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تعرٌؾ علم الكٌمٌاء 

 وتركيبها المادة ماهية في يـبحث علم

 تحليلهـا وطرق واستخداماتها وصفاتها

 المواد وتأثير عليها تطرأ التي والتغيرات

. (المواد تفاعالت )البعض بعضها على

علم الكيمياء



المادة وأشكالها

.كل شًء ٌشؽل حٌزاً من الفراغ وله ثقل : المادة هً 

:مثـل  

الخ ..........األشجار ، األحجار , الماء ، الهواء 

هللا خالق كل شًٍء وهو على كل : ) قال تعالى  

62الزمر ( شًٍء وكٌل  



خواص المادة 

للمادة نوعٌن من الخواص

خواص كيميائيةخواص فيزيائية



:الخواص الفيزيائية هي  

الخواص المتعلقة بالشكل الخارجي  

.للمادة ويمكن ادراكها بالحواس 

مثـل                  

.الكثافة, اللون ، الكتلة 



: هي الكيميائية الخواص          

 الداخلي بالتركيب المتعلقة الخواص  

 من غيرها عن بها تتميز والتي للمادة

.المواد

مثل 

.النشاط الكيميائي ، القابلية لالحتراق 



 أمام مختلفة خواص ذات المواد من مجموعة عرض

 لدٌهم المعروفة خواصها بعض فً ومناقشتهم الطالب

.

الماء ، ملح ، سكر ، قطعة فحم ، 

الخ ..... كٌروسٌن ، فلز صودٌوم 

:من هذه المواد  



التؽٌرات التً تطرأ على المادة 

هناك نوعٌن من التؽٌرات

تغيرات كيميائيةتغيرات فيزيائية



: هي الفيزيائية التغيرات

تغيرات تطرأ على المادة وتظل المادة  

.محتفظة بهويتها 

مثل 

كسر الزجاج ، تبخر الماء ، 

.ذوبان السكر فً الماء 



مثل 

: التؽٌرات الكٌمٌائٌة هً 

 جدٌدة مواد فتنتج المادة على تطرأ تؽٌرات

. األصلٌة المادة عن خواصها فً مختلفة

احتراق الفحم ، فساد 

.الحليب تحلل الماء كهربياً 



 بٌن الفرق لتوضٌح البسٌطة التجارب بعض إجراء 

 المثال سبٌل فعلى ، الكٌمٌائً والتؽٌر الفٌزٌائً التؽٌر

: التالٌة التجارب إجراء ٌمكن

 ، الورق من قطعة تمزٌق ، الماء فً السكر ذوبان

 ، الماء من كمٌة تبخر . الطباشٌر من قطعة سحق

 من شرٌط احتراق  ،  الورق من قطعة احتراق

 احدهما الحدٌد من مسمارٌن وعرض المؽنٌسٌوم

  . الصدأ لحقه واألخر جدٌد



طرق فصل المواد

هناك نوعٌن من طرق فصل  

المواد

طرق فصل كيميائية طرق فصل فيزيائية 

ال تؤثر على تركٌب 

المادة

تؤثر فً تركٌب المادة 

مثل مثل 

عملٌة التسخٌن ، عملٌة الترشٌح

.استخدام المؽناطٌس 

عملٌة التسخٌن ، عملٌة 

.التحلٌل الكهربً 



 بٌن الفرق لتوضٌح البسٌطة التجارب بعض اجراء 

  الكٌمٌائٌة الفصل وطرٌقة الفٌزٌائٌة الفصل طرٌقة

 التسخٌن عملٌة باستخدام الماء عن الملح فصل : منها

 ، الترشٌح عملٌة باستخدام الماء عن الرمل فصل ،

 الحدٌد وبرادة الكبرٌت مسحوق من خلٌط فصل

 عن الهٌدروجٌن فصل ، المؽناطٌس باستخدام

. الكهربً التحلٌل عملٌة باستخدام الماء فً األكسجٌن



أشكال المادة   

العنصر 

المركب 

المخلوط 



العنصر

 منها أبسط مواد إلى تحليلها يمكن ال أولية مادة

  . الكيميائية بالطرق وال الفيزيائية بالطرق ال

.األكسجين ، الكربون ، الحديد 

مثال 



المركب  

مادة ناتجة من اتحاد عنصرين أو أكثر 

.  اتحاداً كيميائياً 

مثال 

.الماء ، الملح ، السكر 



  المخلوط 

مادتين أو أكثر مجتمعة مع بعضها دون 

.  اتحاد كيميائي 

مثال 

الهواء ، األكسجٌن فً الماء ، 

.ملح وسكر 



العناصر 

.التً تتألؾ منها كل المواد ( األولٌة ) الوحدة األساسٌة البسٌطة  

تتألؾ بعض العناصر من ذرات  والبعض اآلخر من  

.جزٌئات 
 من ٌتألؾ النٌتروجٌن بٌنما ذرات من ٌتألؾ عنصر الحدٌد 

 ثالثٌة جزٌئات من ٌتألؾ األوزون وؼاز الذرة ثنائٌة جزٌئات

. الذرة

عنصر،  109عدد العناصر المعروفة الٌوم حوالً  

.جمعت فً جدول عرؾ بالجدول الدوري الحدٌث 





المركبات  

المركب مادة ناتجة من اتحاد عنصرٌن أو أكثر اتحاداً  

(.تفاعل كٌمٌائً ) كٌمٌائٌاً 

العنصرٌن أو العناصر المكونة للمركب تفقد خصائصها  

.األصلٌة فً المركب 

.ٌمكن فصل العناصر المكونة للمركب بالطرق الكٌمٌائٌة  

.تتحد العناصر فً المركب بنسب وزنٌة ثابتة  

.تتألؾ المركبات دائماً من جزٌئات  



المخالٌط 

مادتٌن أو أكثر مجتمعة مع بعضها دون حدوث تفاعل  

.كٌمٌائً 

.تحتفظ المواد المكونة للمخلوط بخواصها األصلٌة   

.ٌتكون المخلوط بخلط المواد بأي نسبة  

.ٌمكن فصل المواد المكونة للمخلوط بالطرق الفٌزٌائٌة  

قد ٌحتوي المخلوط على ذرات وقد ٌحتوي على جزٌئات  

:، فللمخلوط ثالث صور 

+  عنصر 

عنصر 

+  عنصر 

مركب 

مركب+ مركب



 من المختلفة األشكال ذات المواد من مجموعة عرض

 الفرصة اتاحة و والمخالٌط  والمركبات العناصر

. بٌنها للتمٌٌز للتالمٌذ



الذرة والجزيء واألٌون 

أصؽر جزء فً العنصر ٌمكن أن : هً  الذرة 

.ٌدخل فً التفاعل الكٌمٌائً دون أن ٌنقسم 

ذرة كربون ، Cذرة أكسجٌن ،  O: مثال  

 Fe  ذرة حدٌد.



 المادة فً جزء أصؽر : هو الجزيء 

 المادة خواص فٌه تتضح مركب أو عنصر

.انفراد حالة على وٌوجد ،

جزيء  NaClجزيء ماء ،  H O: مثال 

.جزيء سكر    C H Oملح  

2
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 ( مشحونة) مكهربة ذرة عن عبارة : األٌون 

 اكتسابها أو لفقدانها نتٌجة سالبة أو موجبة شحنة

 فهً الجذور أو الشقوق أما أكثر أو إللكترون

 شحنة وتحمل بعضها مع مرتبطة أكثر أو ذرتٌن

   . . سالبة أو موجبة

أٌون اكسجٌن ، Oأٌون هٌدروجٌن  ،  H :مثال  

  NH  جذر أمونٌوم.

+--

+
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استخدام قطع كروٌة من الفلٌن للتمٌٌز بٌن الذرة 

والجزيء  واألٌون ،  وتوضٌح أن الجزٌئات مؤلفة 

.من ذرات  ، وأن األٌونات ما هً إال ذرات مكهربة 



الرموز والصٌػ 

 الرمز بٌن الكٌمٌاء دارسو ٌخلط ما كثٌراً 

 ، واضح بٌنهما الفارق أن مع ، والصٌؽة

 بالنسبة كالحروؾ للصٌػ بالنسبة فالرموز

. للكلمات
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الرموزالعناصر

الهيدروجين

الصوديوم

الكبريت

الهليوم

النحاس

النيتروجين

الفلور

طرٌقة لتمثٌل ذرات العناصر : الرموز 

.باستخدام الحروؾ الالتٌنٌة 
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المادة

الماء 

كلورٌد الصودٌوم

ثانً أكسٌد الكربون 

ؼاز األكسجٌن 

البروم 

حمض الكلور

هٌدروكسٌد الصودٌوم

( عناصر ومركبات ) طرٌقة لتمثٌل جزٌئات المادة : الصٌػ 

.باستخدام الرموز 


