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أمثلة لبعض المواد المستعملة في حیاتنا  -1
  :الیومیة

  الزجاج –البالستیك  –الفلزات : تصنع األجسام من مواد أھمھا
  

  بعض خواصھا  المواد
 -عازل للكھرباء -قابل للكسر -ذغیر منف -شفاف  الزجاج

  موصل رديء للحرارة
موصلة  -مقاومة للصدمات -ةذمنفغیر  - معتمة  الفلزات

  للحرارة و الكھرباء
 - عازلة للحرارة -خفیفة -ةذمنفغیر  - بعضھا معتم  البالستیك

  غیر موصلة للكھرباء
  :أھم أنواع البالستیك نجدمن  
ü متعدد اإليثیلین(P.E): يطفو على سطح الماء المالح و

 .العذب
ü متعدد الستیرين(P.S): يطفو على سطح الماء المالح و

 .يذوب في األسیتون
ü متعدد الكلورور للفینیل(P.V.C): يغیر لون اللھب إلى

 .األخضر
 :من أھم أنواع الفلزات نجد 
ü ينجذب إلى المغناطیس :الحديد 
ü تمیز بلونه األحمر اآلجوريي :النحاس 
ü أخف الفلزات:األلمنیوم 
ü أخف من الحديد و أثقل من األلمنیوم:الزنك 

  
 :األيونات  –بــنــیــة الـــــذرة  -2

 
و    )لھا شحنة موجبة(نواةتتكون  الذرة من -

  )شحنتھا سالبة(إلكترونات
  
و يشیر  Zعددھا الذري نواتھا و : تتمیز كل ذرة عن أخرى ب -

  .عدد إلكترونات الذرةإلى 
  
فقدت أو اكتسبت ) أو مجموعة ذرات(عبارة عن ذرة  األيون-

  .إلكترونا أو أكثر
  :األيونات نوعان-

ü أيون سالب ينتج عن اكتساب الذرة إلكترونا أو أكثر:أنیون 
ü الذرة إلكترونا أو أكثرأيون موجب ينتج عن فقدان :كاتیون 

 
تتكون من ذرة واحدة و :أيونات أحادية الذرةو نمیز أيضا بین -

  .تتكون من عدة ذرات: اترأيونات متعددة الذ
  
ألن عدد الشحنات الموجبة للنواة  الذرة متعادلة كھربائیا-

  .يساوي عدد الشحنات السالبة لإللكترونات
  
نكتب رمز الذرة الناتج عنھا ثم نبین عدد  لكتابة صیغة األيون-

) -(أو (+) اإللكترونات المفقودة أو المكتسبة بعدد من اإلشارات 
  .يكتب على يمین و أعلى الرمز

  
ألنه يحتوي  الماء الخالص موصل رديء للتیار الكھربائي-

  على نسبة قلیلة من األيونات
 
 
 
 
  

 :أكسدة الفلزات في الھواء -3
  
  :يتفاعل ثنائي األوكسیجین الموجود في الھواء الرطب مع-
  

ü  فلز الحديدFe : فیتحول إلى صدأ يتكون أساسا من
وفق المعادلة الكیمیائیة  Fe2O3 :IIIأوكسید الحديد

          4Fe  +  3O2              2Fe2O3:التالیة
 
ü فلز األلمنیومAl : فتظھر علیه قشرة رقیقة داكنة

حسب   Al2O3:األلومین أوأوكسید األلمنیوم تسمى 
 4Al   +  3O2            2Al2O3:الكیمیائیة التالیة المعادلة

  
ثنائي و يحدث في وجود  .تفاعل أكسدة:يسمى ھذا التفاعل -

  .و الرطوبة و يزداد صدأ الحديد بوجود الماء المالح األوكسیجین
  
لذلك يتآكل الحديد عندما  للھواء صدأ الحديد مادة منفذة-

و بالتالي يحمي  أوكسید األلمنیوم فغیر منفذ للھواءيصدأ، أما 
  .األلمنیوم من التآكل

يحدث بین الفلز و ثنائي  احتراق الفلز تفاعل كیمیائي-
 .أوكسید الفلزو ينتج عنه  أكسدة، يسمى األوكسیجین

  
ناتج   الفلز

  االحتراق
صیغة 
  الناتج

  المعادلة الكیمیائیة

أوكسید الحديد  Feالحديد
  طیسيالمغنا

Fe3O4  3Fe+2O2           Fe3O4  

أوكسید   Cuالنحاس
  النحاس

CuO  2Cu+O2         2CuO  

أوكسید   Alاأللمنیوم
  األلمنیوم

Al2O3  4Al+3O2         2Al2O3  

  ZnO  2Zn+O2            2ZnO  أوكسید الزنك  Znالزنك
  

تفاعالت بعض المواد العضوية مع ثنائي  -4
 :األوكسیجین

 
الماء و ثنائي ينتج  احتراقا كامالعند احتراق المواد العضوية -

ينتج  غیر الكاملو في حالة االحتراق  أوكسید الكربون
أحادي اوكسید و ) دخان اسود(الكربونباإلضافة إلى ذلك 

  ).غاز سام( الكربون
  
و ( C)ذرات الكربون  تتكون جزيئات المواد العضوية أساسا من-

  (H).ذرات الھیدروجین 
  
يؤدي احتراق بعض المواد البالستیكیة إلى تكون غازات أخرى -

  :تشكل خطرا على صحة اإلنسان و على البیئة ومن بینھا
ü  كلورور الھیدرجینHCl:سام ينتج عن  غاز

 P.V.Cاحتراق
ü  سیانور الھیدروجینHCN : غاز قاتل ينتج عن احتراق

 النیلون
ü  ثنائي أوكسید الكبريتSO2: غاز خانق ينتج عن

 .احتراق متعدد اإلستر
 
 
 
 
  

  ملخص دروس الفیزیاء و الكیمیاء
 السنة الثالثة إعدادي
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  :المحالیل الحمضیة و المحالیل القاعدية -5
  

  المحلول pHتمیز المحالیل المائیة بمقدار كیمیائي يسمى ت-
  .pHورق  أو pH مقیاسنستعمل المحلول  pHلقیاس قیمة -
 :تصنف المحالیل المائیة إلى ثالثة أصناف ھي-
  

  محالیل قاعدية  محالیل محايدة  محالیل حمضیة
0<pH<7 pH=7  7<pH<14  

  
بإضافة كمیة تتم عملیة تخفیف المحلول الحمضي أو القاعدي -

  :قلیلة منه إلى الماء الخالص مما يؤدي إلى
ü  ارتفاع بالنسبة للمحلول الحمضي و تناقص الحمضیة

 .7لتقترب من القیمة  pHقیمة 
ü  بالنسبة للمحلول القاعدي و تناقص القاعدية

  .7لتقترب من القیمة  pHانخفاض قیمة 
  
  البالستیكیةالمحالیل الحمضیة على الزجاج و بعض المواد  ال تؤثر-

لذلك يمكن تخزين ھذه المحالیل في أواني من الزجاج أو 
  .البالستیك

  
  

تأثیر محلول حمض الكلوريدريك و محلول الصودا على -6
  :بعض الفلزات

 (-H++Cl)صیغته األيونیة:  محلول حمض الكلوريدريك 
 

  المعادلة الكیمیائیة  نواتج التفاعل  الفلز
  المبسطة

  الحديد
Fe 

ثنائي -
 H2  الھیدروجین

  IIكلورور الحديد-
(Fe2++2Cl-) 

2H+ + Fe       H2 + Fe2+  

  األلمنیوم
Al  

ثنائي  -
 H2 الھیدروجین

  كلورور األلمنیوم-
(Al3++3Cl-)  

6H+ + 2Al      3H2 + 2Al3+  

  الزنك
Zn  
  

ثنائي -
 H2الھیدروجین

  كلورور الزنك-
(Zn2++2Cl-)  

2H+ + Zn       H2 + Zn2+  

  النحاس
Cu  ال يــــــــؤثــــــــر  

  
 ( -Na+  +  OH )صیغته األيونیة  :محلول الصودا 
ü  ال يؤثر على فلز الحديد و فلز النحاس. 
ü عن ھذا ثر على فلز األلمنیوم و فلز الزنك و ينتج يؤ

 H2غاز ثنائي الھیدروجین التفاعل 
  

  
  :روائز الكشف عن بعض األيونات-7

  
  األيون المراد
  الكشف عنه

المحلول 
  الكاشف

األيون 
  الكاشف

  معادلة تفاعل الترسیب  الراسب المتكون

  النحاس
Cu2+  

  محلول الصودا
(Na+ + OH- ) 

 الھیدروكسید
OH-  

  :راسب أزرق
 ھیدروكسید النحاس

Cu(OH)2 

  

Cu2+    +  2OH-           Cu(OH)2  

 IIالحديد
Fe2+ 

 محلول الصودا
(Na+ + OH- )  

 الھیدروكسید
OH-  

  :راسب أخضر
 IIھیدروكسید الحديد

Fe(OH)2 

  

Fe2+   + 2OH-                Fe(OH)2  

  IIIالحديد
Fe3+  

 محلول الصودا
(Na+ + OH- )  

 الھیدروكسید
OH-  

  :راسب له لون الصدأ
 IIIھیدروكسید الحديد

Fe(OH)3  
  

Fe3+    +   3OH-           Fe(OH)3  
  

  األلمنیوم
Al3+  

 محلول الصودا
(Na+ + OH- )  

 الھیدروكسید
OH-  

  :راسب أبیض
 ھیدروكسید األلمنیوم

Al(OH)3 

  

Al3+   +  3OH-                Al(OH)3  

  الزنك
Zn2+  

 محلول الصودا
(Na+ + OH- )  

 الھیدروكسید
OH-  

راسب أبیض يذوب 
وافرة من في كمیة 

  :الصودا
 ھیدروكسید الزنك

Zn(OH)2 

  

Zn2+    +   2OH-           Zn(OH)2  

  الكلورور
Cl-  

 نترات الفضة
(Ag+ + NO3

-)  
 أيون الفضة

Ag+  

 راسب أبیض يسود
  :في الضوء

 كلورور الفضة
AgCl 
  

Ag+    +    Cl-                AgCl  
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  :الیومیةخطورة المواد المستعملة في حیاتنا -8
  

  :العالمات التحذيرية الدالة على خطورة المواد الكیمیائیة و احتیاطات السالمة
  

  احتیاطات السالمة  مخاطر المادة  مدلولھا  العالمة التحذيرية

  
امتصاصھا من طرف الجلد  نتیجةتسبب التسمم   سامة

  و يمكن أن تؤدي إلى الموت. أو استنشاقھا

و استشارة . لمسھا أو استنشاقھا تجنب
نتیجة (ار والطبیب في حالة اإلحساس بد
  .لمسھا أو استنشاقھا

  
  لمسھا أو استنشاق بخارھا تجنب  تسبب تآكل الجلد أو المالبس  أكالة

  

تحدث تھیجات على مستوى العین و الجلد و   مھیجة
  الجھاز التنفسي

لمسھا أو تقريبھا من العین أو  تجنب
استنشاق بخارھا و استشارة الطبیب في 

  اروَحالة اإلحساس بالدُّ

  

تجترق 
  أسباب الحريق تجنبو  إبعادھا عن اللھب  سبب في اندالع حريقتت  بسھولة

  

تؤثر على 
  طرحھا عشوائیا في الطبیعةتفادي   ة للبیئةمخربتحدث تأثیرات سلبیة و   البیئة

  
  إبعادھا عن المواد القابلة لالشتعال  احتراق المواد القابلة لالشتعال تسھل  قةرِ حْ مادة مُ 

  
قابلة لالنفجار نتیجة الصدمات و االحتكاكات أو   ةمتفجرمادة 

  قرب اللھب
تعريضھا للصدمات أو االحتكاكات أو  تجنب

  وضعھا قرب مصدر للحرارة

  

  :تدبیر النفايات و طرق استرداد المواد غیر القابلة للتحلل-9

  :األضرار الناتجة عن طرح النفايات بشكل عشوائي في الطبیعة-
  

 ......االضطرابات التنفسیةانتشار األمراض و األوبئة كالمالريا و  
 .المعدية لحملھا أمراضا و أوبئة و جراثیمتجعل المكان ملوثا و مرتعا للحشرات و الحیوانات  
 .انبعاث روائح كريھة 
 .ب السوائل السامة إلى المیاه الجوفیةرُّسَتَ 
  .....تلوث الھواء 

  

  :من أجل تدبیر أفضل للنفايات يجب-
  

 .جمع النفايات و وضعھا في مستوعبات خاصة مع المساھمة في الفرز األولي للنفايات 
 .....فلزات –بالستیك  –زجاج  –عضوية طبیعیة : فرز النفايات حسب أصناف المواد المكونة لھا 
 .تحويل المواد العضوية الطبیعیة إلى أسمدة أو حرقھا في معامل خاصة إلنتاج الطاقة 
 .ر الطمر الصحيفَدفن بقايا النفايات العضوية الطبیعیة في حُ 
 :القابلة للتحلل مثلإعادة تدوير و استرداد المواد غیر  

 
 عملیة االنصھار       إنتاج قنینات جديدة   التكسیر                  الغسل      الفرز       الجمع        : الزجاج •

 ......تصنیع أنابیب و أحذية        السحق              الفرز             الجمع       :البالستیك •

  إنتاج علب جديدة       عملیة االنصھار      السحق            فرز الحديد و األلمنیوم        الجمع       : الفلزات •

  


