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    .كل شيء حولنا يتكون من مادة  -

 : ىي كل ما لو كتمة و يشغل حيز من الوسط . املبدة* 

 اليواء .   ىل ىذه المواد متشابية أم مختمفة ؟أمثمة لممواد حولك : الكتاب / الماء /  -
 تتشابو في أنيا جميعا تعتبر مادة ألن ليا كتمة و تشغل حيز من الوسط . &       
 فالمادة ليا ثالث حاالت . تختمف في صفاتيا بسبب اختالف ترتيب جزيئات كل منيا . &       

 حبالث املبدة

 غبصَت                 بئهت                 س                     صهبت                                
 جزيئاتيا ذات ترابط ضعيف جدا     تيا أقل ترابطا     جزيئاتيا مترابطة               جزيئا         

 حركة انتقالية عشوائية سريعة    حركة اىتزازية في مكانيا           حركة انتقالية )انزالق(        
 لضعف ترابط الجزيئات الحجم متغيرالحجم ثابت               الحجم ثابت                               
 )حسب المكان( الشكل متغير )حسب الوعاء(     الشكل متغير     الشكل ثابت                    

 
 

 81اجلضَئبث :  صـ  # انبحج عٍ 
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و تنتشر الرائحة اختفت قطرات العطر 
 .في أرجاء المختبر 

 ال . 
 

جزيئات العطر سريعة التطاير و تتبخر 
بسرعة و تنتشر في اليواء و تحتفظ برائحتيا  

. 0 
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 مما سبق يتضح أن المادة تتكون من وحدات صغيرة جدا ال ُترى بالعين تسمى جزيئات . -

 صفر " 82جزيء      " واحد أمامو  8201قطرة الماء الصغيرة تحتوي عمى حوالي  -

 بت طاقة فإن حركة الجزيئات تزداد و تتحول إلى ــجزيئات المادة الصمبة تيتز في مكانيا ، إذا اكتس -
 بت طاقة تتحول ــــــــسائل ، جزيئات السائل تتحرك حركة انتقالية سيمة في حدود السائل ، فإذا اكتس   
 و التي تتميز جزيئاتيا بأنيا حرة الحركة و تمأل المكان الذي توجد فيو .إلى الحالة الغازية    

 

 جتًذ

 اَصهبس

 تكخف

 تبخش

 

تنتشر جزيئات الشاي بين جزيئات الماء 
 في أنحاء الكوب .

جزيئات الشاي تنتشر و تتحرك في المسافات البينية 
ىي أيضا حركة انتقالية مما ي تتحرك لجزيئات الماء و الت

 يؤدي النتشار جزيئات الشاي في الكوب .
 

 . 2سم   491
 (  2سم 511أقل من  )  

جزيئات الكحول تدخل في المسافات البينية 
 . لجزيئات الماء ، فيقل الحجم الكمي

انتشـار رائحة العطر / تزايد لون الشاي / 
وجود مسافات بينية بين الجزيئات ) نقص 

 حجم الكحول و الماء( .
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 المادة ليا خواص طبيعية مثل المون و الطعم و الرائحة . -

 و قابمة لمطرق و السحب و التشكيل مثل الحديد و النحاس  و الحرارة ، توجد مواد موصمة لمكيرباء -
 . منيومو و األل   

 توجد مواد رديئة التوصيل لمكيرباء و الحرارة ، و غير قابل لمطرق و السحب و التشكيل مثل  -
 الكربون و الكبريت .   

 تختمف المواد في كثافتيا ، و في قدرتيا عمى الطفو فوق سطح الماء . -

 األقل كثافة من الماء تطفو فوق سطحو ، و المواد األكثر كثافة من الماء تغوص فيو . المواد -

 @ بعض المواد الكيميائية ضارة بصحة اإلنسان ، فيجب الحذر .

 # تتكىٌ قغشة احلرب يٍ جضَئبث ، استذل عهً صحت هزِ انعببسة انسببقت يٍ خالل 
 02تصًُى َشبط عًهٍ :  صـ     

 بوضع قطرة حبر في كوب بو ماء .      
 نالحظ انتشار جزيئات الحبر بين جزيئات الماء رويدا رويدا ، و بتحرك الجزيئات ينتشر الحبر       
 في الماء . و ىذا دليل عمى أن المادة تتكون من جزيئات تحمل خواصيا .      

 02انخالث ، حى اسمسهب :  صـ # اقرتح جتشبت تىضح املسبفبث اجلضَئُت نهًبدة يف حبالتهب 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 اختراقو نحضر كوب زجاجي بو ماء ، و نقرب اإلصبع من الزجاج محاوال
 سبق مع الماء فال نستطيع لتقارب و تماسك جزيئات الزجاج ، نكرر ما 
 الجزيئات مع اإلحساس فنجد أن اإلصبع يتحرك داخل الماء نتيجة تباعد 
 اليواء فنجد حركة اإلصبع سيمة بمقاومة الماء ، و نكرر ما سبق في 
  اليواء أكثر من الماء . بدون مقاومة نتيجة تباعد جزيئات 
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 املبدة 

 غري َقُت                    ت                              َقُ                                  

 خمبنُظ        يشكببث                                 عُبصش                             
 متجانسة / غير متجانسة      ماء / كحول                    أكسجين / ىيدروجين          

 عنصر                     ماليين 008        

 ، أي أن جزيئات العنصر  متشابية  جزيئاتتتكون المادة سواء أكانت عناصر أو مركبات من  -
 متشابية ، و جزيئات المركب متشابية .   

 ىو أصغر جزء في المادة و يحمل خواص المادة . * اجلضٌء :

 أو من ذرتين متشابيتين  أو أكثر . واحدة قد يتكون من ذرةجزيء العنصر  -

 جزيء المركب يتكون من ذرات مختمفة لعناصر مختمفة . -

 يئات المركب الواحد متشابية في خواصيا الطبيعية ، و يمكن أن تتواجد منفردة في الطبيعة .جز  -

 تنتقل اإللكترونات من جسم ألخر ) أحدىما يفقد و األخر يكتسب ( .عند دلك جسمين ببعضيما قد  -

 اإللكتروناث جسيماث متناهيت في الصغر سالبت الشحنت تدور حول النواة في مستوياث . -

 انزسة 

 -e  إنكرتوَبث سبنبت                                                  َىاة                                  

 n ± َُىتشوَبث يتعبدنت             p + بشوتىَبث يىجبت   

 
 08# استكشف انىحذة انبُبئُت نهًبدة : صـ 

 َتكىٌ اجلضٌء ؟ بمم -8     
 متشابية لجزيء العنصر ، و مختمفة لجزيء المركب ( .الذرات يتكون من ذرة أو أكثر )              
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 يب يكىَبث انزسة ؟ -0     
     سالبة .و يدور حوليا إلكترونات    (P +  ،n  ) تتكون من نواة موجبة الشحنة             

 تتكىٌ ؟أٍَ تىجذ انُىاة " و ممب  -3     
 توجد النواة في وسط الذرة ، و تتكون من البروتونات الموجبة و النيوترونات المتعادلة .             

 يبرا َسًٍ عذد انربوتىَبث فُهب ؟ -4     
 عدد ذري معين .عدد البروتونات يسمى العدد الذري . و كل عنصر لو             

 يبرا َسًٍ جمًىع أعذاد انربوتىَبث و انُُىتشوَبث يف انزسة ؟  -5     
 مجموع أعداد البروتونات و النيوترونات في الذرة يسمى العدد الكتمي .            

 كُف تتىصع اإلنكرتوَبث حىل انُىاة ؟ -6      
 ني لثمانية إلكترونات ، و يتسع المدار األول إللكترونين فقط ، و يتسع المدار الثا              
 و يالحظ أن عدد البروتونات = عدد اإللكترونات المدارات التالية سيتم دراستيا الحقا .              

 00صـ     حى اسسى تصًًُكمنىرد نزسة عُصش ختتبسِ بُفسك يستخذيب انصهصبل ،  # صًى
 

 

 

 

 

 

  و تحتوي عمى جسيمات أصغر منيا بكثير . ، و بالتالي ال نراىا ، الذرة متناىية في الصغر -

 مختمف عن ذرات العناصر األخرى .لكل ذرة عنصر عددا معينا من البروتونات  -

 ىو عدد البروتونات الموجبة و التي توجد داخل النواة . * انعذد انزسٌ :
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 .انزسة يتعبدنت كهشبُب  ط : عهم :
 ألن عدد البروتونات الموجبة يساوي عدد اإللكترونات السالبة .جـ : السبب : 

 ط : عهم : كتهت انزسة أكرب يٍ جمًىع كتم انربوتىَبث و اإلنكرتوَبث املىجىدة فُهب .
 . توجد في نواة الذرة لوجود جسيمات عديمة الشحنة تسمى النيوترونات السبب : جـ :

 عداد البروتونات و النيوترونات المذان يوجدا داخل النواة .ىو مجموع أ * انعذد انكتهٍ :

 أي أن كتمة الذرة مركزة في نواتيا. كتمة اإللكترونات صغيرة جدا جدا لمحد الذي يمكن فيو إىماليا . -

  -e و إلكترونات ±n و نيوترونات +p مما سبق يتضح لنا أن الذرة ليا ثالث مكونات ىم بروتونات -

 03بني يكىَبث انزسة : صـ # قبسٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

كتمة البروتون = كتمة النيوترون     ///  كتمة اإللكترون صغيرة جدا          
 تتركز كتمة الذرة في النواة لوجود البروتونات و النيوترونات و إلىمال كتمة اإللكترونات .          جدا يمكن إىماليا .

 عدد اإللكترونات السالبة . =شحنة الذرة متعادلة . ألن : عدد البروتونات الموجبة 

(1  ) - 

(3  ) (4  ) 

 ( 11) (23  ) 

  H : 1                  //1 ،Li : 2                    //Na : 2  ,   8  ,   1 
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 -أصغش وحذة بُبئُت يف املبدة تتكىٌ يٍ :انزسة  -
 ( النواة : جسيم موجب الشحنة يوجد في مركز الذرة يحتوي عمى البروتونات  و النيوترونات  .0     
 ي مدارات حول النواة .التي تتحرك بسرعة عالية جدا ف السالبة الشحنة و ( اإللكترونات8     

 كتهت انزسة يشكضة يف انُىاة .ط : عهم : 
 المتقاربان في الكتمة ، و إلىمال كتمة األلكترونات . جـ : السبب : لوجود البروتونات و النيوترونات

 من كتمة البروتون ( 1840 / 1  إلكترون ، ) كتمة اإللكترون = 0841كتمة البروتون تساوي كتمة  -

 ط : عهم : جلأ انعهًبء إىل يقبسَت كتم انزساث .
 درة العمماء عمى قياس كتمة الذرة مباشرة .جـ : السبب : لعدم ق

 ، و ذلك ألن نواة الميثيوم أضعاف كتمة ذرة الييدروجين  7 يوجد العمماء أن كتمة ذرة الميثيوم تساو  -
 نيوترونات . 4بروتونات و  2تحتوي عمى    

 ىو عدد البروتونات التي توجد داخل نواة ذرة العنصر . * انعذد انزسٌ :

 ىو مجموع أعداد البروتونات و النيوترونات المتان بداخل نواة ذرة العنصر . انعذد انكتهٍ :* 

 و المدار تدور اإللكترونات حول نواة ذرة العنصر في مدارات ، بحيث يتسع المدار األول إللكترونين  -
 األخرى .الثاني يتسع لثمانية إلكترونات ، و في المستقبل سنتعرف عمى سعة المدارات    

 :  05# َشبط صـ  
 احبج عٍ انعذد انزسٌ و انكتهٍ نكم يٍ انعُبصش انتبنُت : -8     

 Sالكبريت                   Heالييميوم             Oاألكسجين                   

ٍ فهًك ملكىَبث انزسة و عالقتهب بكم يٍ انعُبصش و املشكببث :اسسى  -0     
ّ
 خشَغت يفبهُى تبُ

 انزسة 

 e-   إنكرتوَبث سبنبت                                                  َىاة                                  

 ±nَُىتشوَبث يتعبدنت               +pبشوتىَبث يىجبت    

 

16 

32 

2 

4 16 

8 

 

x عدد ذري  p 

 p + nكتمي   عدد 
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 : Mgمتخم انشيىص يف اجلذول املقببم يكىَبث رسة املغُُسُىو   -3     
 عدد النيوترونات المتعادلة يمثل  :   Xالرمز   -           
 عدد اإللكترونات السالبة يمثل  :   Zالرمز   -           
 عدد البروتونات الموجبة يمثل  :   Yالرمز   -           
 P+     +12n    =84 12العدد الكتمي لذرة المغنيسيوم  =  -           

 05# َبقش أهًُت انزسة يف حُبة اإلَسبٌ :  صـ  
 ؤدى دورا تالجسم و  يعمل عمى تنظيم توازن الماء فكمثال نجد أن فوائد ذرة الصوديوم لإلنسان ت    
 تقمص العضالت ونقل  ياعد أيضا فـــــــــــــــــستالدم و  في الطبيعيالحفاظ عمى الضغط  يأساسيا ف    
 .الجسم  في القاعدي لحمضيانظم التوازن تاألعصاب و     

 
 ُيقصد بيا الدقة المتناىية التي وصمت إلييا التكنولوجيا في مختمف المجاالت  : تكُىنىجُب انُبَى* 

 التي ىي الوحدة البنائية لممادة تم  كل اكتشاف يتبعو آالف االكتشافات الجديدة ، فبعد اكتشاف الذرة -
 اكتشاف أنيا تتكون من جسيمات أصغر فأصغر .   

 دم التكنولوجي في جميع المجاالت ، ففي مجال الطب ساىمت كان الكتشاف الذرة دور كبير في التق -
 في عالج مرض السرطان و ذلك باستخدام جسيمات في التصوير بالرنين المغناطيسي فتم تحديد    
 مكان الورم السرطاني بشكل دقيق .   

 06# أهًُت استخذاو انزسة يف انتكُىنىجُب :  صـ  

 

 

 

 

 

 

 

 صنع آالت دقيقة بحجم كرات الدم لتعالج العديد من األمراض .

 زرع شرائح و أجيزة إلكترونية لتعويض أجزاء تالفة من الجسم البشري

 تحسين انتاج الغذاء .

 تصنيع مبيدات في كبسوالت نانومترية ليسيل التحكم في معدل إفرازىا

 ير فيروسية لمعالج بالجينات .تطوير ناقالت غ

 مخاليا .وتين أو لر مبأو ل  DNA  ـفي عمميات نقل لم
 المستخدمة في تنقية المياه من الكمور صنع حبيبات الحديد النانونية

 تطوير تقنيات تحمية المياه باستخدام أنابيب الكربون النانونية .
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 ط : يب هٍ انىحذة املستخذيت يف قُبط عىل انفصم ؟
 جـ : المتر .

ًك شعشة اإلَسبٌ ؟
ُ
 ط : يب هٍ انىحذة املستخذيت يف قُبط س

 متر     ) واحد من مميار (  1,111111110النانومتر =     نانومتر .     الجـ : 

 نانومتر ، عندئذ ستصبح خمية الدم الحمراء أكبر منك  011تخّيل نفسك صغيرا جدا جدا بطول  -
 مرة ، و ستصبح كممعب كرة القدم بالنسبة إليك . 011111حوالي    

 نانومتر فقط . 21يبمغ طول فيروس اإلنفمونزا حوالي   -

 01# استكشف انُبَى و حىسة انتكُىنىجُب :  صـ 
 ، حدد مفيوم تكنولوجيا النانو :خالل مشاىدتك لفيمم تعميمي  من -0   
قبط أبعبدهب ببنُبَىيرت .   

ُ
 هٍ جمًىعت انبحىث و انتقُُبث املتعهقت بببتكبس تقُُبث و وسبئم جذَذة ت

 تكنولوجيا النانو : استكمل الخريطة الذىنية لفوائد استخدامات -8   
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 ىي مجموع البحوث و التقنيات المتعمقة بابتكار تقنيات و وسائل  تكُىنىجُب انُبَى :* انعهىو و 
 جديدة ُتقاس أبعادىا بالنانومتر .                                    

 كممة إغريقية تعني القزم أو الضئيل . و تعادل واحد من مميار من المتر . * انُبَى :

 متر   9-01النانومتر  =               

 يذي استفبدة اإلَسبٌ يٍ تكُىنىجُب انُبَى : -

 صنع آالت دقيقة بحجم كريات الدم لعالج بعض األمراض كإزالة األورام و  اجملبل انغبٍ : -8    
 ات زرع إزالة انسداد الشرايين ، و قد تشيد السنوات القادمة انتشار عممي                        
 شرائح لتعويض ما يتمف من الجسم البشري مثل شبكية العين .                        

 يعمل العمماء في ناسا عمى صنع آالت دقيقة لزرعيا داخل جسم رائد الفضاء  جمبل انفضبء : -0    
 يب .لمراقبة حالتو الصحية و لمعالجة أي مرض دون الحاجة إلى طب                        

  جمبل انتغبُقبث احلُبتُت : -3    
 صنع مالبس ذكية قادرة عمى إنتاج الطاقة و إزالة األوساخ و الميكروبات ذاتيا . -                 
 صنع زجاج طارد لألتربة و غير موصل لمحرارة . -                 
 خفيفة الوزن .صنع مواد ذات صالبة تفوق الفوالذ و  -                 
 ة و قابمة لمطي .    فافابتكار شاشات مجسمة ) ثالثية األبعاد ( ش -                 

 يجب عدم استنشاق المواد النانونية بجميع أنواعيا و عدم مالمستيا لجسم اإلنسان . -

 38# َبقش صيالئك حىل جمبنني يٍ جمبالث استخذايبث تكُىنىجُب انُبَى :  صـ 

 صنع آالت دقيقة بحجم كريات الدم لعالج بعض األمراض كإزالة األورام و  بل انغبٍ :اجمل -8     
 إزالة انسداد الشرايين ، و قد تشيد السنوات القادمة انتشار عمميات زرع                         
 شرائح لتعويض ما يتمف من الجسم البشري مثل شبكية العين .                        

 يعمل العمماء في ناسا عمى صنع آالت دقيقة لزرعيا داخل جسم رائد الفضاء  جمبل انفضبء : -0    
 لمراقبة حالتو الصحية و لمعالجة أي مرض دون الحاجة إلى طبيب .                        
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 38صـ # أكتب تقشَشا عٍ أهًُت استخذاو تكُىنىجُب انُبَى يف حم يشكهت االحتببط احلشاسٌ :  
 تخفيض االحتباس الحراري عبر تحويل غاز ثاني اكسيد الكربون الى ألياف نانو كربونيةالفكرة ىي 

. مثل الصناعة، اليندسة االلكترونية و الطب ُتستخدم في عدة مجاالت  
درجة حرارة العممية تنطوي عمى استخدام قطبين كيربائيين في حمام كربونات ليثيوم منصيرة عمى 

درجة مئوية. حيث يحل غاز ثاني اكسيد الكربون حين يتم تعريضو الى كال  751مرتفعة حوالي 
الحرارة و التيار المباشر من خالل االقطاب المصنوعة من النيكل و الحديد. كنتيجة، تبنى حول القطب 

اف يمكن ازالتيا الى %، و ىذه األلي011و ال 81الحديدي ألياف نانو كربونية بنسبة عالية بين ال
. جانب الكربون، والعامل االخر الوحيد في المعادلة ىو االكسجين مما يعني انو ال توجد مخمفات  
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 التوصيل الكيربي                        

 القابمية لمطرق                         

 التوصيل الحراري                        

 الحميب مادة سائمة المسافات الجزيئية صغيرة لحد ما و الذي يرمز لو بالرمز  ب

 المسافات الجزيئية و يرمز لو بالرمز  أ أما األكسجين مادة غازية تتميز بكبر

 أما الفضة فيي مادة صمبة تتميز بتماسك الجزيئات و يرمز ليا بالرمز  ج
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 08=  6+  6عدد البروتونات + عدد النيوترونات = 

  6عدد البروتونات = عدد اإللكترونات = 

 06العدد الكتمي = 

 8=  ذريالعدد ال
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 نعم

 ) أضرار (  د كثيرة و عواقب وخيمةئلتكنولوجيا النانو فوا     

 استخذاو تكُىنىجُب انُبَى :أوال : فىائذ 
 تحسين اإلنتاج الزراعي بفضل المحاصيل الميندسة وراثيا . -0
 توليد الطاقة الرخيصة و القوية . -8
 تحسين صناعة األدوية و عمميات استبدال األعضاء البشرية . -2
 زيادة سعة تخزين المعمومات و سيولة االتصال . -4
 سيولة تبادل المعمومات .ة مما يزيد تصنيع األجيزة التفاعمية الذكي -5

 حبَُب : أضشاس استخذاو تكُىنىجُب انُبَى :
 بعض المواد النانونية ليا تأثير سيء عمى صحة اإلنسان . -0          
 بعض المواد النانونية ليا تأثير سيء عمى البيئة . -8          
 ى الشئون السياسية و نونية لو تأثير سيء عماستخدام المواد النا -2          

 التفاعل البشري .              

 

 مت حبًذ اهلل
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