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 :العناصر

 .ميكن تفكيكها إىل ما هو أبسط منها بالطرق الكيميائية والفيزيائية مادة ال:  العنصر

 تعترب العناصر مواد نقية ألنها حتتوي على نوع واحد من الذرات

 حمددة ةوفيزيائيكيميائية  صخصائمادة مكونة من عنصر واحد أو مركب واحد هلا :  املادة النقية

 :خصائص العناصر

 ميكن التمييز بني العناصر باستخدام خصائصها 

 ة متيزه عن باقي العناصريلكل عنصر خصائص كيميائية  وفيزيائ 

  البد أن يكون هناك اختالف يف البعض اآلخر اخلصائصحتى وإن اشرتك عنصران يف بعض 

  احلرارة العادية ط خاصية مشرتكة اهليليوم  و الكريبتون غازات يف درجة" 

  يطري يف اهلواء أما عند ملء بالون بالكريبتون فإنه يسقط ألن  فإنه باهلليومكثافة اهليليوم أقل من كثافة اهلواء لذلك عند ملء بالون

 "خاصية غري مشرتكة " كثافة الكريبتون أكرب من كثافة اهلواء 

 :حتديد هوية العناصر باستخدام خواصها

 "خواص مشرتكة " لكوبالت واحلديد والنيكل عناصر فلزية ومعادن ا

 الفيزيائية األخرى مثل  اخلصائصلكن مبقارنة بعض 

 "خواص غري مشرتكة "  نالحظالكثافة   –درجة االنصهار 

 "خواص غري مشرتكة " مع األكسجني  لالتفاعمثال يف  نالحظ :: الكيميائية   اخلصائصوأيضا مبقارنة 

 : اخلصائصتصنيف العناصر حبسب 

 الكيميائية والفيزيائية اخلصائصال يوجد عنصران متشابهان بكل 

 "تصنيف العناصر " املشرتكة يف تقسيم العناصر  اخلصائصلكن ميكن استخدام بعض 

  تقسم العناصر إىل: مثاًل 

 والرصاص وااللومنيوم والذهب والزئبقعناصر ذات ملعان وموصلة جيدة للحرارة والكهرباء مثل احلديد  : فلزات (1

 "خواص مشرتكة " توصيل احلارة والكهرباء   –اللمعان 

 والفسفورواهليليوم والنيرتوجني  األكسجنيمثل  التوصيل للحرارة والكهرباء رديئةعناصر  : الفلزات (2

 "خواص مشرتكة " موصلة رديئة للحرارة والكهرباء 

 مثل السيليكون والبورون خواص الفلزات وبعض خواص الالفلزاتعناصر هلا بعض  : الفلزات أشباه (3

 

 تشابه عناصر النوع الواحد

 الفلزات تشرتك يف خواص مثل 

 ميكن طرقها لتصبح صفائح   األلومنيوم:  قابلية الطرق (1

 ميكن سحبها لتصبح أسالك    النحاس:  قابلية السحب (2

 التوصيل للحرارة والكهرباء (3

 يف خواص مثلفلزات أيضا تشرتك الال 

 باهتة اللون (1

 رديئة التوصيل للحرارة والكهرباء (2

 غري قابلة للطرق" هشة  (3

  أشباه الفلزات وتسمى أنصاف املوصالت 

 وهلا بعض خصائص الفلزات وبعض خصائص الالفلزات

 منها ما هو ذو ملعان ومنها ما ليس المع 

 منها ما له خاصية الطرق ومنها ما له خاصية السحب
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 :املركبات
 من السهل حدوث التغريات الكيميائية على معظم العناصر

 ها مشرتكة مع عناصر أخرى مكونة ما يسمى باملركباتنالحظلذلك من النادر وجود العناصر مبفردها يف الطبيعة ولكن 

 عنصرين أو أكثر تربط بينها روابط كيميائية ذراتمادة مكونة من :  املركب

 : مثال 

 يعطينا مركب جديد متاما خيتلف تركيبه عن العناصر اليت تفاعلت لتنتجه األكسجنيسيوم مع تفاعل املغن (1

 ملح الطعام مكون من الكلور والصوديوم (2

 وأكسجنياملاء مكون من هيدروجني  (3

 والكربون األكسجنيثاني أكسيد الكربون مكون من  (4

 كربونات الصوديوم اهليدروجينية تتكون من الكربون والصوديوم واهليدروجني (5
 

 :نسب العناصر يف املركب

 تكون نسب العناصر املكونة ملادة ما ثابتة مهما اختلفت كمية املادة

 8:  1  } أكسجني  8g: هيدروجني  1g {إىل اهليدروجني املكونان للماء هي  األكسجنيفمثال نسبة كتلة 

 يكون هذا املركب ماءال  8:  1عندما يتكون مركب ما من األكسجني واهليدروجني وتكون النسبة غري 

 

 :خصائص املركبات

 للمركبات خصائصها املميزة هلا كما العناصر متاما

 فلها خصائص فيزيائية مثل درجة االنصهار والكثافة واللون

" ور احد مكونات الطبش" وهلا خصائصها الكيميائية املميزة وتعتمد على التفاعالت املمكنة للمركب  فمثال تتفاعل كربونات الكالسيوم 

 .عندما يتعرض للضوء" ماء األكسجني " ويتفاعل فوق أكسيد اهليدروجني  األمحاضمع 

 :الفرق بني خصائص املركب وخصائص العناصر املكونة له

 يتكون من( كلوريد الصوديوم ) ملح الطعام 

 عند وضعه يف املاء حيدث انفجار: الصوديوم  (1

 غاز سام: الكلور  (2

 الطعام الذي نستخدمه يف األكل وال يسبب أي أذى لكن عند احتادهما يعطيان ملح

 

 تفكيك املركبات إىل مركبات أبسط منها

 ميكن تفكيك بعض املركبات إىل عناصرها عرب طرق فصل كيميائية والبعض اآلخر يتفكك إىل مركبات أبسط وال يتفكك إىل عناصره األساسية

يتفكك عند فتح غطاء علبة املشروب إىل ثاني أكسيد الكربون و املاء وميكن بعد ذلك محض الكربونيك املستخدم يف تصنيع املشروبات الغازية 

 تفكيك ثاني أكسيد الكربون واملاء إىل العناصر األساسية وهي األكسجني واهليدروجني والكربون عرب تغريات كيميائية

 

 :طرق تفكيك املركبات

 ميائيالوسيلة الوحيدة لتفكيك مركب كيميائي هي التغري الكي

 غالبا تلزم طاقة إلمتام هذا التغري لذلك توجد طرقتان لتفكيك املركبات الكيميائية

 يفكك أكسيد الزئبق لعناصره األساسية وهي الزئبق واألكسجني التسخني (1

 يفكك املاء إىل عناصره األساسية وهي األكسجني واهليدروجني التحليل الكهربي (2
 

 املركبات من حولك

  "حتى أنت نفسك  –الثياب  –األدوات  –املاء  –اهلواء " تكون من مركبات يوجد حولنا ي كل ما

 :املركبات يف الصناعة

 يف الغالب تتم معاجلة املركبات املوجودة يف الطبيعة الستخدامها إلنتاج مركبات صناعية مفيدة مثل

 األلومنيوم املستخدم يف صناعة الطائرات ُيحضر بتفكيك ُأكسيد األلومنيوم (1

 األمونيا املستخدمة كسماد حتضر باحتاد عنصرين هما اهليدروجني والنيرتوجني (2
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 املركبات يف الطبيعة

 من النيرتوجني األساسمن املركبات املهمة للكائنات احلية عموما هي الربوتينات والربوتني يتكون يف 

 اع من البكترييا اليت تساعد النبات على ذلكمن الرتبة أو باستخدام بعض أنو باستخالصهحيصل النبات على النيرتوجني إما  -

 حيصل احليوان على الربوتني بأكل النباتات -

 حيصل اإلنسان على الربوتني بأكل النباتات واحليوانات -

النباتات  تنتج النباتات الكربوهيدرات باستخدام ثاني ُأكسيد الكربون الناتج من عملية التنفس لدى احليوانات وعندما يأكل اإلنسان أو احليوان

 يقوم بتحويل الكربوهيدرات إىل طاقة عن طريق عمليات كيميائية تتم داخل اجلسم

 

 املخاليط

 خصائص املخاليط

  جمموعة من مادتني أو أكثر مل تتحد كيميائيا  :اخلليط

 كل مادة يف اخلليط حتتفظ برتكيبها الكيميائي

 هناك خماليط ميكنك متييز مكوناتها كالبيتزا

 وغريها مواملغنيسيومتييز مكوناتها كاملاء املاحل حيث هناك أمالح كثرية ذائبة منها أمالح الصوديوم والبوتاسيوم  تستطيعوخماليط ال 

 :فصل املخاليط بطرق فيزيائية 

 ميكنك اختيار أي صنف من مكونات البيتزا والتقاطه منها دون أن تتغري هويته أو تتغري هوية باقي املكونات

 بالنسبة للماء املاحل البد من التسخني لفصل امللح عن باقي املكونات لكن

 

 :تقنيات مألوفة لفصل املخاليط فيزيائيا 

 "تستخدم لفصل مكونات النفط اخلام " عملية تعتمد على اختالف درجة غليان املكونات  : التقطري

 للمغناطيس كاحلديد والبعض اآلخر ال ينجذب للمغناطيس كاأللومنيوم  االجنذاببعض العناصر هلا خاصية  :للمغناطيس االجنذاب

ميكن استخدام هذه اخلاصية لفصل " املكونات األكثر كثافة تستقر يف القاع بينما تطفوا املكونات األعلى كثافة على السطح  : الطرد املركزي

 "مكونات الدم 

 ا بسكب احمللول عرب ورقة ترشيح فيمر السائل وال متر املواد غري الذائبةبعض املواد ال تذوب يف السوائل ميكن فصله : الرتشيح

 

  مقارنة بني املركبات واملخاليط

 املركبات املخاليط 

 عناصر معا االثنانعناصر أو مركبات أو  الرتكيب

 تفقد املكونات خصائصها األصلية األصليةحيتفظ كل مكون خبصائصه  اخلصائص األصلية

 بالوسائل الكيميائية بالوسائل الفيزيائية الفصل

 نسب كتل املكونات ثابتة يف املركب الواحد تاملكوناأي نسب بني كتل  نسب املكونات

 
 

 :نسب املكونات يف اخلليط 

 على العكس من املركبات ميكن للمخاليط أن تتغري نسب املكونات الداخلة يف تركيبها

 (عديم اللون ) و الكوارتز , ( أسود ) امليكا , ( أمحر وردي ) يتكون خبلط ثالثة مركبات هي الفلدسبار فمثال اجلرانيت هو عبارة عن خملوط 

 للجرانيت ثالث ألوان خمتلفة 

 األسود و حيتوي على كمية أكرب من امليكا (1

 األمحر و حيتوي على كمية أكرب من الفلدسبار (2

 األبيض وحيتوي على كمية أكرب من الكوارتز (3
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 ليلاحملا

 خليط متجانس مكون من مادتني أو أكثر موزعة بشكل منتظم فيما بينها:  احمللول

 أن احمللول له اخلصائص نفسها يف أي جزء منه نالحظبسبب جتانس مكونات احمللول 

 العملية اليت تتوزع خالهلا جسيمات املواد وتنتشر يف كل مكان من اخلليط:  الذوبان

 املادة اليت ُتذاب:  املذاب

 اإلذابةاملادة اليت تتم فيها :  املذيب

 املاء: املذيب                    امللح: املذاب                  املاء املاحل: مثال 

 عندما يتكون احمللول من سائلني أو غازين يكون املذيب هو املادة األكرب

 إذا مل يذوب املذاب يف املذيب يتكون خليط وال يتكون حملول

 ليس بالضرورة أن يكون احمللول بني سائل وصلب ولكن ممكن أن يتكون احمللول بني كل حاالت املادة : احملاليلأمثلة على 

 

   حاالت خمتلفة للمحاليل 

 املكونات مثال احلالة م

 األكسجني يف النيرتوجني اهلواء اجلاف غاز يف غاز 1

 املاءثاني أكسيد الكربون يف  املشروبات الغازية غاز يف سائل 2

 خبار املاء يف اهلواء اهلواء الرطب سائل يف غاز 3

 الكحول يف املاء مضاد التجمد سائل يف سائل 4

 امللح يف املاء املاء املاحل صلب يف سائل 5

 يف النحاس نيرصاخلا سبيكة النحاس األصفر صلب يف صلب 6

 

 :اجلسيمات يف احملاليل

متناهية الصغر حبيث ال نستطيع متييزها ويف أغلب األحيان نشعر و كأن ال شيء يف املذاب وعند مرور الضوء خالل يف احملاليل تكون جسيمات املذاب 

 حملول بهذا الشكل مير دون أي عائق

 أنها تشتته نالحظأما يف حالة اخلليط تكون جسيمات املذاب كبرية حبيث نستطيع يف الغالب متييزها ويف هذه احلالة عند مرور الضوء من خالهلا 

 مقدار مادة معينة يف كمية حمددة من خليط أو حملول أو مواد خام: تركيز احملاليل

 

ويعرب عن الرتكيز بـ                                                                             نستخدم القانون

 

  
 

 

 ُيقال للمحلول مركزا إذا كانت كمية املذاب فيه كبرية و ُيقال للمحلول خمففا إذا كانت كمية املذاب فيه قليلة

 

 :قابلية الذوبان

القصوى اليت ميكن إذابتها يف ال يستمر ذوبان املواد مع إضافة املذاب للمذيب لألبد ولكن يتوقف الذوبان عند حد معني و لكي نتعرف على الكمية 

 حملول جيب أن نتعرف على قابلية ذوبان املادة

 قالية مادة أن تذوب يف مادة أخرى عند درجة احلرارة نفسها والضغط نفسه:  قابلية الذوبان

 جة احلرارةدر زيادةقابليتها للذوبان مع  تزدادأن قابلية الذوبان تعتمد على درجة احلرارة فمعظم املواد  نالحظمن هنا 

 :قابلية ذوبان الغازات يف السوائل

 على العكس من املواد الصلبة املذابة يف السوائل تقل قابلية ذوبان الغازات يف السوائل مع رفع درجة احلرارة

 قابلية الغاز للتحرر من السائل تزدادحيث أنه برفع درجة احلرارة  

 

  نستخدملزيادة سرعة ذوبان األجسام الصلبة يف السوائل 

 جيعل جسيمات املذاب تنفصل عن بعضها بسرعة وتنتشر يف املذيب:  (اخللط)الرج  (1

 تكتسب اجلسيمات طاقة فتتحرك بسرعة أكرب فتنفصل عن بعضها بسرعة:  التسخني (2

 مساحة السطح املعرضة للمذيب ددازبسحق املذاب ت:  السحق (3

 =الرتكيز 
 باجلرام كتلة املذاب

 حجم املذيب املليلرت
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 :املعلقات

 الغاز كبرية لدرجة أنها ترتسب بعد فرتة نطلق على هذا اخلليط معلق عندما تكون اجلسيمات املوجودة داخل السائل أو

  خليط تتوزع فيه جسيمات مادة ما بانتظام متفاوت داخل غاز أو سائل:  املعلق

 له املكونةتكون الرؤيا عرب املعلق صعبة ويتشتت الضوء من خالله بسبب ِكرب حجم اجلزيئات 

 ورقة ترشيح ألن السائل أو الغاز مير واملادة املعلقة ال مترميكن فصل مكونات املعلق بتمريرها عرب 

 الغرويات
 :املخاليط اليت هلا خصائص بني احملاليل واملعلقات يطلق عليها الغرويات وُتعرف على أنها

 سائل أو صلب أو غازخليط مكون من جسيمات دقيقة متوسطة القياس بني حجوم جسيمات املذاب يف احملاليل واملعلقات وتكون معلقة يف جسم 

 ال تكون اجلسيمات ثقيلة فترتسب وال دقيقة جدا فتذوب متاما

 حجم جسيمات الغروي يعطيها خاصية تشتيت الضوء مثل املعلق

 ال ميكن فصل مكونات الغروي عن طريق الرتشيح ألن جسيماته تكون دقيقة جدا ومتر عرب ورق الرتشيح

 

 حاالت خمتلفة للغرويات

 مثال احلالة م

 الزبد -اجلنب  سائل يف صلب 1

 القشدة املخفوقة -معجون احلالقة غاز يف سائل 2

 الغيوم -الضباب  سائل يف غاز 3

 املايونيز -احلليب  سائل يف سائل 4

 الطني صلب يف سائل 5

 الدخان صلب يف غاز 6

 

 

 

 الذرة

 املكونة هلذا اجلسيمأصغر ما ميكن احلصول عليه بعد تفتيت جسيم ما هو الذرات 

 أصغر جسيم يتكون منه العنصر وحيافظ على خصائص هذا العنصر:  الذرة

 مكونات الذرة

   :تتكون الذرة من

 منطقة ذات كثافة عالية تتواجد يف مركز الذرة وحتتوي على الربوتونات النيوترونات: النواة (1

a) جسيمات حتمل شحنة كهربائية موجبة وموجودة داخل نواة الذرة:  الربوتونات 

b) جسيمات ال حتمل شحنة كهربائية وموجودة داخل نواة الذرة:  النيوترونات 

 

 

  "وحدة كتلة ذرية "    amu 1تشكل كتلة النيوترونات والربوتونات الكتل األثقل يف الذرة وتساوي كتلة كل منهما 

 يءدة للكتلة تستخدم يف وصف كتلة الذرة أو اجلزوح: وحدة الكتل الذرية 

 جسيمات حتمل شحنة سالبة وتوجد خارج النواة:  االلكرتونات (2

 

 السحابة االلكرتونيةاملنطقة اليت تتواجد فيها االلكرتونات حول النواة تسمى 

 اإللكرتونمرة ضعف كتلة  1800صغرية جدا باملقارنة مع كتلة الربوتونات والنيوترونات حيث تبلغ كتلة الربوتون حوالي  اإللكرتونكتلة 

 للربوتونات وااللكرتونات شحنات متعاكسة ويكون عدد الربوتونات يف أي ذرة مساويا لعدد االلكرتونات لذلك تكون الذرة متعادلة كهربيا
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 فيها شحنة الذرة غري متعادلةهناك حاالت خاصة تكون 

 فتكون الذرة أيونا موجبايقل عدد الشحنات السالبة عن الشحنات املوجبة :  إذا فقدت الذرة إلكرتون (1

 فتكون الذرة أيونا سالباعدد الشحنات السالبة عن الشحنات املوجبة  يزداد:  إلكرتونإذا اكتسبت الذرة  (2

 
 

 

 

 

 

 

 :اختالف ذرات العناصر

 املوجودة يف الطبيعة تتكون من ذرات ختتلف ذرات العناصر عن بعضها البعض يف عدد الربوتونات والنيوترونات وااللكرتونات كل العناصر

 تتكون أبسط الذرات وهي ذرة اهليدروجني من بروتون واحد داخل النواة وإلكرتون واحد يف السحابة االلكرتونية خارج النواة

داخل النواة مع الربوتونني ويوجد  نينيوترونتكون من بروتونني داخل النواة ولتقليل التنافر بني الربوتونني املوجبني يوجد الذرة التالية بعد اهليدروجني ت

 يف السحابة االلكرتونية خارج النواة إلكرتونني

 الكرتونات 6نيوترونات  و  6بروتونات و  6ميكن بناء باقي العناصر مثل الكربون الذي حيتوي على  األسلوببنفس 

 الكرتونات 8نيوترونات  و  9بروتونات و  8وميكن أيضا بناء ذرة األكسجني من 

 الكرتونات 79نيوترونات  و  118بروتونات و  79وكذلك ميكن أيضا بناء ذرة الذهب من 

لذرات عن طريق عدد الربوتونات املوجودة يف من الواضح أن كل ذرة ختتلف عن األخرى يف عدد الربوتونات وااللكرتونات لذلك ميكن التمييز بني هذه ا

 أنويتها

 لعدد الربوتونات املوجودة يف نواة الذرة تسمية حمددة هي العدد الذري

  عدد الربوتونات املوجودة يف نواة ذرة العنصر:  الذريالعدد 

 1يوجد يف نواة ذرة اهليدروجني بروتون واحد لذلك فإن العدد الذري للهيدروجني هو 

 8بروتونات لذلك فإن العدد الذري لألكسجني هو  8نواة ذرة األكسجني  يوجد يف

 79بروتونا لذلك فإن العدد الذري للذهب هو  97يوجد يف نواة ذرة الذهب 

 الكتلي للنيرتونات ويكون حاصل مجع أعداد الربوتونات والنيوترونات مساويا ملا يسمى العدد باإلضافةميكن مالحظة وجود الربوتونات يف النواة 

 حاصل مجع أعداد الربوتونات والنيوترونات يف نواة الذرة:  العدد الكتلي 

 ونات يف حساب العدد الكتلي ألن كتلتها ضئيلة جدا وميكن إهماهلارتال تدخل اإللك

 النظائر

 وهذه الذرة تكون اهليدروجني1أن الذرة السفلى حتتوي يف نواتها على بروتون وحيد لذلك يكون عددها الذري  نالحظيف الشكل املقابل 

 ولكن هذه الذرة حتتوي أيضا على نيرتون يف النواة مع الربوتون وهذا ما مل نعهده مع ذرة اهليدروجني

  ذرة اهليدروجني يف هذه احلالة تكون أكثر يف الكتلة وتسمى نظري اهليدروجني

   عدد النيوتروناتذرات للعنصر نفسه تتساوى يف عدد الربوتونات وختتلف يف : النظائر

 خصائص النظائر

 الكيميائية والفيزيائية اخلصائصتشرتك النظائر غالبا يف معظم 

 عديم اللون والرائحة -فمثال نظائر األكسجني تشرتك يف اخلصائص الفيزيائية مثل غازات 

 الكيميائية مثل تتحد مع املادة عند حرقها اخلصائصوتشرتك يف 

 باإلضافةنظائر تسمى النظائر املشعة تنحل تلقائيا مبرور الزمن منتجة جسيمات مشعة  كبينها فهنااخلصائص فيما  بعض النظائر ختتلف متاما يف

 إىل طاقة وتكون هذه النظائر غري مستقرة

 :كيف منيز نظري من آخر

 عدده الكتلي اخلاص به فمثال البورون له نظريان بالطبع خيتلف النظري عن اآلخر يف عدد النيوترونات املوجودة بالنواة يف هذه احلالة يكون لكل نظري

 10وعدده الكتلي  5فيكون عدده الذري  5وعدد النيوترونات فيه  5عدد الربوتونات فيه  األولالنظري  (1

 11وعدده الكتلي  5فيكون عدده الذري  6وعدد النيوترونات فيه  5النظري الثاني عدد الربوتونات فيه  (2

 تسمية النظائر
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 نظري لعنصر ما نكتب اسم العنصر متبوعا بواصلة ثم العدد الكتلي اخلاص بهذا النظريلكتابة اسم 

 هو نظري اهليدروجني الذي يف نواته بروتون واحد ونيوترون واحد 2-فمثال اهليدروجني

 هو نظري اهليدروجني الذي يف نواته بروتون واحد وال يوجد يف نواته نيوترونات 1-اهليدروجني

 12هو نظري الكربون الذي عدده الكتلي  12-الكربون

 

 حساب كتلة العنصر
 رفقا معها عددها الذري وعددها الكتلينرى أنه يف اجلدول الدوري تكتب العناصر ويكون م

 توجد العناصر يف الطبيعة على صورة خليط من النظائر املمكنة هلذه العناصر -

 مهما اختلفت النظائر فإن العدد الذري يبقى ثابتا لذرات العنصر نفسه -

 باختالف النظائر خيتلف العدد الكتلي -

 العنصر يف اجلدول الدوريلذلك كان جيب اختيار العدد الكتلي الذي سيكتب مع  -

 الكتلة للذلك اتفق العلماء على اختيار معد -

 تنظيم العناصر
 مع زيادة أعداد اعناصر املكتشفة كان البد من تنظيمهايف أمناط تساعد العلماء على دراستها وفهم سلوكها الكيميائي والفيزيائي

 حماولة مندليف: 

  حمدد ووجد أن صفات العناصرمجع مندليف العناصر وحاول ترتيبها يف منط 

 .تتكرر دوريا إذا رتبنا العناصر حبسب الزيادة يف كتلتها الذرية 

 تكرار خصائص األشياء واألحداث بانتظام:  الدوري 

  أيام األسبوع يتكرر اليوم بعد سبعة أيام لذلك أيام األسبوع دورية: مثال 

  كانت هناك فراغات يف جدول مندليف الدوريبسبب دورية خواص العناصر وعدم اكتشاف باقي العناصر 

 وكانت توفعات مندليف إىل حد بعيد سليمة توقع مندليف خصائص العناصر اليت ستمأل هذه الفراغات عند اكتشافها 

  سنة وكانت خواصه مقاربة ملا استنتجه مندليف 17اجلريمانيوم اكتشف بعد : مثال 

 ب وكان هذا العيب األساسي يف جدول مندليف الدوريكانت هناك بعد العناصر ال تشغل احليز املناس 

  حماولة موزلي: 

  بعد اكتشاف الربوتونات حاول العامل موزلي ترتيب العناصر حسب عددها الذري والحظ أن العناصر اليت مل تكن يف مكانها املناسب يف جدول

 مندليف أصبحت يف مكانها املناسب

  القانون الدوريبعد ترتيب العناصر وجد أن ترتيبها يتبع 

 تتغري خصائص العناصر دوريا وفقا لتزايد العدد الذري:  القانون الدوري 

 :أصناف العناصر يف اجلدول الدوري

 تصنف العناصر يف اجلدول الدوري إىل

 : الفلزات  (1

 تقع على يسار اخلط املتعرج  قابلة للطرق والسحب وذات ملعان 

  سائل  –معظمها صلبة عدا الزئبق-   جيدة للحرارة والكهرباءموصلة 

 :الالفلزات  (2

 تقع على ميني اخلط املتعرج  للطرق وال للسحب و ليست ذات ملعان ةغري قابل 

 معظمها مواد غازية  توصل احلرارة و ال الكهرباء ال 

 :أشباه الفلزات  (3

 حماذية للخط املتعرج  هلا بعض خواص الفلزات وبعض خواص الالفلزات 

 تسمى أنصاف املوصالت  

 

 

  

 :مثال

-النحاس يوجد يف الطبيعة يف صورة نظريين هما النحاس

احسب  %31بنسبة   65-والنحاس %69بنسبة  63

 معدل الكتلة الذرية 

=   
  

   
 31X

  

   
    = 63.6 amu 
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 دالالت رموز اجلدول الدوري

 كل مربع يف اجلدول حيتوي على اسم عنصر ورمزه الكيميائي وعدده الذري وكتلته الذرية 

 مسيت بعض العناصر على أمساء علماء كاملندليفيوم وبعضها على أمساء بلدان كالبولونيوم 

 يتكون الرمز من حرف واحد أو حرفني يكون أوهلما كبري 

 من ثالثة أحرف مؤقتةمساء بعض العناصر هلا أ 
 

 يطلق على كل صف من اليسار لليمني اسم الدورة 

 صف أفقي من العناصر يف اجلدول الدوري:  الدورة 

 تتغري اخلصائص بانتظام عندما نتنقل بني عناصر الدورة الواحدة تدرجييا 
 

 عمود من العناصر يف اجلدول الدوري:  اجملموعة 

  اخلصائصتتشابه عناصر العمود الواحد يف 

 يطلق عليها أيضا اسم عائلة 
 

 

 

 جتميع العناصر

 يطلق على جمموعات اجلدول الدوري اسم العائالت
 باجلدول الدوري إىل حد بعيد" اجملموعات " تتشابه باملثل خصائص العناصر املكونة للعائالت 

 وخصوصا يف خصائصها الكيميائية حني تتفاعل مع مواد كيميائية أخرى 

رالعنصر الذي يستطيع أن يتحد مع آخ: املتفاعل
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 جمموعات اجلدول الدوري الطويل

 الفلزات

 

 ذيل اجلدول الدوري (12)إىل ( 3)اجملموعات من  اجملموعة الثانية اجملموعة األوىل

م
س

ال
ا

 

 الفلزات االنتقالية الفلزات القلوية األرضية الفلزات القلوية

 الصف الثاني الصف األول

 األكتنيدات الالنثنيدات

ة
ز
ي
م

مل
 ا
ص

ئ
صا

خل
ا

 

 أكثر الفلزات نشاطًا* 

عادة حتت الزيت حتى ال لذلك حتفظ 

 تتفاعل مع مكونات اهلواء

 ميكن قطعها بسكني –طرية * 

 أقل تفاعال من الفلزات القلوية* 

 أكرب يف الكثافة* 

 اللون فضي* 

 أقل تفاعال من الفلزات القلوية والقلوية األرضية* 

 موصلة جيدة جدا للحرارة والكهرباء* 

 تلي عنصر الالنثيوم* 

 ذات ملعان* 

 نشطة كيميائيا* 

 تلي عنصر األكتنيوم* 

 مجيعها غري مستقرة حيث تصدر أشعة نووية* 

 ميكن لذراتها التحول لذرات عناصر أخرى* 

ت
ما

دا
خ

ت
س

ال
ا

 

 الصوديوم يدخل يف تركيب ملح الطعام* 

بروميد البوتاسيوم يستخدم يف التصوير * 

 الفوتوغرايف

مواد ُيضاف املغنسيوم إىل فلزات أخرى إلنتاج * 

 خفيفة تستخدم يف صنع الطائرات

 الكالسيوم موجود بالعظام واألسنان* 

 الذهب يف صنع احللي* 

 الزئبق يف صنع مقياس احلرارة

 التيتانيوم قي صنع األطراف الصناعية* 

 الفوالذتستخدم يف صناعة * 

يستخدم اليوروبيوم يف صنع * 

 الشاشات امللونة

 يف إنتاج الطاقة النووية* 

معظمها ينتج يف املختربات مثل األمريكيوم ويستخدم * 

 ككاشف للدخان

 

 جمموعات اجلدول الدوري الطويل

 الالفلزات جمموعات أشباه الفلزات 

 (18)اجملموعة  (17)اجملموعة  (16)اجملموعة  (15)اجملموعة  (14)اجملموعة  (13)اجملموعة  
 اهليدروجني

 الغازات النبيلة اهلالوجينات جمموعة األكسجني جمموعة النيرتوجني جمموعة الكربون جمموعة البورون االسم

ة
ز
ي
م

مل
 ا
ص

ئ
صا

خل
ا

 

 تتفاعل مع اهلواء بسرعة* 

تتكون طبقة من األكسيد على * 

سطح األلومنيوم حتول دون تأكسد 

 باقي العنصر

من أكثر عناصر القشرة  األلومنيوم* 

 األرضية وفرة

يدخل الكربون يف تكوين الربوتينات * 

الكربوهيدرات املهمة حلياة  والدهون و

 اتالكائن

يوجد الكربون يف شكل عنصر يف * 

 املاس واجلرافيت والسناج

 %80يشكل النيرتوجني * 

 من اهلواء

 النيرتوجني غري نشط عادة

 الفوسفور نشط كيميائيا* 

األكسجني عنصر مهم * 

 للتنفس

األكسجني عنصر يساعد على * 

 االشتعال

 شديدة النشاط* 

تفاعلها مع الفلزات ينتج * 

 أمالح

الربوم  –صلب اليود * 

 الكلور غاز –سائل 

 خاملة ال تتفاعل بسهولة*

موجودة يف الغالف اجلوي 

 بكميات قليلة

 

ال تتطابق خصائصه مع أي جمموعة 

 لذلك وضع معزواًل

يشبه الالفلزات يف كثري من 

 اخلصائص

 العنصر األكثر وفرة يف الكون* 

ت
ما

دا
خ

ت
س

ال
ا

 

يستخدم يف صنع  األلومنيوم* 

الطائرات وبعض أجزاء السيارات 

 والورق

السيليكون )تستخدم أشباه الفلزات * 

 يف صنع احلاسبات( واجلريمانيوم 

يستخدم الفوسفور يف * 

 صناعة أعواد الثقاب

يستخدم الكربيت يف صنع * 

محض الكربيتيك الذي 

يستخدم على نطاق واسع يف 

 الصناعة

الكلور واليود يستخدمان 

 طهراتكم

يستخدم الكلور يف * 

 معاجلة املياه

 تستخدم يف صنع املصابيح* 

اهليليوم يستخدم يف * 

بالونات الطقس بسبب 

 كثافته املنخفضة

 يوجد يف النجوم بكثرة

حيرتق منتجا طاقة كبرية لذلك * 

 يستخدم يف صنع وقود الصواريخ
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 نة الكهربائية والكهرباء الساكنةالشح
 هما النواة واإللكرتونات أساسينيذرات تتكون من مكونني ال تتكون كل املواد من ذرات و

  تتكون النواة من الربوتونات والنيوترونات

 الربوتونات واإللكرتونات هما اللذان حيددان الشحنة حيث أن شحنة الربوتون موجبة وشحنة اإللكرتون سالبة

 :قانون الشحنات الكهربائية

 الشحنات املتشابهة تتنافر والشحنات املختلفة تتجاذب

 هلذا تبقى اإللكرتونات يف الذرة حيث أنها ختتلف يف الشحنة عن الربوتونات هلذا حيدث بينهم جتاذب ُيبقي على اإللكرتونات بالذرة

 هربي على جسم مشحونقوة التجاذب والتنافر اليت يؤثر بها جمال ك: القوه الكهربائية

 (جتاذب أو تنافر ) املنطقة احمليطة بأي جسم مشحون وخيضع فيها أي جسم مشحون أخر لقوة كهربائية :  اجملال الكهربي

 شحن األجسام

 الذرات يف حالتها العادية متعادلة كهربيا حيث أن عدد الربوتونات املوجبة يساوي عدد اإللكرتونات السالبة

 إللكرتون وحتوهلا أليون سالب أو فقدانها إللكرتون وحتوهلا أليون موجب اكتسابهالكن تكون للذرة شحنة يف حالة 

 

  ميكن أن ُيشحن اجلسم عن طريق

 احلث التوصيل الدلك 

 التعريف

ُتنتزع اإللكرتونات من جسم 

 وتنتقل إىل جسم آخر

ما تنتقل اإللكرتونات من جسم مشحون دعن

 عن طريق التماس املباشرجلسم آخر 

عندما ُيعاد ترتيب شحنات جسم غري مشحون 

 بدون أن حيدث متاس مباشر مع جسم مشحون

 مثال

عند تدليك مسطرة بقطعة قماش 

تنتقل اإللكرتونات من إحداهما 

وتتحول أليون موجب وتنتقل 

 لألخرى وتتحول أليون موجب

عندما تالمس ساق زجاجية مشحونة بشحنة 

من الفلز تنتقل اإللكرتونات  موجبة قطعة

من الفلز للساق الزجاجية بذلك تصبح قطعة 

 الفلز موجبة الشحنة

عند وضع جسم فلزي بالقرب من جسم مشحون 

بشحنة موجبة تتحرك الشحنات السالبة يف اجلهة 

املقابلة للجسم املشحون وتتحرك الشحنات املوجبة 

 بفعل التنافر يف االجتاه اآلخر

 

 جسم ال نستحدث شحنات جديدة ولكن ببساطة ننقل الشحنات من جسم إىل آخرعند شحن أي 

 تبقى أعداد الربوتونات والنيوترونات يف األجسام ثابتة ولكن تتحرك اإللكرتونات من ذرة إىل ُأخرى وتنتج مناطق خمتلفة الشحنة

 الشحنة ال ُتفتى وال تستحدث لذلك الشحنة حمفوظة

 الكشف عن الشحنات الكهربائية

 للكشف عن الشحنات الكهربائية" اإللكرتوسكوب"يستخدم جهاز الكشاف الكهربائي 

 ويتكون اجلهاز كما بالرسم املقابل 

 عند مالمسة جسم مشحون للقرص تنتقل الشحنة بالتوصيل للقرص فتنتقل عرب الساق إىل الورقتان الفلزيتان

 ومب أن يف هذه احلالة تكون للورقتان نفس الشحنة فتتنافران

 حنة ولكن ال يستطيع حتديد أهي موجبة أو سالبةشيستطيع اجلهاز الكشف عن ال

 الشحنات الكهربائية املتحركة

 هربية داخل األجسام بنسب متفاوتةتتحرك الشحنة الك

 خالهلا إىلُتصنف املواد حسب انتقال الشحنة 

 عوازل موصالت 

 مادة ال ميكن للشحنات التنقل خالهلا بسهولة مادة ميكن للشحنات التنقل خالهلا بسهولة التعريف

 عدم حرية اإللكرتونات حيث تكون مرتبطة بشدة مع النواة وجود الكثري من اإللكرتونات احلرة السبب

 واملطاط واخلشب وغريهاكل الالفلزات مع البالستيك  كل الفلزات مثال

 

 على جسم ما الساكنةهي الشحنة الكهربائية :  الكهرباء الساكنة

عند دلك بالون بالشعر يكتسب البالون شحنة ويكتسب الشعر شحنة خمالفة هذه الشحنات ال تتحرك لذلك فهي نوع من الكهرباء 

 وحيدث التجاذب نتيجة اختالف الشحنات الساكنة

 دورق زجاجي

 ساق فلزية

 سدادة من الفلني

 ورقتان فلزيتان
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 التفريغ الكهربائي

 هو فقدان الكهرباء الساكنة املخزونة على جسم ما

إىل جسمك نتيجة االحتكاك و عندما متسك مبقبض الباب تنتقل هذه الشحنات " كهرباء ساكنة" عندما تسري على سجادة تنتقل شحنات 

 السريع التفريغ الكهربيمباشرة من جسمك إل املقبض فتشعر بصدمة نتيجة 

 :كيفية حدوث الربق

 صف الرعدية تتحرك قطرات املاء والثلج ألعلى بفعل الرياح فتكتسب أسف السحب شحنة سالبة وأعالها شحنة موجبةخالل العوا 

 نتيجة اختالف الشحنة ميكن حدوث التفريغ الكهربي بني سحابتني متجاورتني أو سحابة قريبة من األرض مع أي جسم على األرض 

 أخطار الصواعق

 ألرض ميكن أن توصل الشحنة لألرض لذلك ممكن أن تضرب الشجر أو املبانيتضرب الصاعقة أعلى نقطة على ا

 أو حتى اإلنسان 

 "األجسام املؤرضة " مانعة الصواعق 

 حلماية املباني العالية من أخطار الصواعق يوضع أعلى املباني موانع الصواعق وهي عبارة عن ساق فلزية متصلة

 باألرض عن طريق أسالك 

 .ىاملبنى أي أذ نع الصواعق لألرض بأمان دون أن يصيبالصاعقة املبنى تنتقل الشحنات عرب ماعندما تضرب 

 

 التيار الكهربائي والطاقة الكهربائية
وطاملا هناك حركة إذًا البد من وجود طاقة متارس على  -الكهرباء اليت تعتمد عليها أغلب حياتنا عبارة عن شحنات تتدفق عرب أسالك 

 .كها الشحنات لتحري

 التيار الكهربائي: تدفق الشحنات عرب املوصالت يسمى 

 الطاقة الكهربائية: طاقة الشحنات الكهربائية أثناء حركتها تسمى 

كمية الشحنة املتدفقة من بطارية صغرية مع كمية الشحنة الناجتة من  مساواةيكون تدفق الشحنات متساويًا يف كل احلاالت فمن الصعب  ال

 خمارج التيار يف املنازل

 ( A) وُتقاس بوحدة األمبري (  I) حلساب معدل تدفق الشحنات داخل املوصل نستخدم مصطلح شدة التيار ويرمز هلا بالرمز 

 معدل تدفق الشحنات خالل مقطع عرضي من املوصل:  شدة التيار

 ريك الشحناتحت

 املوصالت هي يف األساس مواد تتكون من ذرات وهذه الذرات حتتوي على إلكرتونات حرة

عند التأثري على املوصل بقوة كهربائية ناجتة عن جمال كهربائي تتحرك اإللكرتونات يف اللحظة نفسها مثل صف من الطالب عند دفع الطالب 

 "مع أنه يف الواقع يلزم اإللكرتون حوالي الساعة ليجتاز موصل طوله مرتًا واحدًا " األخري يتحرك يف اللحظة نفسها الطالب األول 

 الكهربائي التيارأنواع 

  أنواع التيار الكهربائي

 التيار املتناوب التيار املستمر 

 DC AC الرمز

 يف االجتاهني يف اجتاه واحد تدفق الشحنات

 الناتج من املخارج الكهربائية املنزليةالتيار  التيار الناتج من البطارية مثال

 فرق اجلهد
لذلك تتحرك الشحنات من املكان ذو الطاقة العالية إىل املكان ذو الطاقة املنخفضة الفرق يف الطاقة  –علمنا أن حركة الشحنات يلزمها طاقة 

 هذا هو فرق اجلهد

 .مقدار الشغل الالزم لتحريك وحدة الشحنة بني نقطتني :  فرق اجلهد

 نقطتنيميكن التعبري عن فرق اجلهد بطريقة عكسية أي مقدار الطاقة الناجتة عن حركة وحدة الشحنة بني 

 زاد فرق اجلهد زادت شدة التيار د كمية الشحنات املتحركة أي كلماكلما زادت الطاقة احملركة للشحنات تزي

تكون متساوية  أن كمية الشحنات اليت متر يف موصالت خمتلفة ال نالحظالت للشحنات باملرور خالهلا خيتلف من موصل آلخر لذلك مساح املوص

 ولكن ختتلف من موصل آلخر 
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 :  املقاومة

 للتيار الكهربائي ملرور ممانعة املادة

 ( Ω) وتقاس بوحدة األوم (  R) يرمز للمقاومة بالرمز 

 تقل شدة التيار وكلما قلت املقاومة تزيد شدة التيارتعترب املقاومة مبثابة احتكاك كهربي فكلما زادت املقاومة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توليد الطاقة الكهربائية

 ميكن توليد الطاقة الكهربائية بطريقتني

 "املولدات .... " حتويل الطاقة احلركية إىل طاقة كهربائية عن طريق  (1

 "اخلاليا الكهربائية .... " عن طريق حتويل الطاقة الكيميائية إىل طاقة كهربائية  (2

 أجزاء اخللية الكهربائية

 تتكون اخللية الكهربائية من

 قطبني فلزيني متر من خالهلما الشحنة إىل داخل اخللية أو إىل خارجها (1

 ول اإللكرتولييت وهو حملول يوصل التيار الكهربائياحملل (2

 أنواع اخلاليا الكهربائية

 

 

  
 اخلاليا السائلة مثل بطارية السيارة (2 اخلاليا اجلافة (1

  عند خفض درجة حرارة بعض املواد تنخفض مقاومتها لتصل

، بذلك ال تهدر الكثري من الطاقة، ولكن ( Ω0) إىل 

باملقابل حتتاج إىل طاقة كبرية لتربيدها، لذلك يدرس 

العلماء حاليا كيفية استخدام املوصالت الفائقة لتخزين 

 الطاقة ونقلها

 من خصائصها املهمة التنافر مع املغانط 

 تعتمد املقاومة على 

 

 مسك املوصل

 

 مادة املوصل

 

 درجة حرارة املوصل

 

 طول املوصل

هناك مواد جيدة 

التوصيل 

 كالنحاس

 

هناك مواد رديئة 

التوصيل 

 كاخلشب

كلما قل 

مسك املوصل 

ادت زكلما 

 مقاومته

كلما ذاد طول 

املوصل كلما 

 ادت مقاومتهز

مع رفع درجة حرارة املواد 

طاقة اجلزيئات  تزيد

حركتها مما يعيق  تزيدف

 حركة الشحنات خالهلا

 تنقسم إىل

تستخدم املواد 

اجليدة التوصيل 

مثل النحاس يف 

صنع األسالك ألن 

 مقاومتها صغرية

تستخدم املواد ذات املقاومة 

الكبرية لصنع فتيل 

املصباح  ألن مقاومته ملرور 

التيار جتعله يسخن فيصدر 

 ضوء
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 احلسابات الكهربائية
 ربط مدرس أملاني ُيدعى جورج أوم العالقة بني شدة التيار وفرق اجلهد الناجتة عنه لسلك فلزي

 فوجد العالقة كما هو مبني بالشكل املقابل 

 وجد أوم أن حاصل قسمة فرق اجلهد على شدة التيار تكون ثابتة للجسم الواحد

 ( R) ورمز هلا بالرمز " املقاومة " مسى حاصل القسمة هذا  و 

           
 

 
   V = I x Rأو     

 التيار مع كل تغيريعند بقاء فرق اجلهد ثابتا و تغيري املقاومة وقياس شدة 

  تكون كما بالشكل املقابل ةالتيار واملقاومأن العالقة بني شدة  نالحظ

 (  I) عند أي نقطة مع قيمة شدة التيار( R) عند ضرب قيمة املقاومة 

 ( V) املقابلة حنصل على فرق اجلهد

 

 

 

 

 

  

 القدرة الكهربائية

 املستخدمة يف املنزل حتول الطاقة الكهربائية إىل صور أخرى من الطاقة األجهزة

 معدل تغري الطاقة الكهربائية إىل أي صورة أخرى :الكهربائيةالقدرة 

 

 حساب القدرة

          P = V x Iشدة التيار    xفرق اجلهد  =القدرة                   

  ( W )تقاس القدرة الكهربائية بوحدة الواط 

 أن نالحظ(  100W) واآلخر مكتوب عليه (  60W) عند املقارنة بني مصباحني أحدها مكتوب عليه 

 قدرة املصباح الثاني أكرب على حتويل الطاقة الكهربائية إىل طاقة ضوئية فيكون مضيء أكثر من األول

 .…      kW = 1000W(     kW) ة ذات القدرات العالية وحدة الكيلو واط نستخدم يف األجهز

 ترشيد استهالك الطاقة

 استخدام األجهزة ذات القدرة املنخفضة يوفر كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة فيمكن استخدام مروحة 

 بداًل من املكيف أو إطفاء املصابيح يف حال عدم احلاجة إلضاءتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ 2Ωواملقاومة  2Aقيمة فرق اجلهد إذا كانت شدة التيار  ما

V= I x R 

V = 2A  x  2Ω = 4 V 

 :مثال

ما مقدار قدرة مصباح كهربائي  إذا 

و  220Vكان فرق اجلهد املطبق عليه 

 ؟ 0.5Aشدة التيار 

P = V x I  

P =220 V x 0.5 A = 110 W  

  فما قيمة فرق اجلهد؟  9A،إذا كانت شدة التيار  4Ωمقاومة جسم 

V= I x R  

V = 9A  x 4Ω = 36ν  
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 دائرة مغلقة

 الدوائر الكهربائية

 :الدائرة الكهربائية 

 مسار مغلق تتحرك عربه الشحنات الكهربائية

 :الدائرة الكهربائيةمكونات 

 األسالك(  2                       مصدر التيار (1

 أي شيء موصل بالدائرة وحيول  الطاقة :  األمحال(   3

 الكهربائية إىل أي نوع آخر من الطاقة 

  مفتاح التحكم يف الدائرة

 يتكون من قطعتني معدنيتني أحداهما متحركة واألخرى ثابتة 

 يتحكم يف كون الدائرة 

 ةال ينتقل التيار خالل الدائر: مفتوحة  (1

  ينتقل التيار خالل الدائرة: مغلقة  (2

  

 أنواع الدوائر

 طريقة توصيل األمحال إىل حسبتنقسم الدوائر الكهربائية 

 دوائر موصلة على التوازي التوالي ىموصلة علدوائر  

 التعريف

أجزائها موصلة الواحد بعد اآلخر دائرة تكون مجيع 

 لتشكل حلقة واحدة حيث يوجد مسار واحد للتيار

دائرة تكون أجزائها موزعة على فروع حبيث تكون حلقات 

 منفردة

 يكون فرق اجلهد نفسه عند طريف كل جزء ُيقسم فرق اجلهد على األمحال املوصلة فرق اجلهد

 تقل املقاومة وتزيد الكفاءة تزيد املقاومة وتقل الكفاءة إضافة محل جديد

 للشحنة عدة مسارات للشحنة مسار واحد مسارات الشحنة

 االستخدام املنزلي

ال يصلح لالستخدام املنزلي ألنه إذا تعطل جهاز لن تعمل 

 األجهزة الباقية

 يستخدم للتوصيالت املنزلية

 خمتلفةميكن تشغيل أمحال حتتاج إىل شدة تيار  يستخدم مع أجهزة اإلنذار 

 املخطط العام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :إرشادات السالمة

 عندما تستخدم التيار الكهربائي تأكد من التالي

 .سالمة املواد العازلة املوجودة على األسالك (1

 عدم زيادة األمحال على دائرة واحدة (2

 من جفاف اجلسم عند التعامل مع األجهزة الكهربائية التأكد (3

 ال تستعمل أي شيء غي املقابس يف األماكن املخصصة هلا (4

 مت حبمد اهلل وتوفيقه
 ُمَحمَّّد َأْحَمّد َعْبُداْلَباِرْي

/20092010 

الغسالة و املنشار 

تعتربن أمحال ألنهما 

حيوالن الطاقة 

الكهربائية إىل 

 طاقة حركية

املكواة وجمفف 

األطباق تعتربان 

أمحال ألنها حتوالن 

الطاقة الكهربائية 

 إىل طاقة حرارية

 

 األمحال

 مسار الشحنة

 األمحال

 مسارات الشحنة


