
 

Atomes et ions                          الذرات و االٌونات  
 

 سؤال إشكال2ً أٌن ٌكمن االختالؾ بٌن فلزي النحاس و الحدٌد؟ 

           النشاط األول 2تارٌخ الذرة

أولوٌعد الفالسفة الٌونان  ،منذ القدم عن ماهٌة المادة وتركٌبها اإلنسان تساءللقد         

و مجرد  ،نظري أساسفً البداٌة مبنٌة على  أفكارهموكانت  من فكر فً تركٌب المادة،   

تجارب علمٌة. أيتماما من  ٌةخال ةتصورات عقلٌ  

 -- فمنذ 024 سنة قبل المٌالد اعتقد دٌموقرٌط أن المادة تتكون من دقائق صؽٌرة جدا 

(.للتجزٌئ)فً لؽة الٌونان تعنً ؼٌر قابل   sototA سماها للتجزٌئؼٌر قابلة   

 -- فً سنة 5085 أعلن العالم االنجلٌزي جون دالتون أن المادة تتكون من دقائق كروٌة

    صؽٌرة ؼٌر قابلة  للتجزٌئ تسمى الذرات و أن ذرات العنصر الواحد متشابهة.

 -- عام5081  اكتشؾ الفٌزٌائً البرٌطانً طومسون أحد مكونات الذرة سماها اإللكترونات،  

 وهً جسٌمات صؽٌرة جدا مشحونة بكهرباء سالبة، 

 -- عام 5155 اكتشؾ ارنست رذرفورد الجزء المركزي للذرة وسماه النواة المشحونة

  بكهرباء موجبة، وعلى اثر ذلك قدم نموذجاً للذرة افترض فٌه أن اإللكترونات تدور فً فراغ

  كبٌر حول نواة صؽٌرة الحجم.

  أسئلة موجهة 

    5(على ماذا نحصل عند االستمرار فً تقسٌم المادة.

    2(أذكر بإٌجاز أهم مراحل تطور نموذج الذرة.

    3(استنتج مما تتكون الذرة؟ وما شحنتها الكهربائٌة؟

 أجىبت:

 1(عىذ االسخمشاس فً حقسٍم المادة وحصل على جزء صغٍش غٍش قابل للخقسٍم ٌسمى الزسة.

 2( )اوظش الىص اعالي(.

3( حخكىن الزسة مه: جزء مشكزي ٌسمى الىىاة ٌحمل  شحىت كهشبائٍت مىجبت و الٍكخشوواث  

 مشحىوت  بكهشباء سالبت.



 

 حصٍلت الىشاط:

 -- مش ومىرج الزسة عبش عذة مشاحل حاسٌخٍت حٍث بٍىج الخجاسب اوها مكىوت مه عىصشٌه، الىىاة و

  االلكخشوواث. 

 النشاط الثانً 2بعض خصائص مكونات الذرة.  

ٌمثل الشكلٌن التالٌٌن نموذج بوهر)نموذج قدٌم(  و نموذج شرودنكر )النموذج الحالً(             

 حول بنٌة الذرة2 

  

 

 

 

 

 أسئلة موجهة2

ذكر بمكونات الذرة وبخواصها.)حجمها، موقعها، وشحنتها الكهربائٌة...(؟ (5  

قارن نموذجٌن الذرة السابق و الحالً؟ ماذا تالحظ؟ (2  

.؟ما المقصود بالتعادل الكهربائً للذرة (3  

 أجوبة2

الذرة من2تتكون (5  

       حٌث ٌصعبوهً دقائق متناهٌة فً الصؽر تحوم حول النواة بسرعة كبٌرة  الكترونات2--

      الذرات متشابهة و  تمسارها، مشكلتا  سحابة الكترونٌة حول النواة، جمٌع الكتروناتحدٌد 

منها شحنة كهربائٌة سالبة. ٌحمل كل  

حٌث 2  -e  و لشحنته  e
–

نرمز لإللكترون ب     

          حٌث تتجمع بها  تتوسط النواة الذرة وحجمها صؽٌر جدا مقارنة بأبعاد الذرة،النواة2 --

           الكهربائٌة الموجبة. نسمً عدد الشحن  و تحمل عددا من الشحنات ؼالبٌة كتلة الذرة 

                 . وهو ٌمٌز كل ذرة عنZو نرمز له بالحرؾ بالعدد الذري الموجبة داخل النواة 

     ؼٌرها من الذرات.

           االلكترونات تدور حول النواة ان النموذج القدٌم فً ،نالحظ من خالل مقارنة النموذجٌن(2

       ثابتة و محددة مثل المجموعة الشمسٌة، اما فً النموذج الحالً فاإللكترونات  وفق مدارات

مسارها بدقة مما ٌؤدي الى تكون سحابة الكترونٌة  تدور بسرعة كبٌرة ٌصعب تحدٌد موضعها و

 حول النواة.

 Perrinأو  Bohrنموذج 

    

 إلكترون

 نواة
 إلكترونٌةسحابة 

 نواة

  Schrödinger     النموذج الحالً



 

          (جمٌع الذرات متعادلة كهربائٌة اي ان شحنتها الكهربائٌة منعدمة الن عدد الشحن الكهربائٌة الموجبة3

لإللكترونات. السالبة داخل النواة ٌساوي عدد الشحن الكهربائٌة  

 حصٌلة النشاط2

          العدد اس إلى االختالؾ بٌن ذراتهما من حٌث فلزي الحدٌد و النحٌرجع االختالؾ بٌن 

.الذري و عدد االلكترونات كل ذرة  

 تطبٌق2 ٌمثل الشكلٌن التالٌٌن نموذجا مبسطا لذرتً الحدٌد و الهٌدروجٌن 

 

 اتمم الجدول التال2ً

شحنة 
 الذرة

شحنة االلكترونات  شحنة النواة
(C)ب   

شحنة 
 االلكترونات

عدد 
 االلكترونات

العدد الذري 
Z 

رمز 
 الذرة

     1 H 

 26e     Fe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

تالنشاط الثالث 2األٌونا  

 سؤال2 تمثل الوثٌقة التالٌة بطاقة مثبتة بقنٌنة ماء معدنً، تحمل رموز 

الرموزع كٌمٌائٌة. ما مدلول هذه أنوا  

 

         الهٌدروجٌن و ذرة األوكسجٌن و ما ٌنتج عنهما عند فقدان أونموذجا مبسطا لذرتً  أسفله ٌمثل الشكل

 اكتساب الكترونات.

بعد  نذرة الهٌدروجٌ  
 ذرة الهٌدروجٌن فقدان إلٌكترون

ذرة األوكسجٌن بعد اكتساب 
األوكسجٌنذرة   إلٌكترونٌن  

أسئلة موجهة2    

(اتمم الجدول التال5ً  

الشحنة الكهربائٌة 
 االجمالٌة للعنصر

شحنة النواة  شحنة اإللكترونات   

 ذرة الهٌدروجٌن   

ذرة الهٌدروجٌن بعد    
 فقدانها إلٌكترون واحد

 ذرة األوكسجٌن   

ذرة األوكسجٌن بعد    
ٌنإلٌكترون هااكتساب  

 

 

 

 
 



 

؟تالذرة محاٌدة كهربائٌا عند ما تفقد أو تكتسب االلٌكتروناهل تبقى ( 2  

على ماذا نحصل عندما تفقد أو تكتسب الذرة إلٌكترونا أو اكتر؟(3  

(عٌن نوع الشحنة الكهربائٌة التً تحملها الذرة 42  

أ( عندما تفقد االلٌكترونات.                             

.ب( عندما تكتسب االلٌكترونات                    

(كٌؾ ٌمكن أن نمٌز بٌن رمز الذرة، ورمزها عندما تفقد أو تكتسب إلٌكترونا او5  

  أكثر 

:أجوبة  

  ( عندما تفقد أو تكتسب الذرة االلكترونات تصبح ؼٌر متعادلة كهربائٌا.2  

".أٌون" الىإلكترونا أو أكثر تتحول  الذرة ( عندما تكتسب أو تفقد 3    

   4 )  

          ٌحمل شحنة  كاتٌونٌسمى  موجباالذرة إلكترونا أو أكثر تصبح اٌونا  تفقدأ( عندما      

. موجبةكهربائٌة   

      ٌحمل شحنة انٌونٌسمى  سالباالذرة إلكترونا أو أكثر تصٌر اٌونا  تكتسبب( و عندما     

. سالبةكهربائٌة   

            لكتابة صٌؽة( ٌمكن التمٌٌز بٌن رمز الذرة و رمز االٌون من خالل صٌؽة االٌون. و 5

         أوال رمز الذرة )أو الذرات( التً نتج عنها، مضافا إلٌه عدد من إشارات )+(   األٌون نكتب

          اإلشارات( تدل على   عدد اإللكترونات المكتسبة أو المفقودة. و تكتب هذه -أو إشارات )

 أعلى و ٌمٌن الرمز.

    مثال2

  نوع االٌون رمز االٌون 

ذرة الهٌدروجٌن بعد فقدانها إلٌكترون   
 واحد

 هاذرة األوكسجٌن بعد اكتساب  
ٌنإلٌكترون  

 ذرة الكلور بعد اكتسابها الكترون واحد  

 ذرة الومنٌوم بعد فقدانها إللكترونٌن   

 ح

 



 

صٌلة النشاط2ح * 

           تحمل البطاقة المثبتة على قنٌنة المٌاه المعدنٌة الصٌػ الكٌمٌائٌة لألٌونات التً تحتوي

 علٌها هذه المٌاه. 

         ٌسمى االٌون الناتج عن ذرة واحدة اٌونا أحادي الذرة و االٌون المكون من عدةملحوظة2 

متعدد الذرات.  ذرات اٌونا   

:تطبٌق  

+Kٌحتوي ماء معدنً على األٌونات 2 +  
+Naو 

+Ca²و 
+Mg²و 

HCO3و - Clو 
-

 SO4 ²و 
- 

NO3و - SiO3²و
-

. 

 صنؾ هذه االٌونات حسب الجدول التال2ً

 الكاتٌونات االنٌونات

 األحادٌة الذرة المتعددة الذرات األحادٌة الذرة المتعددة الذرات

    
 
 

 

  


