
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/9science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/9science2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس ELDIAN .M. MR اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 : احتاد الذرات الدرس األول

إلكرتونات يف فراغات تدعى السحابة اإللكرتونيةبروتونات ونيوترونات تدور حوهلا ي على والذرة مكونة من نواة حتت 
 .ويتوقع املكان ميكن أن تكون فيه  ال ميكن حتديد موقع ها لسرعتها اهلائلة

 املناطق املختلفة اليت توجد فيها االلكرتونات (تدور االلكرتونات يف مستويات طاقة ( 
ن رقم املستوى ( 2ن  2=  اإللكرتونات ددع لكل مستوى طاقة استيعاب قصوى لعدد من اإللكرتونات حسب املعادلة التالية ( 

 

 . ال يبدأ تعبئة املستوى التايل إال بعد اكتمال تعبئة املستوى السابقو يب األول فالثاني...تيتم تعبئة املستويات بالرت

 

   ( بإلكرتونات التكافؤوتعرف هذه اإللكرتونات .)   كرتونات يف املستوى األخري حيدد خواص العنصرعدد اإلل 
 .وهي اليت يتم فقدها أو اكتساهبا واملشاركة هبا يف التفاعالت الكيميائية

 اإللكرتونات ددع املستوى

 2 األول
 8 الثاني
 18 الثالث

 32 رابعال
ال ينطبق القانون هنا ألن إذ زاد عدد اإللكرتونات  32 اخلامس

 32 السادس الذرة تصبح غري مستقرةفإن  32عن 

 32 السابع



 

 

  ى األول  بينما الدورة متثل الدورات يف اجلدول الدوري مستويات الطاقة السبعة فالدورة األوىل متثل املستو
 الثانية متثل املستوى الثاني وهكذا.

 . يزداد عدد اإللكرتونات واحدا كلما جتهنا من اليسار لليمني يف الدورة نفسها 

 عدد املستويات هو رقم الدورة ، عدد االلكرتونات يف املستوى االخري هو رقم اجملموعة) موقع العنصر ف اجلدول (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :بازدياد عدد املستويات ) زيادة احلجم من أعلى لألسفل يف اجملموعة ومن اليمني لليسار يف الدورة(  النشاط يزداد بالنسبة للفلزات
 .حيث تقل قوة جذب النواة فيسهل فقد اإللكرتونات

 الروبيديوم .مجيعا تنتهي بإلكرتون  –البوتاسيوم  –الصوديوم  –نها الليثيوم عناصر اجملموعة األوىل وم
 يف مستوى الطاقة اخلارجي .

 يزداد النشاط للعنصر ألسف يف اجملموعة فيها الن مستوى الطاقة اخلارجي أبعد عن لنواة  ) يسهل فقده( لذا السيزيوم يف الدورة
  ة الثالثة .السادسة أكثر نشاط من الصوديوم يف الدور



 

 

:الدورة ( باخنفاض عدد املستويات ) نقص احلجم من األسفل لألعلى يف اجملموعة ومن اليسار لليمني يف  النشاط يزداد بالنسبة لال فلزات 

 مما يزيد قوة جذب النواة فيصعب فقد اإللكرتونات بل يسهل كسبها.

   وى الطاقة االخري (.الكرتونات يف مست 7)  17عناصر اجملموعة 

الن مستوى الطاقة اخلارجي أقرب للنواة  ) أي جلذب  الكرتون سالب(. الفلور هو انشط عنصر فيها 

  ) لذا الربوم هو االقل نشاطا .كلما اجتهنا اسفل يف اجملموعة يقل النشاط ) لبعد مستوى الطاقة اخلارجي عن النواة 

  الكرتون  2الكرتونات عدا اهليليوم  8الطاقة االخري هلا مكتمل ) فهي مستقرة ( هبا تتميز بأن مستوى
 تتحد بسهولة مع العناصر االخرى ) أكثر العناصر استقرارا (   ال       تستخدم يف صناعة املصابيح 

   امسوها ) الغازات النبيلة (.كان يعتقد أهنا ال تتفاعل لذا امسوها ) الغازات اخلاملة ( لكنها تتفاعل احيانا لذا 

 عبارة عن رمز العنصر حماط بنقطة متثل عدد اإللكرتونات يف جمال الطاقة اخلارجي 

نكتب النقاط على صورة أزواج على اجلهات األربع لرمز العنصر بوضع نقطة يف األعلى ثم اليمني ثم األسفل ثم اليسار وبعد ذلك نضع  
 8، االكسجني             17الكلور ،           7 قطة خامسة يف أعلى الرمز لعمل أزواج من النقاط مثال: النيرتوجني ن

 : توضح كيفية ارتباط ذرات العناصر ببعضها البعض . استخدام التمثيل النقطي

 الروابط الكيميائية : القوى اليت تربط بني ذرتني معا

 العناصر ارتباط:  الدرس الثاني
 (  عدا اهليدروجني. 8تسعى العناصر لالستقرار وكي تستقر ال بد من أن يكون جمال الطاقة اخلارجي هلا مشبع باإللكرتونات ) إلكرتونات 
  لذلك تدخل العناصر التفاعالت الكيميائية مكونة مركبات أو تكون جزيئات وتكون الروابط الكيميائية 

إلكرتونات فإهنا متيل لالكتساب ليصبح لدى كل  4إلكرتونات متيل للفقد أما اليت هلا أكثر من  4اخلارجي عدد أقل من  فالعناصر اليت يف جماهلا
 .إلكرتونات يف جماهلا  فإهنا متيل لالشرتاك ال الفقد وال االكتساب 4إلكرتونات أما اليت هلا  8منها يف جماله األخري 



 

 

وكسب اآلخرإللكتروناته الخارجية  بفقد عنصرون تتك 
 لها ليصبح العنصر الفاقد أيون موجب واآلخر سالب 

 وتتكون الرابطة نتيجة قوة جذب قوية بين األيونين
أقوى وهي  مركبات أيونيةوتسمى المركبات الناتجة عنها 

 الروابط الكيميائية
ةوالمركبات األيونية صلبة ذات درجات انصهار عالي 
 ( تكون رابطة أيونية عند  2و  1عناصر المجموعتين )

 فتكونها في الغالبعشرتفاعالتها أما المجموعة الثالثة 
  تختلف عدد االلكترونات المكتسبة والمختلفة باختالف العنصر ) بعدد االلكترونات التكافؤ ( التي

 .يمتلكها العنصر
 بزوج الكترون ) من كل عنصر إلكترون ( دون أن يحدث فقدان أو اكتساب  عنصرين تتكون باشتراك

 مكتمل لبعض الوقت (المستوى لإللكترونات ليدور حول كال الذرتين ) فيكون 
  ( ء) وحدته االساسية الجزي بالمركبات التساهمية أو الجزيئية .تسمى المركبات الناتجة 
بعضها غازية وبعضها سائلة وبعضها صلبة ذات درجات  هي أضعف من الروابط األيونية ومركباتها

 غليان أو انصار منخفضة.
.يميل الهيدروجين وعناصر المجموعة الرابعة عشر لتكوينها 

أحادية :تشترك الذرتين بزوج واحد فقط 

 

1 . 
عندما يستأثر أحد العنصرين بالزوج المشترك 

 قطر الذرة (أكثر من اآلخر ) بسبب االختالف في 
 كما في الماء وكلوريد الهيدروجين 

 
  
2 

عندما ال يمكن ألي من العنصرين االستئثار 
 واحدبالزوج المشترك كما في جزيئات العنصر ال

ثنائية : تشترك الذرتين بزوجين 

 
ثالثية : تشترك الذرتين بثالثة أزواج 

  
 تنتج بسبب قوى التجاذب بين اإللكترونات في المجال الخارجي بالنواة من جهة وبنوى الذرات األخرى

 .من جهة أخرى
ة تتكون بسبب كون اإللكترونات في المجال الخارجي للفلزات منفردة غير مترابطة هي رابطة خاص

لذلك يصبح الفلز الصلب مجموعة من األيونات الموجبة تسبح حولها إلكترونات بحرية  ........بشكل كبير
 ) توصيل التيار الكهربائي (   بـــتامة مما يسمح 

حبكسر الفلز عند الطرق أو السمنع تتؤثر هذه الرابطة على خواص الفلز فت  
 . بل تترتب طبقات من ذرات الفلز فوق بعض مما يجعلها متماسكة 



 

 

 . صيغ املركبات: 1صيغ املركبات وتسميتها: 

 تستخدم للتعبري عن املركبات باستخدام رموز العناصر املكونة له وأرقام تدل على عدد ذرات كل عنصر يف جزيء واحد من املركب. 

 ، ورموزه ، وتكافؤه العناصر املكونة له :  ميكن كتابة صيغة املركب ال بد من معرفة وكي 

     أو اليت تشارك هبا أثناء التفاعل  هو عدد اإللكرتونات املكتسبة أو املفقودة 
 18 17 16 15ا 14 13 2 1 المجموعة

 0 1- 2-  3- 4-أو  4+ 3+ 2+ 1+ التكافؤ

 ر ذو التكافؤ املوجب على اليسار والعنصر ذو التكافؤ السالب على اليمني )يشذ النشادر(يكتب رمز العنص. 

يكتب الرقم الدال على عدد الذرات يف املركبات يف اسفل اجلهة اليمنى 

 ألن املركبات متعادلة الشحنةتتم عملية تبادل تكافؤات العناصر لتتساوى الشحنات. 

 مكون من جزأين األول هو اجلزء السالب والثاني هو املوجب صرن:اسم الع تسمية املركبات. 

   :. جمموعة من ذرات خمتلفة تسلك مسلك الذرة الواحدة يف التفاعل وهلا تكافؤ خاص هبا 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 


