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   الذرات والجزيئات 
تتألف الذرات من مجموعه من األجزاء المتناهية الصغر التي تشّكل كل شيء من حولنا. هذه األجزاء الصغيرة جداً تسمى  

والجسيمات   بالبروتوناتالشحنات الموجبة تدعى  وهي التي تشكل المكون الرئيسي ألي ذرة. الجسيمات ذات الجسيمات

في وسط الذرة نجد ترونات. أما الجسيمات الغير مشحونة كهربائيا فتدعى بالنيوترونات. لكذات الشحنات السالبة تدعى با

  لكترونات حول نواة الذرة.التتكون نواة الذرة من البروتونات والنيترونات. تدور االنواة. 

 
 

ن ذرة ا  ن نموذج المدارات)نموذج بور( يبي  ونات تدور حول النواة. وهنالك  8هنالك   . وكسجي  ي النواة  نيوترونات 8بروتونات و 8 االلكتر
 . فن

(Illustrasjon NAFO)                                                                 

 

 
 شكل يبدو كيف وتوضيح لرسم معينه نماذج تُستخدم لذلك المجردة، بالعين تُرى وال الكون هذا في جزء أصغر هي لذرةا

 تدور. اإللكترونية األغلفة بنموذج يعرف ما هو استخداما األكثر النموذج. بالواقع الذرة لشكل تبسيط هي النماذج وهذه الذرات

 وفي. الكترونيين من ألكثر مكان يوجد ال االول، المدار في . النواة عن ببعدها تختلف بمدارات النموذج هذا في اإللكترونات

ن من  . إلكترونات لثمانية مجال هناك التالي المدار ونات ، فإن اثني  ي تحتوي عىل ثمانية إلكتر
ن التر بالنسبة لذرة األكسجي 

ونات  ي المدار الداخىلي اإللكتر
ن ذرة    المدارات )نموذج بور(نموذج .  الخارجي المدار في تدور الباقية والستهتدور فن يبي 

 . ن  االوكسجي 
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ن  ن والهليوم من أصغر وأبسط الذرات الموجودة. تحتوي ذرة الهيدروجي  عىل   غالبا  تعتتر ذرات عنرصي الهيدروجي 

ون مع   ون واحد يدور حول النواة. تتعادل الشحنة السالبة لإللكتر ي النواة. وتحتوي كذلك عىل إلكتر
بروتون واحد فن

وتون والذي ي ن معتدلة كهربائية أي بعبارة أخرى إن الذرة  ال تحمل شحنة  الشحنة الموجبة للتر جعل من ذرة الهيدروجي 

 كهربائية.  

 من ذرة  
ً
ونات وهي أكتر قليال ن من اإللكتر ن من النيوترونات وأثني  وتونات وأثني  ن من التر ذرة الهليوم لديها أثني 

 . ن   الهيدروجي 

 

 
 

ن  ذرة  ن نموذج المدارات)نموذج بور( يبي  ي المدار.   ىلتحتوي ع هيدروجي 
ون واحد فن ي النواة والكتر

 بروتون واحد فن
(Adobe Stock)  

 

ن ذرة  ونان اثنان   ىلتحتوي ع   هيليومنموذج المدارات)نموذج بور( يبي  ي النواة. و يوجد ايضا الكتر
بروتونان اثنان ونيوترونان اثنان فن

 النواة. يدوران حول 
(Adobe Stock) 

 
وتونات الموجودة   ي تتكون من نفس النوع من الذرات تسىم العنرص أو العنرص األساس. حيث يحدد عدد التر

المادة التر

ي نواة الذرة نوع العنرص. 
ي الطبيعة اليوم   فن

كتب برمز خاص بها. رمز العنرص   92يوجد فن
ُ
 وجميع هذه العنارص ت

ً
عنرصا

. يكون بحرف أو   ن   حرفي 
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H   ن بالرمز    الهيدروجي 

ن يرمز له بالرمز       Oاألكسجي 

  Auالذهب  

 Ag والفضة رمزها  

 
ُ
 .عتتر هذه الرموز أمثله واضحة عىل أسماء هذه العنارصوت

 

أغلب الذرات تميل اىل االندماج أو التفاعل مع بعضها البعض لكي تتمكن من مىلئ األغلفة الخارجية. تقوم الذرات بعملية  

 يمكن  
ً
ي تقوم بهذه العملية تسىم جزيء أو جزيئات. فمثال

ونات، والذرات التر ي عن طريق تقسيم اإللكتر
التفاعل الكيميائئ

ن أن تتقاسم اإللكتر  ن من الهيدروجي  ي وب  هذا  لذرتي  ي المدار الخارجر
ن فن ونيي  ن عىل إلكتر ن الذرتي  ونات وعندئذ تحصل هاتي 

ي يرمز لها بالرمز 
ن واحده والتر ن تتغت  أو تتحول اىل جزيئه هيدروجي  ن من ذرات الهيدروجي  يكون هذا الغالف مملوء. اثنتي 

ي 
  . H₂الكيميائئ

ن يرمز لهذا الجزيء بالرمز  ن هيدروجي  ن وذرتي    . H₂Oالماء أيضا هو جزئ يتكون من ذرة أكسجي 

 

 

ن ذر  ن نموذج المدارات)نموذج بور( يبي  ن هيدروجي  .   (H)تي  ن  .(H2) يكونان معا جزيئة هيدروجي 
(Illustrasjon NAFO) 

 

 


