
النارش 
املركز الوطني لتطوير املناهج

يرس املركز الوطني لتطوير املناهج، ووزارة الرتبية والتعليم - إدارة املناهج والكتب املدرسية، استقبال آرائكم وملحوظاتكم عىل هذا الكتاب 
عن طريق العناوين اآلتية: هاتف: 8-4617304/5، فاكس: 4637569، ص. ب: 1930، الرمز الربيدي: 11118،

scientific.division@moe.gov.jo :أو بوساطة الربيد اإللكرتوين

إضافة إىل جهود فريق التأليف، فقد جاء هذا الكتاب ثمرة جهود وطنية مشرتكة من جلان مراجعة وتقييم علمية وتربوية ولغوية، وجمموعات 
زة من املعلِّمني واملرشفني الرتبويني، ومالحظات جمتمعية من وسائل التواصل االجتامعي، وإسهامات أساسية دقيقة من اللجنة االستشارية  ُمركَّ

صة. واملجلس التنفيذي واملجلس األعىل يف املركز، وجملس الرتبية والتعليم وجلانه املتخصِّ

فريـق التأليـف

العـلــومالعـلــوم
الفصل الدراسي الثاني

ال�سف ال�سابع - دليل المعلم

7
موسى عطا اهلل الطراونة )رئيًسا(

فدوى عبد الرمحن عويسد. آيات حممد املغريبد. أمحد حممد عوض اهلل

روناهي "حممد صالح" الكردي )منسًقا(



مؤرشات األداء لكل درسالدروس
عدد 

احلصص
عناوين األنشطة املرفقة

الدرس 1:

خصائص احلموض 
والقواعد 

جمال طبيعة العلم والتكنولوجيا
يصف الطرائق التي ُتستخدم للحصول عىل األدلة التجريبية.  

ُيفرّس كيف يستفيد العلامء من األدلة العلمية.  

التي حتدث يف  العمليات  التجريبية يف فهم بعض  ُيوّضح معنى األدلة   
الطبيعة واملخترب.

املستخدمة يف  للمواد  والكيميائية،  الفيزيائية  يتعّرف بعض اخلصائص   
تكنولوجيا صناعة الصابون ومواد التنظيف.

ُيقّيم استخدام بعض املواد يف التكنولوجيا.  

جمال علوم األرض والبيئة
يف  واجلوي،  الصخري  والغالفني  املائي  الغالف  بني  العالقة  يرشح   

تكوين الكهوف اجلريية.

جمال العلوم الفيزيائية
يذكر بعض املواد احلمضية والقاعدية التي يستخدمها يف حياته اليومية.  

ُيري جتارب بسيطة ليعرف كيف ُتغرّي احلموض والقواعد لون ورقة   
تّباع الشمس.

عىل  وتأثرياهتا  الطعم،  مثل:  والقواعد،  احلموض  خصائص  بعض  يذكر 
اجللد وامللمس.

مثل:  اليومية،  حياته  يف  والقواعد  احلموض  بعض  استخدامات  يذكر   
صناعة البطاريات وصناعة الصابون.

جمال العلم والتكنولوجيا واألنشطة البرشية
ُيناقش أمّهية التكنولوجيا يف جمال اهلندسة والتكنولوجيا الطّبية احليوية.  

ُيطّبق الصدق واألمانة العلمية عند إجراء االستقصاء.  

جمال عادات العقل
يستخدم احلواس لتسجيل املالحظات حول ظاهرة معّينة.  

ُينّظم املعلومات يف جداول بسيطة، وُيّدد العالقة التي تكشفها.  

تصنيف املحاليل إىل 6
محضية وقاعدية.

الكشف عن محضية أو 
قاعدية مسحوق اخلبيز.

أثر احلموض يف بعض 
املواد.

الوحدة السادسة  احلموض والقواعد
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مؤرشات األداء لكل درسالدروس
عدد 

احلصص
عناوين األنشطة املرفقة

الدرس 2:

الكواشف والرقم 
اهليدروجيني 

جمال طبيعة العلم والتكنولوجيا
ُيقّدم أمثلة عن أثر العلم يف حتسني نوعية احلياة.  

ُيفرّس كيف يستفيد العلامء من األدلة العلمية.  

جمال العلوم الفيزيائية
.pH يعرف مقياس الرقم اهليدروجيني  

يذكر بعض الكواشف الطبيعية والصناعية.  

العام؛  الكاشف  ورقة  أو  اهليدروجيني  الرقم  قياس  جهاز  يستخدم   
لتصنيف املحاليل إىل محضية أو قاعدية أو متعادلة.

جمال العلم والتكنولوجيا واألنشطة البرشية
ُيمّيز دور تطّور التكنولوجيا يف حتسني نمط حياة اإلنسان بشكل كبري،   

وجعل تأثريها ملموًسا يف كل جانب من جوانب احلياة.

يقوم بخطوات البحث العلمي لوضع الفرضيات التي يمكن اختبارها   
واستخدامها يف التنّبؤ.

ُيطّبق الصدق واألمانة العلمية عند إجراء االستقصاء.  

جمال عادات العقل
يستخدم احلواس لتسجيل املالحظات حول ظاهرة معّينة.  

التي  العالقة  بيانية بسيطة، وُيّدد  املعلومات يف جداول ورسوم  ُينّظم   
تكشفها.

املفاهيم يف  لتوضيح  الدقيقة؛  العلمية  املصطلحات واملفاهيم  يستخدم   
جمال العلوم والتكنولوجيا والرياضيات واهلندسة.

يربط بني املفاهيم األساسية املشرتكة يف العلوم والتكنولوجيا واهلندسة   
والرياضيات.

ُيّلل املعلومات يف اجلداول والرسوم البيانية.  

يقرتح حلواًل للقضايا مّتبًعا طريقة البحث العلمي والتحليل.  

تصنيف الكواشف.8

استخدام الكاشف العام.

تأثري املطر احلميض يف 
إنبات البذور.

26



نتاجات الصفوف الالحقةنتاجات الصف السابعنتاجات الصفوف السابقة

يتعّرف بعض املواد احلمضيـــة والقاعــدية، التي ال يوجد  
يستخدمها يف حياته اليومية.

ُيصنّف المــواد حسب خصائصــها إىل محــــضية   
وقاعدية.

يتعّرف بعض خصائص احلموض والقواعد.  
يتعّرف بعض الكواشف الطبيعية والصناعية.  

احلموض  ُتغرّي  كيف  ليعرف  بسيطة  جتارب  ُيري   
والقواعد لون ورقة تّباع الشمس.

يتعّرف مقياس الرقم اهليدروجيني.  
يتعّرف استخدامات بعض احلموض والقواعد.  

)احلجر  املواد  بعض  يف  احلموض  أثر  يستقيص   
اجلريي، الرخام(.

يستكشف خصائص احلموض والقواعد.  
الرتكيب  حيث  من  والقواعد،  احلموض  بني  ُيقارن   

الكيميائي والتأثري يف الكواشف.
باستخدام  والقواعد؛  احلموض  بعض  قوة  يستقيص   

املوصلية الكهربائية.
احلموضة؛  درجة  مقياس  باستخدام  جتارب  ُيري   

لقياس درجة محوضة بعض األمالح.
يكتب معادالت كيميائية موزونة لتفاعالت احلموض   

والقواعد.
يستقيص بالتجربة نواتج تفاعل احلمض مع القاعدة.  

يتعّرف مؤّشات حدوث تفاعالت.  
يتعّرف طرائق حتضري بعض احلموض والقواعد.  

يتنّبأ بأثر األمطار احلمضية يف املعامل األثرية.  
واألمالح،  والقواعد  احلموض  استخدامات  يذكر   

وتطبيقات كل منها يف حياته اليومية.
احلموض  حول  معلومات  جلمع  التكنولوجيا  ُيوّظف   

والقواعد، وكتابة تقرير عنها.
من  كل  مفهوم  وفق  والقواعد  احلموض  يصف   

أرهينيوس، وبرونستد - لوري، ولويس.
والقواعد  احلموض  حماليل  خصائص  يستنتج   

واألمالح.
املاء،  تأّين  وثابت  اهليدروجيني  الرقم  مفهوم  يتعّرف   

والتمّيه لألمالح.
الرقم  قيمة  حلساب  الرياضية؛  املهارات  ُيوّظف   

اهليدروجيني يف املحاليل.
وفق  والقاعدة،  احلمض  من  املرتافقة  األزواج  ُيّدد   

مفهوم برونستد ولوري.
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أتأّمل الصورة:   
وّجه انتباه الطلبة إىل الصورة يف بداية الوحدة، واطلب   

إليهم وصف طعم الفواكه الظاهرة يف الصورة.
محضية  منها:  والتي  مجيعها،  الطلبة  إجابات  تقّبل   

الطعم )حامض(. 
وّضح هلم أّنه من نعم اهلل علينا تنّوع الثامر، وأّن لكل   
الليمون  يف  كام  احلامض  ومنه  خمتلف،  مذاق  منها 

والرّمان غالًبا.
اطلب إليهم التفكري يف أمثلة لفاكهة أو أطعمة أخرى،   

نتناوهلا يف وجباتنا الغذائية هلا الطعم نفسه.
اخـرت بعض الطلبــة لتــدوين إجاباهتم عىل اللوح،   
وحاول مشاركة أكرب عدد من الطلبة من دون تكرار 

اإلجابة.
)الليمون،  تكون:  أن  يتمل  التي  اإلجابات  تقّبل   
الغازي،  الرشاب  الربتقال،  العنب،  الفراولة،  عصري 
احلليب،  امللح،  اللبن،  البندورة،  األخرض،  التّفاح 

اخليار...(.
محيض،  طعم  هلا  التي  الصحيحة  األمثلة  اخرت   

واحرصها بشكل مناسب، مثاًل: يف دائرة أو مرّبع. 
الليمون، الربتقال، عصري الفراولة، العنب، الرشاب 

الغازي، التّفاح األخرض، البندورة، اللبن،...
وّضح هلم أّن معظم هذه الثامر تكثر زراعتها يف بالدنا،   
تناوهلا.  عىل  ونحافظ  عليها  اهلل  نشكر  أن  وعلينا 
وتنفيذ  الوحدة  هذه  دراستهم  بعد  أّنه  وأخربهم 
الدرس األول إىل خصائص  أنشطتها؛ سيتعّرفون يف 
احلموض والقواعد واستخداماهتا، ويف الدرس الثاين 
سيتعّرفون إىل الكواشف والرقم اهليدروجيني )درجة 

احلموضة(. 

الحموض والقواعدالحموض والقواعد
Acids and Bases  

6الوحدُة
الوحدُة

6
الُحموُض والقواعُد

Acids and Bases

6
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رشوعات الوحدة:

الوحدِة مشروعاُت 

وّجه الطلبة يف بداية الوحدة إىل أّنم سيعملون يف 
يف  وتتمّثل  إليهم،  املطلوبة  املهاّمت  لتنفيذ  جمموعات 
مرشوعات الوحدة، وهي موّزعة يف املجاالت اآلتية:

تتّبع  الطلبة  جمموعات  إحدى  إىل  اطلب  التاريخ: 
احلموض  من  كل  مفهوم  تطوير  يف  العلامء  جهود 
والقواعد، بدًءا من جهود العامل الكيميائي أرهينيوس 
لويس  العامل  إليه  توّصل  ما  إىل    Arrhenius

هذا  ُيوّضح  تقديمي  عرض  وتصميم   .Lewis

التطّور، تعرضه عىل املجموعات األخرى. 

املصادر  البحث يف  الثانية  املجموعة  إىل  املهن: اطلب 
املقتنيات  تبييض  يف  تعمــل  التي  املهــنة  عن  املتاحة 
النحاسية إلعادة بريقها، وإعداد تقرير بذلك ومناقشته 

مع املجموعات األخرى بإشاف املعّلم.

التقنية: وّجه املجموعة الثالثة إىل البحث يف املصادر 
صناعة  يف  املستخدمة  الطرائق  عن  لدهيم،  املتاحة 
الصابون، واختيار إحداها لتنفيذها يف خمترب العلوم 
اليهم  واطلب  املدرسة،  يف  املهنية  الرتبية  مشغل  أو 
الالزمة  واألدوات  املواد  وحتديد  عمل  خطة  كتابة 
الصابون،  من  قطع  لصناعة  العمل  وخطوات 
املحيل  املجتمع  أو  املدرسة  يف  منها  واالستفادة 

القريب من املدرسة.

عىل  املحافظة  أمّهية  إىل  الطلبة  اهتامم  وّجه 
واملستمر  املباش  التعّرض  أرضار  من  البرشة 
واقي  باستخدام  وذلك  الشمس؛  ألشّعة 
التي  األمور  ومن  للبرشة،  املناسب  الشمس 
يب مراعاهتا قيمة الرقم اهليدروجيني للمنتج 
عرب  البحث  الطلبة  إىل  واطلب  املستخدم. 
املواقع اإللكرتونية عن مكّونات واقي الشمس 
وأمّهية معــرفة الرقــم اهليدروجيني، وإعـداد 

تقرير بذلك ومناقشته مع زمالئهم.

الوحدِة مشروعاُت 

عةِ وشبكةِ اإلنرتنت؛ لتنفيذِ املرشوعاتِ املقرتحةِ  أبحثُ يف املصادرِ املتنوّ
: اآلتيةِ

 ِ نْ جهودِ العاملِ ا مِ موضِ والقواعدِ بدءً نَ الحُ لٍّ مِ رَ مفهومُ كُ : تطوّ التاريخُ  
ُ لويس 

يهِ العاملِ لَ إلَ الكيميائيِّ آرهينيوس Arrhenius 1887 إىل ما توصّ
Lewis. أتتبّعُ جهودَ علامءِ الكيمياءِ يف تطويرِ املفاهيمِ املتعلّقةِ باحلُموضِ 

ىل  عَ هُ  ضُ وأعرِ رَ  التطوّ هذا  حُ  يوضّ تقديميًّا  ا  عرضً مُ  وأُصمّ  ، والقواعدِ
مالئي. معلّمي وزُ

ةِ يف منــــازلِ  نَ املقتنيـــاتِ األثريّ : تُعــدُّ األواين النحـــاسيّةُ مِ نُ املِهَ  
يْها يمكنُ إزالتُها  نُ طبقةٍ قامتةٍ علَ ، ويُالحظُ بمرورِ الزمنِ تكوّ األردنيِّنيَ
دُّ  ، وأُعِ ا. أستكشفُ مهنةَ تبييضِ النحاسِ ها وملعاهنِ ىل بريقِ للمحافظةِ عَ

مالئي. ع زُ هُ مَ ا بذلكَ أُناقشُ تقريرً

: تُستخدمُ القواعدُ مثلُ هيدروكسيدِ الصوديومِ يف صناعةِ الصابونِ  التقنيةُ  
مالئي يف تنفيذِ إحداها؛  . أبحثُ يف هذهِ الطرائقِ وأتعاونُ معَ زُ ةِ طرائقَ بعدّ

درستي. نَ الصابونِ يف خمتربِ العلومِ يف مَ لتحضريِ قِطَعٍ مِ

يةِ  ، وأمهّ ناتِ واقي الشمسِ نْ مكوّ أبحثُ يف شبكةِ اإلنرتنت عَ
نُ  ، وأُدوّ هِ ــمِ اهليدروجينيِّ pH عندَ استخــدامِ معرفـةِ قيمةِ الرقْ

مالئي. تائِجي بنتائجِ زُ يْها، وأُقارنُ نَ لتُ إلَ النتائجَ التي توصّ

واقي الشمسِ

7
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ناقش الطلبــة في الفـكرة العــامة للوحدة، واذكر   
لهــم أّن الحمــوض والقواعــد من المـواد الـتي 
يستخدمــونها في حيــاتهم. وّظف إستراتيجيـــة 
العصف الذهني وإثارة تفكير الطلبة، ووّجه إليهم 

األسئلة اآلتية: )5 دقائق(
يف  تستخدمها  التي  والقواعد  احلموض  أهم  ما   -

حياتك بشكل يومي؟ 
- هل تستطيع تذّوق احلموض مجيعها؟ 

أم  محضية  املادة  كانت  إذا  معرفة  ُيمكنك  كيف   -
ال؟ 

تقّبل اإلجابات التي من المتوّقع أن تكون صحيحة، 
وتوّصل معهم إلى أّن: الحموض والقواعد تدخل 
الحمضيات  مثل؛  الغذائية  المواد  من  كثير  في 
المتعددة.  الصناعات  وفي  والخل...،  والرمان 
عدم  إلى  األمثلة  عرض  طريق  عن  الطلبة  يتوّصل 
إمكانية استخدام حاسة التذّوق للتمييز بينها؛ ألّن 
منها مواد غير غذائية وخطرة. وّجه الطلبة إلى أّنهم 
سيتعّرفون في هذه الوحدة إلى مفهوَمي الحموض 
والقواعد؛ عن طريق تجارب بسيطة وآمنة، لتعّرف 

خصائص كل منها والتمييز بينها.

باتٍ كيميائيّةٍ تُكسبُها تلكَ  لى مركّ ها؛ الحتوائِها عَ تختلفُ الثِّمارُ في ألوانِها وطعمِ
. فَما سببُ  ها الالذعِ مضيّاتُ مثلُ الليمونِ والبرتقاِل بطعمِ ، وتتميّزُ الحَ الخصائصِ

؟ مضيّاتِ الطعمِ الالذعِ للحَ

أتأّمُل الصورَة

الفكرةُ العاّمةُ:
تُصنّفُ المــوادُّ حســبَ درجـــةِ حموضتِها إلى 
ها،  خصائصِ في  تختلفُ  ومتعادلةٍ  ةٍ  وقاعديّ مضيّةٍ  حَ
قياسِ  مِ أوْ  الكواشفِ  باستخدامِ  بينَها  التمييزُ  ويمكنُ 

. مِ الهيدروجينيِّ الرقْ
موضِ والقواعدِ : خصائصُ الحُ الـدرسُ األولُ

نَ  مــوضُ والقــواعدُ مِ : تُعدُّ الحُ الفكــــرةُ الرئيسةُ
حياتِنا؛  في  يــةٌ  أهمّ ها  لَ التي  الكيميائيّةِ  بــاتِ  المركّ
نَ  ، وتدخلُ في كثيرٍ مِ يَ توجـدُ في الموادِّ الغذائيّةِ فهِ

 . الصناعاتِ الكيميائيّةِ المختلفةِ

pH ُّمُ الهيدروجيني الدرسُ الثاني: الكواشفُ والرقْ
بينَ  للتمييزِ  الكواشفُ  تُستخدمُ   : الرئيسةُ الفكرةُ 
؛ إذْ تتغيّرُ ألوانُ هذه  موضِ والقواعدِ بطريقةٍ آمنةٍ الحُ
عبّرُ  يُ ، وَ ةِ المحلولِ مضيّةِ أوْ قاعديّ الكواشف حسبَ حَ
ةِ  موضةِ أو قاعديّ مُ الهيدروجينيُّ pH عنْ درجةِ حُ الرقْ

. المحلولِ

8

الفكرة العامة:

ُيمكنك  الدرس.  بداية  في  الصورة  تأّمل  إلى  مجموعاتهم  في  الطلبة  وّجه   
توظيف إستراتيجية )فكر، شارك، ناقش(؛ اطلب إلى الطلبة قراءة الفقرة، ثم 
)في  المجموعة  أفراد  مشاركة  ثم  واحدة(،  دقيقة  )في  منفرد  بشكل  التفكير 

دقيقتين( في السؤال: ما سبب الطعم الالذع )الحمضي( للحمضيات؟ 
الطعم  سبب  أّن:  إلى  معهم  وتوّصل  مجموعة،  كل  من  لإلجابات  استمع   
الحمضي للحمضيات هو وجود مرّكبات ُتسّمى الحموض؛ لذا، ُيطلق على 

الليمون والبرتقال اسم الحمضيات. 

أتأّمل الصورة
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تصنیُف المحالیِل إلى َحمضیٍّة وقاعدیٍّة

أستكشفأستكشف

  ، األطبـاقِ تنظيفِ  ، محلولُ سائلِ  برتقالٍ ، عصيرُ  ليمونٍ : عصيرُ  الموادُّ واألدواتُ
، أوراقُ تبّاعِ شمسٍ حمراءُ  ، قطّارةٌ ، كؤوسٌ ، منقوعُ القرفةِ ، منقوعُ الميرميّةِ ، لبنٌ خلٌّ

 . ، ماءٌ مقطّرٌ وزرقاءُ

 : إرشاداتُ السالمةِ
 . نَ المحاليلِ قِ أيٍّ مِ نْ تذوّ - أحذرُ مِ

: خطواتُ العملِ

نْ عصيرِ الليمونِ إلى ورقةِ تبّاعِ شمسٍ  : أُضيفُ باستخدامِ القطّارةِ قطرةً مِ أُالحظُ  . 1
ا  لُ مُالحظاتي، ثمَّ أغسلُ القطّارةَ جيّدً ، وأُخر إلى ورقةٍ زرقاءَ وأُسجّ حمراءَ
تنظيفِ األطباقِ  نْ محلولِ سائلِ  مِ ها قطرةً  باستخدامِ ، وأُضيفُ  المقطّرِ بالماءِ 

لُ مُالحظاتي.  ، وأُخر إلى ورقةٍ زرقاءَ وأُسجّ إلى ورقةِ تبّاعِ شمسٍ حمراءَ
 ،األُخر الموادِّ  نَ  مِ ةٍ  مادّ كل  نْ  مِ قطرةٍ  باستخدامِ   (1) الخطوةَ  رُ  أُكرّ  : أُقارنُ  .2
يْها في الخطوةِ(1).  وأُقارنُ تغيّرَ لونِ ورقِ تبّاعِ الشمسِ بالنتائِجِ التي حصلتُ علَ

 . ةٍ مضيّةٍ وقاعديّ أُصنّفُ محاليلَ الموادِّ السابقةِ إلى حَ  .3
. ةِ مضيّةَ عنِ المحاليلِ القاعديّ أستنتجُ خاصيّةً تُميّزُ المحاليلَ الحَ  .4

عندَ  ؛  والزرقاءِ الحمراءِ  الشمسِ  تبّاعِ  ورقتَي  لونِ  تغيّرِ  عدمَ  رُ  أُفسّ  : الناقدُ التفكيرُ 
ما. يْهِ نْ محلولِ ملحِ الطعامِ إلَ إضافةِ قطرةٍ مِ

9

إسرتاتيجّية التقويم: املالحظة
أداة التقويم: قائمة رصد

النعممعايري األداءالرقم

ُيفّس استخدام عّينة ضابطة يف التجربة.1

املحاليل 2 الشمس يف  تّباع  تغّي لون ورقة  بدّقة  ُيّدد 
املختلفة. 

ُيصنّف املحاليل إىل محضية وقاعدية؛ باستخدام 3
ورقة تباع الشمس. 

يتعاون مع زمالئه يف تنظيف املخترب بعد تنفيذ 4
التجربة.

أستكشف أستكشف 

تصنيف المحاليل إلى حمضية وقاعدية
اهلدف: ُيصنّف املحاليل إىل محضية أو قاعدية. 

زمن التنفيذ: 15 دقيقة.
ورقة  لون  احلمضية  املحاليل  ُتغرّي  املتوقعة:  النتائج 
تّبــاع الشـمس الـزرقاء إىل اللـون األمحــر، وُتغرّي 
احلمراء  الشمس  تّباع  ورقة  لون  القاعدية  املحاليل 

إىل اللون األزرق.
إرشادات السالمة: وّجه الطلبة إىل احلذر من تذّوق 
تنفيذ  بعد  اليدين  املحاليل، ورضورة غسل  أي من 

التجربة.
اإلجراءات والتوجيهات:                                            

قّسم الطلبة في مجموعات ووّزع عليهم المواد   
واألدوات، ثــم اطلب إليــهم تنفيــذ خطـوات 
الضابطة  العّينة  مفهوم  لهم  وّضح  العمل. 
في  الواردة  للمعّلم  إضاءة  فقرة  قراءة  )ُيمكنك 

ص )36( لالستزادة(.
المساعدة،  لهم  وقّدم  المجموعات  بين  تجّول   
وناقشهم في المــالحظات، واطلب إلــى أحد 
الطلبة تدوينها على اللوح كما في الجدول )1(.

قّيم أداء الطلبة في أثناء تنفيذ التجربة باستخدام   
تراها  معايير  إضافة  وُيمكنك  الرصد،  قائمة 
مناسبة. وتحّقق من إجابتهم عن سؤال أستنتج، 
تّباع  ورقة  لون  ُتغّير  الحمضية  المحاليل  وهي: 
اللون األحمر، والمحاليل  إلى  الزرقاء  الشمس 
الحمراء  الشمس  تّباع  ورقة  لون  ُتغّير  القاعدية 

إلى اللون األزرق.

التفكري الناقد:
 حملول ملح الطعام ال يمل خصائص محضية وال 
تّباع  لون ورقَتي  يؤّثر يف  مل  لذا،  قاعدية؛  خصائص 

الشمس احلمراء والزرقاء.
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11 الدرُسالدرُس
خصائُص الُحموِض والقواعِد

P r o p e r t i e s  O f  A c i d s  a n d  B a s e s 11 الدرُسالدرُس

نَ  مــوضُ والقواعـدُ في كثيرٍ مِ توجــدُ الحُ
؛  ، فمثالً ياتي اليوميّةِ ها في حَ الموادِّ التي أستخدمُ
ا  إذا كانَ أحدُ العصائرِ مثلُ عصيرِ الفراولةِ جزءً
ا،  موضً حُ أتناولُ  فإنّني  ؛  الغذائيّةِ وجبَتي  نْ  مِ
فإنّني  يديَّ  لغسلِ  الصابونَ  دامي  استخْ وعندَ 
.(1) الشكلَ  أُالحــظُ   . ةً قاعديّ ةً  مادّ أستخدمُ 

خطورتِها؛  في  والقواعدُ  موضُ  الحُ وتتفاوتُ 
نٌ لالستــخدامِ بشكـلٍ مباشرٍ  وَ آمِ نْهــا ما هُ فمِ
يُعدُّ  نْها ما  ، ومِ الغذائيّةِ المــوادِّ  الموجودِ في  كَ
مضِ الهيدروكلوريكِ  ا للجلد كحَ ا وكاويً حارقً
 NaOH ِوهيــدروكســيدِ الصـــوديوم ،HCl

يجـبُ  لِذا،  ؛  المــختبراتِ في  ينِ  المستخــدمَ
الرموزُ  وتُستخدمُ   . شديدٍ بحذرٍ  ها  معَ التعاملُ 
موضِ  الحُ خطورةِ  نْ  مِ للتحذيرِ  والملصقاتُ 

حُ الشكلُ (2). ما يوضّ ، كَ والقواعدِ

. ةٌ ةٌ قاعديّ الشكلُ (1): الصابونُ مادّ

. الشكلُ (2): موادُّ كاويةٌ للجلدِ

Acids and Bases الُحموُض والقواعُد الفكرُة الرئيسُة:
باتِ  ــنَ المركّ تُعــدُّ الحمــوضُ والقــواعدُ مِ
يَ توجدُ  يةٌ في حياتِنا؛ فهِ ها أهمّ الكيميائيّةِ التي لَ
نَ  مِ كـــثيرٍ  في  وتــدخلُ   ، الغذائيّةِ الموادِّ  في 

. الصـــناعاتِ الكيميائيّةِ المختلفةِ

نتاجاُت التعّلِم:
ةِ  والقاعديّ مضيّةِ  الحَ الموادِّ  بعضَ  فُ  أتعرّ  

. ياتي اليوميّةِ ها في حَ التي أستخدمُ
 ، موضِ والقواعدِ فُ بعضَ خصائصِ الحُ أتعرّ  
وتـــأثيراتِها   ، والملمــسِ  ، (الطعــمِ  : مثلِ

.( في الجلدِ
والقواعدِ  موضِ  الحُ تأثيرَ محاليلِ  أستقصي   

. في لونِ ورقةِ تبّاعِ الشمسِ
. موضِ والقواعدِ أذكرُ استخداماتِ بعضِ الحُ  

املفاهيُم واملصطلحاُت:
Acid ُمض الحَ
Base ُالقاعدة

Sour ( ضٌ الذعٌ (حامِ
  Bitter ٌّر مُ

10

الحموض والقواعد

مناقشة الفكرة الرئيسة للدرس  
ناقش الطلبة يف املواد التي يستخدمونا يف حياهتم اليومية 
أّن  هلم  ووّضح  غريها،  أم  الغذائية  املواد  أكانت  سواء 
قاعدية، وأّنم يف هذا  وإّما  إّما مواد محضية  منها  الكثري 
والقواعد،  احلموض  مفهومي  إىل  سيتعّرفون  الدرس 
الصفوف  يف  وأّنم  منها،  كل  ُتّيز  التي  واخلصائص 
الالحقة سيتعّرفون مفهوَمي احلمض والقاعدة عىل نحو 
بالبحث  تكليفها  تم  التي  املجموعة  ذّكر  شمولية.  أكثر 
العرض  بإعداد  والقواعد  احلموض  مفاهيم  تطّور  عن 

التقديمي لزمالئهم بعد االنتهاء من الدرس األول. 

الربط بالمعرفة السابقة  
غذائية  وجبات  ُتّثل  صور  جمموعة  الطلبة  عىل  اعرض 
صّحية، وذّكرهــم بأمّهية تناول الفواكهــة واخلرضوات 
ملا حتتوي عليه من فيتامينات حُتـافظ عىل صّحتهم ومنها 
فيتامني )c( الذي يوجد يف الليمون والربتقال، وانصحهم 
باإلكثار من تناول هذه املواد للوقاية من أمراض الرشح 

واإلنفلونزا. 

خصائص الحموض والقواعدخصائص الحموض والقواعد
Propert ies  Of  Acids  and BasesPropert ies  Of  Acids  and Bases

تقديم الدرس  1

التدريس   2

 مناقشة

وظّف إستراتيجية العمل التعاوني )فّكر، شارك، ناقش(.
اطلب إلى الطلبة التفكير بشكــل منفرد في العــصير أو  	
الفاكهة التي ُيفّضلها كل منهم، وطعم كل منها )في دقيقة 

واحدة(، وكتابة اسمها أو رسمها في مفكرته العلمية. 
اطلب إلى كل منهم مشاركة زميل له في التعّرف إلى  	

الفاكهة التي ُيفّضلها كل منهم )في دقيقة واحدة(.
اسم  لتدوين  الطلبة  أحد  مجموعة  كل  من  اختر   

الفاكهة وطعمها في جدول على اللوح.
ناقشهم في اإلجابات وتوّصل معهم إلى أّن: الحموض  	
فمثاًل  الغذائية،  المواد  من  الكثير  في  تدخل  مرّكبات 
الفراولة والبرتقال والرمان والعنب وغيرها تشترك بأّن 

لها طعم حمضي بسبب الحموض الموجودة فيها. 
وّجه الطلبة إلى وجود حموض في مواد غير غذائية، فمثاًل: يوجد حمض الكبريتيك   

في بّطارية السيارة.

 استخدام الصور واألشكال
وّجه الطلبة إلى تأّمل الشكل )1(، ووّزع عليهم ملصقات أو عبّوات فارغة للصابون    

ومواد التنظيف.
اطلب إليهم كتابة أسماء المواد التي تدخل في صناعة الصابون ومواد التنظيف كما   
على الملصق، وذّكرهم بنتائج  تجربة أستكشف في بداية الوحدة، وتأثير محاليل 

مواد التنظيف في لون ورقة تّباع الشمس الحمراء والزرقاء.
تّباع الشمس  التنظيف في تغّير لون ورقة  تأثير محاليل مواد  السؤال اآلتي: ما سبب  وّجه  	

منها؛ وهي  الصحيح  إلى  الطلبة، ووّجههم  استمع إلجابات  األزرق؟  اللون  إلى  الحمراء 
أّنها تحتوي في تركيبها على مواد قاعدية مثل هيدروكسيد الصوديوم.

العلوم، وتوّصل  متوافرة في مختبر  لرموز تحذيرية  الطلبة ملصقات  اعرض على   
معهم إلى داللة الرمز في الشكل )2(.
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Properties of Acids  خصائُص الُحموِض
 ،Sour ( مضيٍّ (الذعٍ باتٌ ذاتُ طعمٍ حَ موضُ Acids مركّ الحُ
 ، اللونِ األحمرِ إلى  الزرقاءِ  تبّاعِ الشمسِ  تُغيّرُ لونَ ورقةِ  يَ  وهِ
 . الكهربائيَّ التيّارَ  الشكـلَ (3)، وتوصـلُ محـاليلُها  أُالحــظُ 
ها بكلمةِ  نْ أسمائِها؛ إذْ تبدأُ أسماؤُ موضِ مِ يُمكنُني معرفةُ الحُ

. مضِ الهيدروكلوريكِ ؛ مثلِ حَ مضِ حَ

أثُر الُحموِض في الموادِّ المختلفِة
اتُ واألقمشةُ  نْها الفلزّ موضُ تآكلَ بعضِ الموادِّ ومِ تُسبّبُ الحُ
ويتآكلُ   ،Corrosive آكلةٌ  بأنَّها  توصفُ  لِذا،  ؛  والجلدُ والورقُ 
نُ  مضيِّ Acid rain الذي يتكوّ الصخرُ الجيريُّ بفعلِ المطرِ الحَ
غازِ ثاني  اتِ النفطِ كَ نْ تفاعلِ غازاتٍ ناتجةٍ عنْ احتراقِ مشتقّ مِ
مع   NO2 النيتروجينِ  أكسيدِ  ثاني  وغازِ   ،SO2 الكبريتِ  أكسيدِ 
الجيريِّ  الصخرِ  نَ  مِ نةِ  المكوّ المباني  لى  عَ فعندَ سقوطِهِ  الماء. 
 CO2 ُنْها، ويتصاعدُ غاز مِ هُ يذيبُ أجزاءً  فإنّ ؛  والرمليِّ والرخامِ

 . هةً فتصبحُ المباني مشوّ

 ِ. مضيّ الحَ المطرِ  بفعلِ  والمغاراتُ  الكهوفُ  لُ  تتشكّ ما  كَ
يُذيبُ  الجيريِّ  الصخرِ  لى  عَ مضيُّ  الحَ المطرُ  يتساقطُ  ما  فعندَ
ما  ، كَ نَ الصخرِ ، ويُسبّبُ تآكلَ أجزاءٍ مِ كربوناتِ الكالسيومِ فيهِ

. أنظرُ إلى الشكلِ (4). في مغارةِ برقشَ

يعودُ الفضلُ إلى أبي الكيمياءِ العربيّةِ 
جابرِ بنِ حيّانَ في استخدامِ التجاربِ 
 aqua الذهبِ  ماءَ  رَ  إذْ حضّ ؛  العلميّةِ
مضِ  حَ نْ  مِ مــــزيجٌ  وَ  وهُ  ،regia

ــمضِ  الهيـــدروكلوريكِ HCl وحَ
هُ في  النيتريك HNO3،  واستخـــدمَ
ويُنسبُ   . ةِ الفضّ عنِ  الذهبِ  فصـلِ 
 . مـــضِ الكبريتيكِ يْه اكتشــافُ حَ إلَ
 H2SO4 هُ  لَ الكيميــــائيّةُ  والصيغةُ 

 . وأسماهُ زيتَ الزاجِ

الربطُ مَع التاریِخ

. مضيِّ في مغارةِ برقشَ الشكلُ (4): تأثيرُ المطرِ الحَ

الشكلُ (3): لونُ ورقةِ تبّاعِ 
. مضيٍّ الشمسِ في محلولٍ حَ

. مضِ :أذكرُ خصائصَ الحِ  أتحقّقُ

11

خصائص الحموض      
ورقة  مجموعاتهم  في  الطلبة  على  وّزع  نشاط سريع 

عمل )1 - 6(. 
اطلب إلى كل مجموعة تنفيذ ورقة العمل )5 دقائق(.   
على  توّقعاتها  عرض  مجموعة  كل  إلى  اطلب   
كما  اللوح،  على  جدول  في  األخرى  المجموعات 

في ورقة العمل.
الحمض  مفهوم  إلى  معهم  وتوّصل  إجاباتهم  تّقبل   
أو  الحامض  الطعم  ومنها  خصائصه؛  على  بناًء 
إلى  الزرقاء  الشمس  تّباع  ورقة  لون  وتغّير  الالذع، 

اللون األحمر، ومحاليلها توصل التيار الكهربائي.
وّجه انتباه الطلبة إلى أّن اســم الحمــض يبدأ بكلمة   

حمض.
وجه الطلبة إلى مشروعات الوحدة )التاريخ( وتقدير   
جهود العلماء في علم الكيمياء، وكّلف أحد الطلبة 
بقراءة الفقرة، ثم اختر مجموعة من الطلبة )3 - 5( 
جابر  الكيمياء  أبي  عن  تعريفية  بطاقة  إلعداد  أفراد 
مدرستك،  في  مناسب  مكان  في  وتعليقها  حيان  بن 
برنامج  طريق  عن  المدرسة  طلبة  مع  ومشاركتها 

اإلذاعة المدرسية. 
بناء المفهوم  

إحدى  اختيار  مجموعاتهم  في  الطلبة  إلى  اطلب   
المواد التي يستخدمونها في حياتهم اليومية، بحيث 
تكتب كــل مجمــوعة  خاّصيــة تعّلموها في درس 
الحموض تصف هذه المادة بوصفها حمًضا. ُيمكن 
إلى  ووّجههم  بينهم  تجّول  فراير.  مرّبع  استخدام 

مفهوم الحمض الصحيح.
لونها  بطاقة  إعداد  المجموعات  إحدى  إلى  اطلب   
أحمر لمفهوم الحمض؛ عن طريق ترتيب الكلمات 
مع  التعاون  إلى  ووّجههم  فراير،  مرّبع  في  الواردة 
وإلصاق  المفهوم،  لكتابة  االخرى  المجموعات 

البطاقة في ركن المفاهيم العلمية.

أثر الحموض في المواد المختلفة
استخدام الصور واألشكال  

 )4( الشكل  تأّمل  إلى  مجموعاتهم  في  الطلبة  وّجه   
الذهني،  العصف  إستراتيجية  ووّظف  الكتاب،  من 

ووّجه إليهم األسئلة اآلتية: 
كيف تتشّكل المناظر الطبيعية في الكهوف بفعل المطر 

الحمضي؟ بفعل المطر الحمضي.
ما نوع الصخور الذي تتكّون منه؟ الصخر الجيري.

هل لمياه األمطار دور في ذلك؟ 

الكهوف  منها  تتكّون  التي  الصخور  نوع  أّن  إلى  معهم  وتوّصل  استمع إلجاباتهم   
هو صخور جيرية، وتركيبها الكيميائي كربونات الكالسيوم )CaCO3(، وصف لهم 

تكّون المطر الحمضي وتأثيره في الصخور الجيرية والرخام.
نشاط سريع  اعرض عىل الطلبة جتربة ُتبنّي تأثري احلموض يف بعض املواد مثل الفلزات 

والطباشري، كام يأيت:

ضع قطعة صغيرة من شريط المغنيسيوم في أنبوب اختبار رقم )1(، وكمية قليلة من   
مسحوق الطباشير )صخر جيري( في أنبوب اختبار رقم )2(.

الطلبة  HCl المخّفف، واطلب إلى  2ml من حمض  أضف إلى كل من األنبوبين   
مالحظة ما يحدث في كل من أنبوَبي االختبار وتسجيل مالحظاتهم. توّصل معهم 

إلى أّن للحموض تأثيًرا في المواد؛ إذ تعمل على تآكلها.

اللون  إلى  الزرقاء  الشمس  تّباع  ورقة  لون  ُتغّير  حمضي،  طعم  لها  مواد  أتحقّق:   

للجلد  كاوية  منها  والصناعية  الكهربائي،  للتيار  موصلة  ومحاليلها  األحمر، 
وُتتلف بعض المواد.
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يَ  ها وهِ نَ األطعمةِ التي أتناولُ مــوضُ في الكثيرِ مِ توجـدُ الحُ
اليا  الخَ لنموِّ  الضروريُّ  الفوليكِ  مضُ  فحَ سمي؛  لجِ ةٌ  ضروريّ
في  هُ  أستخدمُ الذي  والخلُّ   ، الورقيّةِ الخضـرواتِ  في  متــوافرٌ 
مضيّاتُ  الحَ وتَحتوي   ، األسيتيكِ مضِ  حَ نْ  مِ نُ  يتكوّ طَعامي 
 ،(C (فيتامين  األسكوربيكِ  مضِ  حَ لى  عَ والليمونِ  كالبرتقالِ 
ويُستخدمُ   . مضيّاتِ والحَ البندورةِ  في  الستريكِ  مضُ  ويوجدُ حَ
 ، مضُ الكبريتيكِ في صناعةِ األسمدةِ والبالستيكِ والبطّارياتِ حَ
مضُ الهيدروكلوريكِ في تنظيفِ سطوحِ األواني،  ما يُستخدمُ حَ كَ
ما  ، كَ مضِ النَّيْتريك والفسفوريكِ في تسميدِ التربةِ نْ حَ ويُستفادُ مِ

حُ الشكلُ (5). يوضّ

األواني  بعضِ  لى  عَ النقشُ  يعتمدُ 
مضِ  لى تأثيرِ الحَ ، عَ طَعِ النحاسيّةِ والقِ
هذهِ  نْها  مِ نِعتْ  صُ التي  ةِ  المادّ في 
ةٍ  بمادّ القطعةُ  تُغمسُ  إذْ  األواني، 
النقوشُ  وتُحفرُ   ، الشمعِ مثلِ  عازلةٍ 
يةٌ  كمّ يْها  علَ يوضعُ  ثُمَّ   ، القطعةِ لى  عَ
الذي   ، الهيدروكلوريكِ مضِ  حَ نْ  مِ
لِ الجزءِ المرادِ النقشُ  لى تآكُ يعملُ عَ

أوِ الرسمُ علَيهِ.

الربطُ مَع الفنِّ

. موضَ في تسميدِ التربةِ الشكلُ (5): يستخدمُ المزارعونَ الحُ

جدوالً  أُنظّمُ   : أتحقّقُ  
موضَ في  نُ الحُ يتضمّ
يَّ   لدَ المالوفةِ  الموادِّ 

واستخداماتِها.

12

استخدامات الحموض

 استخدام الصور واألشكال
واطلب  الكتاب،  من   )5( الشكل  إلى  الطلبة  وّجه   

اليهم وصف ما يقوم به المزارع.
عن  تعّلموه  بما  وذّكرهم  الطلبة  اجابات  تقّبل   
استخدامــات الحموض في حياتهم، وتوّصل معهم 
لتحسين  التربة  تسميد  في  الحموض  استخدام  إلى 

المنتجات الزراعية. 
اطلب اليهم قراءة الفقرة عن استخدامات الحموض،   
وإنشاء جدول يضم أنواع الحموض واستخداماتها.

واطلب  الفن،  مع  الربط  بند  قراءة  إلى  الطلبة  وّجه   
إليهم العمل في مجموعات لعمل نقش على إحدى 
المهنية  التربية  بالتعاون مع معّلم  النحاسية؛  األواني 

والتربية الفنية في المدرسة.

 أتحقّق:

أمثلة عليهاستخدامهاسم احلمض

اخلرضوات نمو اخلاليامحض الفوليك
الورقية

اخلليف الطعاممحض األستيك

الوقاية من محض األسكوربيك
األمراض

احلمضيات

الوقاية من محض السرتيك
االمراض

البندورة

بّطارية السيارةالصناعةمحض الكربيتيك

محض الفسفوريك 
ومحض النيرتيك

تسميد الرتبةالزراعة

القضايا المشتركة والمفاهيم العابرة   

إىل  الطلبة  وّجه   : املهارات احلياتية )الوعي الصحي(   *
فاملفهوم  احلياتية،  املهارات  من  الصّحي  الوعي  أّن 
الطلبة  ووّجه  املهنية،  والرتبية  العلوم  مبحث  يف  يرد 
الرشاب  تناول  أو  الرسيعة  الوجبات  من  التقليل  إىل 
جائحة  ظل  ويف  صّحتهم.  عىل  للمحافظة  الغازي 
اجلهات  من  التوجيهات  كانت   )19  – )كوفيد 
املسؤولة بأّن الطرائق التي ُتقّلل احتاملية اإلصابة هبذا 
اليدين  باستمرار  النظافة وغسل  الفريوس تكمن يف 
وتناول الفيتامينات التي تدخل يف تركيبها احلموض 
مكونات  أحد  ُيعّد  الذي  األسكوربيك  محض  مثل 

فريوس  من  الوقـــاية  لطـــرائق  لوحــة  إعداد  الطلبة  إىل  واطــلب   .)c( فيتامني 
بيوم  املدرسة مشاركًة يف االحتفال  )كوفيد	– 19(، وإلصاقها يف مكان مناسب يف 

الصّحة العاملي، الذي ُيصادف يف السابع من شهر نيسان من كل عام.
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 Bitter ـــرٍّ  مُ طعــمٍ  ذاتُ  بــاتٌ  مركّ  Bases القواعــدُ 
تبّاعِ  ورقةِ  لــونَ  تُغيّرُ  ومحــاليلُها  صـابونيٌّ  ـها  ملمسُ  ،taste

التيّارَ  محاليلُها  وتوصلُ   ، األزرقِ اللونِ  إلى  الحمراءِ  الشمسِ 
ها؛ فمعظمُ القواعدِ  نْ اسمِ . يُمكنُني معرفةُ القواعدِ مِ الكهربائيَّ
مثلُ  ؛  العنصرِ اسمُ  ا  يتبعهُ هيدروكسيدِ  بكلمةِ  ها  أسمــاؤُ تبدأُ 
، أُالحظُ  هيدروكسيدِ الصــوديومِ وهيــدروكسيدِ الكــالسيومِ

الشكلينِ (6) و(7). 

أبحثُ في طريقةِ عملِ ورقةِ كاشفٍ 
؛  األحمـرِ الملفـــوفِ  منقــوعِ  نْ  مِ
مضِ  ها في التمييزِ بينَ الحَ الستخدامِ
للكشفِ  بةً  تجرِ مُ  وأُصمّ والقاعدةِ، 
ةِ محـــاليلَ  مضيّةِ أوْ قاعــديّ عنْ حَ

. ياتي اليوميّةِ ها في حَ أستخدمُ

؟ : ما خصائصُ القواعدِ  أتحقّقُ

الشكلُ (6): هيدروكسيدُ الصوديومِ

الشكلُ (7): هيدروكسيدُ الكالسيومِ

أبحُث

13

خصائص القواعد    
نشاط سريع )إسرتاتيجية التعّلم التعاوين(

وّزع على كل مجموعة بطاقتين مدّون عليها أسماء   
بعض المرّكبات التي يعرفونها، مثال:

بطاقة 1: هيدروكسيد الصوديوم. 
بطاقة 2: حمض الكبريتيك.

بطاقة 3: هيدروكسيد البوتاسيوم. 
بطاقة 4: حمض النيتريك.

بطاقة 5: حمض الستريك.  
بطاقة 6: هيدروكسيد الكالسيوم.
بطاقة 7: حمض الهيدروكلويك. 

بطاقة 8: هيدروكسيد الليثيوم.
اطلب إلـى كــل مجمــوعة البــحث في بطــاقات   
المجموعات األخــرى عن األسمــاء المتشـــابهة، 
طريقة  في  للتشابه  وفًقا  مجموعات  إلى  وتصنيفها 

كتابة االسم.
التي  المواد  أسماء  كتابة  مجموعة  كل  إلى  اطلب   
أصبحت لديهم على اللوح، وكتابة المقطع المشترك 

بلون مختلف.
إلى  ووّجههم  المجموعات،  بين  النشاط  إدارة  نّظم   

التعاون واحترام الراي اآلخر.
حسب  المواد  تصنيف  من  إليه  توّصلوا  ما  في  ناقشهم   
التشابه في كتابة االسم، وتوّصل معهم إلى أّن مجموعة 
ُتسّمى  هيدروكسيد  بكلمة  اسمها  يبدأ  التي  المواد 
اسمها  يبدأ  التي  المواد  مجموعة  بأّن  وذّكرهم  قواعد، 

بكلمة حمض قد تعّرفوا إليها سابًقا وُتسّمى حموًضا. 
وّجه األسئلة اآلتية:   

غسل  أثناء  في  الصابون  بطعم  شعرتم  أن  سبق  هل 
عند  عينيكم  في  تهيج  أو  الطعام؟  من  أفواهكم 

مالمستها للصابون في أثناء االستحمام؟
لون ورقة  األيدي في  تنظف  تأثير محلول سائل  ما 
تّباع الشمس، كما الحظتم من التجربة في بداية 

الدرس؟
القواعد  أّن  إلى  معهم  وتوّصل  لإلجابات،  استمع   
وُتغّير  صابوني،  وملمسها  مر  طعم  لها  مرّكبات 
اللون األزرق،  إلى  تّباع الشمس الحمراء  لون ورقة 
لذا،  خطرة؛  مواد  وهي  للكهرباء  موصلة  ومحاليلها 
أّن  سبق  كما  تحذيرية  رموز  عبّواتها  على  توضع 
على  يدل  الذي  الرمز  عليهم  )اعرض  إليها  تعّرفوا 

أّنها مواد كاوية للجلد(.

صفحة 13  

إلى  ووّجههم   )b 	/ 	1 	- 	6( عمل  ورقة  المجموعات  في  عليهم  وّزع 
بهم،  الخاص  الشمس  تّباع  ورق  لعمل  أبحث،  بند  في  المهمة  تنفيذ 

.)b	/	1	-	6( واّتباع الخطوات كما في ورقة العمل
 بناء المفهوم

وّزع على الطلبة في مجموعاتهم ملصقات لمواد التنظيف المستخدمة في منازلهم، واطلب   
إليهم قراءة المكّونات والتعّرف إلى القواعد منها، ثم تكتب كل مجموعة كلمة تصف فيها 

خاّصية تعّلموها في هذا الدرس عن القواعد، وكتابتها في مرّبع فراير. 
اطلب إلى إحدى المجموعات إعداد بطاقة لونها أزرق لمفهوم القاعدة؛ بترتيب الكلمات   
الواردة في مرّبع فراير، ووّجههم إلى التعاون مع المجموعات األخرى للتوّصل إلى مفهوم 

القاعدة، واطلب اليهم إلصاق البطاقة في ركن المفاهيم العلمية.                                           

الشمس  تّباع  ورقة  ُتغّير  صابوني،  وملمسها  مر  طعم  لها  مواد  القواعد  أتحقّق:   

تبدأ  وبعضها  الكهربائي،  التيار  توصل  ومحاليلها  األزرق،  اللون  إلى  الحمراء 
أسماؤها بكلمة هيدروكسيد يتبعها اسم الفلز، وهي كاوية للجلد.

أبحُث
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الشكلُ (9): تحسينُ إنتاجِ 
المزروعاتِ بإضافةِ هيدروكسيدِ 

. الكالسيومِ إلى التربةِ

. الشكلُ (8): موادُّ التنظيفِ

إضاءة للمعّلم إضاءة للمعّلم 
املراد  العّينات  نتائج  ملقارنة  الضابطة  العّينة  ُتستخدم 
الليمون  عصري  فمثاًل:  معروفة؛  لعّينة  بنتيجة  اختبارها 
عّينة ضابطة؛ فهي مادة معروف أّنا محضية، وعند إضافة 
إىل  لونا  ُتغرّي  الزرقاء  الشمس  تّباع  لورقة  منها  قطرات 
اللون االمحر. وعليه؛ فإّن أّي حملول يراد اختباره إذا كان 
إىل  منه  قطرات  ُنضيف  التاثري،  قاعدي  أم  التأثري  محيض 
ورق تّباع الشمس الزرقاء، فإذا تغرّي إىل اللون األمحر مثل 
حملول  عّينة  ُتعّد  وكذلك  محضيًّا،  يكون  الليمون  عصري 

هيدروكسيد الصوديوم عّينة ضابطة للقاعدة.

استخدامات القواعد
استخدام الصور واألشكال

وّظف إسرتاتيجية التعّلم التعاوين، واستخدم إسرتاتيجية 
)فكر، ناقش، شارك(.

وّجه الطلبة إلى تأّمل األشكال )8 - 0( الواردة في   
استخدامات  في  وناقشهم   ،)14( صفحة  الكتاب 
لتحسين  التربة  وتسميد  التنظيف،  مواد  في  القواعد 

المنتجات الزراعية.
اطلب إلى أحد الطلبة تنظيـم جــدول على اللــوح   
لبعض المواد المألوفة في حياتهم التي تحتوي على 

قواعد. ُيمكنك االستفادة من الجدول اآلتي:

- تكليس الجدران، -  هيدروكسيد الكالسيوم
كما يستخدم في صناعة 

األسمنت

- محلول النشادر 
)هيدروكسيد األمونيوم(

- صناعة األسمدة الكيماوية

الستصالح - هيدروكسيد البوتاسيوم الزراعة؛  في   -
درجــة قاعــدية األراضــي 
كمــا  الحامضــية.  )البـور( 
مبيــًدا  استخــدامه  ُيمكــن 

لألعشاب والفطريات

- صناعة السيراميك - هيدروكسيد الباريوم

- تشحيم السيارات- هيدروكسيد الليثيوم
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تجربٌةتجربٌة
ةِ مسحوقِ الخبيزِ                                  مضيّةِ أوْ قاعديّ الكشفُ عنْ حَ

، كأسٌ  ، مــاءٌ : مسحوقُ الخبيزِ المــــوادُّ واألدواتُ
     . ، أوراقُ تبّاعِ شمسٍ حمراءُ وزرقاءُ لعقةٌ ، مِ زجاجيّةٌ

: خطواتُ العملِ
 ، الماءِ نَ  مِ   mL الزجاجيّةِ  الكأسِ  في  أضعُ   .1

. نْ مسحوقِ الخبيزِ لعقةً كبيرةً مِ يْها مِ وأُضيفُ إلَ

الحمراءِ  الشمسِ  تبّاع  ورقتَي  سُ  أغمِ  : ظُ أُالحِ  .2
نُ مُالحظاتي. ، وأُدوّ والزرقاءِ في المحلولِ

3. أُقارنُ بينَ تغيّرِ لونِ ورقةِ تبّاعِ الشمسِ الحمراءِ 
 . والزرقاءِ

: التحليلُ واالستنتاجُ
؛ عندَ إضافةِ  تبّاعِ الشمسِ : تغيّرَ لونُ ورقةِ  رُ أُفسّ  -

يْها.  مسحوقِ الخبيزِ إلَ

الشكلُ (10): معادلةُ حموضةِ 
ةٍ  ةِ باستخدامِ موادَّ مضادَّ دَ عِ المَ

. موضةِ للحُ

الموادِّ  تركيبِ  في  المغنيسيومِ  هيدروكسيدُ  ويدخلُ   
مضُ  حَ ةِ  ــدَ عِ المَ في  يوجـــدُ  إذْ  ةِ؛  دَ عِ المَ لحموضةِ  ةِ  المضادّ
ويُعاني   . الطعـــامِ هضـــمِ  في  يُسهمُ  الذي  الهيدروكلوريكِ 
فُ  فيصِ ةِ؛  دَ عِ المَ في  الحموضةِ  زيادةِ  نْ  مِ األشخــاصِ  بعضُ 
موضةِ Antiacid ؛ وهـِيَ مـوادُّ  ةً للحُ م الطبيبُ موادَّ مضادّ هُ لَ
هُ  وتعادلُ ةِ  دَ عِ المَ في  مضيِّ  الحَ المحــلولِ  معَ  تتفاعلُ  ةٌ  قاعديّ
نْ أعراضِ سوءِ الهضمِ  )، ما يُخفّفُ مِ مضيِّ هُ الحَ (أي تُزيلُ تأثيرَ

، أنظرُ إلى الشكلِ (10). مضيِّ الحَ

: أذكرُ تطبيقاتٍ   أتحقّقُ
لــى استخـــداماتِ  عَ

. القواعدِ
عِدةٌ مَ

للحموضةِقرصٌ مضادٌّ 

نْ  يةٌ كبيرةٌ مِ كمّ
ةِ دَ عِ مضِ المَ حَ

15

ٌ ٌتجربة تجربة
اهلدف: يستقيص تأثري مسحوق اخلبيز، 

يف لون ورقة تّباع الشمس.
زمن التنفيذ: 15 دقيقة.

اإلجراءات والتوجيهات:
وّزع على مجموعات الطلبة المواد   
واألدوات، وورقة العمل )1 - 6(.

تنفيذ  مجموعة  كل  إلى  اطلب   
التمارين  كتاب  في  كما  الخطوات 
واألنشطة؛ للكشف عن حمضية أو 
باستخدام  الخبيز  مسحوق  قاعدية 

ورقـــة تّباع الشــمس الزرقـــاء 
مالحظاتهم.  وتدوين  والحمراء، 
)يتغّير لـــون ورقــة تّباع الشمس 
وال  األزرق،  اللون  إلى  الحمراء 
تّباع  ورقة  لون  على  تغّير  يحدث 

الشمس الزرقاء(. 

التحليل واالستنتاج:
يتغرّي لون ورقة تّباع الشمس احلمراء 
إىل اللون األزق؛ ألّن مسحوق اخلبيز 

ماّدة قاعدية التأثري.

النعممعايري األداءالرقم

يتعامل مع املواد واألدوات بحذر.1

ُيالحظ التغّي يف لون ورقة تّباع الشمس. 2

ُيفّس تغّي لون ورقة تّباع الشمس احلمراء 3
يف حملول مسحوق اخلبيز.

إسرتاتيجية التقويم: املالحظة
أداة التقويم: قائمة رصد

استخدام الصور واألشكال      
الشكل  إلى  دقيقتين(  )في  منفرد  بشكل  الطلبة  وّجه   
)10( في الكتاب، ووّجه السؤال اآلتي: من منكم سمع 
من أحد افراد أسرته بأّنه ُيعاني من حموضة في المعدة؟ 
إجاباتهم:  على  بناًء  مجموعتين  إلى  الطلبة  صنّف   
المجموعة )A( لديها من يعــاني من حموضــة في 
المعدة، والمجموعة )B( لم تسمع عن ذلك من أحد 

أفراد أسرتها.
وّظف إستراتيجية تمثيل األدوار بين المجموعتين.  

اطلب إلى المجموعة )A( تلخيص أعراض حموضة   
المعدة وأسبابها من الفقرة صفحة )15(.

التي  المواد  تحديد   )B( المجموعة  إلى  اطلب   
تستخدمها لمعالجتها من الفقرة نفسها.

اطلب إلى أحـد الطلبــة في )A( أن يلتقي مــع أحد   
الطلبة من )B(، وتمثيل دور من يعاني من الحموضة 

ودور الطبيب.
على  مالحظاتهم  تدوين  الطلبة  بقية  إلى  اطلب   
المشهد التمثيلي، وتوّصل معهم إلى أّن هيدروكسيد 
حموضة  معالجة  في  ُتستخدم  قاعدة  المغنيسيوم 
ووّجههم  للحموضة،  مضاّدة  ماّدة  وُتسّمى  المعدة 
في  تعليماته  واّتباع  الطبيب  استشارة  ضرورة  إلى 

تناول العالج والمواد الغذائية المناسبة.

 أتحقّق: مواد قاعدية تتفاعل مع المحلول الحمضي في المعدة وتعادله، ما ُيخّفف 

من أعراض سوء الهضم الحمضي.

معلومة إضافية: املفهوم الشائع هو أّن حماليل األمالح مجيعها 
متعادلة؛ أي ال حتمل خصائص محضية وال قاعدية، وال تؤّثر 
يف لون ورقَتي تّباع الشمس، إاّل أّن التجارب العلمية أثبتت 
تأثري  له  وبعضها  محيض  تأثري  هلا  األمالح  بعض  حماليل  أّن 
قاعدي، ويعتمد ذلك عىل طبيعة احلمض والقاعدة املكّونني 
التي هلا تأثري محيض  للملح وتركيز كل منهام. ومن األمالح 
ملح كلوريد األمونيوم، يف حني أّن تأثري حملول بايكربونات 

الصوديوم )مسحوق اخلبيز( قاعدي. 
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. ياتي اليوميّةِ موضٍ و(3) أمثلةٍ لقواعدَ مألوفةٍ في حَ دُ (3) أمثلةٍ لحُ أُعدّ  .1
. ، والتوصيلُ الكهربائيُّ : الطعمُ نْ حيثُ ةِ مِ مضيّةِ والمحاليلِ القاعديّ أُقارنُ بينَ المحاليلِ الحَ  .2

ةُ المادّ
نْ حيثُ مِ

التوصيلُ الكهربائيُّالطعمُ

مضُ الحِ
القاعدةُ

مضِ والقاعدةِ. فُ كيفَ يُمكنُني استخدامُ ورقةِ تبّاعِ شمسٍ حمراءَ للتمييزِ بينَ الحَ أصِ  .3
رُ ما يأتي:  أُفسّ  .4

 . ؛ عندَ تسميدِ التربةِ  أ. ارتداءُ النظارةِ الواقيةِ والقفافيزِ
. قِ موضِ والقواعدِ بالتذوّ ب. ال يُمكنُني التمييزُ بينَ الحُ

الهيدروكلوريكِ  مضِ  حَ محلولِ  لى  عَ ما  هُ أحدُ  يَحتو اختبارٍ  أُنبوبا  فرضيّتي:  أصوغُ   .5
نْهما  لٍّ مِ ، ولكنَّ الملصقَ الذي يحملُ اسمَ كُ لى محلولِ هيدروكسيدِ الصوديومِ واآلخرُ عَ
  . لى الملصقِ الخاصِّ بِهِ هِ عَ ، وكتابةُ اسمِ لِّ أنبوبٍ . كيفَ يُمكنُني تحديدُ مُحتو كُ مفقودٌ
أتوقّعُ   . النخرِ نَ  مِ يْها  علَ للمحافظةِ  باستمرارٍ  األسنانِ  بتنظيفِ  يُنصحُ   : الناقدُ التفكيرُ   .6

 . سببَ حدوثِ النخرِ يف األسنانِ

تطبيُق العلوِم

نزلي،  مَ في  الموجودةِ  المنتَجاتِ  بعضِ  لى  عَ الملصقةَ  المعلوماتِ  بطاقاتِ  أقرأُ 
ها. أكتبُ  ، وإرشاداتِ السالمةِ في التعاملِ معَ موضٍ وقواعدَ نْ حُ ناتِها مِ وأبحثُ في مكوّ

. مالئي في الصفِّ هُ معَ زُ ا وأُناقشُ تقريرً

16

احلمضية  املواد  عن  تقاريرهم  لعرض  للطلبة  حمّدد  وقت  ُيتاح 
والقاعدية، املوجودة يف مواد يستخدمونا يف حياهتم اليومية.            

التقويم   3

إجابات مراجعة الدرس 1.
1

  3 محوض: محض الليمون، والربتقال، واخلل،... 
)تقّبل من الطالب أمثلة أخرى صحيحة(.

مواد  املريمية،  منقوع  القرفة،  منقوع  قواعد:   3   
أخرى  أمثلة  الطالب  من  )تقّبل  التنظيف،... 

صحيحة(.

القاعدةاحلمضمن حيث

حامض الطعم
)الذع(

مر

التوصيل 
الكهربائي

حملوله موصلموصل

أضع باستخدام القطارة قطرة من املاّدة املراد الكشف   
شمس  تّباع  ورقة  عىل  قاعديتها  أو  محضيتها  عن 
اللون  إىل  الشمس  تّباع  ورقة  لون  تغرّي  فإذا  محراء؛ 
األزرق تكون املادة قاعدية، وإذا بقي لون ورقة تباع 

الشمس أمحر تكون املاّدة محضية.
تكون  قد  الرتبة  تسميد  يف  املستخدمة  املواد  ألّن  أ(    
محضية أو قاعدية، وهي مواد كاوية للجلد فال بّد 
من ارتداء القفافيز والنظارة الواقية للمحافظة عىل 

سالمتي.
 ب( ال أستخدم حاسة التذّوق للتمييز بني احلموض 
مجيعها  وليست  خطري  بعضها  ألّن  والقواعد؛ 

مواد غذائية.
ُأكّون فرضية: »عند إضافة قطرة من كل من املحلولني   
إىل ورقة تّباع شمس زرقاء وأخرى محراء، فاملاّدة التي 
ُتغرّي لون ورقة تّباع الشمس الزرقاء إىل اللون األمحر 
واملادة  اهليدروكلوريك،  محض  وهي  محًضا  تكون 
اللون  الشمس احلمراء إىل  تّباع  ُتغرّي لون ورقة  التي 
األزرق تكون قاعدة وهي هيدروكسيد الصوديوم«. 
إىل  تتحّول  األسنان  يف  الطعام  بقايا  أّن  أتوّقع   
محوض؛ لذا، تعمل هذه احلموض عىل نخر األسنان 
بعد  باستمرار  األسنان  تنظيف  وعند  وتسّوسها، 

تطبيق العلوم

تناول االطعمة، أعمل عىل عدم تكّون احلموض بإزالتها باستخدام املادة القاعدية 
املوجودة يف معجون األسنان.
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فٌ طبيعيٌّ لفوفِ كاشِ مَ نْقوعُ الْ (11):مَ كلُ الشّ

                      Indicators الكواشُف
موضِ والقواعدِ كاويةٌ  عرفتُ أنّ بعضَ محاليلِ الحُ
ألنّ  قِ  بالتذوّ ما  بينَهُ التمييزُ  يُمكنُني  ال  لِذا،  ؛  وحارقةٌ
؛ تُستخدمُ  ما بصورةٍ آمنةٍ ا. وللتمييزِ بينَهُ ذلكَ خطرٌ جدًّ
يتغيّرُ  موادُّ  يَ  وهِ  Indicators الكواشفَ  ى  تُسمّ موادُّ 

. ا لنوعِ المحلولِ الذي تكونُ فيهِ لونُها تبعً

Natural Indicators ُالكواشُف الطبیعیّة
نْ  مِ قَطراتٍ  ةِ  وإضافَ الشاي  نَ  مِ ا  كوبً دادي  إعْ عندَ 
لونِ  تغيّرَ  أُالحظُ  إليهِ  الميرميّةِ  أوراقِ  أوْ  الليمونِ  عصيرِ 
 Natural الطبيعيّةِ  الكواشفِ  نَ  مِ الشايُ  يُعدُّ  إذْ  الشاي؛ 
، مثلِ  نْ موادَّ طبيعيّةٍ يَ موادُّ تُستخلصُ مِ Indicators، وهِ
؛  أوراقِ الشاي والملفوفِ األحمرِ وبتالتِ الوردِ الجوريِّ
مضيٌّ تُغيّرُ لونَ الشاي إلى  ها حَ ةٌ تأثيرُ فعصيرُ الليمونِ مادّ
ا، بينَما تُعدُّ أوراقُ الميرميّةِ  هُ فاتحً اللونِ األصفرِ فتجعلُ لونَ
األسودِ  اللونِ  إلى  الشاي  لونَ  تُغيّرُ  قاعديٌّ  ها  تأثيرُ ةً  مادّ
البنفسجيِّ  الملفوفِ  منقوعِ  لونُ  ويتغيّرُ  ا.  غامقً فتجعلُهُ 
 ، إليهِ مضيٌّ  ها حَ ةٍ تأثيرُ اللونِ األحمرِ عندَ إضافةِ مادّ إلى 
هُ إلى اللونِ األخضرِ أوِ األزرقِ عندَ إضافةِ  بينَما يتغيّرُ لونُ

. أُالحظُ الشكلَ (11).  ها قاعديٌّ إليهِ ةٍ تأثيرُ مادّ

الكواشُف والرْقُم الهيدروجيني�
I n d i c a t o r s  a n d  P o w e r  o f  H y d r o g e n  ( p H )

الفكرُة الرئيسُة:
بطريقةٍ  للتمييزِ  الكواشفُ  تُستخدمُ 
إذْ   ، والقــواعدِ الحــموضِ  بينَ  آمنةٍ 
ةِ  مضيّةِ أوْ قاعديّ يتغيّرُ لونُهــا حسبَ حَ
مُ الهيدروجينيُّ  عبّرُ الرقْ ، ويُ المحلــولِ
ةِ  قاعديّ أو  موضةِ  حُ درجةِ  عنْ   (pH)

 . المحلولِ

نتاجاُت التعّلِم:
فُ بعضَ الكـــواشفِ الطبيـعيّةِ  أتعرّ  

. والصناعيّةِ
.pH ِّمِ الهيدروجيني قياسَ الرقْ فُ مِ أتعرّ  

إلى  المـوادِّ  أُصنّفُ بعضَ محاليــلِ   
؛  متعــــادلةٍ أوْ  ةٍ  وقاعــديّ مضيّةٍ  حَ
قياس  باستخدامِ الكواشفِ أوْ جهازِ مِ

. مِ الهيدروجينيِّ الرقْ

 املفاهيُم واملصطلحاُت:
Indicator  ُالكاشف

 Natural Indicator ُّالكاشفُ الطبيعي
 Synthetic Indicator ُّالكاشفُ الصناعي

مُ الهيدروجينيُّ  الرقْ
Power of Hydrogen )pH(

 Universal Indicator ُّالكاشفُ العام
مِ الهيدروجينيِّ  تدريجُ الرقْ

The pH Scale

مِ الهيدروجينيِّ قياسِ الرقْ جهازُ مِ
pH meter

17

الكواشف

22 الدرُسالدرُس

مناقشة الفكرة الرئيسة للدرس   
لتعريف  ملصقات  حتمل  ال  عبّوات   3 معك  أحرض   
حمتوياتــها، ووّجــه إىل الطلبــة الســؤال اآليت: هل 
يف  املواد  لتصنيف  التذّوق  حاّسة  استخدام  ُيمكنكم 

هذه العّبوات إىل محضية أو قاعدية؟ 
استمع لإلجابات، وتقّبل إجابات الطلبة. ال يمكن.   
اطلب إىل أحد الطلبة تقديم الدليل عىل صّحة إجابته.  
أخربهم أّنم يف هذا الدرس سيجرون جتارب بسيطة   
الستقصاء الطرائق اآلمنة للتمييز بني املواد احلمضية 

والقاعدية. 

الربط بالمعرفة السابقة  
وّجه انتباه الطلبة إىل مفهوَمي احلموض والقواعد يف   
البطاقات املوجودة يف ركن املفاهيم العلمية، واطلب 
إىل طالبني أن  يقــرأ أحــدمها مفهوم احلـمض ويقرأ 

اآلخر مفهوم القاعدة. 
السؤالني  إليهم  ووّجه  جمموعات،  يف  الطلبة  وّزع   

اآلتيني: 
وردت  التي  التجارب  يف  الشمس  تّباع  ورق  دور  ما   -
الشمس  تّباع  ورق  استخدام  ُيعّد  السابق؟  الدرس  يف 

طريقة آمنة للتمييز بني احلموض والقواعد.
تّباع  لورق  الدور  هذا  عىل  يدل  علميًّا  مفهوًما  اقرتح   -
الذي  املحلول  لنوع  تبًعا  لونا  يتغرّي  مادة  الشمس. 

تكون فيه. 

الكواشف والرقم الهيدروجينيالكواشف والرقم الهيدروجيني
 Indicators  and power of  Hydrogen )pH( Indicators  and power of  Hydrogen )pH(

تقديم الدرس  1

التدريس   2

 استخدام الصور واألشكال 
امللفوف  تأّمل لون منقوع  إليهم  تأّمل الشكل )11(، واطلب  الطلبة إىل  انتباه  وّجه   

البنفسجي، ووّجه إليهم األسئلة اآلتية: 
وأوراق  الليمون  عصري  من  كل  إضافة  عند  امللفوف،  منقوع  للون  توّقعاتك  ما   -

املريمية إليه؟
أو  الليمون  عصري  من  كل  قطرات  إضافة  عند  الشاي،  حملول  للون  يدث  ماذا   -

أوراق املريمية إليه؟
استمع إلجابات الطلبة، وتوّصل معهم إىل أّن حملول الشاي ومنقوع امللفوف األمحر   
أمثلة عىل  الكواشف الطبيعية؛ لذا، يمكن استخدامها للتمييز بني احلموض والقواعد. 
اطلب إىل الطلبة التفكري بشكل منفرد بنوع الكاشف لورق تباع الشمس )طبيعي أم   

صناعي(، وتقديم الدليل عىل إجابتهم  )استخدم املفّكرة العلمية(.
تقّبل إجابات الطلبة.  
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Synthetic Indicators ُالكواشُف الصناعیّة

ا لنوعِ المحلولِ الذي  رُ صناعيًّا ويتغيّرُ لونُها تبعً يَ موادُّ تُحضّ هِ
تبّاعِ  أوراق  مثلِ  أوراقٍ  لى صورة  عَ يوجدُ  ها  ، وبعضُ إليهِ تُضافُ 
 Synthetic ًالشمسِ الحمراءِ والزرقاءِ التي تُعدُّ كواشفَ صناعيّة

Indicators. أُالحظُ الشكلَ (12).

ٌ ٌتجربة تجربة
تصنيفُ الكواشفِ

تبّاعِ  أوراقُ   ، األحمرِ الملفوفِ  منقوعُ   : واألدواتُ الموادُّ 
غسلِ  سائلِ  محلولُ   ، أبيضُ خلٌّ   ، وزرقـاءُ حــمراءُ  شمسٍ 

، أنابيبُ اختبارٍ عددُ (6)، قطّارة. ينِ اليدَ
، وأغسلُ يديَّ بعدَ  قِ الموادِّ نْ تذوّ : أحذرُ مِ إرشاداتُ السالمةِ

. نَ العملِ االنتهاءِ مِ

: خطواتُ العملِ
نْ (1 - 3)، ثمَّ أضعُ في  مُ أنابيبَ االختبارِ مِ : أُرقّ 1. أُالحظُ
وأتركُ   ، األحمرِ الملفوفِ  منقوعِ  نْ  مِ  (5mL) نْها  مِ لٍّ  كُ
، ثم أُالحظُ لونَ منقوعِ  بةِ األنبوبَ (1) عيّنةً ضابطةً للتجرِ

. الملفوفِ في العيّنةِ الضابطةِ
 ، نَ الخلِّ األبيضِ : أُضيفُ إلى األنبوبِ (2) قطرةً مِ بُ 2. أُجرّ
وأُقارنُ لونَ منقوعِ الملفوفِ في األنبوبِ (2) بلونِهِ في 

نُ مُالحظاتي. ، وأُدوّ العيّنةِ الضابطةِ
نْ محلولِ سائلِ  : أُضيفُ إلى األنبوبِ (3) قطرةً مِ بُ 3. أُجرّ
، وأُقارنُ لونَ منقوعِ الملفوفِ في األنبوبِ  ينِ غسلِ اليدَ

نُ مُالحظاتي. ، وأُدوّ (3) بلونِهِ في العيّنةِ الضابطةِ

إلى ورقةِ  األبيضِ  الخلِّ  نَ  مِ قطرةً  أُضيفُ   : بُ أُجرّ  .4
تبّاع شمسِ  إلى ورقةِ   وأُخر  ، تبّاعِ شمسٍ حمراءَ

 . زرقاءَ
نُ  ، وأُدوّ 5. أُالحظُ التغيّرَ في لونِ ورقتَي تبّاعِ الشمسِ

مُالحظاتي.
رُ الخطوتَينِ 4 و5 باستخــدامِ محـــلولِ سائلِ  6. أُكرّ

 . ينِ تنظيفِ غسلِ اليدَ
نُ  ، وأُدوّ 7. أُالحظُ التغيّرَ في لونِ ورقتَي تبّاعِ الشمسِ

مُالحظاتي.

: التحليلُ واالستنتاجُ
تبّاعِ  وورقِ  األحمرِ  الملفوفِ  منقوعِ  بينَ  أُقارنُ   .1
ما، وتأثيرُ إضافةِ  نْهُ لٍّ مِ : مصدرُ كُ نْ حيثُ الشمسِ مِ

ما. مضِ والقاعدةِ في لونِهِ الحَ
. بةِ : أستخدمُ عيّنةً ضابطةً في التجرِ رُ 2. أُفسّ

أنــــــواعُ  ما   : أتحقّقُ  
؟ أذكرُ  الكـــــواشفِ

نْها. لى كلٍ مِ مثاالً عَ

. الشكلُ (12): كواشفُ صناعيّةٌ

18

هلم  ووّضح   ،)21( الشكل  تأّمل  إىل  الطلبة  وّجه   
إذ  الصناعية؛  الكواشف  من  الشمس  تّباع  ورق  أّن 
ُتسّمى  حية  كائنات  من  الصبغات   استخالص  يتم 
مع  يعيش  فطر  وهي  سابًقا،  درستها  )التي  األشنات 
صناعية  بطرائق  ُيرّض  ثم  تكافلية(،  معيشة  طحلب 

ليكون عىل شكل أوراق.

ٌ ٌتجربة تجربة
اهلدف: ُيصنّف الكواشف إىل طبيعية وصناعية.

زمن التنفيذ: 15 دقيقة.
طبيعية  إىل  الكواشف  تصنيف  املتوّقعة:  النتيجة 

وصناعية تبًعا ملصدرها، وذكر أمثلة عىل كل منها.
اإلجراءات والتوجيهات:

وّزع الطلبة في مجموعات، ووّزع عليهم المواد   
واألدوات، وأرشـدهم إلى رقــم الصفحــة في 

كتاب التمارين واألنشطة الّتباع الخطوات.
وضرورة  السالمة،  إرشادات  إلى  انتباهم  وّجه   
الحذر عند التعامل مع المواد وعدم تذّوق أي منها.
اطلب إلى الطلبة تدوين مالحظاتهم في الجدول   
في كتاب التمارين، وتحقق من دّقة مالحظاتهم 

لأللوان كما في الجدول.
لون 

منقوع 
امللفوف

لون ورقة 
تّباع الشمس 

الزرقاء

لون ورقة 
تّباع الشمس 

احلمراء
املادة

أمحر محراء محراء اخلل األبيض
أزرق زرقاء زرقاء حملول سائل 

غسل اليدين

التحليل واالستنتاج:

ورق تّباع الشمس منقوع امللفوف وجه املقارنة

صناعي 
)حتضريه صناعيًّا(

طبيعي 
)أوراق نبات 

امللفوف األمحر(

املصدر

أمحر أمحر لونه عند 
إضافة محض

أزرق أزرق لونه عند 
إضافة قاعدة

النعممعايري األداءالرقم

 ُيالحظ األلوان بدّقة.1

ُيصنّف الكواشف إىل طبيعية وصناعية.2

ُيشارك زمالءه يف التوّصل إىل النتائج.3

لتقييم أداء الطلبة؛ استخدم إسرتاتيجية املالحظة وقائمة الرصد.
إسرتاتيجية التقويم: املالحظة

أداة التقويم: قائمة رصد

أستخدم عينة ضابطة في التجربة؛ ألّنها ُتعّد مرجًعا لمقارنة لون المحلول المراد   
اختباره، بلون المحاليل المحّدد نوعها حمضية أم قاعدية.

 أتحقّق: أنواع الكواشف: صناعية، مثل ورق تباع الشمس. طبيعية، مثل محلول الشاي ومنقوع الملفوف البنفسجي. 
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Power of Hydrogen (pH) ُّالرْقُم الھیدروجیني

قياسٌ  مُ الهيدروجينيُّ (Power of Hydrogen )pH مِ الرقْ
يتراوحُ  عبّرُ عنْهُ بتدريجٍ رقْميٍّ  ، ويُ ةِ المحاليلِ أوْ قاعديّ مضيّةِ  لحَ
الهيـدروجينيِّ  ــمِ  الرقْ تدريجُ  عليــهِ  ويُطــلقُ  14)؛   –  0) نْ  مِ
 pH قِيَمِ  لى  عَ بناءً  المحاليلِ  ويمكنُ تصنيفُ   .The pH scale

مضيّةُ  ؛ فالمحاليلُ الحَ ةٍ ومتعادلةٍ مضيّةٍ وقاعديّ ها، إلى محاليلَ حَ لَ
نْ (0 إلى أقل من 7)، والمحاليلُ األقربُ إلى  ها مِ تكونُ قِيَمُ pH لَ
تُساوي  ها  لَ  pH قيمةُ  التي  والمحاليلُ   ، مضيّةً األكثرُ حَ يَ  هِ  (0)
ةُ  ا المحاليلُ القاعديّ ، أمّ ةً مضيّةً وال قاعديّ (7) تكونُ متعادلةً ال حَ
نْ (14) تكونُ  لّما اقتربتْ مِ نْ (7). وكُ ها أكبرَ مِ فتكونُ قِيَمُ pH لَ

، أُالحظُ الشكلَ (13). ةً أكثرَ قاعديّ

الشكلُ (13): تدريجُ الرقْمِ 
.pH ِّالهيدروجيني

: مـــا المقصودُ   أتحقّقُ
الهيدروجينيِّ  ـمِ  بالرقْ

pH؟

. ةُ المحلولِ .تزدادُ قاعديّ مضيّةُ المحلولِ تزدادُ حَ

تاحةِ   أبحثُ في مصادرِ المعرفةِ  المُ
 أُخر في كـــواشفَ صنـــــاعيّةٍ 
موضِ  هــا للتمييزِ بينَ الحُ أستخدمُ
، وأتواصلُ معَ معلّمي  والقواعــــدِ
في إمكـــانيّةِ توافــرِ هذهِ الكواشفِ 
ها  تي الستخدامِ في مختبرِ مــــدرسَ
ةِ  مضيّةِ أوْ قاعديّ في الكــشفِ عنْ حَ
ياتي اليوميّةِ. ها في حَ مُ محاليلَ أستخدِ

أبحُث
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الرقم الهيدروجيني:

نشاط سريع  )إسرتاتيجية التعّلم النشط(

ووّزع  طلبة،   )6  -  4( جمموعات  يف  الطلبة  وّزع   
عليهم ورقة العمل )2 - 6(، واطلب إليهم التعاون 

لإلجابة عن األسئلة يف ورقة العمل.
جتّول بينهم ووّجهم إىل اإلجابات الصحيحة؛ عن   
توّقعاتك  ما  مثل:  السابرة،  األسئلة  توجيه  طريق 
ألكثر املواد محضية يف الشكل أمامك؟ هل ُيمكنك 
أو  محضية  لقياس  الشمس  تّباع  ورقة  استخدام 

قاعدية املحاليل؟ 
استمع لإلجابات، وتوّصل معهم إىل رضورة وجود   
الستخدامها  وقاعديتها  املحاليل  حلمضية  مقياس 
التي  الكواشف  ُتعّد  وال  املختلفة،  الصناعات  يف 
الشمس  تّباع  ورق  أو  الشاي  حملول  مثل  درسناها 
مقياًسا حلمضية أو قاعدية املحاليل. وهذا املقياس 
pH، وُيعرّب عنه  اهليدروجيني  الرقم  ُيسّمى مقياس 
– 14( ُيعرف بتدريج الرقم  بتدريج رقمي من )0 

اهليدروجيني.
 استخدام الصور واألشكال

كتاب  من   )31( الشكل  إىل  الطلبة  انتباه  وّجه   
الطالب، ووّجه إليهم السؤال اآليت: ما العالقة بني 
pH ومحضية أو قاعدية  تدريج الرقم اهليدروجيني 

املحاليل؟
رسم  الطلبة  أحد  إىل  واطلب  لإلجابات،  استمع   
االرقام  تأخذ  احلمضية  املحاليل  أّن  ُيوّضح  خمّطط 
رقم  له  الذي  واملحلول   ،)7( من  أقل  إىل   )0( من 
يمل  ال  أي  متعاداًل؛  يكون   )7( هيدروجيني 
ملح  حملول  مثل:  قاعدية،  وال  محضية  خصائص 
الطعـام واملـــاء النقي. واملحــاليل القاعدية تأخذ 

األرقام أكرب من )7	– 14(.

 أتحقّق:  الرقم الهيدروجيني هو مقياس لحمضية أو قاعدية المحاليل، وُيعّبر 

عنه بتدريج رقمي يتراوح من )0 – 14(.

14		13		12		11		10		9		8		7		6		5		4		3		2		1		0		

تزداد قاعدية املحاليلمتعادلتزداد محضية املحاليل

البحث  الطلبة  إىل  اطلب  ثم  أبحث،  فقرة  قراءة  الطلبة  احد  إىل  اطلب 
املتاحة عن كواشف صناعية أخرى، وإنشاء جدول  املعرفة  يف مصادر 
أوقاعدة.  محض  إضافة  عند  إليها  تتغرّي  التي  واأللوان  ألوانا  يتضّمن 

)الفينولفثالني، وامليثل الربتقايل(.
يتمّكنون من  التي  الكواشف  باستخدام  أستكشف،  تكرار جتربة  ُيمكن  أّنه  اخربهم   

معرفة ألوانا وتغرّيات األلوان يف املحلول احلميض أو القاعدي.

أبحُث
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مِ الهيدروجينيِّ في  تتراوحُ قيمةُ الرقْ
دمِ اإلنسانِ بينَ (7.35 - 7.45)، 
 ، ــلى أوْ أقلَّ فــإذا كــانتْ قيمتُهُ أعْ
هِ  اليستطيـعُ الجســـمُ تأديةَ وظـائفِ

. بكفايةٍ

أبحثُ في األسبابِ التي تؤدّي إلى 
دُّ  ، وأُعِ تغيّرِ قيمةِ pH في دمِ اإلنسانِ
إليهِ  لتُ  توصّ لِما  تقديميًّا  ا  عرضً

مالئي. لى زُ هُ عَ ضُ وأعرِ

الربطُ مَع الصّحِة
Universal Indicator ُّالكاشُف العام

أشرطةٍ  أوْ  في صورةِ سائلٍ  يكونُ  ةِ كواشفَ  عدّ نْ  مِ مزيجٌ 
 Universal Indicator العامُّ  الكاشفُ  ويُستخدمُ   ، ورقيّةٍ
أوِ  مضيِّ  الحَ للمحلولِ  الهيدروجينيِّ  مِ  الرقْ قيمةِ  تقديرِ  في 
. ويُرفقُ معَ الكاشفِ العامِّ دليلُ ألوانٍ قِياسيٌّ أحيانًا،  القاعديِّ
: كيفَ  لى العلبةِ التي يوجدُ فيها. والسؤالُ اآلنَ ا عَ يكونُ ملصقً
سُ  أستخدمُ الكاشفَ العامَّ لتقديرِ قيمةِ pH لمحلولٍ ما؟ أغمِ
، وأُالحظُ تغيّرَ ألوانِ  شريطَ الكاشفِ العامِّ الورقيِّ في المحلولِ
الدليلِ  في  ها  لَ مشابهةٍ  ألوانٍ  بأقربِ  وأُقارنُها  الكاشفِ  شريطِ 
مِ الهيدروجينيِّ  ، وتكونُ قيمةُ الرقْ لى العلبةِ ثبّتِ عَ ياسيِّ المُ القِ
. أنظرُ إلى الشكلِ (14/أ).  ا مقابلَ األلوانِ في الدليلِ ثبّتةً أيضً مُ
مِ  ويمكنُ استخـــدامُ جهــازٍ خاصٍّ لِقيـــاسِ قيمــةِ الرقْ
ــمِ الهيدروجينيِّ  قياسِ الرقْ ى جهازَ مِ الهيدروجينيِّ pH يُسمّ
وَ جهازٌ يُستخدمُ في المختبراتِ وفي العديدِ  pH meter؛ وهُ

المحاليلِ  مضيّةِ  لى حَ تعتمدُ عَ التي  الكيميائيّةِ  الصناعاتِ  نَ  مِ
مِ  ةِ مجاالتٍ مثلِ قِياسِ الرقْ ا في عدّ تِها. ويُستخدمُ أيضً وقاعديّ
هِ  ؛ لتحديدِ مد تاثيرِ ، وماءِ المطرِ الهيدروجينيِّ لمياهِ الشربِ

. أنظرُ إلى الشكلِ (14/ب). في المباني والنباتاتِ

. مِ الهيدروجينيِّ ب- جهازُ مقياسِ الرقْ . الشكلُ (14): ا- الكاشفُ العامُّ

عدُّ  ُ لِمَ يُ : أُفــرسّ  أتحقّقُ
مِ  قيــاسِ الرقْ جهـازُ مِ
ةً  ، أكثرَ دقّ اهليدروجينيِّ

. نَ الكاشفِ العامِّ مِ
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الكاشف العام 

نشاط سريع
وّزع على مجموعات الطلبة علب الكاشف العام.  

اطلب إلى كــل مجموعة مقــارنة األلــوان واألرقام   
المثّبتة على العلبة، باأللوان واألرقــام على الشكل 
الهيدروجيني،  الرقم  تدريج  ُيوّضح  الذي  )-14أ( 

واسألهم: ما وجه الشبه بينهما؟

تكـــون صحيحــة على  والتي  استمــع إلجاباتهــم   
األغلب، وهي أّن األلوان واألرقام المثّبتة على العلبة 
هـي التي علــى التــدريج نفسها. وّضح لهم أّن هذه 
قيمة  لتقدير  وُتستخدم  العام  الكاشف  ُتسّمى  العلبة 
لهم  واشرح  المواد،  لمحاليل  الهيدروجيني  الرقم 
الطريقة بأّنه ُتغمس الورقة في المحلول المراد اختباره، 

وُيالحظ اللون وُيقارن بالتدريج المدّون على العلبة.

 مناقشة
لقياس  أخــرى  طــرائق  وجــود  للطلبــة  وّضــح   
الرقــم الهيدروجيني، ومنــها جهــاز مقياس الرقم 
السؤال  في  التفكير  إليهم  واطلب  الهيدروجيني، 
اآلتــي: مــا أهّمية تحــديد الرقــم الهيـــدروجيني 

في الصناعات؟

استمع لإلجابات المحتملة ومنها: معرفة المواد التي   
تعالج حموضة المعدة، معرفة تأثيرها في المباني،...

وبخاصة  المتنّوعة  الصناعات  أّن  إلى  معهم  توّصل   
وذّكرهم  المحاليل،  حمضية  على  تعتمد  األدوية 
بالمواد المضاّدة للحموضة التي ُتستخدم في معالجة 
زيادة الحموضة في المعدة، وتأثير المطر الحمضي 
في المباني، وكذلك في المنتجات الزراعية كما مر 

بهم في الدرس السابق.

 أتحقّق:  ُيعّد جهاز مقياس الرقم الهيدروجيني أكثر دّقة من الكاشف؛ ألّنه ُيحّدد 
درجة حمضية المحلول ومدى مالءمة استخدامه في مجال ما.

إضاءة للمعّلم إضاءة للمعّلم 
يف  اهليدرونيوم  أيونات  لرتكيز  السالب  اللوغاريتم  عن   pH اهليدروجيني  الرقم  ُيعرّب 
الرياضية  بالعالقة  وُتّثل  قاعديته،  أو  املحلول  حلمضية  مقياًسا  ُتعّد  والتي  املحلول، 
يف  األيونات  تركيز  قيمة  ألّن  املفهوم  هذا  الكيميائيون  واستخدم   ،]H3O

+[ pH=-لو 

3-10 مول/ لرت   × 1 ا. فمثاًل: إذا كان تركيز أيونات اهليدرونيوم  املحاليل صغرية جدًّ
يف حملول ما، فإّن قيمة الرقم اهليدروجيني له pH = 3، وهذا يعني أّن املحلول محيض، 

.)pH( وجتدر اإلشارة إىل أّن محضية املحلول تزداد بانخفاض الرقم اهليدروجيني

 بناء المفهوم 
شّجع الطلبة عىل استخدام مفهوم الكاشف العام وتوظيفه عند تصنيف املحاليل املألوفة يف 
حياتنا اليومية، واطلب إىل أحدهم كتابة املفهوم يف بطاقة وإضافتها إىل ركن املفاهيم العلمية.

الربطُ مَع الصّحِة
الصحة،  مع  الربط  بند  قراءة  الطلبة  أحد  إلى  اطلب 
الوظائف  في  الهيدروجيني  الرقم  أهّمية  في  وناقشهم 
في  البحث  إليهم  واطلب  اإلنسان،  جسم  في  الحيوية 
األسباب التي تؤّدي إلى تغيير قيمة pH في دم اإلنسان. 
وكّلف مجموعة من الطلبة يمتلكون مهارات التكنولوجيا 
زمالئهم  ومشاركة  ذلك،  عن  تقديمي  عرض  إعداد  في 

بمشاهدته في حصة النشاط.
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تــجـــربـــٌةتــجـــربـــٌة
استخدامُ الكاشفِ العامِّ

خبارٌ  : كؤوسٌ زجاجيّةٌ عددُ (7)، مِ الموادُّ واألدواتُ
 ، ، خلٌّ ، عصيرُ ليمونٍ ، الكاشفُ العامُّ ، قطّارةٌ جٌ مدرّ
، ماءٌ  خفّفُ المُ الهيـــدروكلوريكِ  مضِ  محلولُ حَ
، محلولُ مسحوقِ  نظّفِ الزجاجِ ، محـــلولُ مُ مقطّرٌ

. ، محلولُ هيدروكسيدِ الصوديومِ الخبيزِ
: أحذرُ في أثناءِ التعاملِ معَ الموادِّ  إرشاداتُ السالمةِ

 . الكيميائيّةِ
: خطواتُ العملِ

كلِّ  اسمَ  وأكتبُ   ،(7  -  1) نْ  مِ الكؤوسَ  مُ  أُرقّ  .1
 ، مستقلٍّ ملصقٍ  في  بةِ  التجرِ في  مستخدمةٍ  ةٍ  مادّ

 . لى كأسٍ نْها عَ الًّ مِ وأُثبّتُ كُ
خبارِ  ةٍ - باستخدامِ المِ لِّ مادّ ـنْ كُ 2. أُضيفُ   5mL مِ

ها.   صةِ لَ جِ - إلى الكأسِ المخصّ المدرّ

نْ  مِ قطرةً   - القطّارةِ  باستخدامِ   - أضعُ   : أُالحظُ  .3
 ، لى ورقــةِ الكــاشفِ العــامِّ عصيرِ الليمونِ عَ

نُ مُالحظتي. وأُدوّ
لى ورقةِ الكاشفِ العامِّ  4. أُقارنُ اللونَ الذي ظهرَ عَ
بقيمةِ pH في الدليلِ القياسيِّ لأللوانِ الموجودِ 

.pH َنُ قيمة ، وأُدوّ لى علبةِ الكاشفِ عَ
نْ  رُ الخطـــواتِ مِ ا، وأُكــرّ 5. أغسلُ القطّارةَ جيّدً
نُ مُالحظاتي  ، وأُدوّ نَ الموادِّ ةٍ مِ لِّ مادّ (3 – 5) لكُ

. ياناتي في جدولٍ وقِيَمَ pH، وأُنظّمُ بَ
: التحليلُ واالستنتاجُ

.pH ِا حسبَ قِيَم 1. أُرتّبُ الموادّ تصاعديًّ
. ةٍ ومتعادلةٍ مضيّةٍ وقاعديّ 2. أُصنّفُ الموادَّ إلى حَ

.3. أُقارن بينَ الكاشفِ العامِّ والكواشفِ األُخر
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ٌ ٌتجربة تجربة
اهلدف: يستقيص بالتجربة العملية استخدام الكاشف 

العام.
زمن التنفيذ: 30 دقيقة.

العام  الكاشف  استخدام  من  التمّكن  املتوّقعة:  النتيجة 
في تحديد حمضية وقاعدية المواد باختالف ِقَيم الرقم 
اهليدروجيني pH، واستنتاج أّن الكاشف العام أكثر دّقة 

من الكواشف األخرى.
إرشادات السالمة: وّجه الطلبة إىل احلذر عند التعامل مع 

الزجاجيات، ونّبههم إىل عدم تذّوق املواد يف املخترب.
اإلجراءات والتوجيهات:

1. وّزع الطلبة يف جمموعات.
التامرين  كتاب  يف  كام  اخلطوات  تنفيذ  إىل  الطلبة  وّجه   .2

واألنشطة.

التحليل واالستنتاج:
1. محض اهليدروكلوريك املخّفف، اخلل، عصري الليمون، 
ماء مقـّطر، محلول مسحوق الخبيز، محــلول منّظف 

الزجاج، حملول هيدروكسيد الصوديوم.

.2
قاعدية متعادلة محضية

حملول مسحوق اخلبيز، 
حملول منّظف الزجاج، 

حملول هيدروكسيد 
الصوديوم

ماء مقّطر محض 
اهليدروكلوريك 
املخفف، اخلل، 
عصري الليمون

قاعدية  أو  محضية  درجة  يدد  العام  الكاشف   .3
املحلول.

لتقييم أداء الطلبة؛ استخدم إسرتاتيجية املالحظة وقائمة الرصد.
إسرتاتيجية التقويم: املالحظة

أداة التقويم: قائمة رصد

النعممعايري األداءالرقم

ُيتقن استخدام الكاشف العام1
2.pH ُيقارن األلوان بِقَيم

يتعاون مع زمالئه يف تنفيذ 3
خطوات التجربة.

القضايا المشتركة والمفاهيم العابرة   

إىل  الطلبة  أرشد  والسالمة(:  األمن  )إجراءات  بالعمل  العالقة  ذات  القضايا   *
اّتباع إجراءات األمن والسالمة يف أثناء تنفيذ التجارب العملية يف خمترب  رضورة 
املدين  الدفاع  مديرية  تعليامت  اّتباع  عليهم  الواجب  من  أّنه  هلم  ووّضح  العلوم، 
ُتبنّي  مطوية  إعداد  إليهم  اطلب  اآلخرين.  وسالمة  سالمتهم  عىل  للمحافظة 
العلوم للمحافظة عىل السالمة  اّتباعها عند دخول خمترب  يتم  تعليامت وإجراءات 

العامة.
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تطبيُق الرياضّياِت

ـبُ  ـمِ الهيدروجينيِّ في الشـكلِ السـابق، أحسُ لـى تدريـجِ الرقْ يَـمِ pH عَ مسـتعينًا بقِ
هُ يقـلُّ عـنْ مثلَـي الرقْمِ  ـا بـأنَّ مقـدارَ ـمِ الهيدروجينـيِّ pH لمحلـولٍ مـا، علمً الرقْ مقدارَ

. ـمِ الهيدروجينـيِّ لثمـرةِ ليمونٍ الهيدروجينـيِّ للمـاءِ بثالثـةِ أمثـالِ الرقْ

. موضِ والقواعدِ . تُستخدمُ الكواشفُ للتمييزِ بينَ الحُ رُ أُفسّ  .1
:pH ِلى قِيَم ةٍ أوْ متعادلةٍ بناءً عَ مضيّةٍ أوْ قاعديّ أُصنّفُ المحاليلَ اآلتيةَ إلى حَ  .2

pH= 7  :(د) ُجـ) المحلول       pH = 8 :(ب) ُب) المحلول       pH = 3 :(أ) ُأ) المحلول    
أيُّ   ، المجاورِ الشكلِ  الهيدروجينيِّ في  مِ  الرقْ لى تدريجِ  pH عَ يَمِ  بقِ أستنتجُ مستعينًا   .3

؟  ها غيرُ صحيحةٍ الجملِ اآلتيةِ صحيحةٌ وأيُّ
ها  لَ  pH قِيَمُ  ؛  مضيّةً حَ األكثرُ  المحاليلُ  أ) 

نْ 7.  تقتربُ مِ
ها  لَ  pH قِيَمُ  ؛  ةً قاعديّ األكثرُ  المحاليلُ  ب) 

نْ 7. أكبرُ مِ
الهيدروجينيِّ  مِ  الرقْ تحديدُ  يمكنُ  جـ) 
؛ باستخــدامِ ورقـــةِ تبّاعِ  للمحلــولِ

           . الشمسِ

يَ  نَ الحليبِ باستخدامِ ورقةِ تبّاع الشمسِ الزرقاءِ بقِ : عندَ اختبارِ عيّنةٍ مِ 4. التفكيرُ الناقدُ
دَ أنّ لونَ ورقةِ تبّاع  ، وجِ نَ الزمنِ وإعادةِ االختبارِ ةٍ مِ ، وعندَ تركِ الحليبِ لمدّ لونُها أزرقَ
. . ما توقّعاتي للتغيّراتِ التي حدثتْ للحليبِ لَ إلى اللونِ األحمرِ الشمسِ الزرقاءِ تحوّ

مراجعُة مراجعُة الـدرِسالـدرِس
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القضايا المشتركة والمفاهيم العابرة   

* التفكري )التحليل واإلبداع والتنبؤ( وّجه الطلبة إىل مفهوم التحليل واإلبداع والتنبؤ، 
عليها  يصل  التي  البيانات  فتحليل  العلمي،  الباحث  عليها  يعتمد  مفاهيم  إّنا  إذ 
ما،  لظاهرة  النتائج  وتوّقع  التنبؤ  عىل  ُتساعده  متنّوعة،  أدوات  طريق  عن  ويمعها 
وهذ املفهوم ال يقترص عىل مبحث العلوم، وإّنام يعتمد عليه يف املواد الدراسية مجيعها 

ومنها الرياضيات واللغة العربية واإلنجليزية. 
- وّجه الطلبة إىل إعداد قائمة بملصقات مواد التنظيف التي يستخدمونا يف حياهتم 
اليومية، وحتليل البيانات عن مكّوناهتا، ثم التنّبؤ باألخطار التي ُيمكن التعّرض هلا 
عند سوء استخدامها وعدم اّتباع التعليامت املدونة عليها، واطلب اليهم التواصل مع 

الزمالء ومقارنة ما توّصلوا إليه.

الرقم اهليدروجيني =
8	=6-14=	X،	2×3	-	2×7<	X،X	

التقويم   3

إجابات مراجعة الدرس 2.
1  ألّن الكواشف مواد يتغرّي لونا تبًعا لنوع املحلول 

الذي تكون فيه.
2  أ( حملول محيض.

     ب( حملول قاعدي.
    جـ( حملول متعادل.

3 أ( خطأ. 

    ب( صحيحة.  
   جـ( خطأ.

ثم  ومناقشتها،  توّقعاهتــم  بكتابة  للطلبــة  ُيسمــح   
التوّصل إىل اإلجابة الصحيحة، وهي: احلليب مادة 
قاعدية إذ إّن لون ورقة تّباع الشمس احلمراء تغرّي إىل 
الزمن  ملّدة من  تركه  البداية، وعند  اللون األزرق يف 
من املتوّقع أن يدث تفاعل وتتغري املادة إىل محضية؛ 
اللون  إىل  الزرقاء  الشمس  تّباع  ورقة  لون  يتغرّي  إذ 

األمحر.

تطبيق الرياضيات
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اإلثراء  والتوسع

أزھاُر نباِت القرطاسیاأزھاُر نباِت القرطاسیا
، وقدْ استفادَ المزارعونَ  التربةِ موضةِ  ا لدرجةِ حُ تختلفُ ألوانُ أزهارِ نباتِ القرطاسيا تبعً
لى  عَ تعملُ  موادَّ  بإضافةِ  ؛ وذلكَ  أزهارٍ مختلفةٍ بألوانِ  النباتِ  إنتاجِ هذا  في  الظاهرةِ  نْ هذهِ  مِ
نَ الزهريِّ إلى األزرقِ بناءً  مِ الهيدروجينيِّ للتربةِ التي ينبتُ فيها، فغيّروا لونَها مِ تغييرِ قيمةِ الرقْ

، أُالحظُ الشكلَ (15). ةِ المضافةِ لى امتصاصِ النبتةِ للمادّ عَ

، عــنِ المــوادِّ التــي يُمكنُنــي إضافتُهــا للتربــةِ  تاحــةِ  أبحــثُ فــي مصــادرِ المعرفــةِ المُ
ــي  مالئ ــعَ زُ ــاونُ م ، وأتع ــريِّ أوِ األزرقِ ــونِ الزه ــيا ذاتِ الل ــارِ القرطاس ــاجِ أزه إلنت

ــتي.  س ــةِ مدرَ ــي حديق ــةِ ف ــا المختلف ــيا بألوانِه ــارِ القرطاس ــةِ أزه ــى زراع ل عَ

رُ في لونِ أزهارِ نباتِ القرطاسيا. الشكلُ (15): درجةُ حموضةِ التربةِ تُؤثّ

ُع اإلثراُء  والتوسُّ
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أزهار نبات القرطاسيا

أزهار  ألوان  الرتبة يف  أثر درجة محوضة  ُيوّضح  اهلدف: 
نبات القرطاسيا التي تنبت فيها

اخللفية العلمية:
كتل  يف  تتوّضع  التي  بأزهاره  القرطاسيا  نبات  يتصف 
التحّكم  الرائحة. ويمكن  باقة عديمة  كروية عىل شكل 
الرتبة  محوضة  بدرجة  التحّكم  طريق  عن  األزهار  بلون 
ُسلفات  إضافة  ُيمكن  أّنه  ُوجد  فقد  فيها.  ينمو  التي 
األملنيوم مع مياه الري لتصبح الرتبة قاعدية؛ وبذا يتغرّي 

لون أزهار النبات ليصبح أزرق.  
                                            

اإلجراءات والتوجيهات
1. اطلب إىل الطلبة قراءة النص ملّدة )5( دقائق.

ثم وّجه  الكتاب،  الشكل )15( من  إىل  الطلبة  2. وّجه 
إليهم السؤال: كيف ُيمكن للمزارع تغيري لون أزهار 

نبات القرطاسيا؟ 
لكتابة اإلجابة  الطلبة  أحد  استمع لإلجابات واخرت   .3
عىل اللوح، ثم وّضح هلم أن تغرّي درجة محوضة الرتبة 
والتي ُيعرّب عنها بالرقم اهليدروجيني؛ يعمل عىل تغيري 

لون أزهار القرطاسيا.

أبحُث: 
التي ُيمكن إضافتها للرتبة؛  املواد  املتاحة عن  البحث يف املصادر  الطلبة إىل  وّجه   

إلنتاج نبات القرطاسيا ذي اللون األمحر أو األزرق، وإعداد تقرير بذلك.
منها  أحواض،  يف  القرطاسيا  أزهار  زراعة  الطلبة  من  أخرى  جمموعة  إىل  اطلب   

للون األمحر وأخرى للون األزرق يف حديقة املدرسة.
العمل  وأّن  حدائقنا،  يف  األزهار  عىل  واملحافظة  الزراعة  أمّهية  إىل  الطلبة  وّجه   
بيئتي  ُتشارك يف مسابقة  إىل وجود حديقة مدرسية مجيلة  بينهم سيؤّدي  التعاوين 

األمجل. 
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استقصاٌء  علميٌّ

: الهدفُ

ـمِ  بةً لمعـــرفةِ تأثيرِ قيمــةِ الرقْ مُ تجرِ أُصمّ  ▪
. الهيـدروجينيِّ للمــياهِ في إنباتِ البذورِ

 : الموادُّ واألدواتُ
عددُ  الكبيرِ  الحجـمِ  نَ  مِ اختبارٍ  أنابيبُ 
جٌ  مــدرّ خبـارٌ  مِ  ، اختبارٍ أنابيبِ  حاملُ   ،(5)
فــي داخــلِ  (25mL)، عــلبٌ بالستيـكيّةٌ 
مقطّرٌ  ماءٌ   ، القطنِ نَ  مِ رقيقـةٌ  طبقـةٌ  نْها  مِ لٍّ  كُ
نُ  (60mL)، خـلٌّ أبيــضُ (20mL)، ملـــوّ
جهازُ  أوْ  العـامُّ  الكــاشفُ   ، ةٌ مـاصّ  ، طعــامٍ
  ، العدسِ نَ  مِ 100بذرةٍ   ، الهيدروجينيِّ مِ  الرقْ

. نةٌ ، أقالمٌ ملوّ ملصقاتٌ
: إرشاداتُ السالمةِ

. أرتدي النظّاراتِ الواقيةَ والقفافيزَ  •
 ، مضيّةِ أحذرُ عندَ التعاملِ معَ المحاليلِ الحَ  •
لى غسلِ  وإذا المستِ الجـــلدَ أحـرصُ عَ

. ثةِ بِها مباشرةً بالماءِ نطَقةِ الملوّ المِ
. نَ العملِ أغسلُ يديَّ عندَ االنتهاءِ مِ  •

تأثیُر المطِر الَحمضيِّ في إنباِت البذوِر
سؤاُل االستقصاِء:

الذي  الماءِ  إلى  البذورِ  إنباتِ  عمليّةُ  تحتاجُ 
هِ مياهُ  نْ أهمِّ مصادرِ ، ومِ نَ التربةِ هُ الجذورُ مِ تمتصُّ
مضيّةِ الضعيفةِ  نَ المحاليلِ الحَ األمطارِ التي تُعدُّ مِ
 CO2 ِلى غازِ ثاني أكسيدِ الكربون ألنّها تحتَوي عَ
الجويِّ  الهواءِ  في  الماءِ  بخارِ  معَ  يتفاعلُ  الذي 
ماءِ  مضيّةُ  حَ وتزدادُ   ، الكربونيكِ مضُ  حَ نُ  فيتكوّ
 .pH الهيدروجينيِّ  مِ  الرقْ قيمةِ  بانخفاضِ  المطرِ 
مِ الهيدروجينيِّ للمياهِ  رُ التغيّرُ في قيمةِ الرقْ فهلْ يؤثّ

؟  في عمليةِ إنباتِ البذورِ
فةٍ  خطواتُ العملِ (الجزءُ A؛ تحضيرُ محاليلَ مخفّ

  :( نَ الخلِّ مِ
أُضيفُ  ثمَّ   (5 نْ (1 -  مِ أنابيبَ االختبارِ  مُ  أُرقّ  .1
نَ اخللِّ األبيضِ إىل أنبوبِ االختبارِ  (20mL) مِ
إليهِ  وأُضيفُ   ، جِ املدرّ املِخبارِ  باستخدامِ  (1)؛ 

. نْ صبغةِ الطعامِ (4) قطراتٍ مِ
نَ املاءِ املقطّرِ إىل أنابيبِ  : أُضيفُ (15mL) مِ بُ أُجرّ  .2

. جِ نْ (2 - 5)؛ باستخدامِ املِخبارِ املدرّ االختبارِ مِ
نْ حمتوياتِ األنبوبِ  ةِ (5mL) مِ أنقلُ باستخدامِ املاصّ  .3

ا. (1) إىل األنبوبِ (2)، ثمَّ أرجُّ األنبوبَ جيّدً
حمتوياتِ  نْ  مِ  (5mL) بنقلِ   (3) اخلطوةَ  رُ  أُكرّ  .4
ا.  ، وهكذا تِباعً األنبوبِ (2) إىل األنبوبِ الذي يليهِ

استقصاٌء  علميٌّ

24

تأثير المطر الحمضي في إنبات البذور
اهلدف: ُيصّمم جتربة الستقصاء تأثري الرقم اهليدروجيني 

للمياه يف إنبات البذور.
يتأثر  البذور  إنبات  معدل  أّن  استنتاج  املتوّقعة:  النتائج 
الكربونيك  محض  عىل  يتوي  الذي  املطر  ماء  بحمضية 
الناتج عن تفاعل غاز ثاين أكسيد الكربون CO2 يف مياه 
بني  العكسية  العالقة  استقصاء  من  والتمّكن  األمطار، 

محضية ماء املطر ومعدل إنبات البذور.
إرشادات السالمة: وّجه الطلبة إىل احلذر عند التعامل مع 
الزجاجيات واملحاليل احلمضية، وغسل اليدين مباشة 

عند مالمسة اجللد أي منها.
اإلجراءات والتوجيهات:

وّزع الطلبة يف جمموعات، واطلب إليهم التعاون مع   
زمالئهم يف املجموعة الواحدة يف إتام املهمة يف اجلزء 
للخل  الرتكيز  خمتلفة  حماليل  بتحضري  واخلاص   )A(

األبيض.
قراءة اخلطوات وتنفيذها، كام يف كتاب  إليهم  اطلب   

التامرين واألنشطة.
وّضح للطلبة أّنم يعملون كالعلامء؛ لذا، عليهم حتديد   

السؤال واستخدام املتغرّيات وتتّبع الطريقة العلمية.
جتّول بني املجموعات، وحتّقق من تنفيذهم اخلطوات   

بدّقة.
جدول  يف  املالحظات  كتابة  جمموعة  كل  إىل  اطلب  	
النتائج  اختالف  سبب  وبنّي  الزمالء،  أمام  وعرضه 
إن وجد بأّنه من أخطاء القياس، واّتفق معهم عىل أّن 
ترتيب املحاليل من حيث احلمضية يكون من األكثر 
محضية إىل األقـل، وارســم هلــم املخّطط اآليت عـىل 

اجلدول الذي قاموا بإنشائه ودّونوا مالحظاهتم.

رقم pHرقم املحلول
1
2
3
4
5

بتنفيذ اجلزء )B( من االستقصاء، واطلب إىل كل جمموعة  البدء  الطلبة إىل  وّجه  	
صياغة فرضية تصف العالقة بني درجة احلموضة ومعدل إنبات البذور. مثاًل: كلام 

زادت قيمة الرقم اهليدروجيني للمياه )زاد، قل، ال يتأّثر( معدل إنبات البذور.
اطلب إىل املجموعات تنفيذ اخلطوات كام يف كتاب التامرين واألنشطة، وأخربهم أّن  	

نتائج هذا النشاط حتتاج إىل )5( أيام ملراقبة إنبات البذور.
شّجع الطلبة عىل التواصل مع زمالئهم يف املجموعات األُخرى، ومقارنة نتائجهم   

ومناقشتهم فيها.

التحليل واالستنتاج التطبيق: 
استخدم الصبغة امللّونة لتوضيح املالحظة؛ ألّن حملول اخلل األبيض شّفاف، ولون . 1

املحاليل خيتلف باختالف الرتكيز.

تقل احلمضية 
بزيادة 

قيمة الرقم 
اهليدروجيني.
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. دَ مالئي نتائِجي وتوقّعاتي، وأُبيّنُ سببَ االختالفِ إنْ وجِ أُشاركُ زُ

لِّ حملولٍ يف أنابيبِ االختبارِ  أقيسُ باستخدامِ الكاشفِ العامِّ الرقْمَ اهليدروجينيَّ pH لكُ  .5
 . (1 - 5)، وأُنظّمُ نتائِجي يف جدولٍ

:( مِ الهيدروجينيِّ للماءِ في إنباتِ البذورِ خطواتُ العملِ (الجزءُ B؛ تأثيرُ الرقْ
. لِ إنباتِ البذورِ القةَ قيمةِ الرقْمِ اهليدروجينيِّ للامءِ (pH) بمعدّ فُ فيها عَ نُ فرضيّةً أصِ 1. أُكوّ

نْ (1 - 5).  مُ العلبَ البالستيكيّةَ مِ 2. أُرقّ
عُ بذورَ العدسِ يف العلبِ البالستيكيّةِ بالتساوي. 3. أُوزّ

 (5mL) (2) ِنْ حملولِ األنبوبِ (1)، وإىل العلبة : أُضيفُ إىل العلبةِ (1) (5mL) مِ بُ 4. أُجرّ
نَ حملولِ األنبوبِ (2) وهكذا... مِ

. ةِ أسبوعٍ لِّ علبةٍ ملدّ ا إنباتٌ يف كُ 5. أُراقبُ يوميًّا عددَ البذورِ التي حيدثُ هلَ
. 6. أُنظّمُ مُالحظايت يف جدولٍ

التحلیُل واالستنتاُج والتطبیُق:
ُ استخدامي صبغةَ طعامٍ يف أنبوبِ االختبارِ (1) يف اجلزءِ (A)؟ 1. أُفرسّ

بةِ يف اجلزءِ (A) واجلزءِ (B)؟ اتِ املستقلةَ يف التجرِ اتِ التابعةَ واملتغريّ دُ املتغريّ 2. أُحدّ
. ىل حدوثِ عمليّةِ إنباتِ البذورِ مُ دليالً عَ 3. أُقدّ

؟ ثّلُ املحاليلُ التي أضفتُها للبذورِ 4. ماذا متُ
نُ نتائِجي. ، وأُدوّ لِّ علبةٍ ا عمليّةُ إنباتٍ يف كُ ةَ للبذورِ التي حدثتْ هلَ بُ النسبةَ املئويّ 5. أحسُ

ةِ للبذورِ  ، والنسبةِ املئويّ القةَ بنيَ قيمةِ الرقْمِ اهليدروجينيِّ (pH)  للمحلولِ 6. أُمثّلُ بيانيًّا العَ
 . ا إنباتٌ التي حدثً هلً

نتُها.  ةِ الفرضيّةِ التي كوّ 7. أُقارنُ نتائِجي بصحّ

التواُصُل  
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احلرارة . 2 درجة   :)A( اجلزء  يف  املستقلة  املتغرّيات 
اهليدروجيني.  الرقم  هي  والتابعة  املحلول،  وحجم 
املتغرّيات املستقلة يف اجلزء )B(: نوع البذور وحجم 

املحلول، والتابعة هي معدل إنبات البذور.
الدليل عىل إنبات البذور ظهور اجلذور للبذور.. 3
مياه املطر.. 4
تحّقق من حســابات الطلبــة للنسب المـئوية وفًقا . 5

لنتائجهم.
تكون العالقة عكسية بني معدل إنبات البذور وقيمة . 6

اهليدروجيني  الرقم  قل  )كّلام  اهليدروجيني  الرقم 
للامء الذي تتصه اجلذور، زادت محضية الرتبة فيقل 

معدل انبات البذور.
أّن . 7 العملية  بالتجربة  وثبت  توّقعايت  نتائجي  وافقت 

الرقم اهليدروجيني يؤّثر يف إنبات البذور، وأّنه كّلام 
املطر(،  مياه  محضية  )زادت  اهليدروجيني  الرقم  قل 

قل معدل إنبات البذور.

 التواصل

شّجــع الطلـــبة عىل التواصـــل مـع زمالئهم يف   -
املجموعات، ومقارنة النتائج والتوّقعات، ومناقشة 
سبب االختـــالفات إن وجـــدت بني نتـــائجهم 

وتوّقعاهتم.
وُيمكنك  التقدير،  سلم  باستخدام  الطلبة  أداء  قّيم   -

تعديل أو إضافة املعايري التي تراها مناسبة. إسرتاتيجية التقويم: املعتمد عىل األداء 
أداة التقويم: قائمة الرصد

النعممعايري األداءالرقم

اهليدروجني 1 الرقم  بني  العالقة  عن  فرضية  يكّون 
للمياه ومعدل إنبات البذور.

ُيّدد العامل املستقل والعامل املتغرّي يف التجربة.2

ُينّظم املالحظات يف جدول.3

يستنتج اختالف معدل إنبات البذور.4

القضايا المشتركة والمفاهيم العابرة   

* بناء الشخصية )التعاون واحرتام آراء اآلخرين وحتمل 
املسؤولية(: اشكر الطلبة عىل تعاونم واحرتامهم آلراء 
بعضهم وتعاونم وحتّملهم مسؤولية تعّلمهم، ووّضح 
هلم أّن هذه مفاهيم عابرة أي أّنا ترد يف املباحث مجيعها 
التي يدرسها الطالب يف مراحل حياته مجيعها، لتصبح 
جزًءا من أسلوبه يف التعامل مع اآلخرين، ما ُيسهم يف 
يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  رؤية  وُيّقق  شخصيته  بناء 
إعداد مواطن صالح، واطلب إىل كل منهم )يف نصف 
الوحدة،  هذه  يف  تعليمي  موقف  عن  التعبري  دقيقة( 

شعر أّنه ساعده عىل بناء شخصيته. 
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مراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِة
1.  1( القواعد.

2( املطر احلميض.
3( الكواشف.

.)pH( الرقم اهليدروجيني )4
5( كواشف صناعية.

6( الكاشف العام.

اخرت رمز اإلجابة الصحيحة يف ما يأيت:  .2

رمز اإلجابةرقم السؤال

ب1

جـ2

أ3

جـ4

جـ5

مراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِة
 أكتُب المفھوَم المناسَب لُكلِّ جملٍة ِمَن الجمِل اآلتیِة:  . 1

1 - تُعرُف الموادُّ التي یبدأُ اسُمھا بھیدروكسیِد: ).....................(.

ِل الصواعِد والھوابِط في الكھوِف الجیریِّة، ھَو: ).....................(. 2 - سبُب تَشكَّ

3 - محالیُل یتغیُّر لونُھا تبًعا لنوِع المحلوِل الذي توُجد فیِھ: ).....................(.

4 - ِمقیاٌس یُستخدُم لتحدیِد َحمضیِّة أوقاعدیِّة المحالیِل: ).....................(.

5 - موادُّ تُحّضُر صناعیًّا، وتُستخدُم للتمییِز بیَن الُحموِض والقواعِد: ).....................(.

6 - مزیٌج ِمَن الكواشِف یتغیُّر لونُُھ بتغیِّر ِقَیِم pH التي تتراوُح بیَن (0 - 14(: ).....................(.

 أختاُر رمَز اإلجابِة الصحیحِة في ما یأتي:. 2

إحدى الموادِّ اآلتیِة تُغیُّر لوَن ورقِة تبّاِع الشمِس الحمراِء إلى اللوِن األزرِق:  - 1
ب) سائُل التنظیِف. أ) ملُح الطعاِم. 

د) الشاُي.  . جـ) الخلُّ

الخاصیُّة التي تشترُك فیھا محالیُل الُحموِض والقواعِد، ِھَي:  - 2
    . ب) ملمُسھا صابونيٌّ أ) طعُمھا حامٌض. 
د) آكلٌة لبعِض الفلّزاِت.  . جـ) موصلٌة للتیّاِر الكھربائيِّ

3 - معظُم الموادِّ التي تُستخدُم في صناعِة موادِّ التنظیِف، ِھَي:
ب) َحمضیٌّة. أ) قاعدیٌّة. 

د) متعادلٌة. جـ) أمالٌح. 

4 - محلوُل الَحمِض الذي یُسھُم في عملیِّة ھضِم الطعاِم في الَمِعَدِة، ُھَو:
ب) الكبریتیُك. أ) َحمُض النیتریِك. 

. د) الخلُّ جـ) الھیدروكلوریُك.       

5 - یُشیُر الرمُز المجاوُر عنَد وجوِدِه َعلى ملصقاِت إحدى الموادِّ إلى أنّھا:     
ب) قابلٌة لالشتعاٍل. أ) ساّمٌة. 
د) تُسبُّب الجروَح. جـ) كاویٌة للجلِد. 
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مراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِة

جـ6

جـ7

أ8

د9

جـ10

مراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِة
: 6 - السبُب الرئیُس لحدوِث المطِر الَحمضيِّ

أ) النفایاُت الناتجُة ِمَن الطاقِة النوویِّة.           
ب) االنسكاباُت ِمْن مصانِع الموادِّ الكیماویِّة. 

  . جـ) الغازاُت الناتجُة ِمْن احتراِق الَوقوِد األحفوريِّ
د) الغازاُت المنبعثُة ِمْن علِب المعّطراِت الجویِّة.

، تُساوي: 7 - قیمُة pH للماِء النقيِّ
أ )  3 
ب) 0
جـ) 7
د )  9

8 - یُصنُّف محلوُل ماّدٍة ما، قیمُة pH لَُھ = 14 بأنُّھ:
أ) ماّدٌة قاعدیٌّة.

ب) ماّدٌة َحمضیٌّة.
جـ) ماّدٌة متعادلٌة.
د) مطٌر َحمضيٌّ .

9 - الجھاُز المستخدُم في ِقیاِس درجِة ُحموضِة ماِء المطِر بدّقٍة، ُھوَ:
. أ) المیزاُن الزئبقيُّ

ب) ِمقیاُس درجِة الحرارِة.   
جـ) المیزاُن الحّساُس.

. د) ِمقیاُس الرْقِم الھیدروجینيِّ

27

49



مراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِة
، ینتُج غاُز: 10 - عنَد سقوِط قطراٍت ِمْن عصیِر اللیموِن َعلى سطٍح ِمَن الصخِر الجیريِّ

.O2 (ب  .H2 (أ
.N2 (د  .CO2 (جـ

المھاراُت العلمّیُة . 3

1 - أُكمُل خریطَة المفاھیِم اآلتیَة: 

المحاليلُ

ما يمكنُ التمييزُ بينَهُ

الكواشفِ

ها طعمُ

حامضُ

ها طعمُ
باستخدامِ

تُصنّفُ إلى

بالمعلوماِت  مستعیًنا  قاعدٍة؛  أْو  َحمٍض  إلى  ل)  ع،  (س، ص،  االفتراضیَّة  الموادَّ  أُصّنُف    - 2
الواردِة في الجدوِل اآلتي:

َحمٌض / قاعدةٌالمعلوماُتالماّدةُ

یدخُل في صناعِة بطّاریِّة السیّارِة. س
یُغیُّر لوَن ورقِة تبّاِع الشمِس الحمراِء إلى اللوِن األزرِق.ص
طعُمھا مرٌّ وتدخُل في صناعِة المنظّفاِت. ع
یُستخدُم في النقِش على األواني النحاسیِّة.ل

28

املهارات العلمية:  .3
 )1

المحاليُل

ُيمكن التمييز بينهما

الكواشف

طعمها

حامض

طعمها

باستخدام

ُتصّنف إلى

 )2

محض / قاعدةاملعلوماتاملاّدة

محضيدخل يف صناعة بّطارية السّيارة.س

قاعدةُيغرّي لون ورقة تّباع الشمس احلمراء إىل اللون األزرق.ص

قاعدةطعمها مر، وتدخل يف صناعة املنّظفات.ع

محضُيستخدم يف النقش يف األواين النحاسيةل

قاعديةحمضية

مر

صناعيةطبيعية
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 )2
)أ( للتخّلص من املواد احلمضية التي تبقى بعد تناول 
نخر  ُتسّبب  أن  يمكن  التي  األسنان،  بني  الطعام 

األسنان.
)ب( بسبب املطر احلميض الذي يتفاعل مع كربونات 
أكسيد  ثاين  غاز  منها  ويتصاعد  الكالسيوم 

الكربون، ما أّدى إىل وجود الكهوف اجلريية.
مواد  تركيبها  يف  تدخل  التنظيف  مواد  ألّن  )جـ( 

قاعدية وهي كاوية للجلد.
حلموضة  ا  مضادًّ املغنيسيوم  هيدروكسيد  ُيستخدم   )4
يف  الزيادة  مع  تتفاعل  قاعدية  ماّدة  إّنه  إذ  املعدة، 
من  خُيّفف  ما  وتعادله،  املعدة  يف  احلميض  املحلول 

أعراض سوء اهلضم احلميض.
النفط(  )مشتقات  األحفوري  الوقود  احرتاق  نتيجة   )5
املطر  ماء  مع  تتفاعل  التي   NO2 مثل  غازات  تنتج 
املباين  عىل  سقوطه  وعند  احلميض،  املطر  ويتكّون 
املكّونة من احلجر اجلريي أو الرميل التي تتكّون من 
CaCO3؛ تعمل عىل إذابة جزء  كربونات الكالسيوم 

منها ويتصاعد غاز CO2 وتصبح املباين مشّوهة.
)6

توّقعايت من الشكلpHاملاّدة

ليمون2أ
لبن6ب
منّظفات منزلية12ج
ماء7د

بروكيل10هـ

محوضة  لتخفيف  الربوكيل  استخدام  ُيمكن  )ب( 
املعدة.

باستمرار  الرخام  سطح  عىل  الليمون  تقطيع  )جـ( 
يؤدي إىل تلفه وتشويه سطحه وتكوين حفر فيه؛ 
الكالسيوم  كربونات  مع  احلمض  تفاعل  نتيجة 
 ،CO2 الكيميائي للرخام، ويتصاعد غاز	 املكّون 

فتتكّون احلفر ويتشّوه سطح الرخام.

مراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِة مراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِة
3 -  أُفّسُر الظواھَر اآلتیَة بناًء َعلى مفھومي للُحموِض والقواعِد والكواشِف:

أ) تُستخدُم ماّدٌة قاعدیٌّة في صناعِة معجوِن األسناِن.
. ب) تكّوُن الكھوِف الجیریِّة، ِمثِل مغارِة برقَش في األردنِّ

جـ) ارتداُء القفافیِز في أثناِء استخداِم موادِّ التنظیِف.

4 - أِصُف دور ُمضادِّ الحموضِة في تخفیِف الحموضِة في الَمِعَدِة.

5 -  ینتُج ِمْن احتراِق الفحِم الحجريِّ في بعِض محّطاِت تولیِد الطاقِة غاُز ثاني أكسیِد النیتروجیِن. 
أِصُف تأثیَر ھذِه العملیِّة في المباني القریبِة ِمْن ھذِه المحّطاِت.

مستعیًنا بالشكِل والجدوِل اآلتَییِن، أُجیُب عِن األسئلِة اآلتیِة:   -6
 أ) أستنتُج: ما الموادُّ التي أستخدُمھا في َحیاتي الیومیِّة تُمثُّل الرموَز (أ، ب، جـ، د، ھـ)؟

 ب) أتوّقُع: ما الموادُّ الغذائیُّة التي یمكُن تناولُھا للتخفیِف ِمْن ُحموضِة الَمِعَدِة؟    

pHالماّدةُ

2أ

6ب

12جـ

7د

10ھـ

 جـ)  أتوّقُع: ماذا یمكُن أْن یحدَث لسطِح الرخاِم إذا قّطعُت اللیموَن علیِھ باستمراٍر؟
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15

TIMSSTIMSS أسئلٌة ُتحاكي االختباراِت الدولّيَة أسئلٌة ُتحاكي االختباراِت الدولّيَة

إذا تفاعَل )2mL( مْن محلوِل َحمِض الهيدروكلوريِك مَع )2mL( ِمْن محلوِل هيدروكسيِد . 1
ِمْن  التحّقُق  يمكنُني  كيَف  أصُف  الناتجِة؟  الماّدِة  نوُع  َفما  نفُسُه،  التركيُز  ُلهما  الصوديوِم 

إجاَبتي بالتجربِة العملّيِة.
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................   

2 . )Y( في أثناِء إضافِة حجوٍم مختلفٍة ِمَن المحلوِل )X( لمحلوِل pH قاَس أحُد الطلبِة قيمَة
إليِه تدريجيًّا، ومّثَل البياناِت التي حصَل عَلْيها َكما في الرسِم البيانيِّ اآلتي:

pH �

�
� 

� 

� 
� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

�� 

�� 
�� 

�� 
�� 

� �� �� �� �� �� �� �� �� � 

A

B

 )mL(  المضاُف  Y حجُم المحلوِل

أ( ما نوُع المحلوِل )X( قبَل إضافِة المحلوِل )Y(؟ ُأقّدُم دلياًل إلجاَبتي.
...........................................................................................................................................................

ِمَن المحلوِل )Y( إلى  أثناِء إضافِة حجوٍم مختلفٍة  pH في  التغّيراِت في قيمِة  ب( أصُف 
المحلوِل )X(؟
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...........................................................................................................................................................

جـ( عنَد إضافِة )25mL( ِمَن المحلوِل )Y(، ما قيمُة pH للماّدِة الناتجِة؟ ما نوُعُه؟
...........................................................................................................................................................

(. ُأفّسُر إجاَبتي. د( ما تأثيُر المحلوِل )Y(؟ )ِحمضيٌّ أْم قاعديٌّ
...........................................................................................................................................................

في أثناِء تنفيِذ نشاٍط في مختبِر العلوِم، انسكَب محلوُل الَحمِض َعلى أرِض المختبِر. كيَف . 3
يمكنُني إزالُتُه من دوِن استخداِم الماِء؟

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

ماّدَة . 4 أْو  خالًّ  كانْت  إذا  لتصنيِفها  محاليَل   )3( لـ  اختباراٍت  عّدَة  طالباٍت  مجموعُة  أجرْت 
تنظيٍف أْو ملَح طعاٍم؛ وذلَك باستخداِم )3( أوراٍق ِمْن ورِق تّباِع الشمِس ذاِت لوٍن واحٍد 
في ُكلِّ خطوٍة. وباستخداِم ِمفتاِح التصنيِف، استطاعِت الطالباُت تصنيَف المحاليِل. أصُف 
، وماّدِة تنظيٍف، ملِح طعاٍم.  الخطواِت التي قامْت بها الطالباُت لتصنيِف المحاليِل إلى خلٍّ

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 الوحدُة     6     الُحموُض والقواعُد

إجابة السؤال األول: 
عند اختباري للمحلول الناتج من إضافة 2mL  من حملول محض اهليدروكلوريك إىل 2mL من حملول هيدروكسيد الصوديوم ؛ وذلك بإضافة  قطرة 
منه عىل ورقتي تباع الشمس احلمراء والزرقاء، أجد أّن املحلول الناتج متعادل أي ال يمل خصائص محضية وال قاعدية؛ ألنه مل يؤّثر يف لون ورقَتي 

تباع الشمس.

إجابة السؤال الثاين:
 أ( املحلول )X( محيض؛ ألّن قيمة pH أقل من )7(.

 ب( عند إضافة حجوم خمتلفة من املحلول )Y( تزداد قيمة	pH	تدرييًّا حتى تصل إىل )7(، ثم تستمر يف الزيادة حتى تصل إىل )14(.
 ج( pH = 7، متعادل )ال يمل خصائص محضية وال قاعدية(.

.)X( تزداد باستمرار إضافة حجم حمّدد منه إىل املحلول	pH	قاعدي التأثري؛ ألّن قيمة )د 

إجابة السؤال الثالث: 
إزالة أثر محض مسكوب عىل أرضية املخترب من دون استخدام املاء؛ باستخدام حملول قاعدي آمن مثل بيكربونات الصوديوم )مسحوق اخلبيز(، ثم 

جتفيفه بقطعة من القامش.

ملحق إجابات أسئلة االختبارات الدولية يف كتاب األنشطة والتامرين الوحدة )6( 
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إجابة السؤال الرابع: 
ُيمكن اختيار أي كاشف )ورق تّباع الشمس، منقوع الشاي، منقوع امللفوف األمحر(، ُيمكن للطلبة اختيار مفتاَحي التصنيف )1( أو )2(.

وصف اخلطوةرقم اخلطوة

ُأرّقم أنابيب اختبار1 ،2 ، 3 وأضع يف كل منها 2ml من أحد املحاليل .1

أضع قطرة من كل حملول عىل ورقة تّباع شمس محراء، وُأالحظ التغرّي يف لونا.2

املحلول الذي ُيغرّي لون ورقة تّباع الشمس إىل اللون األزرق يكون هو مادة التنظيف.3

ُأضيف قطرة من كل من املحلولني )ب، ج( إىل ورقة تّباع شمس زرقاء، وُأالحظ التغرّي يف لونا.4

املحلول الذي ُيغرّي لونا إىل اللون األمحر هو اخلل، واملحلول الذي ال ُيغرّي لون ورقة تّباع الشمس احلمراء والزرقاء هو 5
حملول ملح الطعام.

ورق تباع شمس أزرقورق تباع شمس أمحر

ورق تباع شمس أمحرورق تباع شمس أزرق

زرقاءمحراء

زرقاءمحراء

محراءزرقاء

محراءزرقاء

خلمادة تنظيف  

ملح الطعامملح الطعام

ملح الطعامملح الطعام

مادة تنظيف  خل

مادة تنظيف  خل

مفتاح تصنيف2   مفتاح تصنيف 1    
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أوراق عمل الوحدة السادسة

)1(ورقة عمل

الكشُف عْن َحمضّيِة وقاعدّيِة بعِض الموادِّ المألوفِة لَدي

السبُبتوّقعايت / مَحضّيٌة أْم قاعدّيٌةالصورُة

أتأّمُل وأفرُاد جمموعتي الصوَر التي أمامي، وُألصُقها يف مكاِنا يف اجلدوِل. 	
ُأناقُش وزمالئي يف املجموعِة، إذا كانِت املاّدُة يف الصورِة مَحضّيًة أْم قاعدّيًة. 	
ُأسّجُل يف اجلدوِل توّقعايت لكلِّ ماّدٍة وسبَب هذا التوّقِع. 	
الصورِة للمجموعاِت األُخرى،  	 التي يف  املاّدِة  أْو قاعدّيِة  الصوَر وتوّقعايت عْن مَحضّيِة  أعرُض 

واستمُع إىل آراِئِهم: )أوافُق، ال أوافُق(.
أتوّصُل وزمالئي يف املجموعِة إىل مفهوِم احلَمِض وأكتُبُه يف بطاقٍة محراِء اللوِن، وُألصُقها يف ركِن  	

املفاهيِم العلمّيِة.
أتوّصُل وزمالئي يف املجموعِة إىل مفهوِم القاعدِة وأكتُبُه يف بطاقٍة زرقاِء اللوِن، وُألصُقها يف ركِن  	

املفاهيِم العلمّيِة.
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إجابة ورقة عمل )1(

الكشف عن حمضية أو قاعدية بعض المواد المألوفة لَدي

السبُبتوّقعايت / مَحضّيٌة أْم قاعدّيٌةالصورُة

اإلجابات مفتوحة حسب الصور واملواد التي يعرضها املعلم/ة للطلبة، واملرّبرات تكون غالًبا  	
السابقة عن مواد  الطلبة  بناًء عىل خربات  أو  ملواد غذائية،  الصورة  إذا كانت  الطعم؛  حسب 

التنظيف من التجربة يف بداية الوحدة.
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أوراق عمل الوحدة السادسة

)2(ورقة عمل

صناعُة ورٍق كاشٍف ِمْن منقوِع الملفوِف األحمِر

 أختاُر وزمالئي يف جمموعتي اساًم للمجموعِة. 	
بعَد  	 وذلَك  األمحِر،  امللفوِف  منقوِع  باستخداِم  كاشٍف  ورٍق  لتحضرِي  جمموعتي  وأفراُد  أتعاوُن 

البحِث يف املواقِع اإللكرتونّيِة.
ُأخلُّص اخلطواِت التي حصلُت َعليها عْن طريِق بحثي، عْن طريقِة عمِل ورٍق كاشٍف مْن منقوِع  	

امللفوِف األمحِر.
ُأضيُف إىل ورِق كاشِف امللفوِف األمحِر، قطرًة ِمْن عصرِي الليموِن، وُأسّجُل التغرّيَ يف لوِن الكاشِف. 	
ُأكّرُر اخلطواِت مَع املوادِّ األُخرى، وُأسّجُل مالحظايت َعىل التغرّيِ يف لوِن الكاشِف يف كلِّ مّرٍة. 	
ُأسّجُل نتائَج ما توّصلُت إليِه يف جدوٍل، وُأقارُن نتائجي بنتائج زمالئي يف املجموعاِت األُخرى. 	
ُأنشىُء جدواًل يضمُّ املوادَّ ولوَن الكاشِف، وأتوّصُل إىل مفهوِم الكاشِف الطبيعيِّ وتأثرِي احلموِض  	

والقواعِد يف لوِن الكواشِف.
مَحيضٌّ / قاعديٌّلوُن ورِق كاشِف امللفوِف األمحِراملاّدُة

عصرُي الليموِن
معجوُن األسناِن
عصري الفراولة

الشامبو

أجيُب عِن األسئلِة اآلتيِة:
1. ما العّينُة الضابطُة التي استخدمُتها؟   ...............................................................................................................................................................
؟   .......................................................................................................................................................................... 2. ما املقصوُد بالكاشِف الطبيعيِّ

؟ ...................................................................................................... 3. ما وجُه الشبِه بنَي الكاشِف الطبيعيِّ والكاشِف الصناعيِّ
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إجابة ورقة عمل )2(

صناعة ورق كاشف من منقوع الملفوف األحمر

محيض / قاعديلون ورق كاشف امللفوف األمحراملاّدة

محيضأمحرعصري الليمون

قاعديأزرقمعجون األسنان

محيضأمحرعصري الفراولة

قاعديأزرقالشامبو

إجابات األسئلة: 
1. العّينة الضابطة هي عصري الليمون.

2. الكاشف الطبيعي هو ماّدة ُتستخلص من مواد طبيعية، ويتغرّي لونا تبًعا لنوع املحلول محضيًّا 
ا. أم قاعديًّ

3. يتشابه الكاشف الطبيعي والصناعي يف أّنام مواد يتغرّي لونا بتغرّي نوع املحلول الذي توجد 
ا. فيه، وبذلك ُيّدد نوع املحلول محضيًّا أم قاعديًّ
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أوراق عمل الوحدة السادسة

)3(ورقة عمل

الرقُم الهيدروجينيُّ

درجِة  وِقَيَم  املوادِّ  مَن  عدًدا  املجاوُر  الشكُل  ُيمّثُل 
مَحضّيِة كلٍّ ِمنْها، أدرُسُه وأفراُد جمموعتي، ثمَّ ُأجيُب 

عِن األسئلِة اآلتيِة:  

أِو . 1 الشمِس  تّباِع  ورقِة  استخداُم  ُيمكنُني  هْل 
الكواشِف األُخرى التي استخدمُتها؛ لتحديِد 
ُأفرّسُ  قاعدّيًة؟  األكثِر  أِو  محضّيًة  األكثِر  املاّدِة 

إِجابتي.
.........................................................................................
.........................................................................................

أقرتُح وأفراُد جمموعتي مفهوًما علميًّا يدلُّ عىل ما أراُه يف الشكِل أعالُه.. 2
.........................................................................................
.........................................................................................

ُأخلُّص بلغتي املفهوَم الذي اقرتحُتُه وأفراُد جمموعتي، وُأناقُشُه مَع املجموعاِت األُخرى.. 3
.........................................................................................
.........................................................................................
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إجابة ورقة عمل )3(

الرقم الهيدروجيني

ال، ألّن الكواشف مثل تّباع الشمس يتغرّي لونا إىل اللون األمحر للحموِض مجيعها، وإىل . 1
اللون األزرق للقواعد مجيعها.

الصحيح . 2 للمفهوم  التوّصل  إىل  الطلبة  توجيه  للمعلم  )يمكن  احلموضة.  درجة  مقياس 
أصغر  ما  الشكل؟  من  األسفل  اجلزء  يف  األرقام  ُتّثل  ماذا  مثاًل:  األسئلة؛  بعض  بتوجيه 

رقم؟ ما أكرب رقم؟ هل ُيمّثل الشكل تدرًيا يف األرقام؟
مقياس درجة احلموضة: تدّرج رقمي بني ) 14-1 ( ُيّدد درجة احلموضة ملحاليل املواد، . 3

فاملحلول احلميض تكون قيمته من )0( إىل أقل من )7(، وعند )7( يكون متعاداًل؛ أي ال 
يمل خصائص محضية وال قاعدية، واملحاليل القاعدية هلا ِقَيم أكرب من )7(.
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