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18كتاب النشاط ص 

يشغل حيزاً من الفراغكل ما له كتلة

عدد الجسيمات في الذرة

 ً من جسيمات أصغر حجما

المواد المختلفة

المادة



18كتاب النشاط ص 

لها خصائص مشتركة
تتكون من ذراتالكيميائية

غير متجانس

متجانس

عناصر ومركبات



19كتاب النشاط ص 

ذرتان أو أكثر يربط بينهما روابط كيميائية
مادة مكونة من نوع واحد من الذرات
كل ما له كتلة ويشغل حيزاً من الفراغ

جسيمات صغيرة تمثل وحدة بناء المادة

مادة مكونة من عنصرين أو أكثر يربط بينهما روابط كيميائية



19كتاب النشاط ص 

Fتتكون من نوعين أو أكثر
يوجد مركبات ومخاليط F

T

F

F

ليست العناصر مركبات 
من ذرات

خواص المركب تختلف عن خواص العناصر التي يتكون منها



20كتاب النشاط ص 

تختلف في التركيبلها تركيب كيميائي ثابت

جميع الحاالت صلبة وسائلة وغازية 

متجانسغير متجانس



20كتاب النشاط ص 

خليط ال تمتزج فيه المواد بنسب متساوية

خليط تمتزج فيه المواد بنسب متساوية

الخليط المتجانس

هو المادة المتوفرة بكمية أقل هو المادة المتوفرة بكمية كبيرة 
المذاب



21كتاب النشاط ص 

شفاف وغيره

ال

يتغير تركيبه ال يتغير تركيبه

نعم
يمكن تغير تركيبه

شفاف وغيره

تختلف خواص المركب عن مكوناتهكل مادة تحتفظ بخواصها

المخاليط المتجانسة محاليل



21كتاب النشاط ص 

الغلي أو التبخير

المصفاة والمغناطيس والملعقة والتبلور

أنواع الذرات في المادة
ترتيب الذرات في المادة



21كتاب النشاط ص 

الزجاج: المادةالحديد: العنصر
الماء: المركب

طبق مكسرات: خليط غير متجانس
عصير البرتقال: محلول



22كتاب النشاط ص 

عدد الجسيمات الموجودة في الذرة هو ما يسبب هذا االختالف

جسيم موجب الشحنة موجود داخل النواة

منطقة في وسط الذرة وتحتوي على معظم كتلتها

جسيم متعادل الشحنة موجود داخل النواة
جسيم سالب الشحنة يدور حول النواة



22كتاب النشاط ص 

اإللكتروناتحول النواة

تنجذب اإللكترونات إليها بشدة ويكون 
لها طاقة أقل

تنجذب اإللكترونات إليها بصورة أقل 
ويكون لها طاقة أكبر



23كتاب النشاط ص 

8

البروتونات
النيوترونات

فقداكتساب



23كتاب النشاط ص 

ينتج نظير

ينتج أيون

يتكون عنصر جديد



23كتاب النشاط ص 

كك ينتج أيونعن طريق بعض من العمليات الكيميائية حيث تتف
روابط كيميائية وتتكون روابط جديدة إلنتاج مواد جديدة





تنفيذ األستاذ


