
 

. االستاذ كخمسً نورالدٌن    ثانوٌة االمٌرة لالاسمـــــاء وجدة  المستوى  ج م ع 

 

 

I.  نماذج الذرة 

 (المسار )184ص 1 وثائقً نشاط

 .دٌمقرٌطس حسب المادة تتكون من ماذا .1

  .لالنقسام قابلة غٌر ذرات من

  .االلكترونات :طومسون أبرزها التً الدقائق هً ما .2

 (.رذرفورد  تجربة   )α الدقائق انحراف و انعكاس ٌبرز ماذا -3

   .نوى :الشحنة موجبة مراكز وجود

  .الذهب صفٌحة    α الدقائق اختراق ٌبرز ماذا -4

  .بالنوى ٌحٌط :المادة فً كبٌر فراغ وجود

  .بوهر ثم رذرفورذ نموذج فً  جاء ماذا -5

 -e حولها الكتلة تدور أغلبٌة فٌها تتمركز + نواة من ذرة تتكون:فورذ رذر

  .الشمسً بالنظام الذري النظام شبه

  .محددة المسارات  إن أضاف:   بوهر

  .الحالً النموذج هو ما -6

 أن فً و بدقة التعرف ٌمكن ال انه تبٌن إن بعد  االلكترونات  مسارات فكرة عن التخلً تم

 -e وجود احتمال هو  معرفته ٌمكن ما كل( هنزنبرغ ارتٌاب )-e وسرعة موضع عن واحد              

  .النواة حول             

          سحابة بها تحٌط الكتلة أغلبٌة فٌها تتمركز الشحنة + نواة من ذرة تتكون :خالصة

   (.واحد -e )H ذرة مثال .         الكترونٌة              



 

 
I. الذرة بنٌة.  

 =m كتلته   q=-e=-1.610-19 c شحنته -e اإللكترون رمز ’ متشابهة االلكترونات 

9.11 10-31Kg             .  

  .n ونوترونات p بروتونات :نوٌات من النواة تتكون 

  .q=+e=1.6 10 -19 C    m=1.672 10 -27 Kg :  البروتون

  .q=0  m=1.675 10-27Kg :    النوترون

mp≈mn 

 نواتها كتلة≈ ذرة كتلة

II. ذرة أبعاد.  

  .بكرتٌن  النواة و الذرة  نمثل

 
  .بالنواة ٌحٌط كبٌر فراغ← H     rN=2fm      rAt=53 pm    rAt/rN≈25000 ذرة

III. ذرة رمز.  

𝑿𝐙 :  ب  ذرة تمثل
𝐀 

Z= عدد = الذري العدد p.  

A = النوٌات عدد = الكتلة عدد.  

N=A-Z النوترونات عدد.  

 االلكترونات شحنة فان (  محاٌدة )منعدمة الذرة شحنة أن وبما  q1=Ze  النواة شحنة إن

q2=-Ze               إذن Z = عدد e- ًذرة ف.  

  .مهملة  -e كتلة   m≈Amp :  ذرة كتلة

  :تطبٌق



 

𝑪𝒍𝟏𝟕 :   التالٌة للذرات   e-   p n عدد أعط-1
𝟑𝟓 𝑪    𝟔     و         

𝟏𝟐. 

  .الكربون كتلة نواة شحنة احسب-  2

  .الكلور ذرة كتلة احسب- 3

IV. كٌمٌائً عنصر نظائر.  

 (النوترونات عدد فً )A الكتلة عدد فً تختلف و Z الذري العدد نفس لها ذرات هً

 :مثال

 

𝑪𝟔
𝟏𝟑  𝑪          𝟔

                          𝟏𝟒  𝐂 𝟔
𝟏𝟐  

 %𝟗𝟖.𝟗 %𝟏.𝟏 ضعيفة جد نسبة

V. الطبقات حسب االلكترونات توزٌع.   

 

 اكبر ٌكون وجودها احتمال لكن و النواة حول الكترونٌة سحابة تكون ذرة الكترونات  إن

 الكمً العدد  n=1, n=2……     n أو  ..…K,L,M  .حولها  كروٌة طبقات تكون مواضع فً

  .الطبقة رقم = الرئٌسً

n 2n2 

1 2 

2 8 
3 18 

 من لعدد  تتسع  طبقة كل e- الطبقة رقم كان إذا بحٌث   ,ٌشبعها الذي   n ًفه 

   .  -2n2     e   تستوعب

 8 من ألكثر تتسع ال  الخارجٌة الطبقةe -       ذلك من ألكثر تتسع كانت ولو حتى 
. 

 بالطبقة التوزٌع نبدأ  K  ثم تشبع حتى  L.......  

 االلكترونٌة البنٌة كتابة  :   (K)2L(M)8M()…………... 



 

  .المستقرة الذرات حدد و   .التالٌة للذرات الطبقات حسب -e توزٌع أعط :أمثلة
𝑯𝟏

𝟏 𝐇𝐞𝟐
        𝟒     𝐎𝟖

𝟏𝟔 𝐍𝐞                 𝟏𝟎
𝟐𝟎 𝐂𝐥𝟏𝟕

𝟑𝟓 𝐤     𝐂𝐚𝟐𝟎
𝟒𝟎

𝟏𝟗
          𝟑𝟗  

 

      باستثناء – e 8  ب مشبعة الخارجٌة الطبقة كانت أذا مستقرة الذرة تكون : ملحوظة

  ..- e 2 ب  تشبع التً k الطبقة

VI. الذرة الحادٌة االٌونات.  

 .تعرٌف

  .أكثر أو إلكترون اكتسبت أو فقدت ( مستقرة غٌر)ذرة هو اللون األحادي االٌون

  .مستقر االٌون

  .انٌون  ←اكتساب)+(     كاتٌون← فقدان

  :أمثلة
 االسم االنٌونات االسم الكاتٌونات

                            Li→Li
+
     +  e

-
F   +   e اللٌتٌوم     اٌون    

-
→F- فلورور اٌون 

Na → Na
+ 

   e
-

Cl  + e الصودٌوم   اٌون    
-
 e

-
→ Cl- كلورور اٌون 

Mg→Mg  
2+

   +2
 
e

-
O  + 2 e المغنزٌوم   اٌون     

-
 →O2- اوكسٌد اٌون 

Ca→Ca 
2+

   + 2 e
-

S   + 2 e  الكالسٌوم    اٌون   
-
  →S 2- كبرتور اٌون 

Al→  Al
3+

  +3 e
-

N    +3 e االلومنٌوم    اٌون   
-
  →N النترور  اٌون 

  .االٌونٌة الصلبة المركبات- 2

  .  كهربائٌا متعادل هو و   سالبة و موجبة اٌونات من مكون  األٌونً الصلب المركب

  .(موصال محلوال ٌعطً الماء فً ذوبانه)

  ........الفضة نترات  الصودٌوم كلورور :أمثلة

  .االٌونٌة الصٌغة من المرور ٌجب  اٌونً صلب لمركب اإلجمالٌة الصٌغة لكتابة

              (2A3+,3B2-)    ←  A2B3    

  :امثلة

 االسم  االجمالٌة الصٌغة  األٌونٌة الصٌٌغة
(Na+,Cl-) NaCl الصودٌوم كلورور 

(Al3+ ,S2-) Al3S2 االلومنٌوم كبرتور 

(Mg2+ ,O2-) MgO المغنزٌوم اوكسٌد 

VII. الكٌمٌائً العنصر . 

  تجربة-1
 

 

 



 

 

 

 

 محلول تكون و NO→NO2 اللون أشقر غاز تصاعد :1 التجربة فً ٌحدث ذا ما صف-1

  Ⅱالنحاس لنترات ازرق

     .+Cu2   2 فً عنه الكشف تم الذي الكٌمٌائً النوع مااسم- 2

  .CuO :الناتج ما 3 فً التسخٌن دور ما-3

  .Cu :4 فً الناتج الكٌمٌائً النوع ما- 4

  .Cu انحفاظه تم الذي  العنصر هو ما : الخطاطة اتمم- 5

  



 

 

 التً( االٌونات أو )الذرات مجموعة هً الكٌمٌائً العنصر .:ٌتمٌز ذا بما عنصر عرف- 6

 .   (P عدد )Z الذري العدد نفس لها

 اوكسٌد,  Ⅱالنحاس هٌدروكسٌد, Ⅱالنحاس نترات ,النحاس  فً Cu عنصر ٌوجد

 ....Ⅱالنحاس

   .الكمٌائً العنصر ٌنحفظ كٌمٌائً تحول أثناء



 

 

 

 



 

 

 


