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  7ورقة عمل                                                                   املواد األيونّية
  ما هي الصيغة األمبريية للمركبات األيونّية اليت تتكّون من:  )1

  _________   . اوكسجني وجاليوم 5  _________   كالسيوم . هيدروجني و 1
  _________   . كريبتون وليثيوم 6  _________   . سيليكون وماغنيسيوم 2
ريوم 3   _________   . فوسفور وألومنيوم 7  _________   . بروم و
سيوم 8  _________   . نيرتوجني وصوديوم 4   _________   . يود وبو

  

  اثراء) *(                  ) أكمل اجلدول التايل:                                                                         2

  صيغة املرّكب األيوين 
نوع اجلسيمات اليت تتكّون  

  منها املادة 
  صيغة املرّكب األيوين 

نوع اجلسيمات اليت تتكّون  
  منها املادة 

𝟑   𝟑   

   𝟐   

𝟐 𝟑   𝟐   

   𝟑 𝟐   

* 𝟐   * 𝟐 𝟒 𝟑   

* 𝟑 𝟒   * 𝟑   

* 𝟑 𝟐   * 𝟑   
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ت املعطى:         3 جلدول التايل الصيغ األمبريية للمركبات األيونية اليت تتكّون من األيو   ) أكمل 
  اثراء)*(

األيون املوجب 
  والسالب 

𝟑 𝟏 𝟐 𝟑 𝟏 𝟐 

𝟑             

𝟏             

𝟐             

𝟑             

𝟐             

𝟏             

* 𝟒
𝟑             

* 𝟏             

* 𝟑
𝟐             

* 𝟑
𝟏             

* 𝟒
𝟐             

* 𝟑
𝟐             

* 𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝟐
𝟏             

  
لطبيعة مالحظة جلدول فقط للتمرين وليست كلها متواجدة    : املركبات األيونّية الناجتة 
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  8ورقة عمل                                                                    املواد األيونّية
   𝑴𝒂𝑿𝒃حول املادة   بشكل عامأكمل اجلدول التايل  )1

)M   ،عنصر فلّزيX   ،عنصر الفلزّيa    وb   (أعداد صحيحة  
  

    نوع املادة 

  نوع اجلسيمات  
  (وحدة بناء املادة)

  

  نوع الرتابط بني اجلسيمات
  

    نوع الصيغة للمادة 

  احلالة يف درجة حرارة الغرفة
  

ئي يف احلالة الصلبة   توصيل كهر
)solid ملاذا؟ .(  

  

  االنصهار نص عملّية 
  

ئي يف احلالة  توصيل كهر
  ). ملاذا؟ liquidالسائلة (

  

ملاء    نص عملّية اإلذابة 
  

ئي يف احلالة املُذابة   توصيل كهر
  ملاذا؟ ). aquaملاء (
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  اثراء)*(                                         لكل من املواد األيونّية املعطى: االنصهارنص عملّية أ. اكتب  )2
  

𝟑   

  

𝟐  

𝟑  

* 𝟑  

* 𝟑  

 
ملاءنص ب. اكتب       لكل من املواد األيونّية املعطى: عملّية اإلذابة 

  

𝟐   

𝟐 𝟑  

𝟑 𝟐  

* 𝟒  

* 𝟑 𝟐  

  
ملاءفقط للتمرين وليست كلها  لبند "ب"  : املركبات األيونّية مالحظة  . تذوب 
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,𝑿عناصر أعدادها الذريّة متتالية:  4معطى  )3 𝒀,𝑴,𝑨  للعنصر)𝑿  .(أصغر عدد ذري  

  .  𝑨𝑿𝟐ينتج مرّكب أيوين قانونَُه:   𝑿مع عنصر   𝑨معطى أيًضا اّن عند تفاعل عنصر  

  ؟ إذا جوابك ال، ما هو املعطى الناقص؟ هل ميكن معرفة العناصر املعطىأ. 

𝑺𝒄𝟐𝟏، تنتج الذرة  𝜷أشعة   𝑨ب. معطى أّن عندما ُتطلق ذرة العنصر  
𝟒𝟎  .  

,𝑿اكتب رموز الكيميائية للعناصر املعطى   𝒀,𝑴,𝑨.  

ئي حبالتها الطبيعّية؟   ج. أي من العناصر املعطى موصلة للتيار الكهر

  د. أي من ذرات العناصر املعطى متواجدة يف حالة ثبات؟ عّلل. 

  

 معطى املركبات التالية: ) 4

𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔 𝑭𝒆𝑩𝒓𝟑 𝑳𝒊𝟐𝑶 𝑷𝑯𝟑 𝑲𝟑𝑷 
𝑺𝑰𝟐 𝑨𝒈𝑯 𝑮𝒂𝟐𝑺𝟑 𝑪𝑯𝟑𝑶𝑯 𝑯𝑪𝑵 

  

  أ. حّدد أي من املركبات املعطى هي مركبات أيونية.  

الرتابط، التوصيل ب. رّتب جبدول حول كل مرّكب أيوين من بند أ: صيغة املرّكب، نوع جسيمات املادة، نوع 
حلالة السائلة. ئي  ئي يف احلالة الصلبة والتوصيل الكهر   الكهر

  

  أكتب الصيغة األمبرييّة للمواد األيونّية اليت تتكّون من تفاعل:أ. ) 5

ملرّكب  ) 3(    بروم والومنيوم ) 2(    ماغنيسيوم وكربيت ) 1(   واوكسجني 𝑵𝒊𝑭نيكل 
ملرّكب  ) 6(    يثيوم وفوسفور ) ل5(    هيدروجني وبرييليوم ) 4(  ويود.  𝒁𝒏𝟑𝑵𝟐خارصني 

  ). 5) و (4)، (2ارسم التمثيل االلكرتوين جلسيمات املواد (ب. 
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  9ورقة عمل                                                       بنّية لويس للمواد اجلزيئّية
  أرسم التمثيل اإللكرتوين للمركبات التالية:

𝟐 𝟐 𝟐 𝟒 

𝟐 𝟔 𝟐 𝟒 𝟐 𝟐 

 𝟐  𝟑 

 𝟐 𝟒  

𝟑  𝟐 
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 𝟑 𝟖 
  

𝟐 𝟓  𝟐 𝟐 𝟐 

 𝟐 𝟓  

𝟐 𝟒 𝟐 𝟐 𝟔  

𝟑 𝟐  
 

𝟑 𝟐 𝟑 𝟑 



51 
 

© VEB School املعّلمة ڤيڤيان بشويت حوراين     

  01ورقة عمل                                               الصيغ املختلفة للمواد اجلزيئّية
    1سؤال 

    املختصرة لبعض مرّكبات الكربون. معطى القوانني البنائّية

  سّجل القانون البنائي التام لكل واحد منهم ومثّ سّجل القانون اجلزيئي لكل مرّكب. 

  

  

  

 القانون اجلزيئي: _________  القانون اجلزيئي: _________  القانون اجلزيئي: _________ 

    

  

  

 القانون اجلزيئي: _________  اجلزيئي: _________ القانون  القانون اجلزيئي: _________ 

      

  القانون اجلزيئي: _________   القانون اجلزيئي: _________   القانون اجلزيئي: _________ 

    

  

 القانون اجلزيئي: _________  القانون اجلزيئي: _________  القانون اجلزيئي: _________ 
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    2سؤال 

  البنائي املختصر للميثكاثيونني:  القانونمعطى ) 1(

  
  أ. سّجل القانون البنائي للميثكاثيونني.

  ونوِعها.  املتواجدة يف جزيء ميثكاثيوننياملختلفة النتية ڤالكو الروابط سّجل ب. 

  .ج. سّجل القانون اجلزيئي للميثكاثيونني

ملاء. ماذا سنشاهد بعد إضافة امليثكاثيونني لكأس ماء؟  د. ال يذوب امليثكاثيونني  جّيًدا 

 

  القانون البنائي املختصر للكفائني: معطى ) 2(

 

  

  

  

  

  أ. سّجل القانون البنائي للكفائني.

  النتية املختلفة املتواجدة يف جزيء كفائني ونوِعها. ڤب. سّجل الروابط الكو 

  ج. سّجل القانون اجلزيئي للكفائني.

ملاء. ماذا سنشاهد بعد إضافة الكفائني لكأس ماء؟   د. يذوب الكفائني جّيًدا 

ملاء؟ مباذا خيتلف هذا النص عن نص اذا ملاء؟ ه. سّجل نص اذابة الكفائني   بة املواد األيونية 
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  11ورقة عمل                                                                                                 مبىن وترابط وصفات املواد

  جزيئّية  أيونّية  نوع املادة
      أمثلة

      نوع اجلسيمات (وحدة بناء املادة)

      نوع الرتابط بني اجلسيمات

      حالة املادة يف درجة حرارة الغرفة

ئي يف احلالة الصلبة؟ توصيل         كهر

      مثال لنص لعملّية انصهار 

ئي يف احلالة السائلة؟        توصيل كهر

ملاء؟        يذوب 

ملاء        مثال لنص لعملّية إذابة 

ئي يف احلالة املذابة   توصيل كهر
  ملاء؟ 

    


