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 I: انخشكٛب اندضٚئٙ نهٕٓاء )  

 
 

                                                                                                  
خضئٛت ثُبئٙ االٔكغدٍٛ                                                                                              .       

  
 
صٔث .      خضئٛت ثُبئٙ اال                                                                                                      
  
 
 

 خضٚئبث. 10 ٕث انًكَٕت نهٕٓاء داخم انقُُٛت ْعذد اندضٚئب ●            -
: انُغبت انًئٕٚت ندضٚئبث ثُبئٙ األٔكغدٍٛ    ●      

خضٚئبث .  10خضٚئخبٌ يٍ ثُبئٙ االٔكغدٍٛ                                               
                          X                           ٍٛخضٚئت . 100خضٚئت ثُبئٙ االٔكغد  

ٔببنخبنٙ :         
                                     10 / ( 2 x 100  ) =X           : ٘20أ  =X  

  20 ٪ ٔيُّ َغخُخح أٌ انُغبت انًئٕٚت ندضٚئبث ثُبئٙ االٔكغدٍٛ فٙ انٕٓاء ْٙ    
: صٔثانُغبت انًئٕٚت ندضٚئبث ثُبئٙ اال   ●      

خضٚئبث .  10       خضٚئبث يٍ ثُبئٙ االصٔث                   8                           
                           Y                          خضٚئت . 100خضٚئت يٍ  ثُبئٙ االصٔث  

ٔببنخبنٙ :         
                                     10  ( /8 x 100  = )Y           : ٘80أ  =Y  

  80 ٪ صٔث فٙ انٕٓاء ْٙٔيُّ َغخُخح أٌ انُغبت انًئٕٚت ندضٚئبث ثُبئٙ اال    
 خالصت :

 
 
 
 
 
 
 

 

ٚخكٌٕ انٕٓاء أعبعب يٍ غبصٍٚ ، ًْٔب :       
خضٚئت ثُبئٙثُبئٙ االٔكغدٍٛ : ٚخكٌٕ يٍ خضٚئبث يخشببٓت حغًٗ كم ٔاحذة يُٓب  ♦     

يٍ يدًٕع خضٚئبث انٕٓاء . 20 ٪، ٔحًثم ْزِ اندضٚئبث   االٔكغدٍٛ  
خضٚئت ثُبئـٙٔاحـذة يـُـٓـب ثُبئٙ االصٔث : ٚخكٌٕ يـٍ خضٚئبث يخشببٓت حغًـٗ كـم  ♦     

  يٍ يدًٕع خضٚئبث انٕٓاء . 80 ٪، ٔحًثم ْزِ اندضٚئبث   االصٔث
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  II: انزساث ٔاندضٚئبث )  
Les atomes         : 1انزساث )       

ٍ رسة ـٔٚخخهف قٛبط قطشْب ي ، م فٙ حشكٛب انًبدةـانزسة دقٛقت كشٔٚت انشكم حذخ       
خـذا   زنـك حغخعًم نقٛبعّ ٔحـذاث صغٛشةـإنٗ أخـشٖ ، نكُّ ٚبقـٗ دائًب صغٛشا خـذا، ن  

 حخُبعب ٔبعذ انزسة ، يثم : 
 

  m 9 – 10  =mn 1( :                   mn) انُبَٕيخش  ●       
                        m 10 – 10   =Å 1        ● االَغشخشٔو  (Å : )  

 :              m 12 – 10    =mp 1 mp)  انبٛكٕيخش ●       )   
 

.  ًَبرج انزساث ث يخخهفت األحدبو ٔاألنٕاٌ ، حغًٗ ٚخى حًثٛم انزساث بكٕٚشا         
نخغًٛت انزساث، َغخعًم انشيٕص انكًٛٛبئٛت ، حٛث َشيض كًٛٛبئٛب نكم صُف يٍ انزساث       

 ببنحشف األٔل يٍ اعًّ انالحُٛٙ ، حٛث ٚكخب كبٛشا .
ملحوظات :       

      فقذ ٚضبف حشف ثبٌ يٍ فٙ حبنت ٔخٕد رساث حبخذئ أعًبؤْب انالحُٛٛت بُفظ انحشف،  
 ْزا االعى، حٛث ٚكخب صغٛشا .

إرا كبٌ نهزسة اعى قذٚى حعشف بّ ، فقذ ٚعخًذ عهٗ ْزا األخٛش نهخشيٛض نٓب كًٛٛبئٛب .       
 أيثهت:

 سيضْب ًَٕرخٓب
انزسة ٔيقببهٓب 

 ببنالحُٛٛت

 
O 

        األٔكغدٍٛ
Oxygène 

 
H 

Hydrogène 
 انٓٛذٔخٍٛ

 
C 

Carbone انكشبٌٕ      
                                

              
 

Ar 
Argon         ٌٕاألسغ

                                
      

 

N 
Azote 

( Nitrogène )  
 االصٔث

 

S 
Soufre        انكبشٚج
                                

               

 

Cl 
Chlore انكهٕس           
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Les molécules         : بثدضٚئ( ان 2      
زساث، يخشببٓت أٔ يخخهفت، ـٍ انـذد يحذٔد يـٍ عـٌٕ يـاندضٚئت دقٛقت صغٛشة خذا حخك       

فًٛب بُٛٓب بكٛفٛت يعُٛت،ٔحقذس كخهخٓب بحٕانٙ خضء يٍ يهٛبس يهٛبس يهٛبس انكٛهٕغشاو.يشحبطت   
إلعطبء صٕسة يبغطت عـٍ شكم اندضٚئت فٙ انفضبء، ٚـخـى حًثٛم انزساث انذاخهت فٙ         

.انًُٕرج اندضٚئٙحشكٛبٓب بكٕٚشاث حخخهف يٍ حٛث انحدى ٔانهٌٕ نهحصٕل عهٗ يب ٚغًٗ   
ضٚئت يب، فإَُب َكخب سيٕص انزساث انذاخهت فٙ حشكٛبٓب خُبب إنٗ خُب، ثى نكخببت صٛغت خ     

 َحذد عذد كم َٕع يُٓب بشقى ٚكخب ًٍٚٛ ٔأعفم سيضْب .
    حخكٌٕ يٍ  ٙـ، بًُٛب انخت انزسةـخضٚئت أحبدٚحغًٗ  ة ٔاحذةاندضٚئت انخٙ حخكٌٕ يٍ رس 

.خضٚئت يخعذدة انزساثعذة رساث حغًٗ   
 

 أيثهت:

ب اندضٚئًَٕٙرخٓ  اندضٚئت حشكٛبٓب صٛغخٓب 
 Ar 

 
 األسغٌٕ   حخكٌٕ يٍ رسة أسغٌٕ ٔاحذة

 
H2 ٍٛحخكٌٕ يٍ رسحٙ ْٛذسٔخ 

ثُبئٙ 
ٔخٍٛانٓٛذس  

 

O2 ٍٛحخكٌٕ يٍ رسحٙ أٔكغد 
ثُبئٙ 

 االٔكغدٍٛ

 

N2 ثُبئٙ االصٔث حخكٌٕ يٍ رسحٙ أصٔث 

 

H2O 
حخكٌٕ يٍ رسحٙ ْٛذسٔخٍٛ 
 ٔرسة ٔاحذة يٍ االٔكغدٍٛ

 انًبء

 

CO2 
رسة ٔاحذة يٍ حخكٌٕ يٍ 

 انكشبٌٕ ٔرسحٙ أٔكغدٍٛ
ثُبئٙ أٔكغٛذ 

 انكشبٌٕ

 

CO 
حخكٌٕ يٍ رسة كشبٌٕ ٔاحذة 

 ٔرسة أٔكغدٍٛ ٔاحذة
أحبد٘ أٔكغٛذ 

 انكشبٌٕ

 

CH4 
حخكٌٕ يٍ رسة ٔاحذة يٍ 

 انكشبٌٕ ٔأسبع رساث ْٛذسٔخٍٛ
 انًٛثبٌ

  III: اندغى انبغٛط ٔاندغى انًشكب )  
  ـبص ـذ فقط يـٍ انزساث، يثم غـْٕٔ انز٘ حخكٌٕ خضٚئخّ يٍ َـٕع ٔاح: اندغى انبغٛط         

( ، ........ 2lC( ، غبص انكهٕس )3O( ، غبص األٔصٌٔ )2O)( ، ثُبئٙ األٔكغدٍٛ eHانٓٛهٕٛو )  
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    ْٕٔ انز٘ حخكٌٕ خضٚئخّ عهٗ األقم يٍ َٕعٍٛ يخخهفٍٛ يٍ انزساث، اندغى انًشكب :  
( ، ...........8H3C( ، انبشٔببٌ )2OC( ، ثُبئٙ أٔكغٛذ انكشبٌٕ )O2Hانًبء )يثم :      

 
ٔاألعًبء األصهٛت انخٙ اشخقج يُٓب : ٚعطٙ اندذٔل انخبنٙ سيٕص بعض انزساث    

 
 

 انزسة سيضْب االعى انز٘ اشخق يُّ سيض انزسة

Natrium Na Sodium              انصٕدٕٚو  

Aurum Au Or                           انزْب  

Kalium K Potassium      انبٕحبعٕٛو  

Wolfram W Tungstène       ٍٛانخُغغخ  

Hydrargyrum Hg Mercure انضئبق                     
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