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ض الحديد للصدأ، وتنصهر الشـمعة عند اشـتعال  تحدث حولنا الكثير من التغيّرات؛ إذ يتعرّ
فتيلها، هذه التغيّرات هي تغيّرات فيزيائية أو تغيّرات كيميائية.

ة األصلية  ة جديدة تختلف عن المادّ ن مادّ ة، تؤدّي إلى تكوُّ عندما تحدث بعض التغيّرات للمادّ
ف بالتغيّر الكيميائي. ها الكيميائية، وذلك ما يُعرَ في خواصّ

عْ عالمة (ü) أمام التغيّرات الكيميائية في الجدول التالي: ضَ
التقاط صورة 
هضم الطعامتقطيع الكعكانصهار الجبنةإعداد السلطةاحتراق الوقودفوتوغرافية

ات السـابقة ناتجة  حدوث التغيرّ
عن تكسـير فـي الروابـط الكيميائية 
ن  ات أو األيونـات فتتكـوّ بيـن الـذرّ
ات تنتج عنها  روابط جديدة بين الذرّ
ة جديدة، وهو ما نطلق عليه اسم  مادّ

التفاعل الكيميائي.
في التفاعل الكيميائي يعاد ترتيب 
ات العناصر من جديد، وال بدّ من  ذرّ
حدوث تصادم بين الجسـيمات عبر 

ن المـوادّ الناتجة. وبذلـك يحدث التفاعل  طاقـة حركيـة كافية وفي االتّجـاه الصحيح حتّى تتكوّ
ح في الشكل (4). الكيميائي كما هو موضَّ

 . ال يمكنك أن تشاهد تكسير الروابط الكيميائية أو تكوينها، على الرغم من حدوثها بشكل مستمرّ
كيف تستدلّ على حدوث التفاعل الكيميائي؟

هل توجد دالئل أو عالمات تساعدنا على معرفة حدوث التفاعالت الكيميائية؟. 1

شكل (4)

تصادم غير مؤثِّر ال يحدث التفاعل الكيميائي.

تصادم في االتّجاه الصحيح يحدث التفاعل الكيميائي.

Chemical reactions 
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كيف يمكنك االستدالل على حدوث تفاعل كيميائي؟
ـف mL 10 مـن محلول كلوريـد الصوديوم . 1  أضِ

ة  NaCl إلـى mL 10 مـن محلول نيتـرات الفضّ
.AgNO3

ة  نيترات الفضّ
(10 mL)

كلوريد الصوديوم 
(10 mL)

مالحظاتي:  

2 . (HCl) ف حمض الهيدروكلوريك المخفَّف  أضِ
إلى رقائـق قليلة من الخارصيـن (Zn) في أنبوبة 

ا. هة األنبوبة بالونً عْ على فوّ اختبار، ثمّ ضَ

أنبوبة اختبار

حمض الهيدروكلوريك 
المخفَّف

رقائق 
الخارصين

بالون
مالحظاتي:  



یتكون راسب أبیض من كلورید الفضة

ظھور فقاعات غازیة فینتفخ البالون 
بالغاز أو تصاعد غاز فینتفخ البالون 
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ـف قطرات مـن محلول اليـود (I2) إلى كأس . 3  أضِ
فيها محلول النشا.

محلول اليودمحلول النشا

مالحظاتي:  

باسـتخدام . 4  (Mg) المغنيسـيوم  شـريط   أشـعِل 
ه فـي مخبار مملوء بغاز  عْ ملعقـة االحتراق، ثمّ ضَ

.(O2) شريط مغنيسيوماألكسجين

مخبار جمع الغازات ملعقة االحتراق
مملوء باألكسجين

مالحظاتي:  

استنتاجي

ر. هل هناك أدلّة أخر على حدوث تفاعل كيميائي؟ فكِّ

یتغیر لون محلول الیود من البني 
إلى اللون األزرق

یتوھج شریط المغنیسیوم بشدة 
ویظھر ضوء أبیض وتتكون مادة 

ببضاء أكسید المغنیسوم

یمكن االستدالل على حدوث التفاعل 
الكمیائي من خالل بعض األدلة التالیة
 تكون راسب - ظھور فقاعات غازیة 

- تغیر اللون - خروج طاقة ضوئیة 
أو حراریة 
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عند حدوث التفاعالت الكيميائية تحدث تغيّرات في الطاقة، ولكن قد تتسـاءل ما أنواع طاقة 
التفاعالت الكيميائية؟

اِستقصِ أنواع الطاقة في التفاعالت الكيميائية من خالل إجرائك التجارب التالية:
عِ الترمومتر في الكأس (أ)، ثمّ اِنتظِر حتّى ثبات . 1  ضَ

ظ قياسها قبل التفاعل. درجة الحرارة، والحِ

ترمومتر لقياس 
درجة الحرارة

كأس (أ) فيها حمض 
الهيدروكلوريك المخفَّف

(1)

مالحظاتي:  

 * (NaOH) ف محلول هيدروكسيد الصوديوم أضِ
الـكأس (أ)،  إلـى  الـكأس (ب)  مـن  المخفَّـف 
ظ قياسـها بعد  وانتظِر ثبات درجة الحرارة، والحِ

التفاعل.
كأس (ب) فيها محلول 

هيدروكسيد الصوديوم المخفَّف

كأس (أ) فيها حمض 
الهيدروكلوريك المخفَّف

مالحظاتي:  

ما نوع الطاقة في التفاعل الكيميائي السابق؟* 



طاردة للطاقة
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ـعِ الترمومتـر في الـكأس (ج)، ثـمّ انتظِر حتّى . 2  ضَ
ظ قياسها قبل التفاعل ثبات درجة الحرارة، والحِ

ترمومتر لقياس 
درجة الحرارة

كأس (ج) فيها حمض 
الهيدروكلوريك المخفَّف

(2)

مالحظاتي:  

ـف بيكربونـات البوتاسـيوم (KHCO3) إلـى *  أضِ
ظ  الكأس (ج)، وانتظِر ثبات درجة الحرارة، والحِ

قياسها بعد التفاعل.

جفنة زجاجية تحوي 
بيكربونات البوتاسيوم

كأس (ج) فيها حمض 
الهيدروكلوريك المخفَّف

مالحظاتي:  

ما نوع الطاقة في التفاعل الكيميائي السابق؟* 

استنتاجي من النشاط رقم (1) والنشاط رقم (2)

 


ماص للطاقة
تفاعل طارد للطاقة ھي التي یصاحبھا 

ل انطالق طاقة مع النواتج التفاع
تفاعل ماص للطاقة ھي التي یصاحبھا 
امتصاص طاقة أثناء التفاعل الكیمیائي

یتوھج شریط المغنیسیوم بشدة 
ویظھر ضوء أبیض وتتكون مادة 

بیضاء اأكسید المغنیسوم
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ن  ات أو األيونات وتكوّ التفاعـل الكيميائي: هو تكسـير الروابط الكيميائية بين الـذرّ
ات أو األيونات المختلفة. روابط جديدة بين الذرّ

بعض األدلّة على حدوث التفاعل الكيميائي

ن راسب ظهور فقاعات غازيةانطالق طاقةتغيّر اللونتكوّ

ة للطاقة تفاعالت ماصّ

تفاعالت كيميائية 
يصاحبها امتصاص للطاقة 
خالل التفاعل الكيميائي.

مثل البناء الضوئي - طهي 
الطعام - التقاط صورة 

فوتوغرافية

تفاعالت طاردة للطاقة

تفاعالت كيميائية 
يصاحبها انطالق للطاقة مع 

نواتج التفاعل.

ج شريط مغنيسيوم  مثل توهُّ
مشتعل - التنفّس - احتراق 

الغاز الطبيعي
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ا في . 1 جً ا وتوهُّ  وضـع خالد قطعة صغيرة من الصوديـوم في كأس به ماء. فالحظ احتراقً
قطعة الصوديوم. برأيك هل حدث تفاعل كيميائي؟

ر إجابتك:  فسِّ

ل الجدول التالي:. 2 أكمِ
ة جديدة + طاقة ة أصلية # مادّ ة جديدةمادّ ة أصلية + طاقة # مادّ مادّ

نوع الطاقة

صنِّف األمثلة التالية حسب نوع طاقة التفاعل
(البناء الضوئي - احتراق الغاز الطبيعي - التنفّس - التحليل الكهربائي للماء)

نعم بسبب ظھور شرارة كھربائیة من ادلة حدوث التفاعل 
الكیمیائي و یصاحبھ تفاعل طارد للطاقة 
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