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 (والرمز ميكروسكوبي سكوبي،ماكرو) المختلفة الفهم مستويات في المواد لوصف أمثلة
 الظاهرة مستوى – الماكروسكوبي بالمستوى وصف

 .قياسها الممكن من التي أو الحواس بواسطة تُستوعب التي للتفاصيل التطرق يجب الماكروسكوبي المستوى وصف في
 .السؤال في ظهرت التي معطياتال في أو شاَهدةـُ الم التجربة الموصوفة، بالظاهرة المستوى هذا في وصفال يتعلق

 الجسيميّ  المستوى – الميكروسكوبي بالمستوى وصف
 :جوانب ثالثة إلى التطرق يجب الميكروسكوبي المستوى وصف في

 الجسيمات نوع 

o (. إلخ جزيئات، أيونات، ذرات،) الِصلة ذات جسيماتنوع ال بشكل دقيق التطرق يجب مادة كل في... 

 اتالجسيم وترتيب الجسيمات بين الروابط نوع 
o ذري ة ماد ة/ جزيئي ة ماد ة/ أيوني ة لماد ة النسيج لمبنى التطرق يجب للصلب الميكروسكوبي   الوصف في. 

o ةجزيئي  ال بينال الروابط أنواع ذكر يجب ةالجزيئي   للمواد الميكروسكوبي الوصف في. 

o 1نهتكو   ةوكيفي   التفصيلب الهيدروجيني   الرابط وصف يتم أن يجب ةهيدروجيني   روابط الجزيئات بين توجد عندما. 

 ((إزاحة) وانتقال دوران اهتزاز،) الجسيمات حركة أنواع 

  :إلى التطرق ي مكن الميكروسكوبي بالمستوى وصف في
 ةلماد  ل لحاالت تراكمية عام وصف 

 يةغاز /ةسائل /ةصلب تراكمية حاالت فيمختلفة  لمواد 

 للمحاليل 

 

 :الرمز بمستوى وصف
 .بياني   رسم أو تخطيط نموذج، الكيمياء، لغة مثل مختلفة مرئية تمثيل صور استعمال يتم   الرمز مستوى في الوصف في

                                                 
1

ّل ي لييصيلي ال   فيي الماء.ي اإلذابةأصي عمبيةي ص/ي ي الموادي غبياني درجةقي بمقارنةي ـلي ،ي فيي األسئبةي التيي تتعبالهيدرصجينيلي ي الرابطةي تيوُني ي ُطلب ي صف ي فص
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 :أمثلة

 الغازيّة الحالة في لمادّة عامّ  وصف

 دوران اهتزاز، :مختلفةحركة  بأنواع تتحرك يماتالجس. الجسيمات بين تجاذب قوى توجد ال وتقريبًا البعض، بعضها عن بعيدة الجسيمات. بتاتـًا مرت بة غير الجسيمات: الميكروسكوبي المستوى في
 .(انتقال) وإزاحة

ذابة في مذيب معطى مادّة نقيّة في حالة السيولة مادّة نقيّة في الحالة الصلبة   مادّة نقيّة م 

مادة جزيئيّة يعمل بين جزيئاتها تأثير متبادل من نوع  نوع المادّة
 فاندرفالس وروابط هيدروجينيّة 

 محلول مائي لمادّة أيونيّة ةمادة جزيئيّ 

مثال )أيًضا 
 بمستوى الرمز(

6126)(،جلوكوز  sOHC 52)(،اإليثانول lOHHC محلول مائي  لكلوريد الصوديوم 
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aqaq

OH
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 نوع الجسيمات: وصف كالميّ 

نة من جزيئات   . C6H12O6المادة مكو 

نوع الروابط بين الجسيمات، نوع النسيج وترتيب 
 الجسيمات:

عمل بين الجزيئات تأثير متبادل من نوع فاندرفالس ي
 وروابط هيدروجينية. 

تتكون الروابط الهيدروجيني ة بين هيدروجين مكشوف من 
اإللكترونات في جزيء واحد مع زوج إلكترونات غير 

 رابط لذرة أوكسجين من جزيء مجاور.

قريبة من بعضها البعض ومنظ مة في ، ئات مرتبةالجزي
.  نسيج جزيئي 

 أنماط الحركة:

 تتحرك الجزيئات بحركة اهتزازي ة فقط.

 نوع الجسيمات:

52)(المادة مرك بة من جزيئات  lOHHC
 

 نوع الروابط بين الجسيمات وترتيب الجسيمات:

بين الجزيئات تأثير متبادل من نوع فان در يعمل 
 الس وروابط هيدروجينية.ف

ن باألساس  التأثير المتبادل من نوع فان در فالس يتكو 
 بين السالسل الهيدروكربوني ة .

ن بين هيدروجين مكشوف  الروابط الهيدروجيني ة تتكو 
مع زوج إلكترونات  واحد من اإللكترونات في جزيء

 غير رابط لذرة األوكسجين في جزيء مجاور.

مقارنة لحالة الصالبة هي أقل الجسيمات غير مرتبة و
 كثافة.

 أنماط الحركة:

 الجزيئات تتحرك بحركة اهتزازي ة ودوراني ة.

 نوع الجسيمات:

في المحلول أيونات  توجد 
Na وأيونات

Cl .وجزيئات من الماء 

 نوع الروابط بين الجسيمات وترتيب الجسيمات:

نات الموجبة بتجاذب كهربائي لألقطاب السالبة لجزيئات األيوتتجاذب 
األيونات السالبة بتجاذب كهربائي مع األقطاب تتجاذب الماء، 

 الموجبة لجزيئات الماء.

ن روابط هيدروجيني ة.  فيما بينهابين جزيئات الماء  ن تتكو  تتكو 
الروابط الهيدروجيني ة بين هيدروجين مكشوف من اإللكترونات في 

واحد مع زوج إلكترونات غير رابط لذرة األوكسجين في جزيء 
 جزيء مجاور.

 الجسيمات غير مرتبة. 

 أنماط الحركة:

 الجسيمات )األيونات والجزيئات( تتحرك بحركة اهتزازي ة ودوراني ة.
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 :نماذجوصف بمستوى الرمز بواسطة استعمال 

 

 C (s)  جرافيت،             قويّ  لحامض مائيّ  محلول
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