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كفايات وأهداف الدرس

تمثيل املركبات األيونية باستخدام الصيغ الكيميائية -
.الصحيحة 1



واآلنما هو المركب األيوني؟؟

ابطهو املركب الذي يتكّون من أّيونات موجبة وسالبة متحدة مع بعضها  .أّيونيةبرو
املركب 
األّيوني

لكلوريد وحدة الصيغة الكيميائية: مثال. تمثل أبسط نسبة لألّيونات في املركب
وهي أبسط نسبة بين األيونين والشحنة 1:2والنسبة هي MgCl2:املاغنيسيوم هي

.-Cl)وأّيونان  Mg+2أيون واحد)صفر  =النهائية للمركب

وحدة 
الصيغة 
ةالكيميائي

ويتم تمثيلها بكتابة وحدة الصيغة الكيميائية



.الصحيحةةالكيميائيالصيغباستخداماأليونيةالمركباتتمثيل:الثانيالهدف

.دقائق5:الوقت

.فردي:العملنوع

.صيغةالكتابةخطواتألهمللتوصلالمعطاةالكيميائيةالصيغمقارنة:المهمة

1-نشاط تعليمي

كيف نكتب الصيغة الكيميائية؟

.الحظي الصيغ الكيميائية التالية، حددي أهم خطوات كتابة الصيغة

NaClCaF2Li2OAlBr3

.الوّ أون املوجب يّ كتب رمز األ ي  -1
.ون السالبيّ كتب رمز األ ي  -2
.ونيركب األيّ ونات العنصر في امليّ أتعبير عن عدد لتوضع أرقام صغيرة أسفل يمين الرمز ل-3

إذاً، أهم خطوات كتابة الصيغة الكيميائية للمركبات

حل المشكالت والتفكير الناقد: 21مهارات القرن



ونية  ي  ألالصيغ الكيميائية للمركبات اطريقة تحديد 

:التاليةريقةطاليمكن اتباعونّي يّ أمركب ّي عند كتابة الصيغة الكيميائية أل 

املركب : مثال
كّون األّيوني املت

من األلومنيوم
.واألكسجين

+Al3:ون املوجبيّ كتب رمز األ ي  -1

-O2:ون السالبيّ كتب رمز األ ي  -2

مساوًيا لعدد ( Alاأللومنيوم)يكون عدد األّيونات املوجبة -3

2= يعني .(Oاألكسجين )شحنات األّيون السالب
مساوًيا لعدد ( Oاألكسجين )يكون عدد األّيونات السالبة -4

3= يعني .(Alاأللومنيوم)شحنات األّيون املوجب
كتب وحدة الصيغة الكيميائية-5

 
:  ت

ميائيةالكيالصيغباستخداماأليونيةالمركباتتمثيل:الثانيالهدف

.الصحيحة

.دقائق15:الوقت

.فردي:العملنوع

.الكيميائيةالصيغةكتابةخطواتتطبيق:المهمة

2-نشاط تعليمي



ن املركب املتكّون م
ومالكبريت والصودي

الصوديوم+  كبريت اسم العنصرين

Na S لعنصرينرمز ا

Na1+ S2- ينيوناأل رمز 

ينيوننسبة األ 

صيغة املركب 

 2X1  +  1X(-2) =  0(للمركب)مجموع الشحنات

Na2S

3-نشاط تعليمي
ميائيةالكيالصيغباستخداماأليونيةالمركباتتمثيل:الثانيالهدف

.الصحيحة

.دقائق15:الوقت

.فردي:العملنوع

.الكيميائيةالصيغةكتابةخطواتتطبيق:المهمة ي الصيغة الكيميائية للمركب ال :تالي أكتب 

مالحظة هامة
ال تحملونيةيّ املركبات األ 

لذا عند . شحنة كهربائية
عدد جمع حاصل ضرب 

في عددعنصر لكل الشحنات 
املوجودة في وحدة يوناتهأ

نأيجب الصيغة الكيميائية
.يكون الناتج صفرا



نشاط تقييمي
يغالصباستخداماأليونيةالمركباتتمثيل:الثانيالهدف

.الصحيحةالكيميائية

.دقائق5:الوقت

.فردي:العملنوع
.(Forms)المرفقالنشاطحل:المهمة

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id
=ndUbPaHEy020vxQ0e63HTsQglwZbXz9BgFfR1tNeWPJ
UQUhRRE5NQlM1SUMwVjUwT1JBWEVLSk1HQy4u

حل المشكالت والتفكير الناقد: 21مهارات القرن

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ndUbPaHEy020vxQ0e63HTsQglwZbXz9BgFfR1tNeWPJUQUhRRE5NQlM1SUMwVjUwT1JBWEVLSk1HQy4u


اجابة النشاط تقييمي


