
ما الذى جعل المنطاد يرتفع ألعلى؟

ما المادة الموجودة داخل المنطاد؟

هل لحالة الطقس تأثيًرا على ارتفاع المنطاد؟



بتل عندما وضع الفنجان في الماء لم ت

الورقة بالماء وذلك لوجود الهواء 

يمنع داخل الفنجان والذي يشغل حيًزا ف

.  دخول الماء إلى الفنجان







الهواء مادة؛ ألنه يشغل حيز من الفراغ وله كتلة ولكن الضوء ال 

.يشغل حيز من الفراغ وليس له كتلة ولذلك ال يعد مادة

ت النقوش والكلما–( النبات)القرع : المواد هي

المحفورة على النحاس، أما قوس قزح فهو 

.ليس مادة



.الهواء الجوي



يمارس العلماء تجاربهم لبناء نموذج 

ؤية للذرة لكن اليستطيعون في الواقع ر

.ما بداخلها للتأكد من صحة النموذج

حنة توصل تومسون إلى ذلك عندما اكتشف بوجود إلكترونات سالبة الش

تج في تركيب الذرة ولكنه وجد أن الذرات متعادلة الشحنة ولذلك استن

.رةوجود شحنات موجبة تساوي عدد الشحنات السالبة حتى تتعادل الذ



تدل على المنطقة التي يزيد فيها 
.احتمال وجود إلكترون



-الصخور –الماء : أمثلة على المادة

.الحيوانات-المعادن –التربة 

الحرارة –الضوء : أمثلة على غير المادة

.األفكار-الصوت –الموجات –

تتكون  الذرة من نواة بداخلها جسيمات 

مات موجبة الشحنة تسمى البروتونات وجسي

ور متعادلة الشحنة وتسمى النيترونات وتد

حول النواة جسيمات سالبة الشحنة تسمى

.اإللكترونات

بل ألن كلمة الذرة تعني الجسم غير قا

.لإلنقسام



المادة ال : قانون حفظ المادة ينص على

تفنى والتستحدث من عدم فمثال عند 

ب احتراق كتلة من الخشب فإن كتلة الخش

قبل الحرق مضاف إليها كتلة األكسجين

عد كتلى المواد الناتجة ب= المتفاعل معها 

.الحرق من غازات ورماد وماء

ر نموذج الغيمة اإلكترونية بخالف نموذج بو

حيث أنه اليتضمن وجود اإللكترونات في

ة مستويات طاقة محددة تدور فيها حول النوا

اقة بل وجد في نموذج الغيمة أن مستويات الط

اة غير محددة وأن اإللكترونات توجد حول النو

.في شكل غيمة حول النواة

كالهما تصور أن: ديموقريطس ودالتون

الذرة أغر جزء من المادة واليمكن 

تومسون . تقسيمها إلى أجزاء أصغر

جميعهم ساهموا : ورذرفورد وتشادويك

.في اكتشاف النواة وما بها من جسيمات

د اهتم بدراسة اإللكترونات وتحدي: بور

.مستويات طاقتها

النواة في شكل غيمة حول النواة

أن الذرة قابلة لإلنقسام : مواطن القوى

.  وتتكون من جسيمات

اعتباره أن معظم حجم : مواطن الضعف

.تهاالذرة فراغ كالسحابة ولم يتناول بني







Ne : 10عدده الذري       .Cs : 55عدده الذري .

U : 92عدده الذري.Pb : 82عدده الذري.







81= عدد النيترونات : المعطيات

؟= العدد الكتلي : المطلوب

رة بالبحث في الجدول الدوري نجد أن عدد البروتونات في نواة ذ: طريقة الحل

نات في بروتونا وبالتعويض بقيمتي عدد البروتونات وعدد النيترو56الباريوم 
:  معادلة العدد الكتلي

.  عدد النيترونات+ عدد البروتونات = العدد الكتلي 

 =81 +56 =137

أطرح عدد البروتونات من اإلجابة يجب أن أحصل على عدد : التحقق من الحل
.النيترونات المعطى أعاله

.بروتونا13= وعدد البروتونات 14= عدد النيترونات : المعطيات

؟= العدد الكتلي :  المطلوب

ات في بالتعويض بقيمتي عدد البروتونات وعدد النيترون: طريقة الحل
:  معادلة العدد الكتلي

.  عدد النيترونات+ عدد البروتونات = العدد الكتلي 

 =14 +13 =27

أطرح عدد البروتونات من اإلجابة يجب أن أحصل على: التحقق من الحل

عدد النيترونات المعطى أعاله، أو أطرح عدد النيترونات من اإلجابة 
.فأحصل على عدد البروتونات المعطى أعاله



.عناصر لها خواص فلزية وخواص الفلزية



ألن ينتج الماء من 

عملية االحتراق كناتج

ت ثانوي بداًل من الغازا

المسببة للتلوث



C3H8

سائل ال لون له ذو : الكحول الطبي
.رائحة نفاذة ويذوب في الماء

ر سائل ذهبي اللون أكث: زيت السلطة

لزوجة من الكحول ذو رائحة خفيفة 
.أوبدون رائحة ويطفو على الماء

س لها حبيبات بيضاء صلبة لي: السكر
.رائحة وتذوب بسهولة في الماء

عدد الذرات لكل نوع من العناصر 

ص ونوعها وترتيبها يفسر الخصائ
.المختلفة لهذه المواد



.يمكن أن تتغير نسب المواد التي يتكون منها المخلوط دون أن تتغير هويته

التقطير

.الفصل الكهربائي





تستخدم بعض المعادن القابلة للطرق 

.والسحب في صناعة األسالك والصفائح

العدد الذري هو عدد البروتونات الموجودة 

داخل نواة العنصر، أما العدد الكتلي فهو

ل مجموع عدد النيترونات والبروتونات داخ

.نواة العنصر

هي ذرات العنصر نفسه ولها عدد : النظائر

د البروتونات نفسه ولكنها تختلف في عد

.النيترونات

نيتروًنا، أما 18يحتوي على 35-كلور: مثال

نيترونا وكال من 20يحتوي على 37-كلور

.بروتوًنا17ذرتي الكلور تحتوي على 



.ملح الطعام–ثاني أكسيد الكربون -الماء: المركبات

.النحاس األصفر–الهواء –ماء البحر : المخاليط

.المخاليط يمكن فصلها بطرق فيزيائية، أما المركبات فال يمكن فصلها

باستخدام المنخل يمكن فصل الحصى عن مخلوط الرمل والملح ثم يضاف
.الماء؛ إلذابة الملح، ويفصل الرمل من المحلول الملحي بالترشيح

بالبحث عن رمز األكسجين في الجدول الدوري ثم تحديد الرقم 

المكتوب أعلى رمز األكسجين يكون هو العدد الذري لألكسجين، 
.ويفيدنا العدد الذري في تحديد خصائص األكسجين



39= العدد الكتلي لذرة البوتاسيوم : المعطيات

15= عدد البروتونات لذرة الفسفور 

15= عدد النيترونات لذرة الفسفور  

؟                               =عدد نيترونات ذرة البوتاسيوم : المطلوب

؟= العدد الكتلي لذرة الفسفور 

:أواًل ذرة البوتاسيوم: طريقة الحل

ونات بالبحث في الجدول الدوري عن ذرة البوتاسيوم نجد أن عدد البروت

19= في نواة ذرة البوتاسيوم 

لعدد بالتعويض بقيمتي العدد الكتلي وعدد البروتونات في معادلة ا

.عدد النيترونات+ عدد البروتونات = العدد الكتلي : الكتلي

عدد النيترونات                                                  + 19= 39

20= 19–39= عدد النيترونات 

على بجمع اإلجابة مع قيمة عدد البروتونات نحصل: التحقق من اإلجابة

.قيمة العدد الكتلي المعطاه أعاله

:  ثانيا ذرة الفسفور

ة العدد بالتعويض بقيمتي عدد البروتونات وعدد النيترونات في معادل

:  الكتلي

عدد النيترونات + عدد البروتونات = العدد الكتلي 

 =15 +15 =30

أطرح عدد البروتونات من اإلجابة يجب أن أحصل : التحقق من الحل

على عدد النيترونات المعطى أعاله، أو أطرح عدد النيترونات من 

.اإلجابة فأحصل على عدد البروتونات المعطى أعاله





لى ع( االنصهار–مع اليود –التفاعل مع الخل )عن طريق إجراء الثالث اختبارات السابقة وذلك -1

.المادة المجهولة ومنها يمكن تحديد المادة التي تتركب منها المادة المجهولة

مع لم تعطي المادة المجهولة لون أزرق عند تفاعلها مع اليود ولم تكون فقاعات عن التفاعلإذا -2

.الخل ولم تنصهر فالمادة المجهولة ال تحتوي على نشا الذرة أو السكر أو مسحوق الخبز

أن البيكنج بودر يحتوي على النشا ومسحوق الخبز وال يحتوي على السكرأستنتج -3



المادة المراد 

الكشف عنها

تكون فقاعات 

عند تفاعلها

تتحول إلى أزرق 

مع اليود

تنصهر عندما 

تسخن

نشا الذرة

مسحوق السكر

مسحوق الخبز

الماده المجهولة





عنصرا

العناصر

نيترونات

الذرات إلكترونات

غير متجانس



المادة

البروتونات

النيترونات

مركباً 

الفلزات

















= Naالصوديوم C  =6الكربون 

Ni =28النيكل  11

النيتروجين

ذرتي الكربون نظيران؛ ألنهما يتساويان في عدد 

توي البروتونات ويختلفان في عدد النيترونات حيث تح

نيترونات، أما الذرة األخرى 6بروتونات و6أحدهما على 

نيترونات8بروتونات و6فتحتوي على 

نظائر؛ ألن كل 59-وكوبالت 60-ألن كوبالت 
.بروتون في نواته27منهما يحتوي على 

وذلك من خالل متوسط مجموع الكتل 
.الذرية لنظائر العنصر الواحد



نيترون إلكترون بروتون النظير

42 36 36 78-كريبتون

44 36 36 80-كريبتون

46 36 36 82-كريبتون 

47 36 36 83-كريبتون 

48 36 36 84كريبتون

50 36 36 86-كريبتون 

2: 1= نسبة الهيدروجين إلى األكسجين : في حمض الكبريتيك

1: 1= نسبة الهيدروجين إلى األكسجين لفوق أكسيد الهيدروجين 


















تسمى الصفوف بالدورات واألعمدة 
.بالمجموعات

6(H2O2)

.من الالفلزات

هي جسم صلب له كتلة وطول : المنضدة

.وحجم

لمادة أو التغير الفيزيائي ال يحدث تغير في هوية ا

ية فقط تركيبها بينما يتغير الخصائص الفيزيائ

.للمادة

تج مادة بينما التغير الكيميائي تتغير المادة وين

ء أو جديدة ويرافق التغير الكيميائي خروج ضو

حرارة أو دخان أو يتغير اللون أو يتصاعد 

.الفقاعات

لى قطع أغير في الخصائص الفيزيائية بتقطيعها إ

صغيرة أو أغير شكلها وأغير في الخصائص 

.الكيميائية بحرق الورقة

ليس ال، ليست لهما نفس الكثافة فالبالتالي
.لهما نفس الكتلة

قبل الخبز تكون المواد على شكل مخلوط وبعد

الخبز يتكون مواد جديدة بفعل عملية التخمر 

والخبز وهذا يؤدي إلى تغير تركيبها وطعمها 

.ولونها واليمكن إعادتها إلى مكوناتها األصلية

وهو فصل مادة تذوب في الماء عن أخرى : الترشيح
.التذوب مثل فصل مخلوط الرمل والملح

.مثل فصل الملح عن الماء:  التبخير

تمثل فصل برادة الحديد عن الكبري:  المغناطيسية


