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    ذج ارة  ذج ارة                                                                                                      44  
  
  
  
I .أي نموذج للذرة ؟  

  النموذج الحالي  نموذج بوھر  نموذج رذرفورد 
  

 اقترح الفیزيائي 1911في العام 
البريطاني رذرفورد نموذجا للذرة اعتبر فیه 
أن الذرة تتكون من نواة مشحونة موجبا و 

.ترونات بشكل عشوائيحولھا تدور إلك
  
  
  
  

  

  
 طرح الفیزيائي الدنمركي 1913في العام 

بوھر  نسخة مطورة لنموذج رذرفورد اعتبر 
فیه أن اإللكترونات لیست موزعة 

عشوائیا حول النواة بل توجد في مدارات 
. محددة على غرار الكواكب حول الشمس

غیر أن لإللكترونات إمكانیة االنتقال من 
  .مدار آلخر

  

  
  

  
رح نموذج للذرة ُيعرف  ط1925في العام 

بنموذج شرودنجر حیث مواضع اإللكترونات 
غیر محددة و كل ما يمكن معرفته ھو 
. احتمال وجودھا في مواضع حول النواة

تمثل المواضع المحتملة بنقط مجموعھا 
ترتفع كثافة . يسمى سحابة إلكترونیة

ھذه السحابة في المواضع المحتملة 
  .أكثر

    
  

II .بنیة الذرة  

.تتكون الذرة من نواة و إلكترونات

  اإللكترونات- 1

و الفیزيائي البريطاني طومسون في العام  1895أثبتت التجارب التي قام بھا الفیزيائي البريطاني كروكس في العام 
. إلكترونات أن المادة تتكون من دقائق مادية ذات شحنة سالبة سمیت 1897

:  :  ات الذرة و ھو دقیقة مادية ذات شحنة سالبةات الذرة و ھو دقیقة مادية ذات شحنة سالبةاإللكترون ھو أحد مكوناإللكترون ھو أحد مكون
  

::و كتلتهو كتلته
  

         

  النواة- 2

  مكونات النواة -أ
 تتجمع نواة أن للذرة 1909أثبتت التجربة التي قام بھا الفیزيائي البريطاني رذرفورد  في العام 

.فیھا الشحنة الموجبة
  

: و ھي نوعاننوياتتتكون نواة الذرة من دقائق تسمى 
   و ھي دقائق مشحونة موجبا،وناتبروت-
  . و ھي دقائق محايدة كھربائیانوترونات-

  
  للبروتون و النوترون نفس الكتلة تقريبا و ھي أكبر من كتلة إلكترون 

. مرة 000 2بحوالي

191,6.10  q e C 

319,1.10  m kg
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   النواةرمز -ب
:  تمثل نواة ذرة بالرمز التالي

  

NNoommbbrreeعدد الكتلةعدد الكتلةعدد النويات يسمى عدد النويات يسمى  ddee mmaassssee..
NNoommbbrree  عدد الشحنةعدد الشحنة البروتونات يسمى  البروتونات يسمى عددعدد ● ddee cchhaarrggee أو العدد الذري  أو العدد الذري NNuumméérroo aattoommiiqquuee..  
  ZZ--AA==NN:      :       عدد النوترونات يساوي الفرق عدد النوترونات يساوي الفرق●●
  

238 رمز نواة ذرة األورانیوم ھو    مثال ●
92U  ،يعني أن تركیب نواة ذرة األورانیوم ھو :

92،بروتونا   
 238-92 = 146نوترونا .  

III .خاصیات الذرة  

  التعادل الكھربائي- 1

.الذرة متعادلة كھربائیا أي مجموع شحن البروتونات يساوي مجموع شحن اإللكترونات
  Q=+Ze                :   شحنة النواة ھي-
  Q’=-Ze:       شحنة اإللكترونات ھي إذن-

  .. في الذرة في الذرة يمثل أيضا عدد اإللكترونات يمثل أيضا عدد اإللكتروناتZZنستنتج أن العدد الذري نستنتج أن العدد الذري 

  أبعاد الذرة- 2

.يمكن مماثلة الذرة بكرة قطرھا يتناسب مع عدد اإللكترونات

10:       رتبة القدر لقطر الذرة ھي-
-10

 m  

10:       رتبة القدر لقطر نواتھا ھي-
-15

 m  
  . . نستنتج أن الذرة تتضمن فراغا كبیرا نستنتج أن الذرة تتضمن فراغا كبیرا 

  كتلة الذرة- 3

:اكتلة ذرة تساوي تقريبا مجموع كتل مكوناتھ

..باعتبار كتلة اإللكترونات مھملة أمام كتلة النويات، يمكن اعتبار كتلة ذرة مساوية لكتلة نواتھا تقريباباعتبار كتلة اإللكترونات مھملة أمام كتلة النويات، يمكن اعتبار كتلة ذرة مساوية لكتلة نواتھا تقريبا
كتلة ذرة الھلیوم : مثال عددي 
    : ھيذرة الھلیوم كتلة نواة -

: الھلیوم ھي كتلة ذرة -

..نستنتج أن كتلة الذرة تتركز في نواتھانستنتج أن كتلة الذرة تتركز في نواتھا

IV .میائيالعنصر الكی  

  مثال- 1

   في فلز النحاس،ذرات على شكل عنصر النحاسيوجد 
. في كبريتات النحاسأيوناتو على شكل 

Z
A X رمز العنصر 

الكیمیائي

عدد النويات

عدد البروتونات

 p n em= Zm + A -Z m +Zm

2 2noyau p nm m m 

27 27

27

2 1,6726.10 2 1,6750.10

            

        

      

      

6,69 .1052

    

kg

 



   



2 2 2atome p n em m m m  

27                     706,69 .10     kg
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  تعريف- 2

عدد عدد عدد البروتوناتعدد البروتونات 
اإللكتروناتاإللكترونات

الشحنةالشحنةالرمزالرمز

  
ذرة النحاسذرة النحاس

  
2929

  
2929

  
Cu

  
00

  
((IIII))أيون النحاس أيون النحاس 

  
2929

  
2727

  

2Cu 
  

  
+2e

..من البروتوناتمن البروتونات    ZZالعنصر الكیمیائي ھو مجموعة الذرات و األيونات التي لنواتھا نفس العدد العنصر الكیمیائي ھو مجموعة الذرات و األيونات التي لنواتھا نفس العدد 
  

  انحفاظ العنصر الكیمیائي- 3

..خالل التحوالت الكیمیائیة تنحفظ العناصر الكیمیائیةخالل التحوالت الكیمیائیة تنحفظ العناصر الكیمیائیة

V .كیف تتوزع اإللكترونات في ذرة ؟  

  الطبقات اإللكترونیة- 1

  ات تسمى الطبقات اإللكترونیة، و يرمز إلیھا بالحروف ات تسمى الطبقات اإللكترونیة، و يرمز إلیھا بالحروف تتوزع إلكترونات ذرة على طبقتتوزع إلكترونات ذرة على طبقKK ،  ، LL ،  ، MM ...  ... 
  تحتوي طبقة إلكترونیة على إلكترونات تقع على نفس المسافة من النواة أي تخضع لنفس التأثیر من طرف النواةتحتوي طبقة إلكترونیة على إلكترونات تقع على نفس المسافة من النواة أي تخضع لنفس التأثیر من طرف النواة..  
   اإللكترونات التي تنتمي للطبقة اإللكترونات التي تنتمي للطبقةKKھي األقرب للنواة و األكثر ارتباطا بالنواة ھي األقرب للنواة و األكثر ارتباطا بالنواة   .  .

  توزيعقواعد ال- 2

 يخضع توزيع اإللكترونات على الطبقات اإللكترونیة 18 و 1 محصور بین Zبالنسبة لذرات العناصر الكیمیائیة ذات عدد ذري 
: للقاعدتین التالیتین

  

  ..MM ثم  ثم LL ثم  ثم KK: : تتوزع اإللكترونات على الطبقات اإللكترونیة حسب الترتیب التاليتتوزع اإللكترونات على الطبقات اإللكترونیة حسب الترتیب التالي11

::العدد األقصى لإللكترونات ھوالعدد األقصى لإللكترونات ھو22
   ، ،KK في الطبقة  في الطبقة 22                                                                                                            
   ، ،LL في الطبقة  في الطبقة 88                                                                                                            

  ..MM في الطبقة  في الطبقة 88                                                                                                            

  

  البنیة اإللكترونیة- 3

دد اإللكترونات التي تشغل كل طبقة إلكترونیةتحدد البنیة اإللكترونیة لذرة بتحديد ع.
 أيون نكتب رمز كل طبقة بین قوسین و علي يمینه و في األعلى نكتب عدد لذرة أولتمثیل البنیة اإللكترونیة 

.و ال نمثل الطبقات الفارغة. اإللكترونات المكونة لھا

تمثیل البنیة اإللكترونیة لذرة الكبريت            :لمثاS )Z16(:  

     2 68( ) ( ) ( )K L M
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VI .األيونات األحادية الذرة  

  تعريف- 1

  .يمكن للذرات أن تفقد أو تكتسب إلكترونا أو أكثر

..ينتج أيون أحادي الذرة عن ذرة فقدت أو اكتسبت إلكترونا أو أكثرينتج أيون أحادي الذرة عن ذرة فقدت أو اكتسبت إلكترونا أو أكثر
..كاتیوناكاتیونا  الشحنة يسمىالشحنة يسمى  موجبموجب  إلكترونات تنتج أيوناإلكترونات تنتج أيونا  تفقدتفقد  الذرة التيالذرة التي

..أنیوناأنیونا  الشحنة يسمىالشحنة يسمى  سالبسالب  إلكترونات تنتج أيوناإلكترونات تنتج أيونا  تكتسبتكتسب   التي التيالذرةالذرة
  

  أمثلة- 2

أنیوناتأنیوناتكاتیوناتكاتیونات  

NNaaأیون الصودیوم  أیون الصودیوم  
++

FFأیون الفلورور  أیون الفلورور  
--

CCuu    ((IIII))أیون النحاس أیون النحاس 
22++

CCllأیون الكلورور  أیون الكلورور  
--

FFee  ((IIII))أیون الحدید أیون الحدید 
22++

BBrrأیون البرومور  أیون البرومور  
--

FFee  ((IIIIII))أیون الحدید أیون الحدید 
33++

IIأیون الیودور  أیون الیودور  
--

AAllمنیوم  منیوم  أیون األلأیون األل
33++

OOأیون األكسید  أیون األكسید  
22--

SSnn  ((IIVV))أیون القصدیر أیون القصدیر 
44++

SSأیون الكبریتور  أیون الكبریتور  
22--
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 4                                                     نموذج الذرة

I. أي نموذج للذرة ؟

		نموذج رذرفورد 

		نموذج بوهر

		النموذج الحالي



		في العام 1911 اقترح الفيزيائي البريطاني رذرفورد نموذجا للذرة اعتبر فيه أن الذرة تتكون من نواة مشحونة موجبا و حولها تدور إلكترونات بشكل عشوائي.



		في العام 1913 طرح الفيزيائي الدنمركي بوهر  نسخة مطورة لنموذج رذرفورد اعتبر فيه أن الإلكترونات ليست موزعة عشوائيا حول النواة بل توجد في مدارات محددة على غرار الكواكب حول الشمس. غير أن للإلكترونات إمكانية الانتقال من مدار لآخر.





		في العام 1925 طرح نموذج للذرة يُعرف بنموذج شرودنجر حيث مواضع الإلكترونات غير محددة و كل ما يمكن معرفته هو احتمال وجودها في مواضع حول النواة. تمثل المواضع المحتملة بنقط مجموعها يسمى سحابة إلكترونية. ترتفع كثافة هذه السحابة في المواضع المحتملة أكثر.

  










II. بنية الذرة

تتكون الذرة من نواة و إلكترونات.

1- الإلكترونات

أثبتت التجارب التي قام بها الفيزيائي البريطاني كروكس في العام 1895 و الفيزيائي البريطاني طومسون في العام 1897 أن المادة تتكون من دقائق مادية ذات شحنة سالبة سميت إلكترونات. 

الإلكترون هو أحد مكونات الذرة و هو دقيقة مادية ذات شحنة سالبة:  

19


1,6.10 


qeC


-


=-=-




و كتلته:

31


9,1.10 


mkg


-


=




2- Z


A


X


النواة

أ- مكونات النواة


أثبتت التجربة التي قام بها الفيزيائي البريطاني رذرفورد  في العام 1909 أن للذرة نواة تتجمع فيها الشحنة الموجبة.

تتكون نواة الذرة من دقائق تسمى نويات و هي نوعان:

· (


)


pne


m=Zm+A-Zm+Zm


بروتونات و هي دقائق مشحونة موجبا،


· نوترونات و هي دقائق محايدة كهربائيا.


للبروتون و النوترون نفس الكتلة تقريبا و هي أكبر من كتلة إلكترون 

بحوالي2 000  مرة.

ب- رمز النواة


22


noyaupn


mmm


=+


2727


27


21,6726.1021,6750.10


            


        


      


      


6,69.10


52


    


kg


--


-
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=


222


atomepne


mmmm


=++


27
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6,69.10


     


kg


-


=


19


1,6.10 


qeC


-


=-=-


31


9,1.10 


mkg


-


=


تمثل نواة ذرة بالرمز التالي:  



عدد النويات يسمى عدد الكتلةNombre de masse .

● عدد البروتونات يسمى عدد الشحنة Nombre de charge أو العدد الذري  Numéro atomique. 

● عدد النوترونات يساوي الفرق:      N = A - Z

● مثال    رمز نواة ذرة الأورانيوم هو 

238


92


U


 ، يعني أن تركيب نواة ذرة الأورانيوم هو: 

· 92 بروتونا،


·  238-92 = 146 نوترونا.


III. خاصيات الذرة

1- التعادل الكهربائي

الذرة متعادلة كهربائيا أي مجموع شحن البروتونات يساوي مجموع شحن الإلكترونات.

- شحنة النواة هي:                  Q=+Ze  

- شحنة الإلكترونات هي إذن:      Q’=-Ze  

نستنتج أن العدد الذري Z يمثل أيضا عدد الإلكترونات في الذرة.

2- أبعاد الذرة

يمكن مماثلة الذرة بكرة قطرها يتناسب مع عدد الإلكترونات.

- رتبة القدر لقطر الذرة هي:      10-10 m  

- رتبة القدر لقطر نواتها هي:      10-15 m  

نستنتج أن الذرة تتضمن فراغا كبيرا . 

3- كتلة الذرة

كتلة ذرة تساوي تقريبا مجموع كتل مكوناتها:

باعتبار كتلة الإلكترونات مهملة أمام كتلة النويات، يمكن اعتبار كتلة ذرة مساوية لكتلة نواتها تقريبا.

Z


A


X


 (مثال عددي:  كتلة ذرة الهليوم 

- كتلة نواة ذرة الهليوم هي:  



(


)


pne


m=Zm+A-Zm+Zm


- كتلة ذرة الهليوم هي: 

22


noyaupn


mmm


=+




نستنتج أن كتلة الذرة تتركز في نواتها.

2727


27


21,6726.1021,6750.10


            


        


      


      


6,69.10


52


    


kg


--


-


=´+´


=


IV. العنصر الكيميائي

1- مثال

يوجد عنصر النحاس على شكل ذرات في فلز النحاس،

و على شكل أيونات في كبريتات النحاس.

222


atomepne


mmmm


=++




2- تعريف

		 

		عدد البروتونات

		عدد الإلكترونات

		الرمز

		الشحنة



		ذرة النحاس

		29

		29

		

Cu




		0



		أيون النحاس (II)

		29

		27

		

2


Cu


+






		+2e





العنصر الكيميائي هو مجموعة الذرات و الأيونات التي لنواتها نفس العدد Z   من البروتونات.

3- انحفاظ العنصر الكيميائي

خلال التحولات الكيميائية تنحفظ العناصر الكيميائية.

V. كيف تتوزع الإلكترونات في ذرة ؟

1- الطبقات الإلكترونية

( تتوزع إلكترونات ذرة على طبقات تسمى الطبقات الإلكترونية، و يرمز إليها بالحروف K ، L ، M ... 

( تحتوي طبقة إلكترونية على إلكترونات تقع على نفس المسافة من النواة أي تخضع لنفس التأثير من طرف النواة.

( الإلكترونات التي تنتمي للطبقة K هي الأقرب للنواة و الأكثر ارتباطا بالنواة.  

2- قواعد التوزيع

بالنسبة لذرات العناصر الكيميائية ذات عدد ذري Z محصور بين 1 و 18 يخضع توزيع الإلكترونات على الطبقات الإلكترونية للقاعدتين التاليتين: 

27


                     


70


6,69.10


     


kg


-


=




1 تتوزع الإلكترونات على الطبقات الإلكترونية حسب الترتيب التالي: K ثم L ثم M.

2 العدد الأقصى للإلكترونات هو:

                                                      2 في الطبقة K ،


                                                      8 في الطبقة L ،


                                                      8 في الطبقة M.


3- البنية الإلكترونية

· تحدد البنية الإلكترونية لذرة بتحديد عدد الإلكترونات التي تشغل كل طبقة إلكترونية.

· لتمثيل البنية الإلكترونية لذرة أو أيون نكتب رمز كل طبقة بين قوسين و علي يمينه و في الأعلى نكتب عدد الإلكترونات المكونة لها. و لا نمثل الطبقات الفارغة.

 (مثال:           تمثيل البنية الإلكترونية لذرة الكبريت S (Z=16):

     

2


6


8


()()()


KLM




VI. الأيونات الأحادية الذرة

1- تعريف

يمكن للذرات أن تفقد أو تكتسب إلكترونا أو أكثر.

ينتج أيون أحادي الذرة عن ذرة فقدت أو اكتسبت إلكترونا أو أكثر.

الذرة التي تفقد إلكترونات تنتج أيونا موجب الشحنة يسمى كاتيونا.

الذرة التي تكتسب إلكترونات تنتج أيونا سالب الشحنة يسمى أنيونا.

2- أمثلة

		كاتيونات

		أنيونات



		أيون الصوديوم  Na+

		أيون الفلورور  F-



		أيون النحاس (II)  Cu2+

		أيون الكلورور  Cl-



		أيون الحديد (II) Fe2+

		أيون البرومور  Br-



		أيون الحديد (III) Fe3+

		أيون اليودور  I-



		أيون الألمنيوم  Al3+

		أيون الأكسيد  O2-



		أيون القصدير (IV) Sn4+

		أيون الكبريتور  S2-





http://tcsphysique-chimie.e-monsite.com/
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رمز العنصر الكيميائي
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عدد النويات





عدد البروتونات
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