ملخص لدروس الفيزياء السنة الثالثة من التعليم الثانوي االعدادي
املواد و األجســـام
 تتكون األجسام املستعملة يف حياتنا اليومية من مادة واحدة أو من عدةمواد،وتتميز هذه املواد بالكرثة و التعدد و ميكن تصنيفها اىل ثالث مجموعات رئيسية
هي  :الفلزات ،الزجاج ،املواد العضوية.
 تتميز الفلزات بالربيق الفلزي و التوصيل الكهربايئ و التوصيل الحراري  ،وميكنالتمييز بني الفلزات باللون أو مميزات أخرى  ،فالذهب والنحاس يتميزان بلونيهام
األصفر واألحمر اآلجوري و الحديد والنيكل والكوبالت فلزات يجذبها املغنطيس ،ومنيز
بني الزنك واألملنيوم برائز الكثافة أو الكتلة الحجمية ( الكتلة الحجمية لألملنيوم أصغر
من الكتلة الحجمية للزنك).
 يتميز الزجاج مبقاومة عالية للتأثريات الكيميائية ،عازل للتيار الكهربايئ ،وغري منفدللسوائل و الغازات عيبه الوحيد أنه قابل للكرس.
 يتميز البالستيك مبقاومة عالية لتأثريات الكيميائية عازل للتيار الكهربايئ وغري منفدللسوائل و الغازات قابل لإلعادة التصنيع .وميكن تصنيفه اىل عدة أنواع من بينها :

يتقوس يف املاء
املغىل

يذوب يف مادة
األسيتون

يطفو عىل املاء
العذب

يحول لون لهب
موقد بنسن إىل
األخرض

يطفو عىل املاء
العذب
يطفو عىل املاء
املالح

املواد و الكــهرباء
-

-

 تتكــون املــادة مــن ذرات صغــرة جــدا كرويــةالشــكل قطرهــا صغــر جــدا يقــدر ببعــض
األجــزاء مــن النانومــر( )nmحيــث = 1nm
1m/1000000000 = 10-9m
+
ـا
ـ
وكتلته
ـة
ـ
موجب
تتكــون الــذرة مــن نــواة شــحنتها
نواة
تســاوي تقريبــا كتلــة الــذرة تــدور حولهــا
الكرتونــات شــحنتها ســالبة ،لــكل ذرة عــدد
محــدد مــن االلكرتونــات يرمــز لــه ب  Zويســمى العــدد الــذري ،يرمــز لإللكــرون ب
 eوشــحنته ب  -eحيــث  eهــي الشــحنة االبتدائيــة  C ، e = 1.6×10-19 Cهــيالكولــوم وحــدة قيــاس الشــحنة الكهربائيــة.
شحنة النواة هي  +Zeوشحنة االلكرتونات هي -Ze
الذرة محايدة كهربائيا شحنتها منعدمة حيث -Ze + Ze = 0
 األيــون هــو ذرة أو مجموعــة مــن الــذرات فقــدت إلكرتونــا أو أكــر أو إكتســبتإلكرتونــا أو أكــر ،وتصنــف األيونــات اىل نوعــن:
•األنيونــات ( : )les anionsتحمــل شــحنة أو عــدة شــحنات إبتدائيــة ســالبة وهــي
عبــارة عــن ذرة أو مجموعــة مــن الــذرات إكتســبت إلكرتونــا أو أكــر.
•الكاتيونــات ( :)les cationsتحمــل شــحنة أو عــدة شــحنات موجبــة ،وهــي عبــارة
عــن ذرة أو مجموعــة مــن الــذرات فقــدت إلكرتونــا أو أكــر.
 يرمــز لأليــون برمــز الــذرة ( أو مجمــوع الــذرات املرتبطــة) التــي ينتــج عنهــا ،مــعإضافــة عــدد مــن إشــارات ( )-أو( )+ميــن و أعــى الرمــز ،متثــل عــدد اإللكرتونــات
املكتســبة أو املفقــودة ونــوع الشــحنة الكهربائيــة .
 أمثلة لبعض أيونات :الكرتون

أيون األمونيوم  ، NH4+أيون الصوديوم  ، Na+أيون الربمنغنات  ، MnO4-أيون البوتاسيوم K+
أيون الحديد ، Fe2+ 2أيون النحاس  ، Cu2+أيون الكربيتات  ، SO42-أيون الزنك Zn2+
3+
أيون الهيدروكسيد  ،OH-أيون الهيدرونيوم  ، H3O+أيون الهيدروجني  ، H+أيون الحديدFe 3
أيون النرتات ، NO3-أيون الكلورور  ، Cl-أيون الكالسيوم  ، Ca2+أيون األلومنيوم  ، Al3+أيون الفظة Ag+

أكسدة الفلزات
 يؤثرغــاز ثنــايئ األوكســجني ( )O2املوجــود يف الهــواء عــى الحديــد بوجــود املــاءفتتكــون قــرة بنيــة اللــون تســمى الصــدأ ،الــذي يســمى كيميائيــا بأوكســيد الحديــد
الثالــث ( )Fe2O3فنقــول أن الحديــد تأكســد بتأثــر أوكســجني الهــواء الرطــب.
4Fe + 3O2
معادلة التفاعل 2 Fe2O3 :
 يؤثــر أيضــا غــاز ثنــايئ األوكســجني ( )O2املوجــود يف الهــواء عــى األلومنيــوم فتتكــونقــرة رماديــة اللــون تســمى األلومــن ،الــذي يســمى كيميائيــا بأوكســيد األلومنيــوم
(.)Al2O3
4Al + 3O2
معادلة التفاعل 2 Al2O3 :
تحــرق مســاحيق الفل ـزات يف الهــواء بلهــب شــديد االتقــاد،وذي لــون معــن وهــي
عبــارة عــن تفاعــات أكســدة ،بــن الفلــز و تنــايئ األوكســجني ينتــج عنهــا أكاســيد
الفلــزات مكونــة مــن ذرات الفلــزات و ذرات األوكســجني.

األستاذ  :عامر بناين
optimus.227405@gmail.com
جهة تادلة أزيالل

الدورة 1

احرتاق املواد العضوية
 املواد العضوية هي مواد تتكون باألساس من ذرات الكربون والهيدروجني إضافة اىلذرات األوكسجني  ،Oواألزوت  ،Nوالكلور ،Clميكن تقسيمها اىل نوعني:
• مواد عضوية طبيعية مثل الورق ،و مواد عضوية إصطناعية مثل البالستيك .
 يحرتق الورق يف الهواء بلهب أحمر مع تصاعد ذخان أسود مام يدل عىل أن اإلحرتاقغري كامل الذي ينتج عنه املاء  H2Oوثنايئ أوكسيد الكربون  ،CO2والكربون ،C
وغازأحادي أوكسيد الكربون  COالسام الذي يتسبب يف اإلختناق.
 ينتج عن اإلحرتاق الكامل لنوع  P.Eمن البالستيك  :املاء  H2Oوثنايئ أوكسيدالكربون  ،CO2و ينتج عن اإلحرتاق غري الكامل لنوع  P.Eمن البالستيك  :املاء H2O
وثنايئ أوكسيد الكربون  CO2وغازأحادي أوكسيد الكربون .CO
 ينتج عن اإلحرتاق غريالكامل لنوع  P.V.Cمن البالستيك  :املاء  H2Oوثنايئ أوكسيدالكربون  CO2وغازأحادي أوكسيد الكربون  COوغاز كلورور الهيدروجني . HCl
 ينتج عن اإلحرتاق غريالكامل ملادة النيلون  :غاز سام خطري جدا هو سيانورالهيدروجني HCN
تفاعل بعض املواد مع احملاليل
 املحلول املايئ هو خليط متجانس نحصل عليه بإذابة جسم صلب أو سائل أو غازييف املاء.
 يتم الحصول عىل محلول حمض الكلوريدريك(كلورور الهيدروجني) بإضافةحمض الكلوريدريك التجاري املركز اىل املاء وليس العكس ،يحتوي محلول حمض
الكلوريدريك عىل نفس العدد من أيونات الهيدروجني  H+و الكلورور .Cl-
HCl + H2O
معادلة الذوبان H3O+ + Cl- :
محلول الصودا أو محلول هيدروكسيد الصوديوم يتم الحصول عليه بإذابة أقراص
الصودا البيضاء اللون( )NaOHيف املاء او العكس.
يحتوي محلول الصودا عىل نفس العدد من أيونات الصوديوم  Na+و الهيدروكسيد
 .OHصيغته ).(Na+, OH-H2O
معادلة الذوبان :
NaOH
Na+ + OHتصنف املحاليل املائية حسب قيم  pHإىل ثالثة أصناف:
محاليل حمضية حيث  ، pH >7محاليل محايدة حيث  ، pH=7محاليل قاعدية
حيث . pH<7
 يؤثر حمض الكلوريدريك عىل الحديد و الزنك و األلومنيوم و اليؤثر عىل النحاس.Fe + 2 HCl
H2 + FeCl2
Zn + 2 HCl
H2 + ZnCl2
2Al + 6 HCl
3 H2 + 2AlCl3
يتفاعل محلول الصودا مع األلومنيوم والزنك  ،بينام ال يؤثر عىل الحديد والنحاس.
روائز الكشف على األيونــات
 للكشف عىل أيون الكلور نضيف اليه محلول نرتات الفضة (َ )Ag+ , NO3-فنحصلعىل راسب ابيض يسمى كلورور الفضة ويرمز له ب . AgCl
 للكشف عىل األيونات الفلزية نضيف محلول هيدروكسيد الصوديوم(الصودا)فنحصل عىل رواسب ذات ألوان مختلفة ،معادالت الرتسب للبعض الفلزات
2+
Cu + 2 OHراسب أزرق Cu(OH)2
2+
Fe + 2 OH
راسب أخرض Fe(OH)2
3+
Fe + 3 OH
راسب بني Fe(OH)3
2+
Zn + 2 OH
راسب أبيض Zn(OH)2
Al3+ + 3 OHراسب أبيض Al(OH)3
خطورة املواد على الصحة و البيئة
 -مدلول بعض اإلشارات املسجلة عىل املواد الكيميائية

مادة سامة

مادة
مؤدية أو
مهيجة

مادة
مؤكسدة

مادة أكّالة

مادة
خطرية
عىل البيئة

مادة
رسيعة
اإلشتعال

مادة
متفجرة

كرثة إستعامل املواد الكيميائية يؤدي اىل عدة أرضار عىل الصحة و البيئة من بينها:
• الحساسية والربو و تلوث املياه ،األمطار الحمضية  ،االنحباس الحراري...

