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I. تٍُح انزسج 

 يكَٕاخ انزسج  -1

 ٌفصم تًٍُٓا انفشاغ تحٍث أٌ :  électronsٔإنكرشَٔاخ  Noyauذركٌٕ انزسج يٍ َٕاج

 حٕل انُٕاج . تاعرًشاساإلنكرشَٔاخ ذذٔس  -

 . Zٌٔغًى انعذد انزسي َٔشيض نّ تانحشف  إنى آخشيٍ انزساخ كم اإلنكرشَٔاخ يرشاتٓح ٔنكٍ عذدْا ٌخرهف يٍ َٕع  -

 اخ عانثح ٔشحُح انُٕاج يٕخثح .شحُح اإلنكرشَٔ -

eَشيض نإلنكرشٌٔ ب -
-
 انًٕخثح. االترذائٍحانشحُح  eانغانثح تًٍُا ذغًى  االترذائٍحٔذغًى انشحُح   e–َٔشيض نشحُرّ ب   

 ذعرثش كرهح اإلنكرشَٔاخ يًٓهح أياو كرهح انُٕاج ٔتانرانً فإٌ كرهح انزسج ذغأي ذقشٌثا كرهح انُٕاج فقظ . -

 يهحٕظاخ 

 يكرشف اإلنكرشَٔاخ ْٕ انعانى خٕصٌف طٕيغٌٕ ٔيكرشف انُٕاج ْٕ انعانى سرسفٕسد. -

ًَٕرج تْٕش نهزسج ٌعرثشْا كانُظاو انشًغً تحٍث ٌذٔس عذد يٍ اإلنكرشَٔاخ حٕل انُٕاج فً يغاساخ يحذدج أيا انًُٕرج انحانً نهزسج  -

أٌ اإلنكرشَٔاخ نٍظ نٓا يذاساخ يحذدج تم ذكٌٕ عحاتح حٕل  ٍٍ أثثرٕاألٌ انفٍضٌائٍ فٍعرثشْا يكَٕح يٍ َٕاج ذهفٓا عحاتح إنكرشٍَٔح

1nm= 10ذقذس أقطاس انزساخ تٕحذج صغٍشج ذغًى انُإَيرش تحٍث أٌ  - انُٕاج.
-9

m    . 

 انرعادل انكٓشتائً نهزسج  -2

 .ٍَٔح انغانثح ٔتانرانً فإٌ شحُح انزسج يُعذيحشحُح انغحاتح  اإلنكرشكم انزساخ يرعادنح كٓشتائٍا ألٌ شحُح انُٕاج انًٕخثح ذعادل 

 إرٌ:    Z=6عذد إنكرشَٔاخ رسج انكشتٌٕ ْٕ  -      ذطثٍقاخ

  6eشحُح َٕاج ْزِ انزسج ذغأي -          6e-شحُح انغحاتح اإلنكرشٍَٔح نٓزِ انزسج ذغأي  -

 ألٌ انزسج يرعادنح كٓشتائٍا.  0شحُح رسج انكشتٌٕ ذغأي  -

 إرٌ : -13eانغحاتح اإلنكرشٍَٔح نزسج األنٕيٍُٕو ًْ شحُح  -              

 . 13eشحُح َٕاج ْزِ انزسج ذغأي  -ألٌ انزسج يرعادنح كٓشتائٍا. 0شحُح ْزِ انزسج ذغأي  -  Z= 13عذد إنكرشَٔاخ ْزِ انزسج ْٕ  - 

 ْٕ عذد انشحُاخ انًٕخثح انًٕخٕدج فً انُٕاج . Zانعذد انزسي      يهحٕظح

II. األٌَٕاخ 

 إنكرشَٔا أٔ أكثش. اكرغثداألٌٌٕ ْٕ عثاسج عٍ رسج أٔ يدًٕعح يٍ انزساخ فقذخ أٔ       ذعشٌف -1

 األٌَٕاخ َٕعاٌ : إٌَٔاخ يٕخثح ٔإٌَٔاخ عانثح :

 انزساخ نثعض اإلنكرشَٔاخ إٌٌٔ عانة. اكرغاباألٌٌٕ انُاذح عٍ  -األٌٌٕ انُاذح عٍ فقذاٌ انزساخ نثعض اإلنكرشَٔاخ إٌٌٔ يٕخة. -

 سيض األٌٌٕ أٔ صٍغرّ -2

َشيض نألٌٌٕ تشيض انزسج انرً َرح عُٓا َٔضٍف إنٍّ فً األعهى ٔعهى انًٍٍٍ أي فً األط عذد اإلنكرشَٔاخ انًفقٕدج يرثٕعا تإشاسج + 

 –عذد اإلنكرشَٔاخ انًكرغثح يرثٕعا تإشاسج  أٔ

  اخأيثهح ٔذطثٍق

Alنكرشَٔاخ فرعطً إٌَٔا يٕخثا سيضِ إ 3ًٌكُٓا أٌ ذفقذ  Alرسج األنٕيٍُٕو  -
3+

ًٌكُٓا أٌ ذفقذ إنكرشٍٍَٔ فرعطً  Cuرسج انُحاط  - . 

Cuإٌَٔا يٕخثا سيضِ 
2+

. 

Sًٌكُٓا أٌ ذكرغة إنكرشٍٍَٔ فرعطً إٌَٔا عانثا سيضِ  Sرسج انكثشٌد  -
2- 

ًٌكُٓا أٌ ذكرغة إنكرشَٔا ٔاحذا فرعطً  Clرسج انكهٕس  - .

Clإٌَٔا عانثا سيضِ 
-

. 

يٍ سيضِ كًا ذثٍٍ  اَطالقااألٌٌٕ غٍش يُعذيح عهى عكظ انزسج انًرعادنح كٓشتائٍا َٔرعشف عهى شحُرّ  شحُح          األٌٌٕشحُح  -3

 األيثهح انرانٍح :

 ذطثٍقاخ:
 

 IIIإنكرشَٔاخ نرعطً إٌٌٔ انحذٌذ  3أٔ  IIكُٓا أٌ ذفقذ إنكرشٍٍَٔ نرعطً إٌٌٔ انحذٌذ إنكرشَٔا ًٌٔ 26ذحرٕي رسج انحذٌذ عهى  -1

 أحغة شحُح انغحاتح اإلنكرشٍَٔح نهزسج ٔشحُح انغحاتح اإلنكرشٍَٔح نكم إٌٌٔ. -أحغة شحُح َٕاج انزسج ٔشحُح َٕاج كم إٌٌٔ . -

 أحغة شحُح كم إٌٌٔ . -      أكرة سيض كم إٌٌٔ . -

Sٌ األٌٌٕ إرا عهًد أ -2
2- 

ٌحرٕي
 

 أحغة شحُرّ ٔشحُح عحاترّ اإلنكرشٍَٔح ٔشحُح َٕاذّ. -إنكرشَٔا  11عهى 

  يهحٕظاخ

أي أٌ َٕاج انزسج ًْ َفغٓا َٕاج  ذرغٍش تٍٍ انزسج ٔاألٌٌٕ انُاذح عُٓا فً عذد اإلنكرشَٔاخ فقظ أيا انُٕاج فإَٓا ال االخرالفٌردهى  -

 األٌٌٕ انُاذح عُٓا .

Alٌغًى األٌٌٕ انُاذح عٍ رسج ٔاحذج إٌَٔا أحادي انزسج يثم :  -
3+ 

 S
2-

- Cu
2+

ٌٔغًى األٌٌٕ انًكٌٕ يٍ عذج رساخ َشذثطح إٌَٔا  -

SO4رعذد انزساخ يثم :ي
2-   

H3Oأٔكغدٍٍ ٔإٌٌٔ انٍٓذسٍَٕٔو  4رساخ ٔاحذج كثشٌد ٔ 5ٔ ٌغًى إٌٌٔ انكثشٌراخ ٌٔركٌٕ يٍ  
+ 

 . 

Cl سيض األٌٌٕ
- 

O
2- 

Fe
2+ 

SO4
2- 

 e -2e 2e -2e- شحُرّ
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