
الكيـمياء املادة 
املركبات الكيميائية الدرسعنوان

802كيم–102كيم رمــــز املقـــــرر 

الثانية رقم الوحدة

الثانوي األّول  الدراس ياملستوى 



نشاط استهاللي

رف معا عىل احد تعالي نتع.. للمركبات الكيميائية أثرها الكبير عىل صحة االنسان
..  هذه المركبات الذي نستخدمه بشكل كبير 

:من خالل متابعة الفيديو

حددي نوع المركب؟1.

سمه؟صيغته الكيميائية وا. 2

؟أثره على صحة االنسان. 3

My files - OneDrive 
(sharepoint.com)

العطاء وااليثار: القيم

https://moebh-my.sharepoint.com/personal/sawsan_j_almadhoob0276_moe_bh/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsawsan%5Fj%5Falmadhoob0276%5Fmoe%5Fbh%2FDocuments%2F%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%83%D9%8A%D9%85%20%D9%A2%D9%A1%D9%A1%2D%20%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AD%D9%88%D8%A8%2Emov&parent=%2Fpersonal%2Fsawsan%5Fj%5Falmadhoob0276%5Fmoe%5Fbh%2FDocuments


كفايات وأهداف الدرس

.شرح تكوين كل من األيون املوجب واأليون السالب- 1



.السالبواأليونالموجباأليونتكونطريقةشرح:األولالهدفنشاط تعليمي

.دقائق15:الوقت

.فردي:العملنوع

.معلمةالقبلمنالمطروحةاألسئلةعناالجابةثمللعناصر،االلكترونيالتوزيعتأمل:المهمة كيف يتكون األيون؟

تستقر : تذكري

العناصر عندما 

8تصل لـ 

الكترونات في 
.مدارها الخارجي

Na-الصوديوم 
11= العدد الذري 

= .....+Pعدد 

= .....-eعدد 

F-الفلور 
9= العدد الذري 

= .....+Pعدد 

= .....-eعدد 

الفلز/ فلز ما نوع العنصر؟  

اكتساب/ فقد ما السلوك الكيميائي؟  

................الجديد؟ -eكم عدد 

.................تركيب الكتروني شبيه بـ 

.................رمز األيون 

الفلز/ فلز ما نوع العنصر؟  

اكتساب/ فقد ما السلوك الكيميائي؟  

................الجديد؟ -eكم عدد 

.................تركيب الكتروني شبيه بـ 

.................رمز األيون 



Na+  : قرة املستالنيون يشبه ذرة
(إلكترونات10) 

F-  :يشبه ذرة النيون املستقرة
(إلكترونات10) 

مدار خارجي ← فقد←الفلز 

بقه الغاز النبيل الذي يس← مكتمل 

في الجدول( يأتي قبله)

مدار خارجي← اكتسب← الالفلز 

قه الغاز النبيل الذي يلح← مكتمل 

في الجدول( يأتي بعده)
أيون موجب

(كاتيون)
أيون سالب

(أنيون)



هذا األيون يحمل شحنة موجبة، . فقدت إلكترونا أو أكثر هو ذرة واحدة
..........................مثل

؟(Cationالكاتيون )عرفي األيون الموجب 

Na+Ca2+

Ca2+   : املستقرةاألرجون يشبه ذرة
(إلكترونا18) 

Be2+  : املستقرةالهليوميشبه ذرة
(إلكترونان) 



؟(Anionاألنيون )عرفي األيون السالب 

هذا األيون يحمل شحنة سالبة، . اكتسبت إلكترونا أو أكثر هو ذرة واحدة 
-F-S2..........................مثل

Cl-   :يشبه ذرة األرجون املستقرة
(إلكترونا18) 

O2-  :يشبه ذرة النيون املستقرة
(إلكترونات10)



أهم الكاتيونات واألنيونات أحادية الذرة

ويكون بذلك مستقرا؟( إلكترونات5بعد فقد )شحنات موجبة 5ملاذا ال يحمل أيون الفوسفور : سؤال للتفكير

ة الحظ العالقة بين املجموع
ر التي ينتمي إليها العنص
.والشحنة التي يحملها



واأليونالموجباأليونتكونطريقةشرح:األولالهدفنشاط تقييمي
.السالب

.دقائق5:الوقت

.فردي:العملنوع

.(المتاهةلعبة)المرفقالنشاطحل:المهمة
لعبة المتاهة

من ستصل لنقطة النهاية أوال؟؟

نك قومي باختيار الطريق المناسب الذي يمك

ة من العبور داخل المتاهة والوصول إلى نقط

..النهاية

هك هناك عدد من العقبات التي ستواجتذكري

ولكل لون .. كل عقبة تحمل لون معين.. 

ني قومي بحل السؤال لتتمك.. سؤال خاص به

كل التوفيق.. من مواصلة الطريق

https://app.classkick.com/#/login/6TQTCH
حل المشكالت والتفكير الناقد: 21مهارات القرن



النشاط تقييمي-اجابات 

فقد

اكتساب

كاتيون ألن يفقد الكترونات

.خاملة وال تميل لتكوين األيونات18ألن عناصر المجموعة : خطأ


