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 مبىن الذرة
 .اهي أصغر وحدة بناء للعنصر وال ميكن تقسيم ه :(Atom، אטום) ةالذرّ 

تا يه ف نواةتتكو ن من حبسب نظري ة بوهر، الذر ة  ت  و ني و 𝐩 بروتو دور يف مدارات ي. حول النواة 𝐧ퟎترو
ت إ  . 𝐞لكرتو

ت لذرات من نفس  :(Proton، פרוטון) الربوتون  ئي ة موجبة. عدد الربوتو هو جسيم ذو شحنة كهر
بت، أي  ت الذرة حيد د هوي ةالعنصر هو عدد   . نوع الذرة/عدد بروتو

 

ئيًّا( شحنةال عدميهو جسيم   :(Neutron ، וןרטני)ون  تر و نيال ت )متعادل كهر التنافر   وا قو ةيقل ل  . النيوترو
لنواة.  ت   بني الربوتو

لنواة(، هنالك  ت  لضرورة مساٍو لعدد الربوتو بًتا )وليس  ت لذرات من نفس العنصر ليس عدًدا  عدد النيوترو
ت   خمتلفة )تسم ى نظائر(.  ذرات من نفس العنصر اليت هلا عدد نيوترو

لتقريب لكتلة الو مبا أن  كتلة الني مر ة من كتلة  1837ربوتون الواحد وكتلتهما أكرب حبوايل ترون الواحد مساٍو 
ت قابل )كتلة الذرة هي كتلة النواة  الواحد،  اإللكرتون  (.لإلمهالكتلة االلكرتو

ت و نيعدد اًذا،   .الذرة كتلةالذرة حيد د   ترو

 

ئي ة سالبة.  :( Electron،  אלקטרון) نرتو لكاإل ت هو جسيم ذو شحنة كهر عدمية الكتلة  اإللكرتو
ت والني ت.و مبقارنًة مع الربوتو  ترو

لذرة لنواة، يتنافر مع  كل الكرتون  ت  ت يتجاذب للربوتو له طاقة حركية دائمة، لذا من حولِِه و  اإللكرتو
ت ف ت. مسارات /ت نواة مبداراتدور حول الترتت ب و اإللكرتو  وكل مدار يسع عدد معني  من اإللكرتو

لضرورة عددً  ت للذر ة ليس  لتايل  إختسر أو تربح ميكنها أن  ، هنالك ذرات اليت ابتً  اعدد اإللكرتو ت و لكرتو
ئية )وتسم ى أيون موجب ت عدد ، أي سالب(/تتحو ل اىل ذرة هلا شحنة كهر  .الذرة نةشحالذرة حيد د  إلكرتو
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 القائمة الدوريّة

 
A   لصف  نقاش 

 سبب ترتيبها هبذا الشكل؟ هو  دة؟ ما و ماذا نرى عندما ننظر اىل القائمة الدوري ة؟ ما هي الرموز، األرقام املوج

 

هي قائمة العناصر، لكل عنصر رمز كيميائي   ( Periodic Table ، טבלה מחזורית) القائمة الدوريّة
 . (Ca، كالسيوم Fe ديد، ح N  )أمثلة: نيرتوجني 

لقائمة الدوري ة عددين مهم ني:   عدد ذري وعدد كتلة. لكل عنصر 

الذرة، أي عدد  هوي ة/هو العدد الذي حيد د نوع  (:Atomic Number، אטומי מספרعدد الذري )
ت.  الربوتو

ت  هو (:Atomic Mass، אטומי מסה )  عدد الكتلة  . الذرة بنواة ت تروو والنيجمموع عدد الربوتو

لنواه: 1نفرتض أن  عدد الكتلة للربوتون الواحد هو   ، فبالتايل تكون النسبة بني عدد كتل اجلسيمات 

 عدد الكتلة لإللكرتون الواحد  للنيوترون الواحد عدد الكتلة  عدد الكتلة للربوتون الواحد 

                0                  :                  1                  :                  1 

 )كتلة النيوترون تساوي   
 لتقريب كتلة الربوتون( 

)كتلة االلكرتون قابله لإلمهال  
 نيوترون( وال   نسبًة للربوتون
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أعداد الكتل املختلفة لنفس العنصر معد ل عبارة عن وذلك ألن ه  اصحيحً  اليس عددً  الكتلة لقائمة الدوري ة، عدد
لطبيعاعتماًدا على نسبة و  لتفصيل الحًقا(، لذجودها  لقائمة الدوري ة ألقرب عدد ة )سنتعل م  لك نقر ب العدد 

 . صحيح ونستعملهُ 

 . 7هو  Liولذرة عنصر الليثيوم  28هو   Siمثال: عدد الكتلة لذرة عنصر السيليكون 

 

𝐗𝐙هو:   ةالرمز الكيميائي املقبول حّّت اليوم للذر 
𝐀 

X معني   لعنصر يرمز ،Z عدد الذري ول يرمز  A لعدد الكتلة يرمز. 

 

A   لصف  نقاش 
لقائمة الدوري ة: فوسفور، يود، نيون، كربون، صوديوم.   ما هو العدد الذري وعدد الكتلة لذرات -  العناصر التالية 

هتم؟   كيف حنسب عدد نيوترو
جلدول -  : جد األخطاء 

 H Ca Na O Fe رمز الذرة 

 A 1 40 23 8 56   عدد الكتلة 

 Z 1 20 11 16 26   عدد الذري

ت   و ني  عدد  A-Z 1 20 12 8 26ترو

 

هِتا؟57عدد كتلِتها بروتون و   26ذر ة هلا  معطى   -  . ما هو رمز هذه الذرة؟ احسب عدد نيوترو

هِتا    20ذر ة عددها الذر ي  معطى   -  لذرة؟ احسب عدد كتلِتها؟. ما هو رمز هذه ا22وعدد نيوترو

 

   انتبه!

ت،  و نيال عدد الكتلة أو عدد لدليل لسؤال أي   للذرةإذا مل يكن   ترو

 .من القائمة الدوريةعدد الكتلة خذ ؤ في  
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 1ورقة عمل                                                     مبىن الذرة والقائمة الدوريّة
 أكمل الناقص: ( 1

 _____ . ___ َو ______ فيها ______ ____    ن من      الذرة تتكوّ 

 ____ . _______ حول _ ______ تدور بــ ______              

 _____ حيّدد ________ الذرّة. _عدد الــ ___ 

 ____ حيّدد ________ الذرّة. _عدد الــ ____  

 _____ حيّدد ________ الذرّة. _عدد الــ ___ 

 ________. _______عدد الذري هو __ 

 _____________. _عدد الكتلة هي ___

ت هو ___ و عدد الني   _____________. _ترو
 

 اجلدول التايل: ( أكمل 2

ت  عدد الكتلة  عدد الذري اسم العنصر الرمز الكيميائي للذرة ت و عدد الني عدد الربوتو  ترو

  16 32   

푪ퟔ
ퟏퟐ       

  12   13 

푨풍ퟏퟑ
       

    2 3 

푪풍 
       

푵풂 
ퟐퟑ       

   128 53  

   200  120 
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ت مبداراتإترتيب   لكرتو

   ث ل ذر ة متعادلة.ميكل عنصر يف القائمة الدوري ة 

هتا  (: Neutral Atom،ניטרלי אטוםذرّة متعادلة ) هِتا.إلعدد  مساوٍ هي ذرة عدد بروتو  لكرتو

ت يف مدارات  ر ة.يف مركز الذ نواه تتواجد ال لكرتونني، إ املدار األو ل يسع ، حبيث أن  حول النواة تدور اإللكرتو
ت  8املدار الثاين يسع   ت  8، املدار الثالث يسع الكرتو  . 32، 32، 18، 18  والباقي: ،إلكرتو

ت يكفي معرفة ترتيب  حّت عنصر  إلكرتون، أي  20أّول  إلكرتو

 .لقائمة الدوريّة  Caالكالسيوم 

ت حول النواه   . املدار األقرب للنواه لألبعدمن ترتت ب اإللكرتو

 

هت  نستطيع معرفةلن فدون معرفة شحنة الذرة، انتبه!  لتايل لن نعلم ترتيبهم عدد إلكرتو  . ا 

 

A   لصف  نقاش 
جلدول  : جد األخطاء 

تعدد إ الذرة مبدارات  تاإللكرتوترتيب    رمز الذرّة  للذرة   لكرتو

3 3 푳풊ퟑ
  

2/8/7 17 푪풍ퟏퟕ
  

2/8/8/18/4 40 푪풂ퟐퟎ
  

2/3 5 푩ퟓ
  

1/1 2 푯풆ퟐ
  

2/8/8/4 14 푺풊ퟏퟒ
  

1 1 푯ퟏ
  

2/2/8 12 푴품ퟏퟐ
  

2/8 10 푵풆ퟏퟎ
  

 نواه
2e- 8e- 

8e- 

… 
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 األيون
ت  سابًقاذكر  ت. املتعادلةة ر  لذوأن   د د شحنة الذر ةحيأن  عدد اإللكرتو ت مساٍو لعدد الربوتو  عدد اإللكرتو

ت:إتربح  أن ختسر أو هاالت الكيميائي ة، ميكنيف التفاع  لكرتو

ت  تب َ رَ إذا   𝐩عدد   > 𝐞عدد    الذرة إلكرتو
ئي ة    ذرة حتمل شحنة كهر

 أيون سالبسالبة وتسم ى 

ت  ترَ س  خَ إذا   𝐩عدد   < 𝐞عدد    الذرة إلكرتو
ئي ة   ذرة حتمل شحنة كهر

 أيون موجب موجبة وتسم ى  

 

هتِ  (: Ion، יון)  أيون  هتِ  ال يساويا ذرة هلا شحنة، أي عدد بروتو  ا.  عدد إلكرتو
   موجبة، تسم ى أيًضا "كاتيون".  ذرة هلا شحنة (: Positive Ion، חיובי  יון ) موجب أيون 

 ".  أنيون ، تسم ى أيًضا "سالبةذرة هلا شحنة  (:Negative Ion، יון שלילי)  أيون سالب
ت  هي عدد صحيحلأليون قيمة الشحنة  ت وعدد اإلوهي الفرق بني عدد الربوتو  .للذر ة لكرتو

 
A   لصف  نقاش 

جلدول -  : جد األخطاء 
  𝑀𝑔  𝐵  𝑂  𝐻  𝐴𝑙  𝑁  𝑃 رمز اجلسيم

ت  15 7 13 1 8 11 12 )شحنة النواة(  عدد الربوتو
 2- 3- 3+ 1+ 1- 0 2+ قيمة الشحنة

ت   17 10 16 0 7 11 14 عدد اإللكرتو
ت مبدارات  2/7/8 2/5 2/8/6 - 2/5 2/8/1 2/8/4 ترتيب اإللكرتو

 

ت، هلا نفس عدد املدارات  * جسيمات هلا نفس عدد   ت مبدارات، لكاإللكرتو لضرورة ونفس ترتيب اإللكرتو ن ليست 
 نفس العنصر. 

هتا، افرتض أهنا ذرة متعادلة.   * إذا مل حُتد د شحنة الذرة أو مل يُعطى أي معلومات عن عدد إلكرتو

ت و   شحنة الذرّة  * ت. حتّددها عدد الرب   شحنة النواة حتّددها عدد اإللكرتو  وتو

 يصبح

 يتحّول إىل يصبح

 يتحّول إىل
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 2ورقة عمل                                             واأليون يّةمبىن الذرة، القائمة الدور 
 مبعطيات اجلدول:  استعن  أكمل اجلدول التايل،

 الرمز الكيميائي  اجلسيم
𝐗𝐙

𝐀  
ت و عدد الني عدد الذري  عدد الكتلة  ترو

ت   ترتيب اإللكرتو
 مبدارات

 قيمة الشحنة 

1 푪풍 
 

ퟑퟕ       

2   21  2/8/8 +1 

3 푵풂 ퟏ
ퟏퟏ
ퟐퟑ       

4  8    +2 

5    30 2/8/4 0 

6   16 32   

7     2/8 -1 

8 푨풍 ퟑ
ퟏퟑ
ퟐퟕ       

9  1 2    

10  3  7   

11     2 0 

12     2 +2 

13 푲 
 

ퟒퟎ       

14  15    -3 

15   8 15   

16    35 2/8/8 -1 

17  12     

18 푪풂 ퟐ
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 تقسيم القائمة الدورية
 تقسيم إىل فلزات والفلزات. 1

يوجد مدر ج الذي يف القائمة الدوري ة 
يقسم العناصر إىل جمموعتني: 

، يبدأ  فلزات )معادن( والفلزات 
.  B البورونهذا املدر ج عند عنصر 

الالفلزات   تتواجداملدر ج  على ميني
ما عدا عنصر  ،الفلزات وعلى يسارِِه 

 اهليدروجني الذي هو الفلز.

 

 شكل ذرات منفردة. يف الطبيعة علىكل الفلزات تظهر   (: Metals، מתכות) الفلزات

ئي يف احلالة الصلبة والسائلة   Hgحالتها يف درجة حرارة الغرفة صلب ما عدا الزئبق  وموصلة للتيار الكهر
ت حر ة(.   )بسبب وجود إلكرتو

يف الطبيعة على شكل ذرات   ظهري الالفلزات  قسم من  (: Non-Metals، מתכות  אל)  تالالفلزا
لطبيعة على 9منفردة وقسم آخر )  :   وهم شكل جزيئات   عناصر( تظهر 

𝐻  , 𝑁 , 𝑂  , 𝐹  , 𝐶𝑙  , 𝐵푟  , 𝐼  , 𝑃  , 𝑆  
بتة ، هنالك الفلزات حالتها صلب )مثل: ي ةفلز اللعناصر الكل ال مشرتكة/يف درجة حرارة الغرفة ال توجد حالة 

 هيدروجني، اوكسجني، نيون(. مثال: الفوسفور، الكربيت(، سائل )مثل: الربوم( وغاز )
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لـهنالك جمموعة عناصر الذين يظ    . التآصليةصور هرون بعد ة صور تسم ى 

صلّية ور التآصلي ة للعنصر الواحد هو يف بني الص االختالف  (: Allotropes، אלוטרופים) صور 
ذا االختالف يؤدي إىل االختالف  جزيئات العنصر ببعضها البعض. ه/ذرات مبناها، أي برتتيب وارتباط  

ئية والكيميائية للمادة.   لصفات الفيز

صلي ة من أشهر العناصر اليت هلا    :  صور 

لطبيعة على شكل: املاس، جرافيت، C الكربون  .  فحم ... يظهر 

   

 
 

 

 

 

 

 

لطبيعة على شكل: فوسفور أبيض  Pالفوسفور  . ... فوسفور أمحر ،يظهر 
 

  

 
 

 

 

 

 

Graphite Diamond 

Red Phosphorous 
White Phosphorous 
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 عائالت /جمموعات /أعمدة  8تقسيم إىل . 2

A   لصف  نقاش 
ت أو ل  يتسج ل تر سؤال:    . لقائمة الدوري ة  عنصر 20ب إلكرتو

 يف نفس العامود؟ يف نفس السطر؟   اجدتتو   يتماذا ُتالحظ؟ ما هو املشرتك بني العناصر ال 

 

ئية مشرتكة، جيب معرفة اسم وصفات عناصر  ل  عائالت:  4كل عائلة صفات كيميائي ة وفيز

 . ما عدا اهليدروجني، (lkali MetalsA،   מתכות אלקליות)عائلة الفلزات القلويّة  - 1عامود 

 جلميع العناصر يف هذه العائلة إلكرتون واحد مبدارهم األخري -
لزيت -  تتفاعل مع املاء واالوكسجني بش دة ولذلك حُتفظ 
 الكيميائي ة كلما نزلنا إىل األسفل يف هذه اجملموعة تزداد الفعالي ة   -

 . (Alkaline earth metals، תות עפרוריות אלקליומתכ)عائلة الفلزات القلويّة الرتابّية  - 2عامود 

 األخري جلميع العناصر يف هذه العائلة إلكرتونني مبدارهم -
 كلما نزلنا إىل األسفل يف هذه اجملموعة تزداد الفعالي ة الكيميائي ة  -

 . (Halogens، הלוגנים)عائلة اهلالوجينات  - 7عامود 

ت مبدارهم األخري 7جلميع العناصر يف هذه العائلة  -  إلكرتو
لطبيعة على شكل جزيئات  -  مجيع هذه العناصر تظهر 
 ة موعة تقل الفعالي ة الكيميائي  كلما نزلنا إىل األسفل يف هذه اجمل -

 . (Noble Gases، גזים אצילים)عائلة الغازات اخلاملة  - 8عامود 

ت مبدارهم األخري )ما عدا اهليليوم الذي له الكرتونني مبدارِِه   8جلميع العناصر يف هذه العائلة،  - الكرتو
 مع عناصر اخرى.  تتفاعل ولذلك ال األخري(، أي جلميع العناصر يف هذه اجملموعة مدارات مليئة

لطبيعة على شكل ذرات منفردة وحالتها يف درجة حرارة الغرفة هو غاز مجيع هذه  -  العناصر تظهر 
 ري بسبب عدم نشاطهم الكيميائي )ال يتفاعلوا ويكو نوا مركبات(بكاالستعمال هبم   -
ئية ويف لوح - ت املضيئة. ُتستعمل هذه الغازات على نطاق واسع يف تعبئة املصابيح الكهر  ات االعال
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1 2 

 فلزات اإلنتقالّية 

3 4 5 6 7 8 

 عائلة القلوية
عائلة القلوية 

 الرتابية
 عائلة اهلالوجينات عائلة االوكسجي  عائلة النيرتوجي  عائلة الكربون عائلة البورون 

عائلة الغازات  
 اخلاملة 

𝐇 ퟏ        𝐇𝐞 
ퟐ  

𝐋𝐢 
ퟑ  𝐁𝐞 

ퟒ  𝐁 ퟓ  𝐂 ퟔ  𝐍 ퟕ  𝐎 ퟖ  𝐅 ퟗ  𝐍𝐞 
ퟏퟎ  

𝐍𝐚 
ퟏퟏ  𝐌𝐠 

ퟏퟐ  𝐀𝐥 
ퟏퟑ  𝐒𝐢 

ퟏퟒ  𝐏 ퟏퟓ  𝐒 ퟏퟔ  𝐂𝐥 
ퟏퟕ  𝐀𝐫 

ퟏퟖ  

𝐊 ퟏퟗ  𝐂𝐚 
ퟐퟎ  

 

𝐆𝐚 
ퟑퟏ  𝐆𝐞 

ퟑퟐ  𝐀𝐬 
ퟑퟑ  𝐒𝐞 

ퟑퟒ  𝐁𝐫 
ퟑퟓ  𝐊𝐫 

ퟑퟔ  

𝐑𝐛 
ퟑퟕ  𝐒𝐫 

ퟑퟖ  𝐈𝐧 
ퟒퟗ  𝐒𝐧 

ퟓퟎ  𝐒𝐛 
ퟓퟏ  𝐓𝐞 

ퟓퟐ  𝐈 ퟓퟑ  𝐗𝐞 
ퟓퟒ  

𝐂𝐬 
ퟓퟓ  𝐁𝐚 

ퟓퟔ  𝐓𝐥 
ퟖퟏ  𝐏𝐛 

ퟖퟐ  𝐁𝐢 
ퟖퟑ  𝐏𝐨 

ퟖퟒ  𝐀𝐭 
ퟖퟓ  𝐑𝐧 

ퟖퟔ  

𝐅𝐫 
ퟖퟕ  𝐑𝐚 

ퟖퟖ  𝐔𝐮𝐭 
ퟏퟏퟑ  𝐅𝐥 

ퟏퟏퟒ  𝐔𝐮𝐩 
ퟏퟏퟓ  𝐋𝐯 

ퟏퟏퟔ  𝐔𝐮𝐬 
ퟏퟏퟕ  𝐔𝐮𝐨 

ퟏퟏퟖ  

    

ت التكافؤعدد   2 1 ملدار األخري(   الكرتو ت  )اإللكرتو  3 4 5 6 7 8 
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ت التكافؤ   والتمثيل اإللكرتوينإلكرتو
ت يف املدار  (:Valence Electrons، אלקטרוני ערכיות)  ت التكافؤرتو إلك هم اإللكرتو

 ن النواه(.  ع األخري للجسيم )األبعد 

ت تكافؤ الذر ة حتد د كيفي ة تفاعلها مع ذر عدد  اخرى )صفاهتا الكيميائية(، عدد األربطة اليت تكو ن،   ات إلكرتو
ت ايل ترحبهاعدد   . ...  ، نوع املادة اليت ت نُتج كو نت يتط الع الر ا، نو ختسره/اإللكرتو

 

 عنصر متعادل يف القائمة الدوريّة:  كل 

ت التكافؤ=  الذي يتواجد ب ه  العنصر رقم العامود  هذا العنصر ذرّة لدى  عدد إلكرتو

 هذا العنصر ذرّة لدى  املداراتعدد =  الذي يتواجد ب ه  العنصر  السطررقم  
 

هو ترتيب   :للذرّة (Lewis Structures، ייצוג אלקטרוני ) بنية لويس/ينالتمثيل اإللكرتو 
ت آخر مدار.   إلكرتو

رقم العامود الذي 
يتواجد به العنصر  

 لقائمة الدوري ة 
8 7 6 5 4 3 2 1 

ت  عدد إلكرتو
 التكافؤ للعنصر

8 7 6 5 4 3 2 1 

التمثيل  /بنية لويس 
 اإللكرتوين للعنصر 

(X   عنصرهو رمز ال ) 

X X X X X X X X 

.رسم ) ت التكافؤ حول الذرة: فقط فوق، حتت، على يسار أو على ميني رمز العنصر وليس على الزوا  ( إلكرتو

لعامود الثامن: عنصر اهليليوم ملدار األخري كما لباقي العناصر يف  8، ليس له شاذ  ت  إلكرتو

          He   اإللكرتوين للهيليوم: . التمثيل  كرتوننيبه إل  ، نفس العامود، لديه مدار واحد مليء
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 3ورقة عمل                                                     مبىن الذرة والقائمة الدوريّة
 

لقائمة الدوريّة (1  _________ و _________ .  :هو جملموعتي التقسيم العام للعناصر 

 سار ه  _________  _، على ميين ه _________ وعلى ييفصل بي اجملموعتي ______    

 ما عدا عنصر الــ _________ الذي هو ________ .     

 العناصر يف الطبيعة تظهر على شكل _________ ما عدا _________________________ (2

لطبيعة على شكل _________.      الذين يظهرون 

لصور التآصلّية للعنصر ( اإل3  ____________،  هو يف _________ و ____________ختالف 

 هذا اإلختالف يف املبىن يؤّدي إىل إختالف يف الــ ___________________________ .    

صلّية لعنصر الــ _________. 4  ( األملاس، اجلرافيت والفحم هم صور 

 التآصلّية للفوسفور هم ___________ و ___________.  ( الصور5

 بيعّية للمواد النقّية هم _________، _________ و_________. الت الط( احلا 6

 _______ أساسّية، أمسائهم: _____________ ________  8( القائمة الدوريّة احلديثة مقّسمة إىل  7

    __________________________________________ .________________ 

ت التكافؤ هم _______________ (8  ___. إلكرتو

لقائمة الدوريّة يدل على _________________،  ( 9  رقم الــ _________ الذي يتواجد به  العنصر 

 ورقم الــ _________ يدل على _____________.    

 __________________. ( التمثيل اإللكرتوين )بنية لويس( للذرّة هو ترتيب  10

 



19 
 

© VEB School املعّلمة ڤيڤيان بشويت حوراين     

 ذرات التالية:( ارسم التمثيل اإللكرتوين )بنية لويس( لل11

D  F D  H D  Si D  Li 

D  He D  Sr D  Br D  Mg 

D  A𝑙 D  Te D  Hg D  Sn 

 

تارسم التمثيل اإللكرتوين )بنية لويس(  *12*                                                  التالية: لأليو

D  N  D  Mg  D  P  D  H  

D  Cs  D  I  D  Te  D  C  

D  A𝑙  D  Cl  D  O  D  O  
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 النظائر
ت(، لكن  يه (:Isotopes، איזוטופים ) النظائر  ختتلفذرات من نفس العنصر )هلم نفس عدد الربوتو

لتايل بعدد الكتلة.و بعدد الني ت و  ترو

, Hمثال:  H  , H      اهليدروجنيعنصر نظائر 

 

ت لدى الذرات، إمنا فقط بعدد  االختالف  * بعدد الكتلة لنظائر عنصر معني  ال يتعل ق بعدد اإللكرتو
ت. و الني  ترو

لصفات الكيميائية )كيفي ة تفاعالها( ولكن ت نظائر العنصر الواحد *  البعض  اعن بعضه ختتلف  هاتشابه 
ئية. لصفات ا  لفيز

 

  ملاذا أعداد الكتل للعناصر ليست أعداد صحيحة؟: ونسألمرًة أخرى ننظر إىل القائمة الدورية   *

 عنصر لديه نظائر يظهر يف الطبيعة على شكل خليط من هذه النظائر.  

 لطبيعة. مانتشارهًدا على نسبة لكل نظائر العنصر اعتما معّدل أعداد الكتل عدد الكتلة للعنصر هو 

لطبيعة )أل ن مسامهت ُه للمعد ل أكرب(.هذا املعد ل سيكون أقرب لعدد الكتلة للنظري األكثر   انتشارًا 

 اثراء(  –)سنتعل م كيفي ة حساب معد ل أعداد الكتل للعنصر 

 

 تعرفي لعدد الكتلة:يوجد   ه نستنتج أن  

ت + عدد النيرب ( عدد ال1 ت و وتو  ترو

 لطبيعة.  مانتشارهلى نسبة العنصر اعتماًدا ع( معد ل أعداد الُكتل لنظائر 2
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 4ورقة عمل                                                          القائمة الدوريّة والنظائر
 أكمل الناقص: (1

 ترتكّز كتلة الذرّة يف ________، لكن اجلسيمات اليت حتّددها هي _____________. 

 ____________________، ـ  النظائر هم ذرات تتشابه بـ

 لكن ختتلف بــ ____________________.       

 . __________________________. 1لعدد الكتلة تعريفات: 

         2 ______________________________________________ . 

      ._____________________________________________ 

 

 )اثراء(                            ل التايل، احسب معد ل عدد الكتلة لكل عنصر:يف اجلدو  املعلومات على عتماد ا ا *2*

لطبيعة  نظائر العنصر ونسبة انتشارها 
 للنظائر غري دقيقة وللتمرين فقط(  االنتشار)يف هذا السؤال، نسب  

 معّدل عدد الكتلة للعنصر 

𝐍𝐞 
ퟐퟐ           𝐍𝐞 

ퟐퟏ           𝐍𝐞 
ퟐퟎ  

8.82%              0.26%               90.92% 
 

𝐋𝐢 
ퟔ           𝐋𝐢 

ퟕ  
7.42%           92.58% 

 

𝐎 ퟏퟔ           𝐎 ퟏퟕ           𝐎 ퟏퟖ  
99.759%        0.037%         0.204% 

 

𝐅𝐞 
ퟓퟒ         𝐅𝐞 

ퟓퟔ         𝐅𝐞 
ퟓퟕ        𝐅𝐞 

ퟓퟖ  

5.82%          91.66%         2.19%          0.33% 
 

𝐁 ퟏퟎ           𝐁 ퟏퟏ  
19.78%           80.22% 

 

𝐍𝐢 
ퟓퟖ       𝐍𝐢 

ퟔퟎ       𝐍𝐢 
ퟔퟏ      𝐍𝐢 

ퟔퟐ      𝐍𝐢 
ퟔퟒ  

67.88%     26.23%      1.19%       3.66%      1.08% 
 



22 
 

© VEB School املعّلمة ڤيڤيان بشويت حوراين     

 يف اجلدول التايل:   ملعطيات والقائمة الدوريّة وأكمل الناقص ( استعن 3

ت و عدد الني Aعدد الكتلة   Z عدد الذري الرمز الكيميائي  اجلسيم ت  ترو  عدد اإللكرتو

1   2 1 2 

2 𝐇𝐟 ퟐ
ퟕퟐ

ퟏퟕퟗ      

3  42   42 

4   56 30 24 

5 𝐗𝐞 
ퟓퟒ

ퟏퟑퟐ      

6  38  52 36 

7  1  1 0 

8  92 237  92 

9 𝐅𝐞 ퟑ
ퟐퟔ
ퟓퟔ      

10  15 31  18 

11  1   1 

12 𝐔 
ퟗퟐ

ퟐퟑퟗ      

13  9  11 10 

14 𝐂𝐮 ퟐ
ퟐퟗ
ퟔퟑ      

 

 ___. أكرب شحنة نوويّة؟ ________  14-1أ. ألي جسيم من اجلسيمات التالية 

 عّلل: ________________________________________.    

 ت عترب نظائر؟ ________________________________.  14-1ب. أي من اجلسيمات التالية 
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 التفاعالت النوويّة واالشعاعات
ئي ة، نووي ة... .   لكيمياء: كيميائي ة، فيز  يوجد عد ة أنواع تفاعالت 

 .γأو جاما   β، بيتا  αإشعاع الفا  قدث تغيري يف نواة العنصر ويُطل ة، حيالنووي  يف التفاعالت 

 

 αعند إطالق أشع ة الفا  

Poانظر اىل التفاعل التايل:        →  Pb +  α 

 ما هو التغيري الذي حدث؟ 

 Po   →  Pb +  훂 
ت   84 82 2 عدد الربوتو

 211 207 4 عدد الكتلة

ت و عدد الني  127 125 2 ترو

 

ت  هو  ، أيترونيو بروتوني وني  يتكّون مناشعاع الفا هو جسيم  )يليوم اهل أيو He 훂ퟐنرمز له:  . (
ퟒ  . 

 عدد الكتلة  و عدد الذري بوحدتي اليقل  ، أيتروننيو تفقد الذرة بروتونني وني  عند إطالق أشعة ألفا، *

 وحدات.  4بـ 

 فإهنا ال تنفذ بسهولة خالل األجسام. الفال جسيمات * بسبب ثق

 

 

 

 

 

-2 

-2 

-4 
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 β  بيتا عند إطالق أشع ة  

Thانظر اىل التفاعل التايل:        →  Pa +  β 

 ما هو التغيري الذي حدث؟ 

 Th   →  Pa +  훃 
ت   90 91  عدد الربوتو

 234 234 0 عدد الكتلة

ت و عدد الني  144 143  ترو

 

تهو  بيتاشعاع إ 훃ퟏ، نرمز له:  تيار من اإللكرتو
ퟎ  . 

لنواة وااللكرتون خيرج إترون اىل بروتون و و ني تحو لي  ، بيتاعند إطالق أشعة  *   ،النواة منلكرتون، الربوتون يبقى 
 واحدة وعدد الكتلة ال يتغرّي. بوحدةعدد الذري  الزداد ي أي

 . من إشعاع الفاواد ضعيفة لكن ها أكثر نفاذي ة إشعاع بيتا للم* 

 
 γ  مااجعند إطالق أشع ة  

Uانظر اىل التفاعل التايل:        →  U +  γ 

 ما هو التغيري الذي حدث؟ 

 U   →  U +  후 
ت   92 92 0 عدد الربوتو

 234 234 0 عدد الكتلة

 .فائض طاقةهو  اماجشعاع إ

 عدد الذري ولعدد الكتلة.  ل ال حيدث أي تغيري ل ،اماچشعة عند إطالق أ *

 اخرتاق األجسام.  /* إشعاع جاما هلا قدرة فائقة على نفاذ

+1 

-1 
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 5ورقة عمل                                                                التفاعالت النوويّة
 أكمل الناقص:  (1

 .عند إطالق ه ..  عن... هو عبارة  نوع اإلشعاع 
 عدد الذري          عدد الكتلة 

 النفاذيّة لألجسام 

훂ퟐ    الفا
ퟒ  

 
   

훃ퟏ    بيتا
ퟎ     

     후    جاما

 

 أكمل الفراغات: (2

10)   𝐵𝑖  →  𝑃𝑜  +   훽  1)   𝑁𝑑   →      훽  +  훼 

11)    훽   →   𝑃𝑏  +  훽 2)    훽   →    𝑇𝑚  +  훽 

12)    훽   →   𝐹푟  +  훾 3)   𝑃푢  →  𝐶𝑚  +   훽  

13)    훽   →   𝑃푟  +  훼 4)   𝐷푦   →     훽  +  훾 

14)   𝑌𝑏   →     훽  +  훽 5)    훽   →    𝑈  +  3훼 

15)     훽   →   𝑆𝑛  +  2훽 6)   𝐻    →      훽  +  훽 

16)    𝐶𝑎   →     훽  +  훼 7)   𝐶𝑜      →      훽 +  훾 

17)    𝐹𝑒   →     훽  +  훽 8)   𝑃𝑜   →    𝑃𝑏  +  훽  

18)    𝑂푠   →     훽  +  훾 9)   𝐴푢   →   𝐻𝑔  +  훽  
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 السؤالني التاليني:أجب عن  (3

 ( א  1سؤال   ،2018, موعد صيف  037381جبروت كيمياء، منوذج  )                                          (3.1

𝐑𝐛ퟑퟕمعطى اثنان من نظائر الروبيديوم: 
ퟖퟓ   َو𝐑𝐛ퟑퟕ

ퟖퟕ . 
 𝐑𝐛فقط النظري  ،من بي هذين النظريين 

ퟖퟕ    اشعاعّي. ي طل ق أشّعة ذات نشاط 
 ما هو التحديد الصحيح؟ 

 . Sr ي نُتج النظري  ،βأشعة   Rbأ. عندما يُطلق النظري 
ت يف النظري و ب. عدد الني ت يف النظري و يساوي عدد الني   Rbترو  .    Rbترو

ت يف ذر ة متعادلة لِـ  ت يف ذر ة متعادلة لِـ أكرب من    Rbج. عدد االلكرتو  .   Rbعدد االلكرتو
 

 ___________ تعليل: _____________________________________________
 ____________________________________________________________ 

 .___________________________________________________________ 
 

  (א  1، سؤال 2015, موعد صيف  037381جبروت كيمياء، منوذج  )                                          (3.2

)Rn، رادون ال  نصر من عائلة الغازات اخلاملة. و ع، ه  (
.إطالق أشع ة ذات نشاط  إ يف عملي ة    يتكو ن،    Rnالنظري   شعاعي 

 ؟  Rnما هي املعادلة الصحيحة للعملي ة اليت يتكو ن فيها النظري 
1  . Po   →   Rn  + α   
2  . Ra   →   Rn  + α 
3  . Ra   →   Rn  + β 
4  . Rn   →   Rn  + β 

 

 ________________________________________________________ تعليل: 
 ____________________________________________________________ 

 .___________________________________________________________ 
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 1/2t احلياة/العمرزمن نصف 

أنوية ذرات عنصر  نصف كمي ةانه الزمن الالزم لتحل ل  (: Life-Half، מחצית חיים) نصف العمرزمن 
 مشع يف عي نة معينة وأن تتحو ل اىل عنصر آخر.

 يتم استعمال زمن نصف العمر كمقياس ودليل لوترية األشعة النووية )ملعدل التحلل اإلشعاعي وسرعته(.

بت العمر نصف  زمن  خيتلف ويعتمد للعنصر املشع الواحد سواء كان يف احلالة  على نوع العنصر املشع، وهو 
بت للعنصر إذا كان العنصر نقياً أو متحداً مع غريه من العناصر يف صورة   أو الصلبة، السائلة الغازية، كما أنه 
 مركب كيميائي. 

 

 م. أ   8هو     I: زمن نصف العمر للنظري اليود مثال

 يوم؟   32يوم؟    16بعد مرور   اليود غرام. كم تصبح كتلة    100أ. معطى لنا عي نة من هذا النظري كتلت ُه 

 غرام؟ 7.5بعد مرور كم يوم ستصبح كتلة اليود   غرام.   240ب. معطى لنا عي نة من هذا النظري كتلت ُه 

 يف البداية؟  ي نةز العتركي  ت كم كان.  10Mيوم هو   24ج. معطى أن  تركيز اليود بعد مرور 
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 لذرّة لثبات الحالة 
 للوصول حلالة ثبات. ذرة هتدف كل 

ت )ما   8  يتواجد خريتصل الذر ة إىل حالة ثبات عندما تكون كل مداراهِتا مليئة، أي أن  يف مدارها اال إلكرتو
 . وكتيت االحالة عدا اهليدروجني واهليليوم( ولذلك تسم ى هذه احلالة يف 

قي ذرات عناصر أخرى  يف حالة ثبات دائًما تتواجد  الثامن ودماالععناصر ذرات  ألن  كل مداراهتم مليئة. لكن 
. لوصول حلالة ثبات هبدف اخمتلفة هلا   مخرى متماثلة أامع ذرات  ة كيميائي  ت ليست يف حالة ثبات ومتر بتفاعال

تإ ختسر أو   تإلكرتو تربح  ميكنها أن  ذرةيف هذه التفاعالت، للوصول ملدارات مليئة، كل  تتشارك أو  لكرتو
تعلى   . إلكرتو

لكل ذرات هذه العناصر عدد قليل من  : 1،2،3لعامود يف القائمة الدورية   ةيّ الفلز العناصر ننظر اىل 
ملدار األخري ت  ت( 3،2،1)  اإللكرتو هذه  خسارةلذا يف التفاعل الكيميائي من األسهل  ، الكرتو

ت هبدف الوصول ا لتايل التحو ل اىل أيون موجًبا ىل حالة ثبات اإللكرتو  )كاتيون(.  و

لكل ذرات هذه العناصر عدد كبري من   : 5،6،7لعامود يف القائمة الدورية  ةيّ الالفلز العناصر ننظر اىل 
ملدار األخري ت  ت( 7،6،5)  اإللكرتو  لذا يف التفاعل الكيميائي من األسهل:، الكرتو

ت  ربح . 1 لتايل التحو ل اىل أيون سالًبا )أنيون(.  ها األخرية مدار لتعبئ إلكرتو  هبدف الوصول اىل حالة ثبات و

ت هبدف الوصول اىل حالة ثبات )سنتعل م عن ذلك الحًقا(. املشاركة على . 2 أو  إلكرتو
 

 نستنتج..

 .. للوصول حلالة ثبات عنصر ذرة 

ت فلزي    ختسر إلكرتو

ت أو ت ال فلزي   ت تشارك على تربح إلكرتو  إلكرتو

 

يف التفاعل الكيميائي  ولذلك الذي يسع الكرتونني. لكرتون واحد يف مدارِِه األخري إهو الفلز لديه  : اهليدروجي* 
 لوصول حلالة ثبات.هبدف الكرتوً إ أو يشارك على يربح أو 
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ت ميائالكي: لكل ذرات هذه العناصر يف التفاعل لعامود الرابع الالفلزيّةعناصر *  ي فقط تتشارك على إلكرتو
ت )سنتعل م عن ذلك الحًقا(.  هبدف الوصول اىل حالة ثبات. ال يرحبوا وال خيسروا إلكرتو

لعامود * ت  : 3،2،1عناصر الفلزيّة اليت ليست  )ليس يف ذرات هذه العناصر لتكافؤ  النعلم عدد إلكرتو
ت وً خيسر كل واحد مولكن ال نعلم كم إلكرت املنهاج للمدرسة الثانوي ة(  لتفاعل الكيميائي. عدد اإللكرتو نهم 

بًتا وجيب أن يكون معطى يف السؤال.   اليت ختسرها هذه الذرات ليس 

 

ت ، املادة ال ُختلق وال تُفىن. أي حسب قانون حفظ املادة * دون ربح، وال يوجد ربح   ال يوجد خسارة إلكرتو
ت دون خسارة.    إلكرتو

 تفاعل عناصر مع بعضها البعض: /وجودحيدث عند بحث ماذا ن

 ماذا حيدث وينتج؟ عند وجود.. 

 فلز مع فلز 
بصورة متجانسة  ال حيدث تفاعل كيميائي، ختتلط الذرات الفلزي ة مع بعضها البعض

 وتنتج سبيكة 

 فلز  فلز مع ال 
ت مدارها األخري والذرات  حيدث تفاعل كيميائي، الذرات الفلزي ة ختسر إلكرتو

 . الفلزي   الالفلزي ة ترحبها مللئ مدارها األخري، ينتج أيون موجًبا فلزي  وأيون سالًبا 

 )موضوع الفصل الثاين( بناء املواد األيوني ة.  ةهذه اجلسيمات هي وحد

 ال فلز مع ال فلز 
ت مدارها  كيميائي،حيدث تفاعل   الذرات الالفلزي ة تتشارك على قسم من إلكرتو

 يات. األخري وينتج جزئ

 (ينبناء املواد اجلزيئي ة. )موضوع الفصل الثا ة هذه اجلسيمات هي وحد 
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 6ورقة عمل                                                                 حالة ثبات الذرة
 الناقص:  لأكم 

 كل ذرّة تتفاعل هبدف الوصول اىل حالة ثبات أي حالة األوكتيت.  

 ________________________. ___ يف هذه احلالة 
                .___________________________ 

 

 ( ____________________________. 1كي تصل ذرّة حلالة ثبات، ميكنها أن: 
           2 .____________________________ ) 
           3 .____________________________ ) 

 

 الفلزيّة ___________________________   ذرّة ، اليتفاعل فلز مع ال فلزعندما 
 والذرّة الالفلزيّة ___________________________.                               

 ، الذرات الالفلزيّة _______________________. يتفاعل ال فلز مع ال فلزعندما 
 

 يف القائمة الدوريّة: 

He   

Ne F O N C  
 

Be Li 

Ar Cl S P Si Al Mg Na 

Kr Br Se As  Ga  Ca K 

Xe I Te   In 

 

Sr Rb 

Rn     Tl Ba Cs 

      Ra Fr 

   العائلة؟/رقم العامود      

ت التكافؤ          ؟عدد إلكرتو

      
 ماذا حيدث لذر ة العنصر كي يصل لدرجة ثبات؟

 )عند تفاعل الفلز مع الفلز أو العكس(
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 تكوين املواد األيونّية 
عنصر فلزي  مع عنصر  تنتج من تفاعلهي مادة   (:onic CompoundI، חומר יוני)  األيونّية ةاملاد

 ال فلزي .

ال   فلزي  مع ذرة عنصرتتفاعل ذرة عنصر  ماعند
 فلزي ...

        مثال: كلور + صوديوم  

ت مدارِهخت ةالذرة الفلزي والذرة  األخري اسر إلكرتو
 الالفلزي ة ترحبهم

ت من الفلز للالفلز  ل* يوجد انتقا  م لإللكرتو

ت تتم يف نفس الوقت   *عملي ة الربح واخلسارة لإللكرتو

 

 ال فلزي ، بينهم  سالب يونوأ فلزي   ينتج أيون موجب

ئي قوي يسم ى  يتكو ن ط األيوين جتاذب كهر  لر
 

 
 

ئي قوي     ط أيوين -جتاذب كهر  ر
 𝑁𝑎𝐶𝑙 متعادل )مادة أيوني ة(  مرّكب أيوين ينتج 

 

ط األيوين  ت سالبة   (: Ionic Bond، קשר יוני) الر ت موجبة وأيو ئي قوي بني أيو هو جتاذب كهر
 ادة األيوني ة. مل

 

 نلخ ص: 

 مادة أيونّية

 بي اجلسيمات  نوع الرتابط البناءوحدة /نوع اجلسيمات

ت سالبة ت موجبة وأيو  أيوني ة  أيو

 

ا  املواد األيونّيةانتبه!     تتكّون نتيجة تفاعل فلز مع ال فلز.ال تتكو ن من فلز والفلز! اهن 


