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 خشتەی خولی و توخمی کیمیایی

 
 پرۆتۆن

توخمی کیمیایی. ژمارەی پرۆتۆنەکان لە  یان هەیە دەگوترێتکە هەمان جۆری گەردیلەانەی توخمبەو 

. هەموو توخمە کیمیاییەکان بە چ جۆرێکە توخمەکە کەدەدات لەوە دا بڕیار ی گەردیلەکەناوک

لە  ەێکهاتووە، وت پتوخمێکی کیمیایی لە یەک یان دوو پی سیمبولی هێمایەک/سیمبولێک دەنووسرێن.

و  (Au)، زێر/ئاڵتوون (H)، هایدرۆجین (O)هەموو جیهاندا یەکن واتا یەک شیوەیان هەیە. ئۆکسجین 

  نموونەی توخمی کیمیایین. (Ag)زیو 

 

 خشتەی خولی

توخمە کیمیاییەکان لە  سیستمێکدا داڕێژراون و ئۆرگانیزەکراون کە پێی دەگوترێت خشتەی خولی یان 

خشتەی خولگەیی. هەموو توخمە کیماییەکان  لە خشتەی خولیدا بەپێی ژمارەی پرۆتۆنی ناو ناوکەکە 

لە  ڕیزبەندی کراون. هەربۆیە هایدرۆجین کە توخمی کیمیاییەکەی ژمارە یەکە، یەک پرۆتۆنی

 ن کە توخمی کیمیایی ژمارە هەشتە، هەشت پرۆتۆنی لە ناوکەکەدا هەیە.     ناوکەکەدا هەیە. ئۆکسجی

بەو ڕیزانەی کە ئاسۆیین دەگوترێت خولی. لەالی چەپەوە بەرەو الی ڕاستی هەر خولێک ژمارەی 

د دەکات. بە اوکەکە و ژمارەی ئەلکترۆن لە بەشی دەرەوەی بەرگەکە بۆ یەک دانە زیاپرۆتۆنی ناو ن

خانە ستوونییەکانیش دەگوترێت گرووپ. هەموو توخمە کیمیاییەکانی ناو هەمان گرووپ، هەمان 

  هەیە. داوەی بەرگەکەەژمارەی ئەلکترۆنیان لە بەشی دەر
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 کانزا

 ڕەقیانی فۆرمێک (Hg)لەالی چەپی خشتەی خولیدا کانزاکان دەبینینەوە. هەموو کانزاکان جگە لە جیوە 

کانزاکان -ە. نای هەیشلفۆرمێکی . جیوە لە پلەی گەرمیی ناو ژووردا هەیە لە پلەی گەرمیی ژووردا

کسجین و هێلیوم بۆ نموونە وەک ئۆ، کانزاکان-لەالی ڕاستی خشتەی خولیدا دەبینینەوە. زۆرێک لە نا

کانزاکاندان دەشێت کەمێک لە -گازن. ئەو توخمە کیمیاییانەی کە لە سنوور و لێواری نێوان کانزا و نا

  کانزاکان بچن. لەبەرئەوە بەم توخمە کیمیاییانە دەگوترێت نیوەکانزاکان.-کانزاکان و کەمێک لە نا

 

 

 )گازی خانەدان( گازی دەگمەن

کیمیاییەکانی ناو گرووپی هەژدە دەگوترێن گازە دەنگمەنەکان. ئەم گازانە زۆر سست یان بە توخمە 

 کارلەیەک ناکەن توخمە کیمیاییەکانی تر یان لەگەڵ یەکتریدا لەگەڵ جێگیرن. ئەمەش بەو مانایە دێت کە

هەربۆیە  هۆکاری ئەمەش ئەوەیە کە بەرگی دەرەوەی سەرجەم گازە دەگمەنەکان پڕن.و یەکناگرن. 

 ی دەرەوەیان لەگەڵ توخمە کیمیاییەکانی تردا یەکبگرن.ەکەیپێویستیان بەوە نییە کە بۆ پڕکردنەوەی بەرگ

دەگوترێت کانزا ئەلکییەکان )کانزا  بە توخمە کیمیاییەکانی گرووپی یەکەم )جگە لە هایدرۆجین(

کانی تردا یەکدەگرن. هۆکاری کیماییە قڵییەییەکان(. ئەم توخمە کیمیاییانە زۆربەی کات لەگەڵ توخمە

لەبەرئەوە  ئەمەش ئەوەیە کە کانزا ئەلکییەکان تەنها یەک ئەلکترۆنیان لە بەرگی دەرەوەیاندا هەیە.

پێویستیان بە  زۆرجار خوازیارن کە لەگەڵ ئەو توخمە کیمیاییانەدا کارلێک بکەن و یەکبگرن کە

 ەوە.ئەلکترۆنی زیاترە بۆئەوەی کە بەرگی دەرەوەیان پڕ بکەن
 

 

 

 ئەرک و ڕاهێنان
  

بە سوودوەرگرتن لە وشەکانی ناو چوارچێوەکە، هەوڵ بدە بە وشەی گونجاو بۆشاییەکانی تێکستەکە پر 

 بکەیتەوە.
 

لە   __________. ژمارەی __________ بەو توخمانەی کە هەمان جۆری گەردیلەیان هەیە دەگوترێت 

توخمە کیمیاییەکان لە  سیستمێکدا داڕێژراون و توخمەکە. ناوکی گەردیلەکەدا بڕیار دەدات لە جۆری 

هەموو توخمە کیماییەکان  لە خشتەی  . ____________________ئۆرگانیزەکراون کە پێی دەگوترێت 

بەو ڕیزانەی کە ئاسۆیین  ڕیزبەندی کراون. _____________خولیدا بەپێی ژمارەی پرۆتۆنی ناو 

  ._______________ە ستوونییەکانیش دەگوترێت . بە خان______________دەگوترێت 

 

 

 

 

رووپگ وخمی کیمیاییت                                          پرۆتۆنەکان                      

 

 خشتەی خولی                         خولی                                             ناوکەکە
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 وەاڵمەدا بهێنە کە ڕاستە. دەشێت زیاد لە وەاڵمێک ڕاست بێت.و هێڵێک بەژێر ئە

 

 کام توخمی کیمیایی لە بەشی الی چەپی خشتەی خولیدەبینینەوە؟ •

 

o )گازە دەگمەنەکان )گازە خانەدانەکان 

o  کانزاکان 

 

 

 جیوە لە پلەی گەرمیی ناو ژووردا چ فۆرمێکی هەیە؟ •

 

o فۆرمی گازی 

o فۆرمی ڕەقی 

o فۆرمی شلی 

 

  گازە دەگمەنەکان چ تایبەتمەندێتییەکیان هەیە؟  •

 

o بۆنیان خۆشە  

o  زۆر ناجێگیرن 

o زۆر جێگیرن  

o لەگەڵ توخمە کیمیاییەکانی تردا یەکناگرن 

 

 

  کانزا ئەلکییەکان )کانزا قڵییەییەکان( چ تایبەتمەندێتییەکیان هەیە؟ •

 

o  یەکناگرن.ئەوەندە جێگیرن بەجۆرێک کە لەگەڵ توخمە کیمیاییەکانی تردا  

o .لە بەرگی دەرەوەیدا تەنها یەک ئەلکترۆنی هەیە 

o .زۆربەی کات لەگەڵ توخمە کیمیاییەکانی تردا کارلێک دەکەن و یەکدەگرن 
  

  

 


