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  مبىن وترابط وصفات املواد  –تلخيص 

  اجلسيمات نوع   مرّكب؟/عنصر  نوع املادة 
بني   ابط نوع الرت 

  اجلسيمات 
احلالة  
  الطبيعية 

درجة انصهار  
  وغليان 

ئي   التوصيل الكهر
  حلالة الصلبة 

ئي   التوصيل الكهر
  حلالة السائلة 

  تصّرف داخل املاء 
ئي   التوصيل الكهر
ملاء    حلالة املُذابة 

 مادة فلزية 
 (معدين)  

                  

                   مادة أيونية 

جزيئية مادة                     

من   عنصر
 العناصر اخلاملة 

                  

                   مادة ذرّية 
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  احلالة الطبيعية   أربطة بني اجلسيمات   نوع اجلسيمات   ؟  مرّكب/عنصر  نوع املادة 
درجة انصهار  

  وغليان 
ئي   التوصيل الكهر

  حلالة الصلبة 
ئي   التوصيل الكهر

  حلالة السائلة 
  تصّرف داخل املاء 

ئي   التوصيل الكهر
ملاء    حلالة املُذابة 

 مادة فلزية 
 (معدين)  

      عنصر (فلز)
  صلبة 

الفرانسيوم    ،الزئبق   *
  والسيزيوم سائلة 

  +  مرتفعة نسبًيا 
ت احلرة     بسبب حركة االلكرتو

  ال يذوب
قلوية  /الفلزات القلوية  *

  تتفاعل مع املاء ترابية  
  

 مادة أيونية 
  مرّكب 
  فلز) (فلز + ال  

ت موجبة +   أيو
ت سالبة    أيو

ت   (جيب ذكر األيو
  !!وشحنتها)

  مرتفعة جًدا   صلبة (مسحوق)   أيونية 
-  

لعدم وجود حركة 
ت حرة   أيو

+  
ت احلرّة   بسبب حركة األيو

معظم املواد األيونية 
ملاء    تذوب 

+  
ت  بسبب حركة األيو

  احلرّة

 مادة جزيئية 

  مرّكب 
  (ال فلزات خمتلفة)

  عنصر  أو
(ال فلز يظهر على  

  شكل جزيئات) 

ئية   جزيئات    فيز
سائلة أو  ،صلبة

  غازية 
  -  منخفضة نسبًيا 

ت حرّة ت أو أيو   لعدم وجود حركة الكرتو

تتواجد مواد جزيئية  
ملاء اليت    تذوب 

-  
لعدم وجود حركة 

ت حرّة  ت أو أيو   الكرتو

من   عنصر
 العناصر اخلاملة 

ئية   ذرات   عنصر    -  منخفضة جًدا   غازية   فيز
ت حرّة ت أو أيو   لعدم وجود حركة الكرتو

    

                   مادة ذرّية 
  

  للمواد اجلزيئية   للمواد األيونية   أمثلة لنصوص عملية...    

  االنصهار 
𝐌𝐠𝐎(𝐬)

    ∆    
⎯ 𝐌𝐠(𝒍)

𝟐 + 𝐎(𝒍)
𝟐 𝐍𝐚𝟐𝐎(𝐬)

    ∆    
⎯ 𝟐𝐍𝐚(𝒍)

𝟏 + 𝐎(𝒍)
𝟐 𝐍𝐇𝟑(𝐬)

    ∆     
⎯⎯ 𝐍𝐇𝟑(𝒍) 𝐇𝟐𝐎(𝐬)

    ∆     
⎯⎯ 𝐇𝟐𝐎(𝒍) 

𝐀𝐥𝟐𝐎𝟑(𝐬)
    ∆    

⎯ 𝟐𝐀𝐥(𝒍)
𝟑 + 𝟑𝐎(𝒍)

𝟐 𝐈𝟐(𝐬)
    ∆     
⎯⎯ 𝐈𝟐(𝒍) 

ملاء   االذابة 
𝐀𝐥𝐁𝐫𝟑(𝐬)

    𝐇𝟐𝐎(𝐥)    
⎯⎯⎯⎯⎯ 𝐀𝐥(𝐚𝐪)

𝟑 + 𝟑𝐁𝐫(𝐚𝐪)
𝟏  𝐍𝐚𝐈(𝐬)

    𝐇𝟐𝐎(𝐥)    
⎯⎯⎯⎯⎯ 𝐍𝐚(𝐚𝐪)

𝟏 + 𝐈(𝐚𝐪)
𝟏  𝐂𝐇𝟑𝐎𝐇(𝒍)

    𝐇𝟐𝐎(𝐥)    
⎯⎯⎯⎯⎯ 𝐂𝐇𝟑𝐎𝐇(𝐚𝐪) 𝐂𝟔𝐇𝟏𝟐𝐎𝟔(𝐬)

    𝐇𝟐𝐎(𝐥)    
⎯⎯⎯⎯⎯ 𝐂𝟔𝐇𝟏𝟐𝐎𝟔(𝐚𝐪) 

𝐂𝐚𝐂𝐥𝟐(𝐬)
    𝐇𝟐𝐎(𝐥)    

⎯⎯⎯⎯⎯ 𝐂𝐚(𝐚𝐪)
𝟐 + 𝟐𝐂𝐥(𝐚𝐪)

𝟏  𝐂𝐎𝟐(𝐠)

    𝐇𝟐𝐎(𝐥)    
⎯⎯⎯⎯⎯ 𝐂𝐎𝟐(𝐚𝐪) 


