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 مفاهيــم عامــــة 

General Concepts 

 :رئيسة أفكار

الفيزيائية أو  صفاتها  في تغير من عليها تطرأ التي والتغيرات املواد تركيب يدرس العلم هو ،الكيمياء علم 1-

 الكيميائية 

 :املِواد تصنيف  2-

 متجانسة  مواد •

 متجانسة  غير مواد •

 المعادن  أو معادن •

 خالئط  أو مركبات أو عناصر •

 العضوية  أو عضوية مواد •

 :املواد خواص  3-

 .املادة  بنية  على املحافظة  مع للتغير قابلة صفات  :خواص فيزيائية

 .املادة بنية في تغير مع للتغير قابلة صفات :خواص كيميائية

 :مثل متعددة فيزيائية بطرق  املزيج  مكونات فصل يمكن 4-

 التقطير - 

 الترشيح - 

 البلورة - 

 كيميائية  بطرق  عناصر  من مكوناتها  الى املواد تفكيك يمكن- 

    Introductionمقدمــــة -1

 في حالة   
ً
 مختلفة من املادة املتحركة التي توجد دوما

ً
العالم من حولنا مادي، ومكوناته جميعها ليست إال أنواعا

، ال تخص املادة فحسب، وإنما تخّص كل  
ً
 دائما

ً
مستقرة، وتتعرض للتغيير والتطوير. والحركة بوصفها تغيرا

.
ً
 دقيقة من دقائقها الصغيرة أيضا

تنوعة، ويمكن أن تتحول حركة املادة من شكل إلى آخر، ولكن عند كل تحول للحركة من  لحركة املادة أشكال م  

املادة وحركتها. ويسري هذا القانون على   إلى آخر يتحقق القانون األساس ي في الطبيعة، وقانون مصونية  شكل 

 أنواع املادة وأشكال حركتها. 
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 تع بخواص فيزيائية وكيميائية ثابتة في شروط معينة. ويطلق اسم املادة في الكيمياء على كل نوع من املادة يتم

   
ً
 كبيرا

ً
 عددا

ً
ال توجد املواد في الطبيعة بحالة نقية، واملواد الطبيعية ليست سوى مزائج )مخاليط(، تضم أحيانا

 من املواد املختلفة.  

 أنهم غطوا آسيا  وقد سّجل العرب مآثر حضارية ال تمحى في تاريخ الكيمياء ال سبيل لحصرها اآلن، ويكفيه
ً
م فخرا

وأوروبا بنتاجهم العلمي فترة طويلة من الزمن. وقد توقفت عجلة الكيمياء عن السير نتيجة لزوال دولة العرب،  

 وتجزئتهم إلى دويالت، وانشغالهم بالحروب.  

العالم من غنى تنوع  فالكيمياء هي علم من علوم الطبيعة التي تدرس مشاكل العالم املحيط بنا وما يحويه هذا  

 األشكال، وما يحدث فيه من ظواهر مختلفة. 

 في الحياة الحديثة وخاصة في النشاط الصناعي لإلنسان،  
ً
 جدا

ً
 مهما

ً
 من اإلشارة إلى أنَّ للكيمياء دورا

ً
والبد أيضا

 في الصناعة ال يرتبط بالكيمياء وتطبيقاتها، والطبيعة تقدم لنا ا
ً
ملواد األولية فقط  فليس هناك مجال واحد تقريبا

كاألخشاب، وخامات الفلزات، والبترول وغيرها. وبإخضاع هذه املواد الطبيعية للمعالجة الكيميائية نحصل على  

)مواد   واللدائن  املنزلية،  واالستعماالت  الصناعية،  السلع  إنتاج  وفي  للزراعة،  الضرورية  املواد  مختلف 

والصودا... الخ. ويتطلب العمل على املواد الخام الطبيعية اإلملام  بالستيكية(، واألصبغة، والعقاقير، والصابون،  

 الجيد بالقوانين العامة لتحول املواد. 

في مدنيتنا املعاصرة.   اإليجابيوبالنتيجة نستطيع القول: إن علم الكيمياء هو سالح ذو حدين، يتضح ذلك بأثره 

ي نقودها، وغيرها من وسائط النقل األخرى، واملواد  فمعظم املالبس التي نرتديها، وجزء كبير من السيارات الت

منتجات   من  هي  الزراعية  واألسمدة  والدهانات،  التجميل،  ومواد  الحشرية،  واملبيدات  واألدوية،  الطبية، 

، وبشعور   السلبي  الصناعات الكيميائية. ويتضح الحد اآلخر لعلم الكيمياء بأثره
ً
في البيئة، فلم ندرك إال حديثا

أسرى للمشاكل الناتجة عن هذا النمو التيكنولوجي، ومن األمثلة على ذلك مشكلة تهم العامة، وهي    مؤلم، أننا 

مشكلة التخلص من الفضالت الكيميائية الخطرة، وأن إمكانية حل مثل هذه املشاكل يضع تحديات كبيرة أمام  

 علم الكيمياء اآلن، وفي املستقبل.

 ما يحدث  وهذا املطلوبة، املعلومة على الحصول  لتسهيل التصنيف  علم مفاهيم  على العلوم معظم  في يعتمد

 وفيزيائيا كيميائيا املواد دراسة لتسهيل  الكيمياء علم في فعال

 :املواد تصنيف

 اآلتي: الشكل على الكيمياء في املعتمد التصنيف  توضيح  يمكن

A. متجانسة  غير  أو متجانسة إما املواد تعتبر  

B. معادن ال أو معادن إما املواد تعتبر  

C. خالئط أو مركبات، أو حرة، عناصر هيئة على إما  املواد توجد 
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D. غازية  أو سائلة أو صلبة حالة في إما املواد وتوجد 

E. العضوية أو عضوية كمركبات إما  املركبات تصنف. 

 Chemical and Physical Propertiesوالفيزيائية  الكيميائية الخواص

 منها يمكن االستفادة مواصفات من املادة به تتمتع ملا  تمثيل أنها على ما ملادة خواص أو  خاصة تعني عام  بشكل

 .املطلوب الغرض يحقق معين بشكل معها للتعامل  أو هويتها  لتحديد إما

 .الفيزيائية التغيرات عن  الكيميائية التغيرات يسمى ما بين التمييز  الخواص هذه  على باالعتماد يمكن

 غاز( مادةجديدة الى تتحول  فإنها  )هواء( االوكسجن من جو في الفحم من قطعة احتراق  عند املثال سبيل على

 للمادة مغايرة مادةأخرى  الى تغيرت املادة ألن الكيميائي، بالتغير التغير هذا مثل يعتبر  ،)الكربون  أوكسيد  ثاني

 ملادة التغير  هذا يصنف إلى بخار، وتحولت الغليان درجة الى املاء من كمية سخنت وإذا .البنية حيث من  األولية 

 .الكيميائي بعكس التغير بنيتها على حافظت األولية  املادة ألن  الفيزيائي، التغير ضمن املاء

 .الحقة مراحل في أوسع بشكل املفاهيم  هذه  ستوضح كل، على

 . Matterـمــادة ال - 2

، ونعني بالتجانس ثبات خواص املادة في  غير متجانسةأو    متجانسةتكون املواد من الناحية الكيميائية  

، أما إذا تألفت املادة من مركبات عّدة، يمكن إظهارها بالعين  
ً
كتلتها. فاملادة النقية تكون متجانسة دوما

أما املاء املقطر، والنحاس، والفضة، املجردة، أو باملجهر كالبيتون والفوالذ، فتسمى عندئٍذ باملخاليط.  

والسكر، وغاز ثنائي أوكسيد الكربون، فهم مواد متجانسة بسبب ثبات تركيبها، إذ ال يمكن تغييره إال  

 وعلى ذلك فالكيمياء علم املواد، ويدرس:  بتغيير املادة نفسها.

A.  املواد. تركيب تعيين -أ 

B. املواد.   بنية تحديد-ب 

C. الفيزيائية والكيميائية للمواد.   الخواص دراسة-جـ 

 . Mixture and Compoundالـمزيج واملركب  -3

اختفاء خواصهما،   إلى  مادتين  اتحاد  يؤدي  إذ  ثابتة،  فيزيائية وكيميائية  بخواص  للمزيج  املكونة  املواد  تحتفظ 

خالل التحول أو  وتكوين مواد جديدة ذات خواص تختلف عن خواص املواد االبتدائية. تسمى املواد التي تختفي  

 التفاعل الكيميائي املواد الداخلة في التفاعل، وتسمى املواد الجديدة نواتج التفاعل. 
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 Atoms, Elements, Compounds, Molecules والخالئط..   الذرات، والعناصر، واملركبات، والجزيئات،-4

and Mixtures 

 . Atomsالــذرات -1-4 

أو   الذرة   بناٍء  حجر  أصغر  منهي  جزء  الكيميائي أصغر  يحتفظ   العنصر  والذي  إليه  الوصول  يمكن 

اإلنجليزية  لذلك  الكيميائية، بالخصائص الكلمة  أصل  يرجع  الكلمة  ( Atomباإلنجليزية) العنصر.   إلى 

 أتوموس، والتي تعني غير القابل لالنقسام؛ إذ كان يعتقد أنه ليس ثمة ما هو أصغر من الذرة.   اإلغريقية

التي تدور حول نواة موجبة الشحنة صغيرة جًدا في )اإللكترونات (تتكون الذرة من سحابة من الشحنات السالبة

من النواة  وتتكون  الشحنة، بروتونات املركز،  جزء   ونيوترونات موجبة  أصغر  هي  الذرة  وتعتبر  متعادلة، 

يمكن أن يتميز به عن بقية العناصر؛ إذ كلما غصنا أكثر في املادة لنالقي البنى األصغر لن يعود هناك   العنصر من

، ال فرق بين بروتون في ذرة 
ً
، أو ذرة أي عنصٍر   ورانيومي وبروتون آخر في ذرة حديد فرق بين عنصر وآخر. فمثال

ً
مثال

 آخر. 

العناصر   بين  الفروقات  اإللكتروني...، تصنع  توزيعها  كتلتها،  بروتوناتها،  تحمله من خصائص؛ عدد  بما  الذرة، 

)املسماة نفسه  للعنصر  املختلفة  الصور  وبين  على  بالنظائر املختلفة،  قادًرا  العنصر  هذا  ون 
َ
ك بين  وحتى   ،)

 .ما أم ال تفاعل كيميائي خوض

 تكون املادة، وال يمكن مالحظتها مباشرة، وتوجد في الطبيعة بشكل    
ً
  ين:الذرات: هي وحدات بنائية صغيرة جدا

، وإلخ. يتراوح قطر  CO2، و SO2، و2Oمنفصل، مثل الغازات النبيلة، أو توجد بشكل متصل كما في األوكسجين 

في معظم الحاالت. والذرة ليست نهاية املادة، بل إنها تتألف من نواة تتركب بدورها   4x10-8و  1x10-8الذرة بين 

 من بروتونات، ونترونات، ومن إلكترونات تدور حول النواة في مدارات خاصة. 

   .Elementsالعنــاصر -2-4

الكيميائي أي العنصر  كيميائية هو  من  مادة  متكونة  فريدة ذرة خالصة  يميزها  وحيدة  نوعها،  وهو   العدد من 

الجدول   وتنظم العناصر في .الفلز أو شبه فلز أو  فلز: يندرج كل عنصر تحت تصنيف .نواة الذرة بروتونات عدد

 .الدوري

 أّي ماّدة كيميائّية خالصة، تتكّون من ذرة وحيدة فريدة من نوعها( )املادة هي أبسط حاالت  العناصر:

، وتوجد، في األغلب، في ظروف املختبر، ولكن بعضها يوجد في الطبيعة بالشكل الحر أيضا. وتتميز بأن لها  

 .
ً
 متجانسا

ً
 تركيبا
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، بينما يتألف الثاني  البسيطة أو العناصرهناك نوعان من املواد، األول يتألف من ذرات متماثلة، وتسمى املواد  

 . املركبات الكيميائيةمن ذرات لعناصر مختلفة ويسمى 

- ، ويساوي عدد الشحنات املوجبة في نواة الذرةZيتعين كل عنصر بمقدارين رئيسيين، األول هو العدد الذري   

 .  A.والثاني الوزن الذري لذرة معتدلة نواةأوعدد األلكترونات التي تدور حول  - امشكل عب

الحديثــة للعناصر الكيميائية. اقترح أن يرمز للعناصر    الرمــوز  أدخـل برزيليـوس أول مــرة فـي العــلم 1813في عـام 

( لألوكسجين   
ً
مثال فيرمز  الالتينية،  أسمائها  من  األولى  بالحرف  Oxygenباألحرف   )O(الكبريت وإلى   ،Sulfur  )

.وعندما تبدأ أسماء عناصر عدة بالحرف ذاته يضاف إلى H( بالحرف  Hydrogen، وإلى الهيدروجين ) Sبالحرف  

( الكربون  إلى  فيرمز  الالحقة،  الحروف  أحد  األول  بالحرف  Carboneالحرف   )C( الكالسيوم  وإلى   ،Calcium  )

 . الخ. Cu..( بالحرفين    Cuprum، وإلى النحاس )Caبالحرفين  

 
 

تنتشر العناصر في الطبيعة بنسب متفاوتة من عنصر آلخر، وقد تبين أن تركيب القشرة األرضية ثابت إلى عمق  

 (. 1كم تحت سطح البحر، وأن نسب أهم العناصر موضح في الجدول ) 16
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 ( نسب أهم العناصر في الطبيعة1الجدول ) 

 العنصر
نسبة %  

 
 
  العنصر وزنا

 
 نسبته % وزنا

 0.58 التيتانيوم  50 األوكسجين 

 0,19 الكلور  25 السيليكون 

 0,12 الفوسفور  7,5 األلومينيوم 

 0,09 الكربون  4,7 الحديد 

 0,08 املنغنيز  3,4 الكالسيوم 

 0,05 الكبريت 2,6 الصوديوم 

 0,05 الباريوم  2,4 البوتاسيوم

 0,04 الكروم 1,9 املغنزيوم

 0,03 اآلزوت  0,9 الهيدروجين 

املادة   عن   
ً
عميقا  

ً
فكريا  

ً
تطورا لنا  يقدم  أن  القديمة  العصور  منذ  حاول  اإلنسان  إن  القول:  نستطيع  وهكذا 

( سنة قبل امليالد  370-  360وخصائصها... الخ. فكانت أولى املحاوالت الحقيقية هي في زمن اإلغريق منذ حوالي )

ّد بأن الذرات أصغر الدقائق التي تتألف منها املادة، وهي ال تنقسم وغير قابلة  قّدمها العالم ديمقراط الذي ع 

 لالفتراق، وتوجد بحالة حركة دائمة، ولكنها يختلف بعضها عن بعض بالقيمة واملظهر.  

ولكن وقبل وضع قوانين االتحادات الكيميائية تمكن العالم دالتون من وضع مفاهيم جديدة عن الذرات؛ إذ  

 الذرات ليست أصغر دقائق املادة، وإّنها قابلة لالنقسام. قال: إن 

: هو تحول في التركيب الدقيق للجزيئات. وتتضمن التفاعالت الكيميائية غالًبا تكوين  التفاعل الكيميائي

.  روابط كيميائيةأو تكسير   

املعادلة  جموعة من الرموز ويعرف هذا التمثيل بـ » م تمثل التفاعالت الكيميائية بطريقة كتابية أو ب

«؛ تبين املعادلة الكيميائية التغيرات التي تطرأ على املواد املتفاعلة وظروف التفاعل كما تبين  الكيميائية 

دلة حاجة التفاعل إلى حرارة وضغط وعوامل مساعدة. ويجب أن تكون املعادلة الكيميائية صحيحة  املعا

والصيغ وأن تكون موزونة حيث أن مجموع كتل املواد املتفاعلة يساوي مجموع كتل املواد الناتجة   الرموز 

 في عدد اإللكترونات املفقودة أو  م
ً
ن التفاعل. وعند كتابة معادلة يجب مراعاة الشحنة ألنها تلعب دورا

 املكتسبة 

باستعمال   الكيميائي  التفاعل  تسريع  الكيميائي    املحفزأو  الحفازيمكن  للتفاعل  قليلة  كميات  بإضفة  وذلك 

الكيميائي عن    عل سرعة التفابهدف تسريعه دون أن تتغير خواصها الكيميائية؛ بمعنى أنها قادرة على أن تزيد  

 أو تنشيطه دون أن يحدث بها تغيير كيميائي دائم.   طاقة التفاعلطريق خفض  

https://manara.edu.sy/

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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ً
 تغيرات فيزيائية، ولهذا ترتبط الكيمياء ارتباطا

ً
، إلى أن التغيرات الكيميائية يرافقها دوما

ً
البد من اإلشارة، أيضا

البيولوجية ترافقها تحوالت كيميائية   العمليات   ألن 
ً
البيولوجيا نظرا  بعلم 

ً
أيضا  بالفيزياء، وهي على صلة 

ً
وثيقا

لكيميائية ضمن العمليات الفيزيائية، كما ال يجوز حصر الظواهر  مستمرة، بيد أنه ال يجوز حصر الظواهر ا

 البيولوجية ضمن العمليات الفيزيائية والكيميائية، فلكل شكل من أشكال حركة املادة خصائصه املميزة.

     Compoundsاملركبات-3-4 

ركب الكيميائي
ُ
بنسبة ثابتة تحدد   مختلفين أو أكثر، عنصريناتحاد  ذرات  تكونت من مادة كيميائية هو  امل

، وبصفة عامة فإن هذه  2إلى1بنسبة  واألكسجين الهيدروجين مركب يتكون من )O2H (املاء تركيبه، فمثال

تبارات الفيزيائية، وليس طبقا لالختيارات البشرية، ولهذا السبب فإن  النسبة يجب أن تكون ثابتة لبعض االع

بنية   وليست مركب. ومن الخواص املميزة للمركب أن له سبيكة  تعتبر  النحاس األصفر املواد مثل

، تصف هذه الصيغ نسبة الذرات املوجودة به، وعدد الذرات  صيغة جزيئية ا عن طريقمميزة يعبر عنه كيميائية 

(، ويمكن عن طريق معرفة  2HC وليس6H2C )اإليثان  املوجودة في جزيء واحد من املادة، وعلى هذا فيكون شكل 

 للمركب  الكتلة املولية تلك الصيغ حساب

كما أن املركبات الجزيئية   .صلبة عديدة. معظم املركبات توجد في هيئة  حاالت ويمكن للمركبات أن يكون لها 

ويتميز املركب بأنه يحتوي على العناصر نفسها متحدة ببعضها  .غازية أو سائلة يمكن أن توجد أيضا في حالة

.
ً
 أيضا

ً
 وثابتا

ً
 متجانسا

ً
 بنسبة ثابتة تحت أية ظروف، وأن له تركيبا

   .Moleculesالجزيئات -4-4

 وخواصها.  بتركيبها الكيميائي النقية يحتفظ ملادة الكيميائيةا هو أصغر وحدة من الكيمياء في الجزيء

جزيئية  أو كيمياء جزيئية  وعلم دراسة الجزيئات يسمى   ملجال الدراسة. وتهتم  فيزياء 
ً
الكيمياء الجزيئية  ، تبعا

واصطدامها ببعضها البعض(. وينتج عن    التفاعالت الكيميائيةبالقوانين التي تحكم التفاعالت بين الجزيئات )

وانفصال جزيء    للروابط الكيميائية تلك التصادمات والتفاعالت تكّون جزيئات أكبر )مركبات( أو يحدث تكسير

 صغر إلى جزيئات أ 

 مثل جزيء األكسجين  الغازات النبيلة واحدة )كما في ذرة يمكن للجزيء أن يتكّون من 
ً
(أو أكثر من ذرة مرتبطة معا

أو أكسجين  ذرتين  من  يتكون  الكربون  الذي  أكسيد  ذرة  ثاني  من  يتكون  ناحيتي  كربون  الذي  من  كل  ها  مرتبطة 

 أكسجين  بذرة

كما يعرف أن املسامات الجزيئية هي الفراغات التي بين جزيئات املادة. ويتناسب حجم املسامات عكسيا مع قوى  

جزيئات املادة الغازية ومتوسطة في املادة السائلة وصغيرة في  التجاذب بين الجزيئات. فتكون املسامات كبيرة بين 

 .املواد الصلبة. وتقدم املسامات الجزيئية تفسيرا واضحا الختراق املواد لبعضها البعض

https://manara.edu.sy/

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3_%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9_%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_(%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
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 هيدروجين  بذرتي مرتبطةأوكسجين   ذرة جزيء ماء؛ يتكون من

عام في  مرة  ألول  استخدامه  تم  الجزيء  مصطلح  أن  رغم  طريق 1811 و  مادة  أفوجادرو  عن  املصطلح  وكان   ،

أبحاث  نتائج  ظهور  حتى  الكيمياء  مجتمع  في  للنقاش  عام بيرن  مفتوحة  الحديثة   .1911 في  النظرية  أن  كما 

  .الكيمياء الحسابية للجزيئات قد استفادت كثيرا من التقنيات املستخدمة في

وهي أبسط وحدة بنائية في املركب، ويتكون كل منها من ذرتين أو أكثر لعناصر متماثلة أو مختلفة   الجزيئات: 

 مرتبطة بعضها ببعض بروابط كيميائية 

 . Mixturesالخالئط   -5-4

ومركبات، أو خلط مركبات ومركبات بعضها مع بعض،  وهي تنتج عن خلط عناصر، أو خلط عناصر  الخالئط:  

 وبنسب مختلفة. 

 الفرق بين املركبات والخالئط : 

 :   املركبات

 _ال يمكن الفصل بين مكوناتها بالطرق امليكانيكية وإنما فقط بواسطة التفاعالت الكيميائية.  

 _يتم تكوين املركبات عن طريق إحداث عملية تفاعل كيميائي بين عنصرين أو أكثر.  

 

 :  الخالئط

_يمكن استخدام الطرق امليكانيكّية في الفصل بين مكوناتها بكل سهولة؛ كالتبخير، والترسيب، والقوة 

 املغناطيسية.  

 _استخدام الطرق امليكانيكية في تكوين الخالئط.  

 لوجود  
ً
ويشار إلى أّن هناك احتمالّية في إيجاد صعوبة في التمييز بين املركب والخليط في بعض الحاالت نظرا

 ض الخصائص املشتركة بينهما، ومن األمثلة على ذلك السبائك، والتي يتّم تصنيعها بالطرق امليكانيكية؛  بع

https://manara.edu.sy/

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1811
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D8%A3%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1911
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Water-3D-balls.png
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: هو الخليط الذي ال يمكن أن نميز بين مكوناته بالعين املجردة مثل: ماء معدني،  متجانسةوتكون الخالئط إما 

ثابتة في جميع أنحاء الخليط نفسه، ومن أمثلتها املحاليل  ماء البحر، املشروبات الغازية......إذ تكون نسبة املواد 

 . املختلفة كمحلول ملح الطعام في املاء، ومحلول حمض الخل في املاء، وخالئط الغازات

؛ هو الخليط الذي نستطيع أن نميز بين مكوناته بالعين املجردة مثل: ماء النهر، ضباب.......إذ  غير متجانسةوإما 

الواحد بنسب مختلفة من مكان آلخر فيه، ومن أمثلتها خليط الرمل وامللح، والبيتون،   تظهر مكونات الخليط

 والفوالذ، والغرويات، واملعلقات. 

 مثال  :الهواء خليط طبيعي متجانس يتكون من عدة غازات أهمها

 من حجم الهواء )تقريبا الخمس( 21% الذي يمثل ثنائي األوكسجين 

 .من حجم الهواء )تقريبا أربعة أخماس( 78% الذي يمثل ثنائي اآلزوت 

 ملحوظة  

 :من حجمه أهمها 1% يحتوي الهواء على غازات أخرى تمثل أقل من

 األرغون وثنائي أوكسيد الكربون وبخار املاء 
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