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  الجدع المشترك  مـــوذج الــــــذرة ـــن   04درس كيمياء 

 
   :الكفايات المستهدفة

 .التعرف على مكونات الذرة �
Aالتعرف على الرمز  �

Z X  واستعماله. 

     .معرفة أن الذرة محايدة كهربائيا �
      
  : ريخ النظرية الذريةتأ .1

  ) أنظر الكتاب ( نشاط وثائقي 
  : نتاجات است

  .الذرة محايدة كهربائيا
  . فارغ فضاء الذرة  أغلب

  .حول النواةمستمرة  الذرة مكونة من نواة شحنتها موجبة وإلكترونات شحنتها سالبة في حركة
 :بنيـــــة الــــذرة   .2

  :النــــواة  .2.1
  .تتكون النواة من دقائق تسمى النويات

  .نوتروناتلا البروتونات و: النويات نوعان 
  ) e=1,6.10-19C+الشحنة االبتدائية  e ).e+بروتون يحمل شحنة موجبة تساوي ال

  .النوترون دقيقة محايدة كهربائية ، أي ال تحمل أي شحنة
271,67.10pترون لهما تقريبا نفس الكتلة  والن البروتون و  nm m kg−≈ ≈.  
  

  :تعاريف 
  .تلة ، ويسمى عدد الك Aنرمز لعدد النويات لنواة بالرمز  
  .، ويسمى عدد الشحنة أو العدد الذري  Zنرمز لعدد البروتونات لنواة بالرمز  

 .N=A-Zعدد النوترونات إذن يحدد بالعالقة 

 
  :لكترونات اإل .2.2

319,1.10em،كتلته  e- لكترون شحنة سالبةيحمل اإل kg−= البروتون أو النوترون  كتلة مصغيرة جدا أما.  
  .مرة من كتلة النوية  1836أصغر لكترون كتلة اإل

إلكترون لكي  Zيجب إذن أن تحتوي الذرة على .بروتون Zنها تحتوي على أل Ze+الذرة محايدة كهربائيا ، شحنة نواتها 
  .شحناتها الموجبة وشحناتها السالبة  عادلتت

  .كل ذرة محايدة كهربائيا،تحتوي على نفس عدد البروتونات واإللكتروناتنستنتج أن 
  :الرموز  2.3

  .نرمز لذرة بالحرف األول من اإلسم الالتيني للعنصر الذي تمثله ، أو بحرفين إذا تطلب األمر ذلك
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  : أمثلة لرموز الذرات 

  
  الهيدروجين

Hydrogene 
H 

  األكسجين
Oxygene 

O 

  الكربون
Carbone 

C  

  األزوت
Azote 

N 

  الصوديوم
Sodium 

Na  

  الكلور
Chlore 

Cl  
  الكبريت
Soufre 

S 

  لنحاسا
Cuivre  

Cu 

  الحديد
Fer  
Fe 

  الفلور
Fluor 

F 

  األلمنيوم
Aluminium 

Al 

  اليورانيوم
Uranium 

U 

A:   التالي ك Xالرمز  يذالعنصر نرمز لذرة 
Z X  .  

  .عدد الشحنة أو عدد البروتونات Z                    .عدد الكتلة  أو عدد النويات A:   حيث  
  :ة أمثل

12 تمثيل ذرة الكربون 
6 C:  

 Z=6    وA=12   : و  إلكترونات 6و  بروتونات 6ذرة الكربون تحتوي علىN=12-6=6  نوترون.  
27 تمثيل ذرة األلمنيوم

13 Al:  

 Z=13    وA=27   : إلكترون و   13بروتون  و  13ذرة األلمنيوم تحتوي علىN=27-13=14  نوترون .  
  :كتلة و أبعاد الذرة   2.4

  : كتلة الذرة     �
  .رونات نحصل على كتلة الذرة بجمع كتل مكوناتها ، أي البروتونات ، النوترونات واإللكت

كتلة كل  electronsm، كتلة النواة  noym ،كتلة النوترون   nmكتلة البروتون ،   pmكتلة الذرة ،   atmنضع  
  .كترون لإلاكتلة  emإلكترونات الذرة و 

atome noyau electrons at p n e

at noy e

at noy e

m m m m (Z.m N.m ) Z.m

m (Z N).m Z.m

m A.m Z.m

= + ⇔ = + +

⇔ = + +

⇔ = +

  

27كتلة ذرة األلمنيوم     :مثال 
13 Al  :  

27 31 26

27 13

27 1,67.10 13 9,1.10 4,32.10

Al p e

Al

m m m

m Kg− − −

= +

= × + × =
  

  
  

at. كتلة الذرة مركزة في نواتها ألن كتلة اإللكترونات مهملة أمام كتلة النويات noy pm m A m≈ ≈.  

 
  :أبعاد الذرة  �

1010يمكن اعتبار فضاء الذرة على شكل كروي رتبة قدر قطره  m− .  
1510لى شكل كروي رتبة قدر قطره يمكن اعتبار فضاء نواة الذرة عكذلك  m− .  
  )ملعب كرة قدم   100mب  1cmمقارنة .( مرة من فضاء نواتها 510الذرة أكبر  فضاء
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 :الطبقات اإللكترونية  .3
  أين توجد اإللكترونات في الذرة ؟  .3.1

  .فقط تقدير احتمال وجوده بنقطة معينةال يمكن تحديد موقع إلكترون في الذرة ، بل يمكن 
  .ليس لإللكترون مسار معين حول الذرة

 .طبقات إلكترونيةعلى تتواجد  هانقول إن
  :ترونية الطبقات اإللك .3.2

  .طبقات إلكترونية ثالث تتوزع اإللكترونات في الذرة على ،  18بالنسبة للذرات ذات العدد الذري أقل أو يساوي 
  :نرمز لها بحرف و nتتميز كل طبقة بعدد 

  . K،    الرمز     n=1):  األقرب إلى النواة ( الطبقة األولى
  . L،    الرمز    n=2:              الـطــبــقـــة الــثــانــيـــة 

  . M،    الرمز    n=3  :          ـــثـــالــثـــةة الـــقــبــطــال
 

  :قواعد مأل الطبقات اإللكترونية  .4
  :ع اإللكترونات في الذرات حسب قاعدتين يتم توزي

  ) Pauliمبدأ ( ولى القاعدة األ  4.1
  .كل طبقة إلكترونية ال يمكن أن تحتوي إال على عدد محدود من اإللكترونات 

  .إلكترونات كحد أقصى 2يمكن أن تحتوي على  Kالطبقة األولى 
  .إلكترونات كحد أقصى 8يمكن أن تحتوي على   Lالطبقة الثانية 
 .إلكترونات كحد أقصى 8يمكن أن تحتوي على  Mالطبقة الثالية 

  .تحتوي طبقة  على حدها األقصى من اإللكترونات ، نقول إنها مشبعة عندما
  :القاعدة الثانية  4.2

  .باعونمر من طبقة إلى أخرى بعد اإلش. Mثم  L، ثم   Kنات الطبقات اإللكترونية بالتدريج بداية من الطبقة وتمأل اإللكتر
  :ذرة ة للإللكترونيالبنية ا 4.3

لتمثيل البنية اإللكترونية لذرة،نكتب بين قوسين الحرف المقابل لكل طبقة ، ونشير في األس على عدد اإللكترونات التي 
  .تحتوي عليها كل طبقة

  Z=6                  (K)2(L)4    :    ذرة الكـربـون  : أمثلة 
  Z=13           (K)2(L)4(M)3     :     مذرة األلمنيو         

  :الطبقات الداخلية والخارجية  .5
  .النواة با منارتقاتكون اإللكترونات أكثر ارتباطا بالنواة كلما كانت الطبقة التي تحتلها أكثر 

  .رجيةاإللكترونات التي تحتلها تسمى اإللكترونات الخا ،و، تسمى الطبقة الخارجيةالطبقة األخيرة، األبعد من النواة
  .الطبقات األخرى تسمى داخلية

 

 
 

 


