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كيف تؤثر بنية الذرة في خصائصها؟
يتوقــع مــن الطلبــة بعــد دراســة هــذه الوحــدة المتمازجــة ،والتفاعــل مــع أ�نشــطتها أ�ن يكونــوا قادريــن علــى
ممارســة عمليــات العلــم المختلفــة للتوصــل إ�لــى المعرفــة ،ودراســة خصائــص بعــض العناصــر وتوظيفهــا فــي
مجــالات الحيــاة المختلفــة ،مــن خــلال تحقيــق ال�آتــي:

تتبع جهود العلماء في تطوير التفكير العلمي ،وتسلسل المعرفة الكيميائية في مجال تركيب المادة.
التوصل �إلى بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية للعناصر ( )Si ،S ،Caعملياً.
توظيف مصادر المعلومات المختلفة لل ّربط بين الخصائص الكيميائية للعناصر واستخداماتها،
وبعض طرق استخلاصها من خاماتها الطبيعية.

1-1

بِنية ال ّذ ّرة

منذ �آلاف السنين وال�إ نسان يبحث عن مك ّونات المادة ،ويحاول �إنتاج المادة بطرقه الخاصة.
فمــن �أبــرز مــن اقتــرح نمــاذج ل ِبنيــة المــادة؟ وكيــف �أســهم ذلــك فــي اكتشــاف مك ّونــات الـ ّذ ّرة؟ ومــا �أهــم
وصــل لذلــك؟
الخطــوات التــي اعتمدهــا العلمــاء فــي التّ ُّ
( :)1–1–1خطوات العلماء في التوصل إ�لى المعرفة العلمية:
�أســهم كثيــر مــن العلمــاء فــي تطويــر التفكيــر العلمــي ،وت�أســيس دور التجريــب فــي بنــاء المعرفــة عــن
المــادة ،ومك ّوناتهــا ،وســلوكها ،فقــد خطــى كثيــر مــن العلمــاء خطــوات منظمــة تســمى خطــوات المنهــج
العلمــي ،و�أهــم هــذه الخطــوات:
 -١المشــاهدة المباشــرة �أو غيــر المباشــرة باســتخدام �أدوات و�أجهــزة لجمــع المعلومــات حــول ظاهــرة
�أومشــكلة.
 -٢طرح تساؤلات حول ظاهرة �أو مشكلة.
 -٣وضع فرضيات وحلول تجمع من خلالها معلومات.
 -٤الربط بين المعلومات وصياغة علاقات مختلفة.
 -٥التوصل �إلى �أشكال المعرفة (حقائق ،تعميمات ،قوانين ،نظريات.)...
ف �إلى منهج هؤلاء العلماء في التعرف �إلى بنية الذرة ،نَ ِّف ِذ النشاط ال�آتي:
ولتتع َّر َ
نشاط ( :)1كيف تمكن العلماء من اكتشاف بنية الذرة؟
تتبع الفيديو المحمول على الرابط المجاور
 ،ثم �أجب عن ال�أسئلة ال�آتية:

https://qrgo.page.link/VogXr

 -١من �أبرز العلماء الذين ساهموا في اكتشاف مكونات الذرة؟
 -٢المعرفة العلمية تراكمية البناء .ناقش العبارة.
 -٣حدد مكونات الذرة ،وبين خصائص كل منها ،واماكن وجودها بالذرة.
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العناصر الكيميائية في حياتنا

سواء في بناء جسمه وصحته،
ارتبط استخلاص العناصر الكيميائية واستخداماتها بحاجات ال�إ نسانً ،
�أو في حاجاته اليومية ،كال�أدوات ،والعلاج ،والدهانات ،والمبيدات ،والبناء ،وغيرها ،وتعتمد هذه الحاجات
على خصائص هذه العناصر ،وسنتناول في هذا البند دراسة العناصر (.)Si ،S ،Ca
( :)1–2–1الكالسيوم:
ـلاح عنصــر الكالســيوم مــن �أهــم ال�أمــلاح المعدنيــة الرئيســة فــي
ُت َعـ ّد �أمـ ُ
جســم ال�إ نســان ،حيث ُيشـكّل عنصر الكالســيوم ما نســبته ( )% 2من كتلة
الجســم ،تتركــز ( )% 98مــن هــذه الكميــة فــي العظــام وال�أســنان ،ويتوافــر
فــي الطبيعــة فــي صخــور القشــرة ال�أرضيــة الكلســية ،ومــن �أهــم خاماتــه:
كربونــات الكاســيوم ( ،)CaCO3وكبريتــات الكالســيوم المائيــة (الجبــس)
( ،)CaSO4.2H2Oوخــام الدولوميــت ( ،)CaCO3.MgCO3وفــي ميــاه
البحــار والمحيطــات علــى شــكل �أمــلاح مثــل كلوريــد الكالســيوم (.)CaCl2
ف �إلى عنصر الكالسيوم ،نَ ِّف ِذ النشاط ال�آتي:
ولتتع َّر َ
نشاط (:)2

�أملاح الكالسيوم
تدخل في بناء العظام وال�أسنان

هو ّية عنصر الكالسيوم:

ت�أمل الشكل المجاور الذي يمثّل مقط ًعا من الجدول الدوري ،ثم �أجب عن ال�أسئلة ال�آتية:
- -1حــدّد موقــع عنصــر الكالســيوم فــي الجــدول
الــدوري.
- -2اكتب التوزيع ال�إ لكتروني للعنصر.
- -3مــا اســم المجموعــة فــي الجــدول الــدوري التــي
ينتمــي لهــا عنصــر الكالســيوم؟
- -4حــدّد العناصــر التــي تشــبه عنصــر الكالســيوم
فــي الخصائــص الكيميائيــة.
- -5ما رقم الت�أكسد المتوقَّع للعنصر؟
- -6مــا نــوع المركّبــات التــي يمكــن �أن ُيش ـكّ َلها؟
�أعـ ِـط مثــا ًلا.
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ف �إلى بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لعنصر الكالسيوم ،نَ ِّف ِذ النشاط ال�آتي:
ولتتع َّر َ
نشاط (:)3

بعض خصائص عنصر الكالسيوم:

المواد وال�أدوات:
كالسيوم ،وماء ،وورق د ّوار الشمس ،وك�أس زجاجي َس َعة ( )50مل ،وميزان حرارة.
خطوات العمل:
ـص ع ّينــة مــن عنصــر الكالســيومِ ،
ـف بعــض خصائصــه
وصـ ْ
- -1تف ّحـ ْ
الفيزيائيــة مــن حيــث اللــون ،والحالــة الفيزيائيــة.
ـس درجــة
- -2ضـ ْع ( )30مــل مــن المــاء فــي الــك�أس الزجاجــيِ ،وقـ ْ
حــرارة المــاء.
ف قطعة كالســيوم بحجم حبة العدس �إلى الك�أس الزجاجي،
�- -3أ ِض ْ
وح ـ ّرك محتويــات الــك�أس ،وقــس درجــة حــرارة محتوياتــه .مــاذا
تلاحظ؟
ف ورق َتي د ّوار شمس :حمراء ،و�أخرى زرقاء �إلى الك�أس.
�- -4أ ِض ْ
يلامس المحلول الناتج جلدَك.
ماذا تلاحظ؟ احذر �أن
َ

انتبه:
قد تكون ع ّينة الكالسيوم المتوافرة
في المختبر مؤكسدة ،وقد لا
تح ّقق الغرض من النشاط.

- -5اكتب دلالات حدوث التّفاعل.
- -6يتفاعــل الكالســيوم مــع المــاءُ ،في ْن ِتــج غــاز الهيدروجيــن ،ومحلــول هيدروكســيد الكالســيوم،
اكتــب معادلــة كيميائيــة موزونــة تُمثّــل التّفاعــل.
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بعض مركّبات الكالسيوم ،واستخداماتها:
كلوريد الكالسيوم (:)CaCl2
ُيع ّد كلوريد الكالسيوم من �أه ّم مركّبات
الكالسيوم ،ويستخدم كمج ّفف؛ لقدرته على
امتصاص الرطوبة ،ويدخل في صناعة �إسمنت
البناء ،والبلاط .انظر الشكل (.)1

الشكل ( :)1كلوريد الكالسيوم

أ�كسيد الكالسيوم (:)CaO
ُي َع ّد �أكسيد الكالسيوم مادة مهمة صناع ًّيا ،و ُيطلق عليه اسم الجير
الصلبة عند درجة
الحي (الشيد) ،و ُي ّ
حضر من تحلّل كربونات الكالسيوم ُّ
ّ
حرارة ْ 900س ،ويتصاعد �أثناء ذلك غاز ثاني �أكسيد الكربون.
�أكسيد الكالسيوم

اكتب معادلة كيميائية موزونة تُ َمثّل تفاعل تحلُّل كربونات الكالسيوم بالحرارة.
سؤال ْ
يتفاعل الجير الحي مع الماء ،مك ّونا ّ هيدروكسيد الكالسيوم  ،Ca(OH)2و ُي َس ّمى الجير المطف أ�.
كربونات الكالسيوم (:)CaCO3
تُعـ ّد كربونــات الكالســيوم المكـ ِّون الرئيــس للحجــر الجيــري ،وصخــر الرخــام ،ومــادة �أوليــة ل�إ نتــاج
ف �إلــى خصائــص كربونــات الكالســيوم ،نَ ِّف ـ ِذ النشــاط ال�آتــي:
بعــض مــواد البنــاء ،ولتتعـ َّر َ
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نشاط ( :)4خصائص كربونات الكالسيوم:
المواد وال�أدوات:
كربونات الكالسيوم ،وماءِ ،وملعقة صغيرة ،وعصير ليمون ،وقطّارة ،و�أنبوب اختبار عدد (.)2
خطوات العمل:
- -1ضــع قليــلا ً مــن كربونــات الكالســيوم فــي �أنبــوب اختبــار ،و�أضــف ( )10مــل مــاء �إلــى ال�أنبــوب،
و ُر َّج محتويــات ال�أنبــوب .مــاذا تلاحظ؟
ـف بضــع قطــرات مــن عصيــر
َ - -2ض ـ ْع قلي ـلًا مــن كربونــات الكالســيوم فــي �أنبــوب اختبــار ،و�أ ِضـ ْ
الليمــون �إلــى ال�أنبــوب .مــاذا تلاحــظ؟
ّص خصائص كربونات الكالسيوم.
- -3من خلال مشاهداتك لِما سبق :لخ ْ
استخدامات حياتية لمركبات الكالسيوم
يلج ـ�أ كثيــر مــن المزارعيــن �إلــى طــلاء جــذوع ال�أشــجار بالشــيد ،وتســتخدم وزارتــا الصحــة والزراعــة
الجيــر الحـ ّـي فــي تعجيــل تحلُّــل الحيوانــات المصابــة بالجمــرة الخبيثــة .كمــا يعالــج علمــاء البيئــة �آثــار
المطــر الحمضــي فــي البحيــرات باســتخدام كربونــات الكالســيوم.
(:)2–2–1

الكبريت:

يدخل عنصر الكبريت في بناء بعض
الحموض ال�أمينية ال ّلازمة لتكوين البروتينات في
�أعضاء جسم ال�إ نسان ،ويتوافر في الطبيعة بصورة
خاصة في المناطق القريبة من البراكين ،وفي
ح ّرةّ ،
قمم طبقات الصخور ال ِملح ّية ،وقد يتوافر على
شكل خامات ،كالجبس ،وكبريتيد الهيدروجين
المصاحب للنفط والغاز الطبيعي الذي ُيش ِّكل
ف �إلى عنصر
مصد ًرا مه ًّما للحصول عليه ،ولتتع َّر َ
الكبريت ،نَ ِّف ِذ النشاط ال�آتي:

استخراج الكبريت من �أحد المناجم
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نشاط ( :)5عنصر الكبريت:
ت�أ ّمــ ِل الشــكل المجــاور الــذي يب ّيــن مقط ًعــا مــن الجــدول
الــدوري ،ثــم �أجــب عــن ال�أســئلة ال�آتيــة:
- -1ح ِّد ْد موقع عنصر الكبريت في الجدول الدوري.
ِ - -2
اكتب التوزيع ال�إ لكتروني لعنصر الكبريت.
- -3ما العدد الذري لعنصر الكبريت؟
- -4مــا نــوع المركّبــات التــي يمكــن �أن يك ّونَهــا عنصــر
الكبري�تـ؟ ومثّ��ل لــك ّل نـ�وع.
ف �إلى بعض الخصائص الفيزيائية الكبريت ،نَ ِّف ِذ النشاط ال�آتي:
ولتتع َّر َ
نشاط ( :)6بعض الخصائص الفيزيائية لعنصر الكبريت:
المواد وال�أدوات:
قطعــة كبريــت (كبريــت قضبــان) ،وبطاريــة ،و�أســلاك
توصيــل ،ومصبــاح كهربائــي ،ومطرقــة ،وملقــط
خشــبي ،و�أنبــوب اختبــار ،ولهــب بنســن.
خطوات العمل:
ـص قطعــة الكبريــتِ ،
خواصــه الفيزيائيــة
ـف
ّ
ّ - -1
وصـ ْ
تفحـ ْ
مــن حيــث :الحالــة فــي درجــة الحــرارة العاديــة،
واللــون ،واللمعــان.
ـص قابليــة الكبريت للتوصيل
- -2ركِّـ ْ
ـب دارة كهربائيــة ،وافحـ ْ
الكهربائــي .انظــر الشــكل ( ،)2ماذا تســتنتج؟
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الشكل ( :)2توصيل قطعة كبريت
بالدارة الكهربائية

- -3اختبر قابلية القطعة لل َّط ْرق ،والسحب ،والثّ ْني .ماذا تستنتج؟
َ - -4ضـ ْع ك ّم ّيــة مــن الكبريــت في �أنبوب اختبار ،و�أمســك ال�أنبوب
باســتخدام ملقــط خشــبي ،وقُ ـ ْم بتســخينها باســتخدام لهــب
ـج ْل سلســلة التغ ُّيــرات التــي يم ـ ّر بهــا الكبريــت
بنســن ،وسـ ّ
ـث اللّــون ،واللّزوجــة.
�أثنــاء تســخينه مــن حيـ ُ
تبيــن �أ ّن للكبريــت النقــي �أكثــر مــن كثافــة ،ودرجــة انصهــار،
ولتفســير ذلــك ،لا بـ ّد مــن دراســة التركيــب الداخلــي لجــزيء
الكبريــت.
يتكــون الكبريــت الطبيعــي مــن ( )8ذ ّرات كبريــت
علــى شــكل جــزيء ( )S8مرتبطــة بشــكل حلقــي .انظــر الشــكل
الشكل ( :)3الترتيب الهندسي المنتظم لذ ّرات
الكبريت في الجزيء S8
( .)3وتترتّــب هــذه الـ ّذ ّرات الثمانيــة �إ ّمــا بشــكل هندسـ ٍّـي منتظــم
(متبلــور) ،كالكبريــت المعينــي ،انظــر الشــكل (�:)4أ ،والكبريــت
ال�إ بــري (المنشــوري) ،انظــر الشــكل (:)4ب� ،أو علــى شــكل سلاســل طويلــة ،مثــل الكبريــت البلاســتيكي
(المطاطــي) ،وتُ َسـ ّمى هــذه الظاهــرة ظاهــرة الت آ� ُصــل.

(�أ) كبريت معيني

(ب) كبريت �إبري

الشكل ( :)4مت�آصلات الكبريت

َض ْع تص ُّو ًرا لمفهوم ظاهرة التّ�آ ُصل.
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الكبريــت عنصــر نشــط كيميائ ًّيــا ،يدخــل فــي كثيــر مــن التّفاعــلات الكيميائيــة ،ويتّحــد مــع معظــم
ف �إلــى بعــض الخصائــص الكيميائيــة لعنصــر
العناصــر اتحــا ًدا مباشـ ًـرا عنــد درجــات حــرارة مناســبة ،ولتتعـ َّر َ
الكبريــت ،ن ّفــذ النشــاط ال�آتيــة:
نشاط ( :)7بعض الخصائص الكيميائية لعنصر الكبريت:
تفاعل عنصر الكبريت مع ال�أكسجين:
المواد وال�أدوات:
مسحوق كبريت ،ولهب بنسن ،وماء ،وورق د ّوار الشمس ،و�أنبوب اختبار ،وملقط خشبي.
خطوات العمل:
َ - -1ض ْع ك ّم ّية من مسحوق الكبريت في �أنبوب الاختبار.
�- -2أ ِ
مسك ال�أنبوب بالملقط الخشبي ،وسخِّ ْن ُه بحذر ،حتّى يبد�أ الغاز بالتّصاعد.
- -3بلّ ْل ورق َتي د ّوار شمس :حمراء ،وزرقاء بالماء ،وع ّرضهما للغاز المتصاعد من ال�أنبوب .ماذا تستنتج؟
*يتفاعل الكبريت مع �أكسجين الهواء؛ ل�إ نتاج غاز ثاني �أكسيد الكبريت ( ،)SO2اكتب معادلة
كيميائية تب ّين تفاعل الكبريت مع ال�أكسجين.
ماذا تتوقع �أن يحصل لماء المطر عند اختلاطه ب�أكاسيد الكبريت؟
استخدامات حياتية للكبريت ومركباته:
ُيع ـ ّد الكبريــت مصــد ًرا مه ًّمــا فــي عديــد مــن الصناعــات المختلفــة ،فلــه �أهميــة فــي صناعــة
حمــض الكبريتيــك ،حيــث ُيعـ ّد ازديــاد اســتهلاكه مؤشـ ًـرا علــى التقــدم الصناعــي ،كمــا لــه دور فــي عــلاج
ال�أمــراض الجلديــة  ،وصناعــة المبيــدات الفطريــة والحشــرية ،ولــه مصــادر غذائيــة متعــددة.
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السيليكون:

(:)3–2–1

ُي َع ـ ّد الســيلكون �أكثــر العناصــر وفــر ًة فــي القشــرة ال�أرضيــة بعــد
ال�أكســجين ،و ُيشـكّل حوالــي ( )% 28مــن النســبة الكليــة لكتلــة القشــرة
ال�أرضيــة ،ولا يوجــد بصــورة حــ ّرة فــي الصخــور ،و�إن ّمــا علــى شــكل
سـ�ليكا ( SiO2الكوارتــز) ،وهــو �أحــد المك ّونــات ال�أساســية لل ّرمــل،
وال ّس��يليكات التــي تدخــل فــي صناعــة ال�إ ســمنت ،والبورســلان ،وصناعــة
الزجــاج.

كوارتز
ساســا فــي الثــورة التقنيــة والمعلوماتيــة ،ويدخــل فــي تصنيــع العناصــر
ُي َعــ ّد عنصــر الســيليكون �أ ً
ال�إ لكترونيــة ،كالثنائيــات (الدايــودات) ،والترانزيســتورات فــي ال ّرقاقــات الحاســوبية ،والــدارات المتكاملــة.
ف �إلى عنصر السيلكون ،نَ ِّف ِذ النشاط ال�آتي:
ولتتع َّر َ
نشاط (:)8

عنصر السيليكون:

ت�أمل الشكل المجاور الذي يب ّين مقط ًعا من الجدول الدوري ،ثم �أجب عن ال�أسئلة ال�آتية:
- -1ح ِّد ْد موقع عنصر السيليكون في الجدول
الدوري.
ِ - -2
اكتب التوزيع ال�إ لكتروني لعنصر السيليكون.
- -3ما العد ُد الذ ّري لعنصر السيليكون؟
- -4ما ِدلالات ال�ألوان في الشكل المجاور؟
�- -5إلى �أ ّي العناصر ينتمي عنصر السيليكون
(فلزات ،لا فلزات� ،أشباه فلرات)؟
- -6ما عدد �إلكترونات التكافؤ لعنصر السيليكون؟
- -7ما عدد �أشباه الفل ّزات الموجودة في الجدول الدوري؟
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سؤال :هل يمكن التّع ّرف �إلى �أشباه الفل ّزات من توزيعها ال�إ لكتروني؟ لماذا؟
ف �إلى خصائص السيليكون ،نَ ِّف ِذ النشاط ال�آتي:
ولتتع َّر َ
نشاط (:)9

خصائص السيليكون:

- -1ت�أ َّمــ ِل الشّ ــكل المجــاور الــذي ُيب ّيــن قطعــة ســيليكونِ ،
ــف
وص ْ
خواصــه الفيزيائيــة مــن حيــث الحالــة ،واللــون ،واللمعــان.
ّ
- -2شــاه ِد الفيديــو المحمــول علــى الرابــط ،والرمــز ال�آتييــن ،ثــم �أجــب
عــن ال�أســئلة ال�آتية:

الكثافة 2.3290 :غم/سم
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�أ -تنقسم المواد حسب موصل ّيتها للكهرباء �إلى ثلاثة �أنواع ،ما هي؟
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درجة الغليانْ 3265 :س

ب -لمــاذا يٌصنّــف الســيليكون مــن �أشــباه الموصــلات؟ وكيــف ت ـ ّم
�إثبــات ذلــك؟
ج -اكتب عاملًا يؤثر في مقاومة السيليكون للتيار الكهربائي؟

استخدامات حياتية للسيليكون:
اســ ُت ِغلَّت خصائــص الســيليكون فــي تمكيــن الترانزســتور مــن
الحصــول علــى ميزتــه ال�أساســية ،وهــي القــدرة علــى وصــل الدوائــر،
وفصلهــا فــي الدوائــر ال�إ لكترونيــة .انظــر الشــكل (.)5
لصحة جسم ال�إ نسان ،وجماله.
كما له �أه ّم ّية ّ

الشكل ( :)5تشكيل رقاقات حاسوبية
من السيليكون
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السؤال ال�أولَ :ض ْع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة فيما ي�أتي:
�- -1أ ّي من ال�آتية ُي َع ّد �أحد خامات عنصر الكبريت؟
د -الجبس.
ج -ال ّرمل.
الحي.
�أ -الكوارتز.
ب -الجير ّ
�- -2أ ّي من محاليل المركّبات ال�آتية يح ّول ورقة دوار الشمس الزرقاء �إلى الحمراء؟
د– Ca(OH)2
ج– CaCO3
ب– SO2
�أ– CaO
وضح المقصود بالمفاهيم ال�آتية:
السؤال الثانيّ :
ظاهرة الت�آصل ،الجير المطف�أ ،والكوارتز ،والمطر الحمضي ،المنهج العلمي.
السؤال الثالثَ :ف ِّس ْر ما ي�أتي:
- -1التشوه الذي ُيصيب بعض التماثيل المصنوعة من ال ّرخام والمكشوفة للج ّو في الد َُّول الصناع ّية الماطرة.
ُ - -2يصنّف السيليكون من �أشباه الموصلات.
السؤال الرابع:
قار ْن بين الكبريت والكالسيوم من حيث:
�أ– الموقع في الجدول الدوري.
ب– نوع المركّبات التي يشكلّها.
ج– �أثر محاليل �أكاسيدها على ورقة د ّوار الشّ مس الحمراء.
ش العبارات ال�آتية:
السؤال الخامس :ناق ِ
- -1تُع ّد �إزالة الكبريت من النفط الخام خطوة مه ّمة من الناحية البيئية.
- -2المعرفة الكيميائية ،وتطورها في مجال تركيب المادة تراكم ّية البناء.
فس ْر ما ي�أتي:
السؤال السادسّ :
�أ -تدخل كربونات الكالسيوم في تركيب مضا ّدات الحموضة.
ساسا في الثورة التقنية والمعلوماتية.
بُ -يعد السيليكون �أ ً
ج -يقوم الدجاج بالتقاط الحصى الصغيرة ،وبلعها.
نصح بوضع �أكياس من كلوريد الكالسيوم في خزائن الملابس.
دُ -ي َ

11

اختبار الفترة ال�أولى

السؤال ال�أول :ضع دائرة حول رمز الاجابة الصحيحة فيما ي أ�تي 5( :علامات)
 -1ما رقم الت�أكسد المتوقع لعنصر الكالسيوم  40Ca؟
20

�أ-2 -

ج+2 -

ب+1 -

د–1 -

 -2ما مجموعة عنصر الكبريت  32Sفي الجدول الدوري؟
16

�أ.السادسة

ب -الخامسة

ج -الرابعة

د -الثالثة

� -3أي من الخامات ال�آتية تركيبه الكيمائي هو كبريتات الكالسيوم المائية ؟
�أ-البيريت

ب -الجبس

د -الجالينا

ج -الدلومايت

�-4أي من العناصر ال�آتية يلقب بعنصر الجمال ؟
�أ-الكبريت

ب -الكالسيوم

ج -السيليكون

د -ال�أكسجين

 -5ما نواتج تفاعل الكالسيوم مع الماء؟
�أH2-

بCa(OH)2 -

جCaO -

د Ca(OH)2 + H2 -

السؤال الثاني:
س :2اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات التالية 3( :علامات)
(.1

) ظاهرة وجود العنصر في عدة صور تختلف في خصائصها الفيزيائية و تتفق في خصائصها
الكيميائية وتتجمع دقائقها في شكل بلوري معين وفق ظروف تكونها من الضغط و الحرارة.

(.2

) يلج�أ المزارعون لطلاء ال�أشجار به.

(.3

) �أحد المكونات ال�أساسية للرمل  ,ويدخل في صناعة الاسمنت و الزجاج .
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(8علامات)

									
السؤال الثالث:
أ�كمل الجدول ال�آتي:
المادة

الصيغة الكيميائية

الاستخدام

كلوريد الكالسيوم
كربونات الكالسيوم
ثاني أ�كسيد السيليكون
حمض الكبريتيك

									
السؤال الرابع:

(6علامات)

من خلال تجربتك تسخين مسحوق الكبريت ،أ�جب عن ال�أسئلة ال�آتية:
�أ.ما اسم الغاز المتصاعد ؟
ب.ما نوع التفاعل ؟
ج .ع ّبر عن التفاعل بمعادلة كيميائية موزونة ؟
د .ماذا يحدث عند تعريض ورقتي عباد الشمس الزرقاء و الحمراء المبللتين للغاز المتصاعد ؟
هـ .ماذا تتوقع �أن يحصل لماء المطر عند اختلاطه ب�أكاسيد الكبريت ؟
السؤال الخامس								:

(  3علامات)

ّ
وضح خطوات المنهج العلمي التي اعتمدها العلماء للوصول الى المعرفة العلمية .
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