

 ا�����  -1�X��  أ��م ا����رات ا���
 
 ����� ����� آ������ ������اة ا� رة �� 
 � ا� رة �"��د�� آ�����
 � ا&%�ن �"��دل آ�����
 ��'��ن � *��� ا�(�)
 ��'��ن �� *��� ا&
�ا)�� � %�"/ ا&%�ن .�+�� )-,+ ا� رة 
 �����
 ا� رات �" إ�("�و��ت '0
 � رة %�"/ 7,8 .�+�� )("56 ا� رة أو )-,+ إ�("�و�� وا4+اا&%�ن أ�4دي ا 
��ت أ�4د%� ا� رة ا���):� .��� �-9 ا��+د ا� ري � �; رات و أ%
  أآ?� �= إ�("�ون أو اآ"�6<%�"/ ا&%�ن �"�+د ا� رات .= ذرة وا4+ة 8,+ت 

 
0� ا���Fم، �D�E .�+ ا&C-�ل و ا���
، و ه ا -2� G8 �0�� 5 دورا
 إ�H %;�5 ا��;'�% 

 H;. ي�"�% I���م أآ��ت ا�(��6�%Ca2+  . 
�مأ %�"/�م ذات %�ن ا�(��6 . Z=20  ا� ريا��+د  .= ذرة ا�(��6

�م %�أهK  -أ
 ذرة "%�ن ا�(��6� ���ي .;H ز%�دة أم �,��ن G8 .+د ا�L("�و��ت �,�ر
�م .ا�(��6

�م -ب .أ.7 ر�O ذرة ا�(��6
�م ا*�ح آQ %�"/ أ%�ن ا�(��6-ج�م .= ذرة ا�(��6. 
 

��ت و  -3��ت ا� رات و ا&%D�E ف��(I;-ء ا�:+ول أ�K� V0(أ 
�ن;�0�د ا��0)�7 �������6 ���ن أو ا�ع ا&%�ن %��GW آ"��� آ�)� 

 ��ع ا���ن ر�� ا���ن  ا�������د إ����و��ت ا���ن ا���د ا��ري ر�� ا��رة
 11  Na+  
  18 Cl–  
Fe 26 23   
 16  S2–  
N 7 10   
Al 13 10   

 
4- ���"�� ا��Z ا�"��: 

Ag+ , CO3
2– , CH4 , PO4

3– , NO2, K
+ , He ,Li+ ,H3O

+,Pb2+, S2– , Cl– 
��ت �"�+دة ا� رات-أ���ت ا&�4د%� ا� رة و ا&%� . 4+د �= �= ا��Z ا�"��� ا&%

��ت-ب���ت و آ�)����ت إ�H أ� . Q�D ه \ ا&%
 

�G ر�
 ا���6ء و � -5��% I'�"�( ن+�� ��م، و ه%O�W�0ا� G8 ^,�+س ا��'�ل �= 
�ب، 4` %0(��� �= �,�و�� اL'��د و ;a0ا� K)���� ��"-bدي وc"� V6:ت ا��d.

 . ا�"�5
��ت ���6ن .;K)* H أ%Lا V6' G8 ا'+ ه ا ا��0+ن�"%Mg2+ ن��ي ه ا ا&%"�% `4 ، 

 H;.10ت�� . إ�("�و
�� ه ا ا&%�ن-أ�C ن؟أ�4دي ا:  4+د��ن أم آ�)� � رة أم �"�+د ا� رات؟ أ
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�م؟-ب%O�W�0ذرة ا� ���* ���C ��  
�م  ��;� '�ا�g-ج%O�W�0ت ذرة ا��� . 4+د .+د إ�("�و
 

��ت ا�-;�رور  -6�= –F )�6هV أ%'��� G8 ه ا ا��0+ن 
����ء ا&���ن، � ا %� �%�,( G8 
Q  ا&���ن، 4` %0(= ا&���ن �= �,�و�� ا��i0 ا�F�( +�� ا&���ن �%�")� =. /(��

 . )��ول و'�� ��Cم
�W ذرة ا�-;�ر ا�"G %�"/ .��� أ%�ن ا�-;�رور -أD 5"اآ. 

.  إ�("�و��ت10 4+د ا��+د ا� ري � رة ا�-;�ر .;�0 أن أ%�ن ا�-;�رور %�"�ي .;H -ب
gا��' K;.. 
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