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 يفٕٓو انزسح    -1

َٕعب يٍ  111انزسح دقٛقخ يتُبْٛخ فٙ انظغش ال تشٖ ثبنعٍٛ انًجشدح ٔتذخم فٙ تشكٛت انجضٚئخ ٔنقذ اكتشف انعهًبء نحذ اٌٜ َحٕ 

 . انزساد انًختهفخ ٔ ًٚثم كم َٕع يٍ انزساد ثًُٕرج, ٔٚشيض نّ ثشيض

ٔٚكتت كجٛشا ٔقذ ٚضبف إنّٛ حشف  ٙانالتُٛ اعًّيٍ انحشف األٔل يٍ كًٛٛبئٙ ٚتكٌٕ  ٚشيض نكم َٕع يٍ انزساد ثشيض سيٕص انزساد -أ

 : ثبٌ ٔٚكتت طغٛشا كًب تجٍٛ األيثهخ انتبنٛخ

 ًٚثم كم َٕع يٍ انزساد ثكشٚخ يهَٕخ ٚتُبعت حجًٓب يع انحجى انحقٛقٙ نهزسح كًب تجٍٛ األيثهخ انتبنٛخ: ًَبرج انزساد -ة

 تًثم انجضٚئخ ثًُٕرج ٔٚعجش عُٓب ثظٛغخ . انجضٚئخ ْٙ يجًٕعخ يٍ انزساد انًشتجطخ أٔ رسح ٔاحذح يغتقشح .  يفٕٓو انجضٚئخ -2

 انًُٕرج انجضٚئٙ - أ

 انظٛغخ انكًٛٛبئٛخ نهجضٚئخ -ة 

ٚعجش عٍ انجضٚئخ ثظٛغخ كًٛٛبئٛخ َحظم عهٛٓب ثكتبثخ سيٕصإَٔاع  انزساد انذاخهخ فٙ تشكٛجٓب جُجب إنٗ جُت ثى َحذد عذد كم َٕع 

 أعفم ًٍٔٚٛ سيضِ كًب تجٍٛ األيثهخ انتبنٛخ :

 ,He, انٓٛهٕٛوArانجضٚئخ انتٙ تتكٌٕ يٍ رسح ٔاحذح تغًٗ أحبدٚخ انزسح يثم : األسغٌٕ      -

 .KrٔانكشٚجتNeٌٕ انٌُٕٛ  

 …H2O – CO2 – CH4انجضٚئخ انتٙ تتأنف يٍ رستٍٛ أٔ أكثش تغًٗ يتعذدح انزساد يثم :  -

 يهحٕظبد

 فٙ طٛغخ انجضٚئخ  . 1انشقى   الٚكتت -

 . عهٗ عكظ انزسح تحبفع انجضٚئخ عهٗ خٕاص انًبدح -

 : ثحٛث أٌ nmتقذس أثعبد انزساد ٔانجضٚئبد ثٕحذح طغٛشح تغًٗ انُبَٕيتش  -

         1nm= 0 , 000 000 001 m =10
-9

 m            

 انجغى انجغٛط ٔانجغى انًشكت - 4  

 Corps simpleانجغى انجغٛط   -أ

 . - O2 – O3 – N2   Ar – Heانجغى انجغٛط ْٕ انجغى انز٘ تتكٌٕ جضٚئتّ يٍ َفظ انُٕع يٍ انزساد يثم : 

  mposé  Corps coانجغى انًشكت –ة 

 …H2O –CO2 –C4H10انجغى انًشكت ْٕ انجغى انز٘ تتكٌٕ جضٚئتّ يٍ رساد يختهفخ يثم : 

انخبنض ْٕ انز٘ ٚتكٌٕ يٍ جضٚئبد يًبثهخ ألَّ عجبسح عٍ يبدح ٔاحذح ٔٚكٌٕ إيب ثغٛطب أٔ يشكجب  عهٗ  انجغى -        يهحٕظخ   

 ٔ أكثش.عكظ انخهٛط انز٘ ٚتأنف يٍ جضٚئبد يختهفخ ألَّ ٚتكٌٕ يٍ يبدتٍٛ أ

 ٚشتق سيض انزسح يٍ إعًٓب األطهٙ كًب تجٍٛ األيثهخ انتبنٛخ :  -

  Wتُغغتٍٛ  Auرْت  Kثٕتبعٕٛو    Naطٕدٕٚو  Nآصٔد   انزسح ٔسيضْب اعى

 Nitrogène Natrium Kalium Aurum Walfrum األطهٙ اعًٓب

 

 ْٛذسٔجٍٛ انزسح اعى

Hydrogène 

 أٔكغجٍٛ

Oxygène 

 Azote آصٔد

(Nitrogéne) 

 كشثٌٕ

Carbone 

 حذٚذ

Fer 

 َحبط

Cuivre 

 Sodium طٕدٕٚو

 (Natrium) 

  H      O      N        C     F Cu Na        سيضْب

 كشثٌٕ آصٔد أٔكغجٍٛ ْٛذسٔجٍٛ انزسح اعى

 ًَٕرجٓب
    

ثُبئٙ  انًبدح

 األٔكغجٍٛ

 اٜسغٌٕ انًٛثبٌ ٌٕثُبئٙ أٔكغٛذ انكشث انًبء ثُبئٙ اٜصٔد

 ًَٕرجٓب

 انجضئٙ
 

    

 

ثُبئٙ  يبء انًبدح

 ٔداٜص

ثُبئٙ 

 األٔكغجٍٛ

أٔكغٛذ ثُبئٙ 

 انكشثٌٕ

 انجٕتبٌ انًٛثبٌ انٓٛهٕٛو األسغٌٕ األٔصٌٔ

 H2O N2 O2 CO2 O3 Ar He CH4 C4H10 طٛغخ جضٚئتٓب

nm   µm   mm   m 
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