
«Atomos» على دقائق

وقد تخیل دیمقریط أن لھذه 

.الدقائق نتوءات تمكنھا من االرتباط مع بعضھا البعض لتكوین المواد واألشیاء

م 1803قرنا بنشره سنة 

م واقترح 1897

كما أنھ فسر صالبة بعض المواد 

م تجربتھ المشھورة حیث قام بقذف 

والحظ أن عددا قلیال من 

في حین تخترق 

.إثبات وجود فراغ كبیر في الذرة

حیث وضح في نموذجھ 

وشبھ ,أن االلكترونات تدور حول النواة وفق مدارات دائریة موزعة بشكل غیر مستمر

والذي ,معتمد حالیا

,یمثل الذرة على شكل سحابة إلكترونیة تحیط بنواة حیث تم تجاوز مفھوم مسار اإللكترون

.اختبار یحتوي على خراطة النحاس

تعرف بعض نماذج الذرة وتطورھا عبر التاریخ

«Atomos»ھو أول من أطلق تسمیة الذرة )م.ق370

وقد تخیل دیمقریط أن لھذه ".ما ال یمكن تقسیمھ"وتعني كلمة أطوموس 

الدقائق نتوءات تمكنھا من االرتباط مع بعضھا البعض لتكوین المواد واألشیاء

قرنا بنشره سنة 22قام بتحیین نظریة دیمقریط بعد )م1844

.واقترح رموز بعض الذرات.ساسیة لھذه النظریة

1897أثبت تجریبیا وجود اإللكترونات سنة )م1940-

كما أنھ فسر صالبة بعض المواد ,على شكل كرة موجبة الشحنة

.بتراص ھذه الكرات مع بعضھا البعض

م تجربتھ المشھورة حیث قام بقذف 1909أنجز سنة )م1937-م1871

والحظ أن عددا قلیال من ,)فقدت إلكترونینھلیومذرات (αصفیحة رقیقة من الذھب بدقائق 

في حین تخترق ,)دقیقة100000دقیقة واحدة من بین (تنحرف عن مسارھا 

إثبات وجود فراغ كبیر في الذرةوھذا مكنھ من.الدقائق األخرى صفیحة الذھب

حیث وضح في نموذجھ ,م نموذج روذرفورد1913طور سنة )م1962

أن االلكترونات تدور حول النواة وفق مدارات دائریة موزعة بشكل غیر مستمر

معتمد حالیام النموذج ال1926وضع سنة )م1961-م1887

یمثل الذرة على شكل سحابة إلكترونیة تحیط بنواة حیث تم تجاوز مفھوم مسار اإللكترون

.في حیز من الفضاءاإللكترونوُعوض بمفھوم احتمال وجود 

ھي الدقائق التي كشف طومسون عن وجودھا؟

ھل یمكن تفسیر نتیجة تجربة روذرفورد باعتماد نموذج طومسون؟

انحفاظ العنصر الكیمیائي

اختبار یحتوي على خراطة النحاسأنبوبنصب محلول حمض النتریك في 

.ونضع فیھ مسمارا من الحدید"IIكبریتات النحاس 

ما ھو اسم الجسم المتوضع على مسمار الحدید؟ 

:أتمم الخطاطة التالیة

الذي انحفظ خالل ھذه التحوالت؟يالكیمیائ

تعرف بعض نماذج الذرة وتطورھا عبر التاریخ:1نشاط 

370-م.ق460(دیمقریط

وتعني كلمة أطوموس ,صغیرة تكون المادة

الدقائق نتوءات تمكنھا من االرتباط مع بعضھا البعض لتكوین المواد واألشیاء

1844-م1766(جون دالتون

ساسیة لھذه النظریةالقواعد األ

م1856(جون طومسون-

على شكل كرة موجبة الشحنةمثلھانموذجا للذرة حیث 

بتراص ھذه الكرات مع بعضھا البعضكالذھب والحدید 

1871(إرنست روذرفورد

صفیحة رقیقة من الذھب بدقائق 

تنحرف عن مسارھا αالدقائق 

الدقائق األخرى صفیحة الذھب

1962-م1885(بوھرنیل

أن االلكترونات تدور حول النواة وفق مدارات دائریة موزعة بشكل غیر مستمر

.نموذجھ بالنظام الشمسي

1887(رودولف شرویدنغر

یمثل الذرة على شكل سحابة إلكترونیة تحیط بنواة حیث تم تجاوز مفھوم مسار اإللكترون

وُعوض بمفھوم احتمال وجود 

ھي الدقائق التي كشف طومسون عن وجودھا؟ما.1

ھل یمكن تفسیر نتیجة تجربة روذرفورد باعتماد نموذج طومسون؟.2

انحفاظ العنصر الكیمیائي:2نشاط 

 نصب محلول حمض النتریك في

 كبریتات النحاس "نضیف إلى المحلول

ما ھو اسم الجسم المتوضع على مسمار الحدید؟ .1

أتمم الخطاطة التالیة.2

الكیمیائھو العنصر ما.3
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