ) التفاعل األول 
(الكلور–الصوديوم ) التفاعل الثاني 
(األكسجين–الكربون ) التفاعل الثالث 

( الماء ) التفاعل األول 
( ملح الطعام ( ) كلوريد الصوديوم ) التفاعل الثاني 

(ثاني أكسيد الكربون ) التفاعل الثالث 

62ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

كيف تتغير العناصر عندما تكون مركبات؟

يقاِرن خصائص -1
الُمركَّبات بخصائص 
نة ل ِ هاالعناصر الُمكو 

يستقصي-2
خصائص الُمركَّبات 
وخصائص العناصر 

نة لها ِ الُمكو 

الصوديوم يتفاعل بشدة –الكلور غاز سام –الهيدروجين يشتعل بفرقعة 
مع الماء

ال توجد مواد ناتجة خطرة والمقارنة يوضحها الجدول السابق

63ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين،  كيف تتغير العناصر عندما تكون مركبات؟

+

الكلور الصوديوم

األكسجين الكربون

كلوريد الصوديوم

ثاني أكسيد الكربون

+

+

64ص 

+



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

ما المخاليط؟

يستقصي -1
خصائص المحاليل

يوضح المقصود -2
بالمخاليط المعلقة

تدفق الماء من فتحات المصفاة إلى الوعاء 

الغربلة

حبوب البازالء

سام تعمل المصفاة على تمرير األجسام التي لها حجم أصغر من فتحاتها وتحتجز األج
التي لها حجم أكبر من فتحاتها

66ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

ما المخاليط؟

يستقصي -1
خصائص المحاليل

يوضح المقصود -2
بالمخاليط المعلقة

الماءمخلوط ألنه لم يحدث تفاعالت كيميائية بين الملح و

(شفاف ) عديم اللون 

طة فصل المخلوط أسهل ألن فصله يحتاج إلى طرق بسي

68-67ص ذاب الملح في الماء



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

ما المخاليط؟

يستقصي -1
خصائص المحاليل

يوضح المقصود -2
بالمخاليط المعلقة

+  الماء ) يمر المحلول 
من ورقة ( الملح 

الترشيح

69ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

ما المخاليط؟

يستقصي -1
خصائص المحاليل

يوضح المقصود -2
بالمخاليط المعلقة

يمر الماء من ورقة 
ل في الترشيح ويتبقى الرم
ورقة الترشيح

69ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

ما المخاليط؟

يستقصي -1
خصائص المحاليل

يوضح المقصود -2
بالمخاليط المعلقة

تنفصل مكونات كل مخلوط 

69ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

ما المخاليط؟

يستقصي -1
خصائص المحاليل

يوضح المقصود -2
بالمخاليط المعلقة

مر المحلول من ورقة الترشيح ولم يُحتجز الملح في ورقة الترشيح

لوط لم تنفصل مكونات المحلول من خالل الترشيح بينما انفصلت مكونات المخ
المعلق

70ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

ما المخاليط؟

يستقصي -1
خصائص المحاليل

يوضح المقصود -2
ء ، هذا المخلوط ليس محلوال ألنه ما زال يمكننا رؤية المسحوق في المابالمخاليط المعلقة

(.مخلوط متجانس ) هذا المخلوط عبارة عن مخلوط معلق 

76ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

ما المخاليط؟

يستقصي -1
خصائص المحاليل

يوضح المقصود -2
بالمخاليط المعلقة

74ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

كيف تتغير العناصر عندما تكون مركبات؟

يقاِرن خصائص -1
الُمركَّبات بخصائص 
نة ل ِ هاالعناصر الُمكو 

يستقصي-2
خصائص الُمركَّبات 
وخصائص العناصر 

نة لها ِ الُمكو 

74ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

ما المخاليط؟

يستقصي -1
خصائص المحاليل

يوضح المقصود -2
ء ، هذا المخلوط ليس محلوال ألنه ما زال يمكننا رؤية المسحوق في المابالمخاليط المعلقة

(.مخلوط متجانس ) هذا المخلوط عبارة عن مخلوط معلق 

76ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

1ما المادة النقية ؟ 

مفهوم يستنتج -1
المادة النقية

يصنف بعض -2
المواد الى مواد 
نقية و مواد غير 

نقية

81ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

1ما المادة النقية ؟ 

مفهوم يستنتج -1
المادة النقية

يصنف بعض -2
المواد الى مواد 
نقية و مواد غير 

نقية

الماء

عصير 
الفواكه

سائل عديم اللون

سائل لونه اصفر

ثاني أكسيد
الكربون

الماء

عصير 
الفواكه

غاز عديم اللون

سائل عديم اللون

سائل لونه اصفر

81ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

1ما المادة النقية ؟ 

مفهوم يستنتج -1
المادة النقية

يصنف بعض -2
المواد الى مواد 
نقية و مواد غير 

نقية

النحاس

قطعة من 
الجرانيت

زيت و ماء

صلب لونه اصفر

جسم صلب 
(ابيض و رمادي) 

سائل
(طبقتين منفصلتين) 

81ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

1ما المادة النقية ؟ 

مفهوم يستنتج -1
المادة النقية

يصنف بعض -2
المواد الى مواد 
نقية و مواد غير 

نقية

ملح 
الطعام
مخلوط

الكبريت 
و الحديد

الحليب

بلورات صلبة
بيضاء
صلب لونه

اصفر و اسود

سائل كثيف 
ابيض اللون

81ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

1ما المادة النقية ؟ 

مفهوم يستنتج -1
المادة النقية

يصنف بعض -2
المواد الى مواد 
نقية و مواد غير 

نقية

تتكون المادة النقية من نوع واحد من الجسيمات المتماثلة 
(عناصر او مركبات) 

تتكون المادة غير النقية من أكثر من نوع من الجسيمات 
(عناصر او مركبات) 

81ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

1ما المادة النقية ؟ 

مفهوم يستنتج -1
المادة النقية

يصنف بعض -2
المواد الى مواد 
نقية و مواد غير 

نقية
كوارتز غير نقي 

بسبب وجود الشوائب
نقي بسبب كوارتز 

عدم وجود 
الشوائب

كوارتز غير نقي 
بسبب وجود 

الشوائب

82ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

1ما المادة النقية ؟ 

مفهوم يستنتج -1
المادة النقية

يصنف بعض -2
المواد الى مواد 
نقية و مواد غير 

نقية

ماء البحر مادة غير نقية ألنه يحتوي امالحا و مواد صلبة ذائبة
الهواء مادة غير نقية ألنه عبارة عن خليط  من الغازات و االتربة

82ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

1ما المادة النقية ؟ 

مفهوم يستنتج -1
المادة النقية

يصنف بعض -2
المواد الى مواد 
نقية و مواد غير 

نقية

82ص 

ماء غير نقي 
بسبب وجود

مادة
صلبة ذائبة

ماء غير نقي 
بسبب وجود 

مركبين 
مختلطين

ماء نقي بسبب 
عدم وجود

الشوائب او
اجسام صلبة



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

2ما المادة النقية ؟ 

يصنف المواد-1
الى مواد نقية و غير 

نقية بناء على 
مخططات جسيماتها

يصنف بعض المواد -2
الى مواد نقية و مواد 

غير نقية

مواد نقية و مواد غير نقية: صنف المواد االتية الى 

الالزمةاألدواتو حدد 83ص 2استعن بالنشاط 
لتنفيذه والمطلوب منك



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

2ما المادة النقية ؟ 

يصنف المواد-1
الى مواد نقية و غير 

نقية بناء على 
مخططات جسيماتها

يصنف بعض المواد -2
الى مواد نقية و مواد 

غير نقية

83ص 

المادة النقية تحتوي على نوع واحد من الجسيمات , ال
(جسيمات متشابهة )

المادة غير النقية تحتوي على نوعين  او اكثر من الجسيمات 
(عناصر او مركبات)



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

2ما المادة النقية ؟ 

يصنف المواد-1
الى مواد نقية و غير 

نقية بناء على 
مخططات جسيماتها

يصنف بعض المواد -2
الى مواد نقية و مواد 

غير نقية

83ص 

(كلوريد الصوديوم) إضافة اليود الى ملح الطعام 

مادة نقية 
(نوع واحد من العناصر)

مادة نقية 
(نوع واحد من المركبات)



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

2ما المادة النقية ؟ 

يصنف المواد -1
الى مواد نقية و غير 

نقية بناء على 
مخططات جسيماتها

يصنف بعض المواد -2
الى مواد نقية و مواد 

غير نقية

ملح الطعام العسلالمياه المعدنيةالعصيرالحليب
84ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

2ما المادة النقية ؟ 

يصنف المواد -1
الى مواد نقية و غير 

نقية بناء على 
مخططات جسيماتها

يصنف بعض المواد -2
الى مواد نقية و مواد 

غير نقية

84ص 

المياه –العسل –العصير –الحليب 
المعدنية

خلو األغذية من المواد الضارة يجعلنا نطلق عليها 
اسم مواد نقية بالرغم من انها تتكون من نوعين

او اكثر من العناصر و المركبات



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

1ما المادة النقية ؟ 

مفهوم يستنتج -1
المادة النقية

يصنف بعض -2
المواد الى مواد 
نقية و مواد غير 

نقية

(ألنه يحتوي على مادة صلبة) ماء غير نقي 

(عنصر او مركب ) نوع واحد فقط 

85ص



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

2ما المادة النقية ؟ 

يصنف المواد -1
الى مواد نقية و غير 

نقية بناء على 
مخططات جسيماتها

يصنف بعض المواد -2
الى مواد نقية و مواد 

غير نقية

وجود الشوائب و المواد الضارة قد يسبب خطرا على 
صحة االنسان

الن إضافة الكلور للماء يقتل البكتيريا الضارة

85ص 



2022الثاني، كانون24اإلثنين، 

بر الوالدين

2ما المادة النقية ؟ 

يصنف المواد-1
الى مواد نقية و غير 

نقية بناء على 
مخططات جسيماتها

يصنف بعض المواد -2
الى مواد نقية و مواد 

غير نقية

85ص 

مادة غير نقية مادة نقية


