
 

 

𝑨𝒕𝒐𝒎𝒆𝒔 𝒆𝒕 𝒊𝒐𝒏𝒔 

𝑰 – : تاريخ الذرة 

  ديموقريط قبل الميلاد  024العالم منذ سنة اعتقد(𝐷é𝑚𝑜𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒)  أن المادة تتكون من دقائق صغيرة غير قابلة

 الذرات . يعني 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑒𝑠للتجزيء سماها 

  دالتون  جون أعلن  5041في سنة( 𝐽𝑜ℎ𝑛 𝐷𝑎𝑙𝑡𝑜𝑛 ) . وجود الذرات 

  اكتشف طومسون  1807في سنة( 𝑇ℎ𝑜𝑚𝑠𝑜𝑛 ) رونات وهي دقائق صغيرة أحد مكونات الذرة ، سماها الإلكت

 سالبة . مشحونة بكهرباءجدا 

  اكتشف العالم روذرفورد  1911في سنة( 𝑅𝑢𝑡ℎ𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑑 ) نواة ، وهي مشحونة  الجزء المركزي للذرة وسماه

 . بكهرباء موجبة

 

𝑰𝑰- : مكونات الذرة 

 نموذج الذرة :-5

 إلكترونات ويفصل بينهما فراغ . دقائق تسمى تدور حولهامركزية بينت الدراسات العلمية أن الذرة تتكون من نواة 

 

 

  تعتبر النواة في مركز الذرة وتدور حولها الإلكترونات في مدارات ثابتة .في نموذج بوهر القديم 

 ديث تعتبر كذلك النواة في المركز وتدور حولها الإلكترونات فتشكل ما يسمى بالسحابة في نموذج شرودنجر الح

 .حول النواة الإلكترونية 

 

 علوم الحياة و الأرض بأصيلة منتديات



 

 

 خواص مكونات الذرة :-2

 كز تدور حولها الإلكترونات .ر تتكون الذرة من نواة في الم

 الإلكترونات :-2-5

 دقائق صغيرة جدا تدور حول النواة على مسافات كبيرة مقارنة مع قطر النواة . كتلة الإلكترونات مهملة أمام كتلة النواة .

 . 𝑍𝑒−. الشحنة الإجمالية لكل إلكترونات الذرة هي  𝑒−و يحمل شحنة كهربائية سالبة رمزها  −𝑒نرمز للإلكترون ب 

 حيث :  

𝑍 الذرة ويسمى العدد الذري  : عدد الإلكترونات في(𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑜 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒) . وهو يميز كل ذرة عن غيرها 

𝑒 وفة ، قيمتها : ر : تسمى الشحنة الإبتدائية وهي أصغر كمية كهرباء مع𝑒 = 1,6.10−19 𝐶 . 

 جميع الإلكترونات متشابهة لكن عددها يتغير من ذرة لأخرى .

 النواة :-2-2

 ، كتلتها تساوي تقريبا كتلة الذرة . ألف مرة من قطر الذرة  544تتوسط الذرة وحجمها صغير جدا حيث أن قطرها أصغر 

 . 𝑍𝑒+الشحنة الكهربائية للنواة موجبة نرمز لها ب 

𝑍  العدد الذري و :𝑒 . الشحنة الإبتدائية 

 التعادل الكهربائي :-2-3

 الذرة متعادلة كهربائيا أي أن شحنتها الكهربائية منعدمة .

 شحنة الذرة = شحنة النواة + شحنة الإلكترونات 

𝑄𝑎𝑡𝑜𝑚𝑒 = 𝑄𝑛𝑜𝑦𝑎𝑢 + 𝑄é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑠   ⟹ (+𝑍𝑒) + (−𝑍𝑒) = 0 

 

𝑰𝑰𝑰- : الأيونات 

 تعريف الأيون :-5

 . الأيون هو كل ذرة أو جموعة من الذرات مرتبطة فقدت أو اكتسبت إلكترونا أو أكثر 

 ويوجد نوعان من الأيونات :

  الأيون الموجب ويسمى كاثيون(𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) . و هو ذرة او مجموعة من ذرات مرتبطة فقدت إلكترونا او أكثر : 

𝑁𝑎+   ,  𝐴ℓ3+  ,   𝐶𝑢2+   ,   𝐻3𝑂+   ,    𝑁𝐻4:  أمثلة 
+ . 

  الأيون السالب ويسمى أنيون(𝑎𝑛𝑖𝑜𝑛) . و هو ذرة او مجموعة من الذرات مرتبطة اكتسبت إلكترونا أو أكثر : 

𝐶ℓ−  ,   𝐻𝑂−   ,    𝑁𝑂3:    أمثلة
−   ,    𝑆𝑂4

2−   ,   𝑃𝑂4
3−  .  

 

 أيون أحادي الذرة . : الأيون الناتج عن ذرة واحدة يسمى+ 



 

 

  + الأيون الناتج عن مجموعة من الذرات المرتبطة يسمى : أيون متعدد الذرات .

 

 صيغة الايون : -2

( -لكتابة صيغة الايون نكتب أولا رمز الذرة )أو الذرات( ثم نضيف إليه في أعلى يمينه عدد الإلكترونات المكتسبة بإشارة )

 فقودة بإشارة )+(.مأو ال

 

 : ملحوظة

 شحنة الأيون المتعدد الذرات شحنة إجمالية ولا يمكن أن ننسبها إلى أي من ذراته .

 مثال :

 𝑍𝑛2+  : 2+أيون الزنك شحنته𝑒 . 

 𝑀𝑛𝑂4
 . 𝑒−أيون البرمنغنات شحنته :   −

 

  

 

 

 

 

 منتديات علوم الحياة و الأرض بأصيلة


