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فيها  تتكون الذرة من نواة موجبة الشحنة وتتجمع  : " للذرة الحالينموذج ال *
 . أغلبية كتلة الذرة محاطة بسحابة إلكترونية "

(                   و        تتكون الذرة من إلكترونات )   *

(                   و       ونواة تتكون من بروتونات ) 

 .(                   و            ونوترونات )  

، بالرمز التالي :    الذرة نفسها، وعموما  نمثل نواة الذرة * 
عدد النويات

العدد الذري
     

 .رمز العنصر   

 .في هذه النواة  عدد البروتوناتيساوي  عدد من اإللكترونات(  معزولةيدور حول نواة ذرة )  * 
( ) تساوي كتلة الذرة مجموع كتل الدقائق المكونة لها :    *      (   )         ( ) . 

 ، و لها نفس الخواص الكيميائية . Aوتختلف من حيث عدد النويات  Zالنظائر هي ذرات لها نفس العدد الذري   *

  . إلكترونا أو أكثر كاتيونا( أو اكتسبت )أنيونا()ذرة فقدت عن  األيون األحادي الذرةينتج  *
أي مجموع  متعادلة كهربائيا، وهي  أيونات موجبة وأيونات سالبةهي األجسام المتكونة من  المركبات األيونية * 

 .الشحنات الموجبة التي تحملها الكاتيونات يساوي مجموع الشحنات السالبة التي تحملها األنيونات 
 مهما كان النوع الذي تتواجد عليه . Z دقائق لنواها نفس عدد البروتوناتعلى مجموعة  العنصر الكيميائييطلق اسم * 

 العناصر الكيميائية خالل التحوالت الكيمائية . تنحفظ*  
 . Mو  Lو  Kهذه الذرة على مختلف الطبقات  *  البنية اإللكترونية لذرة هي الكيفية التي تتوزع بها إلكترونات

باقي  وتسمى  إلكترونات التكافؤ (الطبقة اإللكترونية األخيرة التي تحتوي على اإللكترونات )  الطبقة الخارجية* نسمي 
 . طبقات داخليةالطبقات 

 

 

 أتمم مأل الجدول التالي :

 
 

 
 

 .امإل الفراغات بالكلمات المناسبة 

تتكون كل الذرات من ....... مركزية تحمل شحنة  -1
ا .......... تحمل شحنة كهربائية موجبة وتدور حوله

 كهربائية ....... بحيث الشحنة الكهربائية لذرة معزولة ......
تتكون النواة من ....... ذات شحنة كهربائية موجبة ومن  -2

   ......... ذات شحنة كهربائية ...........
......... النويات أكبر بكثير من ....... اإللكترونات . لذا  -3

 تساوي تقريبا ........ نواتها .فكتلة ......... 
 
 

حدد معلال جوابك الرموز الكيميائية غير الصحيحة ثم اعط 
 الرمز الصحيح واسم العنصر الكيميائي الذي يمثله :

                                       

      
 

    نعطي رمز نواة ذرة البور
    .  

 في النواة وفي الذرة ؟ ما اسمه ؟ 5ماذا يمثل العدد  -1

 ؟ ما اسمه ؟ 01ماذا يمثل العدد  -2

             مع   . نواة البور شحنةاحسب  -3

 : 0تمرين 

 : 2تمريـن 

 : 4تمريـن 

 : 3تمريـن 
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 أتمم مأل الجدول التالي :

 
 
 

 أتمم مأل الجدول التالي :

 
 
 

شحنة    وذات نوية 23من  ذرة الصوديومتتكون 

               . 
 الصوديوم .ذرة لنواة  العدد الذرياحسب  -1

 هذه النواة . رمز اعط -2
 . كتلة النواةاحسب  -3

الموجودة في عينة من  عدد ذرات الصوديوماحسب  -4
 .           الصوديوم ذات كتلة   

شعاع ذرة إذا علمت أن       شعاع النواةاحسب  -5

 .           هو   الصوديوم 

الطبقة لذرة الصوديوم . هل  اإللكترونيةالبنية اعط  -6
 ؟ إلكترونات التكافؤ؟ كم عدد  مشبعةلهذه الذرة الخارجية 

 
 

الشحنة و نوية 021على      ذرة القصديرتحتوي 

   .            لنواتها هي   اإلجمالية
 القصدير ؟لنواة عدد النوترونات و العدد الذريما  -1

 ؟ ذرة القصدير عدد إلكتروناتكم  -2
 لذرة القصدير . الكتلة التقريبيةاحسب  -3

الموجودة في عينة من القصدير  عدد الذراتاحسب  -4
  طينع    .        كتلتها   

             و                    

 
 

         هي   ذرة واحدة من النحاس كتلةعلما أن  -1

 راتذ عدد حسبا .                   
 .       الموجودة في مفتاح من النحاس كتلته  النحاس

    التي رمز نواتها  ذرة البرومحسب كتلة ا -2
    . 

 ؟ ا تالحظذ. ما كتلة نواتهااستنتج 

                           : نعطي

 .                         و

 
 

  نعتبر نواة ذرة 
                   هي كتلة النواةعلما أن    

                    شحنتهاو                     

               . 

 . Zو Aحدد قيمتي العددين  -1
 التي تضمها النواة . عدد النوتروناتاستنتج  -2
 
 

    نعتبر نواة الذرة 
 .       حيث   

،      في النواة هو  عدد النوتروناتعلما أن  -1

 . A و Zأوجد قيمة العددين 
اسم العنصر عط ا ، على الجدول أسفله كباعتماد -2

 .  لنواتها االصطالحيالتمثيل عط ا رة وذللالكيميائي 
 . لهذه الذرة البنية اإللكترونيةاكتب  -3

 Al Si P S Cl Ar الرمز
Z 13 14 15 16 17 18  

 

 : 5تمريـن 

 : 7تمريـن 

 : 6تمريـن 

 : 8تمريـن 

 : 9تمريـن 

 : 01تمريـن 

 : 01تمريـن 
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