
  


	 ا��رة- 1          ��   

   �����ت ا��رة -أ  

� أن  electrons وإ����و��ت ����Noyauن ا��رة �� ��اة  �
� �� ا���اغ �� !"�# :  
  . ا*����و��ت �(ور �)'���ار &�ل ا���اة - 
 -�   .�Zف  آ! ا*����و��ت ��;�� 	 و��� :(ده� #67�8 �� ��ع إ�1 �34 و#2�1 ا�0(د ا��ري و���- �, ���
��	 ا*����و��ت '��<	 و@��	 ا���اة ��?<	 - @ .  

	 ا���2<	 �
��� �2�e  1– و���- �;���, ب  -����B� -��� eون ب- Cا*��(ا 	��
	 ا���?<	e و�2�1 ا�;Cا*��(ا 	��  . ا�;
  .7	 ا���اة HDE  ��0<� آ�7	 ا*����و��ت � �7	 أ��م آ�7	 ا���اة و������E F)ن آ�7	 ا��رة ��2وي ��D#<� آ�- 

7���Iت    �  
  . ���;6 ا*����و��ت ه� ا�K��0 ?�ز�2��L 6#ن و���;6 ا���اة ه� ا�K��0 رذر�Eرد- 

� #(ور :(د �� ا*����و��ت &�ل ا���اة FE ��2رات ��(دة أ�� ا����ذج - �� F2�;م ا��O�ذج ��ه� ��7رة #�0<�ه� آ����� 
 �
�0<�ه� ����	 �� ��اة �7E �7رة� F������	 إ����و�
	ا�' �   

� أQ<��اأن ا*����و��ت �
P � � �(ارات ��(دة �! ���ن '���	 &�ل ا���اة 
C�#-
�  .Rن ا�

� أن - �
�ة �2�1 ا�������� �ST ر ا��رات ��&(ة�UVر أ)D� 1nm= 10-9m    . 
   ا���0دل ا�� ���FC ��7رة -ب  

� Rن @��	 ا���اة ا���?< C��� آ 	آ! ا��رات ���0د� 	����	 ا�2���	  ا*����و�
	 ا���2<	 و������E F)ن @@ !��D�0دل و�� 	 
  .ا��رة ��0(�	  


�Dت   >U�  
  : إذن   Z=6 :(د إ����و��ت ذرة ا�����ن ه� -         

��	 ا�2���	 ا*����و�
	 � �W ا��رة ��2وي -  @ -6e  
��	 ��اة ه�W ا��رة ��2وي-  @ 6e   
��	 ذرة ا�����ن ��2وي-  @  0 �
C��� آ 	ن ا��رة ���0د�R .  
         - Fم ه�
����Rرة ا�� 	
��	 ا�2���	 ا*����و�@ 13e- إذن :  
    Z= 13 :(د إ����و��ت ه�W ا��رة ه� - 
��	 ه�W ا��رة ��2وي - @ 0�
C��� آ 	ن ا��رة ���0د�R .  
��	 ��اة ه�W ا��رة ��2وي - @ 13e.   

   اR#���ت-    2
   ��0#6-أ 
 �#Rا�Yإ����و�� أو أآ Z>2ت أو إآ�)DE ا��رات �� 	:��ن ه� :<�رة :� ذرة أو �].  
  أ#���ت ��?<	 وأ#���ت '��<	: اR#���ت ��:�ن  
  . اR#�ن ا����^ :� DE(ان ا��رات �<0[ ا*����و��ت أ#�ن ��?\- 
  . اR#�ن ا����^ :� إآ��2ب ا��رات �<0[ ا*����و��ت أ#�ن '��\- 


�S, ر�- اR#�ن-    2T أو   

� أي FE اRس :(د ا*����و��ت ا����Dدة  �
 ���- �a#�ن ���- ا��رة ا��F ��^ :� � و�`
6 إ�
, FE اR:17 و:17 ا�
  –أو:(د ا*����و��ت ا����2<	 ��<�:� �)@�رة + ��<�:� �)@�رة  
   d
>Uو� 	7Yأ�  

�م - ����Rذرة ا Al )D�Al?<� ر�-W  إ����و��ت FU0�E أ#��� ��3 #��� � أن � 3+.   
 - Z#�>ذرة ا�� S W-أ#��� '��<� ر� FU0�E �
  . -S2 #��� � أن ���2\ إ����و�
  .+Cu2 #��� � أن ��D( إ����و�
� FU0�E أ#��� ��?<� ر�-Cu W ذرة ا����س - 
  .-Cl #��� � أن ���2\ إ����و�� وا&(ا FU0�E أ#��� '��<� ر�-Cl W ذرة ا���7ر - 

��	 اR#�ن-    3@   
   	7Y�Rا �

� و���0ف :17 @���, إ��VfU �� ر�-W آ�� �<C��� آ 	�0د���ا��رة ا� P�: 17: 	�)0�� �
g ن�#Rا 	��@

 	
  :ا����
Cl- O2-  Fe2+  SO4  ر�- اR#�ن

2-  

,���@  -e  -2e  2e  -2e  



 

  
 


�Dت       >U�:  
1   -  17: )#)�260 ����ي ذرة ا��� �
  FU أ#�ن ا��(#( اا إ����و�� و#��� � أن ��D( إ����و�

   إ����و��ت ��FU0 أ#�ن ا��(#( ااا3أو     

  . أ&2\ @��	 ��اة ا��رة و@��	 ��اة آ! أ#�ن - 
  . أ&2\ @��	 ا�2���	 ا*����و�
	 ��7رة و@��	 ا�2���	 ا*����و�
	 ��! أ#�ن- 
  . أآ�\ ر�- آ! أ#�ن - 
  . أ&2\ @��	 آ! أ#�ن - 
   إ����و�� 17:18  #���ي -S2 إذا :7�Z أن اR#�ن -2
����, ا*����و�
	 و@��	 ��ا�,-' 	��  .أ&2\ @���, و@
7���Iت    �   
 - Fأي أن ��اة ا��رة ه�
S��k � �(E اة��أ�� ا� HDE د ا*����و��ت): FE � �: ^���ن ا��#Rا��رة وا �
  #�]17 ا*f�3ف �
�2 � ��اة اR#�ن ا����^ :� �  �.  
Al: ة وا&(ة أ#��� أ&�دي ا��رة �Y!  #2�1 اR#�ن ا����^ :� ذر-  3+  S2-- Cu2+- ن �� :(ة ذرات���ن ا��#R1 ا�و#2  
 � !Y� أ#��� ��0(د ا��رات 	U>��:SO4

  أوآ2]
� وأ#�ن 4 ذرات وا&(ة آ<�#Z و5 و #2�1 أ#�ن ا��<�#��ت و#���ن ��    -2
H3Oا� 
(رو�
�م  

+ .   
 ا��n2و�	 :� �D! ا��'�C! ا�0"<
	 و���  +Naأ#���ت ا�"�د#�م :  �Y!  �07\ اR#���ت دورا &
�#� K2? FE ا*��2ن-  
وأ#���ت ا����2
�م . ا*�Eاط FE ���و� � #nدي إ�1 ز#�دة �2<	 ا���ء FE ا�(م و��?( أ'�'�o7� FE ا��0Uم آ�7رور ا�"�د#�م  

Ca2+  	@�;إ�1 ا���2ح وه � 
E sD�دي ا�n#ن و��'Rم وا�O0ا� �#��� FV !3)� Fت  ا���D�;�ا� FE �'�'م و��?( أ�O0ا�  
 	
>
7�
	 آ��0(س وا�7�K و�(FE !3 ��آ
\ ا���#�ت ا����اء  +Fe2وأ#���ت ا��(#( اا . ا�Cا�Sاد ا���0[ ا�� FE )?�� Fا�� 

 � إ��DE 1 ا�(م  V sD�دي ا�n#م .و�#-�S�وأ#���ت ا�Mg2+  ر��Yب وا��>� ا��ي #�0<� أ&( �����ت اR:"�ب و#�?( FE ا�

 � إ� E sD�دي ا�n#و 	E�[1ا� d7Dرق وا�Rء وا�
 .ا�0
 -  � 

- ا��
�W ا��0(�
	 �)&��اC � �2\ آ<
�ة �� اR#���ت ا��0(�
	 وا��F ���ن �7[2	 7:���   

  
                                                                                                                                                            

��( :��ري. ذ                                                                             �  
  

 
 


