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 ) .يشغل حيزاً من الفراغ ( هي كل ما له كتله وحجم  : المادة
 كل ما يحيط بنا فى أى مكان هو مادة

 

 ؟؟؟ كيف يمكن تمييز المواد عن بعضها ؟؟؟
ý  وناللـ(  ........ يمكن أن نميز بين ثالث قطع من النحاس والفضة والحديد عن طريق( 

ý  التذوق (  ........ يمكن أن نميز بين ثالث كميات من الملح والسكر والدقيق عن طريق ( 
ý  الرائحة(  ........ يمكن أن نميز بين ثالث كميات من الزيت والعطر والخل عن طريق( 

د ، ومع ذلك فـإن هـذه المـوا        ) الماء ، وغاز األكسجين   (هناك مواد ليس لها لون وال رائحة وال طعم مثل           
 .تختلف عن بعضها أيضاً ولكن في خواص أخري 

 


 :  حوض به ماء ، قطع شمع ، مسمار من الحديد ، مكعب من الثلج 

 ة من الفلين ، قطرات من زيت الطعامـب ، قطعـقطعة من الخش        
 :  

 ) ب ، قطعة الفلين ، قطرات الزيـت       مكعب الثلج ، قطعة الخش    (بعض المواد تطفو فوق سطح الماء مثل        
 . من الماء أقلوهي مواد ذات كثافة 

 . من الماء أكبروهي مواد ذات كثافة ) قطع الشمع ، مسمار الحديد(بعض المواد تغوص في الماء مثل 
 :  




 

 ؟؟؟ أيهما اكبر وزناً كيلو حديد أم كيلو قطن ؟؟؟ ومن منهم اكبر حجماً ؟؟؟
 ؟؟؟ هل يتساوى كيلو جرم من الحديد مع كيلو جرام من الخشب ؟؟؟ 

ü            الكتل المتساوية من المواد المختلفة لها حجوم مختلفة مثل حجم كيلو جرام من الخشب اكبر من حجـم
كيلـو خشـب   = أي أن كيلو حديـد  . (د الن كثافة الحديد اكبر من كثافة الخشب  كيلو جرام من الحدي   

 ) .ولكن لهما حجوم مختلفة فحجم الخشب سيكون اكبر ألنه اقل في الكثافة 
ü                   الحجوم المتساوية من المواد المختلفة يكون لها كتل مختلفة مثل كتلة متر مكعب من الحديد أكبر مـن

= أي أن متر مكعـب حديـد        . (كثافة الحديد أكبر من كثافة الخشب       كتلة متر مكعب من الخشب الن       
 ) .متر مكعب خشب ولكن لهما كتل مختلفة فكتلة الحديد ستكون اكبر الن كثافته أكبر 
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 " :     ــة ــوم مختلف ــا حج ــة له ــواد المختلف ــن الم ــاوية م ــل المتس  الكت
 " كتـل مختلفـة      وأن الحجوم المتساوية من المواد المختلفـة يكـون لهـا                   

 

 
 :  ىوتساو  كتلة وحدة الحجوم من المادة=  

 
 :  جم ( ورمزها ) الجرام ( ووحدتها هي( 
 :  ٣سم( ورمزها ) السنتيمتر المكعب ( ووحدتها هي( 

 
 الحجم÷ الكتلة = الكثافة    أي أن 

 الكثافة÷ الكتلة = الحجم    
 الحجم × الكثافة= الكتلة 

 

 جم ، وكتلة الكأس وبهـا السـائل   ٥٠في تجربة لتعيين كثافة سائل عملياً وجد أن كتلة الكأس فارغاً      : ١مثال  
 . ، أحسب كثافة السائل ٣ سم٥٠ جرام ، فإذا كان حجم السائل ٨٠

  كتلة الكأس فارغاً –كتلة الكأس وبها السائل = كتلة السائل 
  جم ٣٠ = ٥٠ – ٨٠= كتلة السائل 
 ٣ سم٥٠= حجم السائل 

     ) =٣سم/ جم (الكثافة      
 

  ٣سم/  جرام ٠,٦   =   = كثافة السائل 
 

  سـم ، أحسـب كتلـة المكعـب علمـاً بـأن كثافـة        ١٠مكعب مـن األلمونيـوم طـول ضـلعه       : ٢مثال
  .٣سم/ جم ٢,٧األلمونيوم 

 


ý   ألن كثافة زيت البترول أقل من كثافة المـاء ، وبالتـالي   : ئق البترول ال يستخدم الماء في إطفاء حرا
 .عند استخدام الماء يطفو الزيت فوق سطح الماء ويظل مشتعالً 

ý          ألن غاز الهيدروجين أو الهليـوم أقـل        : تملئ البالونات في االحتفاالت بغاز الهيدروجين أو الهليوم
 .د البالونات ألعلي كثافة من الهواء وبالتالي سوف يعمل علي صعو

ý  صناعة السفن العمالقة ونقاالت الطائرات. 

 )جم(الكتلة 
 )٣سم (الحجم

 )ك(الكتلة 

 )ح (الحجم )ث (الكثافة

 )جم(الكتلة 
 )٣سم (الحجم

٣٠ 
٥٠ 
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 : توضح العالقة بين المادة ودرجة األنصهار  
 :  موقد ، ترمومتر ، ثلج مجروش ، حمام مائي ، شمع 
 : ضع ثلجاً مجروش وبجواره ترمومتر وضعهما فى حمام مائى. 

 .القراءةا يبدء الثلج فى األنصهار قم بإبعاد الحمام المائى عن اللهب وسجل  عندم-١
  الترمومترقراءة كرر العمل السابق مع استخدام شمع بدال من الثلج وسجل -٢

 تختلف درجة انصهار الثلج عن الشمع فينصهر الثلج قبل الشمع : المالحظة
 لمواد األخرىكل مادة لها درجة إنصهار مختلفة عن ا : االستنتاج

 
  :هى درجة الحرارة التى عندها تتحول المادة من الحالة الصلبة على الحالة السائلة 

 

 : األنصهار
 هو تحول المادة من الحالة الصلبة على الحالة السائلة

ـ  منخفضة مثل الشمع والزبد والثلج والبعض اآلخر درجه          انصهارهابعض المواد درجة     : ملحوظة  هارهانص
 .والنحاس وملح الطعام. مرتفعة مثل الحديد واأللمونيوم 

  تعتمد على الضغط وتزداد نقطة الغليان بزيادة الضغطدرجة الغليان
 


 )حتى يسهل تشكيلها ...... (  يقوم الصناع بصهر المعادن والمواد الصلبة -١: علل 

  )انصهارها درجة الرتفاع...( م أو الصلب الذى ال يصدأ  تصنع أوانى الطهى من األلمونيو-٢
 )ألن كل مادة لها درجة غليان خاصة بها...(  استخدام درجة الغليان فى فصل مكونات زيت البترول -١
ألنها ترفع درجة الضـغط فتـزداد درجـة الغليـان     ....(  تستخدم أوانى الضغط أحياناً فى طهى الطعام         -٢

 .فيطهى الطعام سريعاً
 )درجة الغليان( يمكن التعرف على المادة وتمييزها أو فصلها عن مادة أخرى من خالل  : ملحوظة

 
 :هى درجة الحرارة التى عندها تتحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. 

 

  : غازيةالى حالة سائلة هى تحول المادة من حالة 
 

 : الدرجة التى يكون عندها ضغط البخار للمادة مساويا للضغط الجوىهى  
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 . بعض المواد الصلبة تكون لينة فى درجات الحرارة العادية مثل المطاط-١
 .بعض المواد تحتاج الى تسخين لكى تلين ويسهل تشكيلها مثل المعادن -٢
 .لكبريت وال تقبل التشكيل هناك مواد صلبة ال تلين بالحرارة مثل الفحم وا-٣
 


 . بعض المواد جيدة التوصيل مثل المعادن وبعض أنواع المحاليل مثل محاليل األحماض والقلويات-١
 بعضها ال توصل التيار الكهربى مثل الغازات وبعض المحاليل مثل محلول السـكرفى المـاء وكلوريـد                  -٢

 .الصلبة مثل الكبريت والفسفورالهيدروجين فى البنزين وبعض العناصر 
 


 : 

 .مواد رديئة التوصيل مثل الخشب والبالستك  -١
 .مواد جيدة التوصيل للحرارة مثل الحديد والنحاس واأللمونيوم -٢


ý تصنع أسالك الكهرباء من النحاس أو األلمونيوم. 
ý  أوانى الطهى من األلمونيومتصنع. 
ý تصنع مقابض أوانى الطهى من الخشب أو البالستيك. 
ý يصنع مقبض المفك من الخشب فى حين يصنع المفك نفسه من الصلب. 

 


 . يختفى بريق بعض المعادن إذا تركت معرضة للهواء-١
تتفاعل مع األكسجين بمجـرد تعرضـها للهـواء       ) ديومالبوتاسيوم ، الصو  (  مثال لعناصر نشطة كيميائياً      -٢

 .الرطب
 .ألنها أقل نشاطاً) الحديد واأللمونيوم والنحاس(  مثال لعناصر تتفاعل مع األكسجين بعد فترة -٣
  ويطلى بها المواد القابلة للصدأ الذهب والفضة والنيكل كروم أقل نشاطاً لذا يصعب تفاعلها مع األكسجين-٤

 


ý طالء الكبارى المعدنية وأعمدة األنارة بين الحين واألخر لحمايتها من الصدأ. 
ý تغطية قطع غيار السيارات من الشحم لحمايتها من الصدأ. 
ý غسل أوانى الطهى المصنوعة من األلمونيوم بجسم خشن إلزالة الطبقة المتكونة. 
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خرى عن طريق فقد أو أكتساب طاقة  يمكن أن تتحول من حالة إلى حالة أ 
 .دورة الماء فى الطبيعة وتحوالت المادة من صورة الى أخرى ولكن هل تتغير المادة بتغير حالتها: مثال 

 :لمعرفة ذلك يجب أن نجرى النشاط التالى 
 : أحضر قطعة شمع ثم عين كتلتها بإستخدام الميزان 

 رة أخرىقم بتجزئة الشمعة ثم عين كتلتها م
 .ثم عين كتلتها مرة أخرى.. ضع الشمع المجزء فى جفنة فوق لهب حتى ينصهر 

 : 
 .كتلة الجفنة وبها الشمع المصهور= ى كتلة الجفنة وبها الشمع المجزءيساو= كتلة الجفنة وبها الشمع الصلب 

 :إلى أخرى كتلة المادة تظل ثابتة إذا ما تم تقسيمها أو تحولت من حالة . 


 عين كتلة من الشمعة والجير الصودى بأستخدام الميزان . 
 .أشعل الشمعة فى أنبوبة زجاجية وضع عليها الجير الصودى 

 .أطفأ الشمعة وعين كتلتها والجير الصودى مرة أخرى 
 :  زيادة كتلة الجير الصودى وتقل كتلة الشمعة. 
 : 

جير الصودى نتيجة امتصاصها غاز ثانى أكسيد الكربون وبخار الماء الناتج من الشمعة والزيادة              تزداد كتلة ال  
وهيدروجين أتحـدا   ألن الشمعة عبارة عن كربون   . فى كتلة الجير الصودى أكبر من النقص فى كتلة الشمعة           
 بأكسجين الهواء لتكوين ثانى اكسيد الكربون وبخار الماء

 :ستحدث من العدمالمادة ال ت 


 : المادة ال تفنى وال تستحدث من العدم ولكن يمكن تحويلها من صورة الى أخرى 
 




 : هى القدرة على بذل شغل أو أحداث تغير. 
 :  الجول و السعر( تقاس بوحدات مثل( 

. طور كبير فى الحصول على مصادر الطاقة من الفحم الى البترول            نتيجة تطور المجتمعات اإلنسانية حدث ت     
 .الوقود الحيوى. طاقة مساقط المياه . الطاقة الشمسية . طاقة المد والجزر . ثم بدائل مثل طاقة الرياح 
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 : مثال
ية تظهـر  حيث يلزم أكتساب كمية من الطاقة الحرار      (  تحويل الماء من الحالة السائلة الى بخار بالتسخين          -١

  .)فى أرتفاع درجة الحرارة وتحوله الى بخار
حيث تختفى كمية من الطاقة فى صـورة أنخفـاض فـى درجـة           (  تحويل الماء السائل الى ثلج بالتبريد        -٢

 )حرارته تدريجيا 



أمثلة صور الطاقة 

 

  مغناطيسية-٤    صوتية-٣    كهربية-٢   ميكانيكية -١
  مد وجزر-٧    رياح-٦   ة شمسي-٥

 


  دلك الفلين بشدة الطاقة المستخدمة حركية الطاقة الناتجة حرارية -١
 اح الطاقة المستخدمة كهربية الطاقة الناتجة ضوئية ب مصءه أضا-٢
  اشتعال البنزين الطاقة المستخدمة كيميائية الطاقة الناتجة ضوئية-٣

 
 :  )ء الطاقة وتحوالتهابقا (

 :  بطارية أسالك توصيل ـ مصباح ـ ابره مغناطيسية ـ مفتاح 


 كون دائرة كهربية باألدوات السابقة  •
 .أغلق الدائرة الكهربية  •

 ؟؟؟ ما صور الطاقة التي تحتويها هذه الدائرة الكهربية ؟؟؟    وأالن
 :  

 )تحول الطاقة الكهربية إلي ضوئية  ( يضئ المصباح الكهربي •
 )تحول الطاقة الكهربية إلي حركية ( تنحرف اإلبرة المغناطيسية  •

 :  
  .بقانون بقاء الطاقةتتحول الطاقة من صورة إلي أخري ولكنها ال تفني وال تستحدث وهو ما يعرف 
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ü ان مختلفانكان الناس يعتقدون أن الطاقة والمادة شيئ 

ü  الطاقة يصاحبه نقص فى كتلة المادةانبعاثأثبتت األبحاث أن  

ü دور العلماء فى دراسة التحوالت بين المادة والطاقة 

  أعلن العالم بالنك نظريته١٩٠٥ عامفى 

يمكن تحويل المادة إلى طاقة والعكس  

 :  مقدار ثابت×) كجم(الكتلة المتحولة = الطاقة  

Daboon ) :  مربع سرعة الضوء = أستنتج أن قيمة هذا المقدار( 

 

  بإجراء ابحاث يوضح فيها أن المادة والطاقة مـا همـا إال صـور متعـددة لشـئ واحـد ،            ١٩٢٥قام عام   

  اخـري فأنهـا تظهـر    اذا اختفت كتلة معينة من المادة عنـد تحولهـا مـن صـورة إلـي       : وهذا يعني أنه    

 .في صورة طاقة
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  ؟؟؟؟؟؟ 
 من مجموعة من األعضاء كل عضو يتكون من مجموعة من الخاليا ) اإلنسان(جسم الكائن الحي يتركب 

 الخلية هي وحدة بناء الكائن الحي : إذن 
  وهي الوحدة البنائية للمادة" جزئيات " حدات بناء صغيرة تسمي فان المادة تتركب من و : كذلك أيضا

 


 : ١ط نشا

 :  ميزان رقمي ، كأس زجاجي ، قليل من العطر 
 :  + ضع كمية مناسبة من العطر في كأس زجاجي 

 لميزان الرقمي عين كتلة الكأس وبه العطر مستخدما ا+ 
 .اتركه في احد أركان الغرفة لفترة وانتقل إلي الركن اآلخر من الغرفة + 
 .عين كتلة الكأس وبه العطر بعد فترة مرة أخري + 

 : -  يمكنك أن تشم رائحة العطر في الركن اآلخر من الغرفة بعد فترة. 
 .حدوث نقص في كتلة الكأس وبها العطر بعد فترة  - 

 :                 تجزأت مادة العطر إلي أجزاء صغيرة ال يمكن رؤيتها بـالعين المجـردة أو الميكروسـكوب
 "بالجزئيات " وانتشرت في أركان الغرفة وظلت محتقظه بخواص العطر ، وتسمي 

 
  : وجد في حالة انفراد وتظهر به خواص المادةت أنهو أصغر وحدة من المادة يمكن 

 

:  ٢نشاط 
 :  كأس به قليل من الماء ، مسحوب برمنجانات البوتاسيوم البنفسجية 
 :  +ضع كمية صغيرة من مسحوق برمنجانات البوتاسيوم البنفسجية في كأس يحتوي قليل من الماء 

 اترك الكأس فترة من الزمن ، والحظ ما يحدث + 
 :  بنفسجي  باللون البأكملهيتلون الماء 
 :       تفككت جزئيات البرمنجانات وانتشرت في الماء تدريجيا في جميع االتجاهات حتي تلـون المـاء

  باللون البنفسجي بأكمله
 :  جزئيات البرمنجانات في حالة حركة مستمرة تمكنها من االنتشار بين جزئيات الماء 

 
 جزئيات المادة في حالة حركة مستمرة: أي أن 
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:  ٣نشاط 
:   من الماء فى مخبار مدرج٣سم ٢٠٠ ضع -١  

  من الكحول٣سم ٣٠٠ أضف إليه -٢     
 :  ٣سم ٥٠٠حجم المخلوط أصبح أقل من 

 :       فيهـا بعـض     انتشـرت تسمى بالمسافات البينيـة     ) الماء  ( توجد فراغات بين جزيئات المادة 
 جزيئات الكحول

 
  :  ٤نشاط 

 :  -حاول تفتيت قطعة من الحديد بأصابع اليد أو بالطرق عليها بشدة  
  حاول تجزئة كمية من الماء فى عدة أكواب-     
 :  -  تفتيت قطعة من الحديد يستلزم آالت معينة وبذل مجهود كبير 

 ا تجزئة كمية من الماء تتم بسهولةبينم -  
 :  الحديد( توجد بين جزيئات المادة قوى ترابط جزئية تكون أكبر مايمكن فى المواد الصلبة( 

 )األكسجين وبخار الماء ( ومنعدمة فى الغازات مثل ) الماء( وأقل نسبياً فى السوائل  
 


 


 دما تكتسب المادة الصلبة حرارة تتحول إلى سائلعن

 عندما تكتسب المادة السائلة حرارة تتحول إلى غازية
: 

 تحتفظ المواد بشكل وحجم ثابتين ألن المسافات البينية بين جزيئات المواد الصلبة صغيرة جداً
 لذا تتخذ الجزيئات مواضع ثابتة بالنسبة لبعضها 

  الموضوع فيه اإلناءشكل ) الماء( يتخذ السائل 
 ب بين جزيئات السائل وكبر المسافات البينية ذبسبب صغر قوى التجا


 : تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة 

 :  كجم من الحالة الصلبة إلى السائلة١كمية الحرارة الالزمة لتحويل  
 :ادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازيةتحول الم 
 :هو أبسط منها بالطرق الكيميائية البسيطة أبسط صورة نقية للمادة ال يمكن تحويلها إلى ما 
 : ثابتةهناتج من إتحاد ذرتين أو أكثر لعناصر مختلفة بنسب وزني  
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: 
 )هيدروجين ، نيتروجين ، كلور ، قلور ، أكسجين ( ن متماثلتينعناصر غازية تتركب من ذرتي -١
 )نبيلة(تسمى خاملة ) هليوم، نيون، آرجون، كربتون، رادون  ( عناصر غازية تتركب من ذرة واحدة -٢
 )ذرة(الزئبق ) ذرتين( البروم عناصر سائلة -٣
 )كبريت، ماغنسيوم، كربون (عناصر صلبة تتركب من ذرة واحدة -٤
 

 :كل مركب له عدد خاص من الذرات المختلفة 
 )إثنان هيدروجين وذرة أكسجين(  الواحد للماء يتركب من ثالث ذرات ئالجز: مثال 


 
والذي يميز جزئ مادة عـن اخـري     ” الذرة  ” تتركب الجزئيات من وحدات بناء صغيرة جداً يسمي كل منها           

  .الداخلة في تركيبه وطريقة ارتباطها معاًهو عدد ونوع الذرات 
 
 
 






المادة التي يتركب جزيئها من نوع واحد من الذرات مهما كان عدد هذه الـذرات تعـرف بالعنصـر مثـل                     
 األكسجين

 المادة التي يتركب جزيئها من أنواع مختلفة من الذرات تعرف بالعنصر مثل الماء

 
 دة ال يمكن تحليلها إلي ما هو أبسط منها بالطرق الكيميائية البسيطة هو أبسط صورة نقية للما

 

  ثابته ههو ناتج إتحاد ذرتين أو أكثر لعناصر مختلفة بنسب وزني
 

 رغم أن قطرة الماء الصغيرة تحتوى على ماليـين الجزيئـات التـى ال يمكـن رؤيتهـا بـالعين المجـردة         
 .ة متناهى الصغر أى مادئفهذا معناه أن جز

 ھیدروجینذرة 

 ھیدروجینذرة 

 

 ذرة 
 أكسجین

 

 ذرة 
 أكسجین

 ذرة 
 أكسجین

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:magdymahrousw@yahoo.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

0126050642                   magdymahrousw@yahoo.com                 0932344353 ١١




 :  
 :  

  سهولة االستخدام ×     . االختصار ×
للداللة علـي ذرة مـن ذلـك العنصـر ،     ) بالالتينية(حيث يستخدم العلماء الحرف األول من اسم كل عنصر          

ه أكثر من عنصر في الحرف األول تكتب بعض العناصر مـن           وبسبب كثرة العناصر المعروفة وإمكانية تشاب     
) سـمول (والحرف الثاني صغير ) ابتلك(حرفين واحياناً من ثالثة حروف وللتفريق يكتب الحرف األول كبير    

فلو كان العنصر من حرف واحد يكتب كبير أما لو كان من حرفين يكتب الحرف األول كابتل والثاني سمول                   
 : مثل 
 C الكربون   ×    Ca   يومرمز الكالس ×

 O  االكسجين  ×    Cu   لنحاسا  ×

 



 H الهيدروجين Li الليثيوم

 O األكسجين K البوتاسيوم

 N النيتروجين Na الصوديوم

 F الفلور Ca الكالسيوم

 Cl الكلور Mg الماغنسيوم

 Br البروم Al ماأللومونيو

 I اليود Zn )زنك(الخارصين 

 He الهيليوم Fe الحديد

 Ar االرجون Pb الرصاص

 S الكبريت Cu النحاس

 P الفوسفور Hg الزئبق

 C الكربون Ag الفضة

 Si السيليكون Au الذهب
 

  .الذرة ، وأن الوحدة البنائية للجزئ هي الجزئ علمنا أن الوحدة البنائية للمادة هي ×
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ssss
 :  

 ) - (سالبة الشحنة  : إلكترونات×    ) + (موجبة الشحنة  : نواة× 


 : توجد في مركز الذرة ويتركز في النواة كتلة الذرة وشحنتها الموجبه وتتكون من نوعين من الجسيمات هما 
 : ه موجبة وهي جسيمات ذات شحن(+) 
 :  وهي جسيمات ذات شحنه متعادلة)±( 

 
 : نواة الذرة موجبة الشحنة ؟؟ 

 الحتوائها علي بروتونات موجبه ونيوترونات متعادلة 
 

 : إذ ما قورنت بكتلة كل من البروتون والنيوترون الموجـودين  ) مهملة( اإللكترون صغيرة جدا  كتلة
 . تتركز كتلة الذرة في نواتها بنواة الذرة ، لذلك

 
 :  

  العدد الكتلي ×        العدد الذري ×
 :  هو عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل نواة الذرة. 

 :  هو مجموع أعداد البروتونات والنيوترونات داخل نواة الذرة. 
 :فهذا يعني أن ذرة الصوديوم ) ٢٣(وعددها الكتلي ) ١١(ال لو قلنا أن ذرة الصوديوم عددها الذري فمث

 بروتون) ١١(تحتوي النواة علي  •
وبذلك يمكن حساب عدد النيوترونات مـن  ) ٢٣(مجموع أعداد البروتونات والنيوترونات داخل النواة     •

 .العالقة 

 عدد النيوترونات ) + لذريالعدد ا(عدد البروتونات = العدد الكتلي 
 عدد النيوترونات+     ١١  =   ٢٣

  نيوترون١٢ = ١١ – ٢٣= أي أن عدد النيوترونات 
 

 :  
 .قد يتساوي عدد النيوترونات مع عدد البروتونات داخل النواة وقد يزيد عنها وهذا يؤثر في كتلة الذرة * 
موجبة للذرة ويتغير عددها الذري والكتلـي وتصـبح ذرة          تغير عدد البروتونات يؤدي إلي تغير الشحنة ال       * 

 .لعنصر أخر 

٢٣ 

 لعدد الذريا ١١

 العدد الكتلي

Na 
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اإللكترونات جسيمات متناهية الصغر ضئيلة الكتلة يمكن إهمال كتلتها لذلك تتركز كتلـة الـذرة فـي           •

 ) .أي في النواة(البروتونات والنيوترونات 
 البروتونات الموجبة بالنواة لـذلك فالـذرة متعادلـة          اإللكترونات سالبة الشحنة وعددها يساوي عدد      •

 .الشحنة 

 .تدور اإللكترونات حول النواة بسرعة فائقة  •

 


 انها أو عملها رودأنظر إلي مروحة ال تعمل ثم انظر إليها أثناء 
 : المالحظة 

 .يمكن تمييز أذرع المروحة طالما ال تعمل لكن بمجرد عملها يصعب تحديد أذرعها 
 وهكذا تكون حركة اإللكترونات سريعة حول النواة تبدو وكأنها أغلفـه حـول الـذرة كـل ويطلـق عليهـا           

 "مستوي الطاقة " 
 

 :  
 . تدور اإللكترونات حول النواة في مدارات خاصة بها كل حسب طاقته تسمي بمستويات الطاقة ×
 . ي أكبر الذرات المعروفة  ال يزيد عدد مستويات الطاقة عن سبعة مستويات ف×
 : يرمز لمستويات الطاقة من الداخل إلي الخارج بالرموز التالي ×
 
 

 :  
 :كل مستوي طاقة يدور فيه عدد محدد من اإللكترونات فمثالً 

 
  إلكترون ٢  يتشبع بـ ) K(  األول  المستوي &
  إلكترون ٨  بع بـ يتش) L(  الثاني  المستوي &
  إلكترون ١٨  يتشبع بـ ) M(  الثالث  المستوي &
  إلكترون ٣٢  يتشبع بـ ) N(  الرابع  المستوي &

 : من العالقة ) يتشبع به(يمكن تحديد أقصي عدد من اإللكترونات يتحمله أي مستوي 
 ٢ ن٢= عدد اإللكترونات الذي يتشبع به المستوي 

 ضعف مربع رقم المستوي  ) ٢ن٢( ق علي رقم المستوي ويطل= حيث ن 

 نواة 

K 

1 

L 

2 

M 

3 

N 

4 

O 

5 

P 

6 

Q 

7 

 تزید طاقة المستوي
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  و التنطبق علي المستويات األعلي ٤ : ١تنطبق العالقة السابقة علي المستويات من  : ملحوظة
  .الذرة غير مستقرةمن الرابع حيث تكون            

 

  : مثال
  ١= ن    أي أن Kالمستوي األول 

 كترون  إل٢=  ٢)١( ×٢ = ٢ ن٢= يكون عدد اإللكترونات 
 ٢= ن    أي أن Lالمستوي الثاني 

 وهكذا .........  إلكترونات ٨=  ٢)٢( ×٢ = ٢ ن٢= يكون عدد اإللكترونات 
 

:  
ال ينتقل إلكترون من مستوي طاقة إلي مستوي أعلي منه في الطاقة إال إذا اكتسب كمية من الطاقـة مسـاوية           

وتكون الذرة في هذه الحالة ذرة مثارة وعندما يفقـد هـذه   ) الكوانتم(لمستويين وتسمي بالكم    لفرق الطاقة بين ا   
 .الطاقة يعود إلي مستواه األصلي مرة أخري وتعود الذرة إلي حالتها الطبيعية 




 . طاقة أخر مقدار الطاقة التي يكتسبها أو يفقدها اإللكترون لكي ينتقل من مستوي طاقة إلي مستوي
 

 :  
 : Nذرة النيتروجين 

 : هذا يعني ان ٧= العدد الذري 
  ٧= عدد البروتونات في النواة 

  وتوزيعها كما يلي - ٧= عدد اإللكترونات حول النواة 
 

  .L الثاني إلكترونات تتواجد بالمستوي) ٥(إلكترون وتتبقي ) ٢( بـKيتشبع المستوي األول 
 :  البد أن تملء المستويات األولي باإللكترونات ثم يملي المستوي الذي يليه. 

 
  :Naذرة الصوديوم 

 : هذا يعني ان ١١= العدد الذري 
  ١١= عدد البروتونات في النواة 

  وتوزيعها كما يلي - ١١= عدد اإللكترونات حول النواة 
 

 ±7 

K 

2 

L 

5 

+7 

 عدد اإللكترونات في كل مستوي 

 اسم المستوي

 ±12 

K 

2 

L 

8 

+11 

 عدد اإللكترونات في كل مستوي 

 M اسم المستوي

1 
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 إلكترون ) ١(تبقي يوإلكترونات ) ٨( بـ Lوالمستوي الثاني إلكترون ) ٢(  بـKيتشبع المستوي األول 
  .M الثالثتتواجد بالمستوي 

 
 :  

 :يتحكم عدد اإللكترونات في المستوي الخارجي للذرة في دخول الذرة في تفاعل كيميائي من عدمه كما يلي 
إلكترونات فأن الذرة تدخل في تفاعـل       ) ٨(ترونات في المستوي الخارجي أقل من       إذا كان عدد اإللك    -

 .كيميائي مع ذرة أو ذرات أخري وترتبط بها وتكون جزئياً في حالة استقرار 
إذا كان المستوي الخارجي للذرة مكتمال باإللكترونات ال تدخل الذرات فـي تفاعـل كيميـائي فـي                   -

  .18Arمثل االرجون ) خاملةمثل الغازات ال(الظروف العادية 

 
& :  هي أصغر وحدة بنائية للمادة يمكن أن تشترك في التفاعالت الكيميائية. 
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 . يحتاج إلى الطاقة فى حياته اليومية لتشغيل األجهزة واآلالتاإلنسانإن 


 . القيام باألنشطة المختلفة بدون غذاءاإلنسانلسيارة أن تسير بدون طاقة كما أنه ال يستطيع ال تستطيع ا
 الوقود داخل السيارة تجعلها قادرة على الحركة كما أن الطاقة المسـتمدة مـن               احتراقألن الطاقة الناتجة من     

 . من القيام باألنشطة المختلفةاإلنسانالغذاء تمكن 



  طاقة ضوئية-٢   )طاقة الحركة+ طاقة الوضع (  طاقة ميكانيكية -١
  طاقة حرارية-٤        طاقة كهربية-٣
  طاقة كيميائية-٦        طاقة صوتية-٥
   طاقة نووية-٧


  حركة المياه-٣    الغذاء-٢    الشمس-١
  التفاعالت النووية-٦    الوقود-٥    الرياح-٤

 ) : توضح تحول الطاقة بين وضع وحركة( 
:  

 . أرفع كرة من كرات التنس من سطح األرض إلى مستوى رأسك-١
 . أتركها تسقط والحظها وهى تستمر فى السقوط ثم الصعود-٢

 : نالحظ أن الكرة تكتسب طاقة أضافية. 
 : لكرة تكتسب طاقة وضع وهى الشغل المبذول لرفع الكرة عند رفع ا 

 وعندما تتركها لتسقط تتحول هذه الطاقة الى طاقة حركية
 ثم تتحول طاقة الحركة الى طاقة وضع

 : تتحول طاقة الوضع إلى حركة والعكس 
 الطاقة المخزونة بالجسم  :طاقة الوضع
 كة الجسمالشغل المبذول فى أثناء حر : طاقة الحركة

:  
 . عند وصول الجسم الساقط الى األرض تكون الطاقة به طاقة حركة فقط-١
  عند أعلى أرتفاع تكون الطاقة الميكانيكية بالجسم هى طاقة وضع فقط-٢
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 : لحوظةم
 النيوتن : وحدة قياس الوزن  
  الجـول   :وحدة قياس الطاقة  

 كجـم :  الكتلـة  وحدة قيـاس  

 ث/م: السـرعة وحدة قياس   

 متـر :  االرتفاع وحدة قياس 

 ٢ث/م: العجلـة وحدة قياس   

 : هى مجموع طاقتى الوضع والحركة 
 اعاالرتف -٢   وزن الجسم-١   :العوامل المؤثرة على طاقة الوضع


 أحضر كرة وأتركها ثم أحضر كرتين وأتركهما ثم أحضر ثالث كور وأتركهم وهكذا

 : داد المجهودزكلما ذادت عدد الكرات ي 
 : داد بزيادة الجسمزم تطاقة الوضع المختزنة فى الجس 

 : ة طرديةالعالقة بين طاقة الوضع ووزن الجسم عالق. 

: نصف متر ثم أتركها لتسقطالرتفاع أحضر كرة ثقيلة نسبياً ثم أرفع الكرة -١  

  فى كل مرةاالرتفاع كرر ذلك مع زيادة -٢
 :  الكرةارتفاعداد ز ياالرتفاعكلما ذاد  

 : ارتفاع الجسمادديزباداد زطاقة الوضع ت  
 :  الجسم عالقة طرديةوارتفاعالعالقة بين طاقة الوضع  

 االرتفاع xالوزن = طاقة الوضع : مما سبق نستنتج أن 
 :  

  الكتلة-٢     السرعة -١
 حيث أن طاقة الحركة تزداد بزيادة كالً من السرعة والكتلة

 : نتج أن مما سبق نست
  مربع السرعة×الكتلة           =طاقة الحركة 

 طاقة الحركة+ طاقة الوضع = الطاقة الميكانيكية 
عنـد   ثانيـة / أمتار٣قذف شخص كرة رأسياً ألعلى فكانت سرعتها        : مثال

  أمتار٤ ارتفاع
  كجم٠,٥ نيوتن وكتلتها ٥= فما الشغل المبذول على الكرة إذا كان وزن الكرة 

 : الحل
  االرتفاع ×وزن الكرة = طاقة الوضع 
  جول٢٠=   ٤    ×     ٥      =      
  مربع المسافة×الكتلة   =  طاقة الحركة 

 

  جول ٢,٢٥ ) = ٣ × ٣( ×         ×        = 
 الطاقة الميكانيكية= الشغل المبذول 

  جول ٢٢,٢٥  = ٢,٢٥ + ٢٠=  طاقة الحركة+ طاقة الوضع = 

١ 
٢ 
١ 
٢ 

١ 
٢ 

١ 
٢ 
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 الحظنا سابقاً أن الطاقة تتحول من صورة الى أخرى
 تتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية:  المصباح الكهربى -١ :مثال 

 تتحول الطاقة الكهربية الى طاقة حرارية: واة ــــ المكـ-٢
  ول علـى صـورة طاقـة وضـع        عند تحريك البندول البسيط فإننا نبذل شغالً وهذا الشغل يخزن فى البنـد            

عند تركه تتحول طاقة الوضع الى طاقة حركة تدريجيا حتى تصل الى أقصى سرعة وعنـدها تصـبح كـل            
 .طاقته فى صورة طاقة حركية ثم يتكرر ذلك ويظل البندول متحركاً محتفظاً بطاقته الميكانيكية

 الوضع والحركة الجسم يظل محتفظاً بطاقته الميكانيكية تتبادل بين طاقتى : ملحوظة
 )بقاء الطاقة الميكانيكية ( وتطلق على ذلك قانون 

حيـث يبقـى     فى كل من البندول وعربة المالهى تتبادل طاقة الوضع وطاقة الحركة دون أن ينتهيـا              : مثال  
 .مجموعهما عند أى لحظة ثابت


 

 .الجاذبية مقدار ثابتمجموع طاقتى الوضع والحركة ألى جسم فى مجال 
 


يتكون العمود الكهربى من محلول حمض ينغمس فيه معدنان مختلفان وتحدث به تفاعالت كيميائية تؤدى الـى          

 .تحويل الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربية ويشبه بطارية السيارة
  حديدىأحضر ليمونة كبيرة و بوصلة صغيرة و مسمار: األدوات: تجربة 

  أضغط على الليمونة من الخارج حتى يصبح العصير أكثر سيولة-١: الخطوات
  كون دائرة كهربية مع البوصلة ثم أغلق الدائرة-٢   
 تحرك البوصلة: المالحظة
 تيار كهربى عند غلق الدائرةالحمض الموجود بالليمون يمر به : االستنتاج




  مفتاح- مصباح كهربى -عمود كهربى جاف : األدوات
  اغلق الدائرة لمدة دقيقة واحدة ثم أفتحها-٢     كون دائرة كهربية-١  :الخطوات

  المس زجاجة المصباح-٣
  المصباح وعند فتح الدائرة ينقطع التيار ئ نالحظ عند غلق الدائرة يض-١ :المالحظة

 ة حرارته نالحظ أن المصباح أرتفعت درج-٢
 فى المصباح الكهربى تتحول الطاقة الكهربية الى طاقة ضوئية وطاقة حرارية :االستنتاج
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 : بها تحوالت تشغيل السيارة يحدث: مثال 
 يختزن الوقود طاقة كيمائية تتحول باألحتراق داخل السيارة الى طاقة حرارية ينـتج عنهـا طاقـة                  -١

 يارةميكانيكية تسبب حركة الس
  جزء من الطاقة الميكانيكية يتحول الى طاقة كهربية بواسطة الدينامو-٢
  جزء من الطاقة الكهربية يتحول الى طاقة ضوئية بواسطة مصابيح السيارة-٣
  جزء آخر من الطاقة الكهربية يتحول الى طاقة صوتية بواسطة الراديو-٤
رية مرة أخرى بواسطة السخان الكهربى داخل        جزء ثالث من الطاقة الكهربية يتحول الى طاقة حرا         -٥

 تكيف السيارة
 :  نستنتج أن مما سبق

ó الطاقة لم تنتهى ولم تنفذ ولكنها تحولت من صورة إلى أخرى ó 




 الطاقة ال تفنى وال تستحدث من العدم ولكن تتحول من صورة إلى أخرى
 




 ض التطبيقات التكنولوجية لتحوالت الطاقة منهاهناك أضرار نتائج بع
 ) شبكات المحمول– األسلحة الذرية – المبيدات الكيمائية – التفجيرات العسكرية –عوادم السيارات ( 

  التدمير الشامل-٢ الحروب والقتل -١التكنولوجيا لها آثار سلبية 
 لوثة للبيئة منهاهناك نتائج بعض التطبيقات التكنولوجية لها آثار م   ملحوظة

 )تلوث كيميائى للهواء والماء والتربة والضوضاء وكهرومغناطيسى ( 
 لتحوالت الطاقة من صورة ألخرى: أمثلة

  عماية البنـاء الضـوئى طاقـة ضـوئية تحولـت الـى طاقـة كيميائيـة                 -١
ــة  -٢ ــة وحراري ــى حركي ــت ال ــة تحول ــة كيميائي ــان طاق ــم األنس   جس
ــ-٣ ــة  المص ــة كهربي ــى طاق ــوئية باح الكهرب ــة ض ــى طاق ــت ال   تحول
ــدفأة -٤ ــخان (  الم ــة ) الس ــة حراري ــى طاق ــت ال ــة تحول ــة كهربي  طاق
  المروحة والموتور طاقة كهربية تحولـت الـى طاقـة حركيـة ميكانيكيـة              -٥
ــة -٦ ــة حراري ــى طاق ــة حركيــة تحولــت ال ــدين معــا طاق   أحتكــاك الي
ــة  -٧ ــة كهربي ــى طاق ــت ال ــة تحول ــة حركي ــدات طاق ــدينامو والمول   ال
 ط جسم من أعلى ألسفل طاقة الوضـع تحولـت الـى طاقـة حركيـة                سقو -٨
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 Ï  ؟؟؟وكيف تنتقل. فما هى الحرارة Ï. منذ أن هبط اإلنسان على األرض أكتشف الحرارة 


ó وانتقالهاتوضح الحرارة  : )١(تجربة 
  ضع مجموعة كرات معدنية فى ماء ساخن-١
  ضع مجموعة كرات أخرى فى ماء بارد حتى تكتسب كل مجموعة درجة حرارة الماء المحيط بها-٢
  اخلط عددين متساويين منهما معا وضع معهما ترمومتراً-٣
  سجل قراءة كل ترمومتر-٤

  : االستنتاج
 األقل فى درجة الحرارة  الحرارة تنتقل من الجسم األعلى فى درجة الحرارة الى الجسم-١
  الحرارة بينهما حتى يتساويا فى درجة الحرارةانتقال يستمر -٢


ó توضح حركة الجسيمات ودرجة الحرارة) ٢(تجربة 

  :الخطوات
  ضع عدة كرات فى كوب وعين درجة حرارتهم-١
 واحكم الغلق) أصبح أنبوب(  نكس فوق الكوب األول كوبا اخر -٢
  مرة ثم عين درجة حرارة الكرات٣٠ - ٢٠دة مرات من  أقلب األنبوبة ع-٣
  درجة حرارة الكرات نتيجة األحتكاكارتفاعتالحظ  : المالحظة
  :االستنتاج
  درجة الحرارةارتفاع حركة الكرات وأحتكاكها ببعضها تسبب فى -١
  تزيد درجة الحرارة مع زيادة سرعة حركة الجسيمات أى بزيادة طاقة حركة الجسيمات-٢


ó توضح العالقة بين درجة الحرارة واألحتكاك) ٣(تجربة 

  أجعل كفيى يديك متالمسين ثم حركهما-١  :واتـالخط
  أحضر عجلتك وأقلبها وأدر عجلتها ثم أضغط على فراملها-٢

  نالحظ أرتفاع درجة حرارة اليد-١ :ةـالمالحظ
  درجة حرارة العجلةارتفاع -٢

  تتحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حراريةباالحتكاك :  جااالستنت
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 هى صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم األعلى فـى أتجـاه درجـة الحـرارة الـى الجسـم األقـل                       
 فى درجة الحرارة

×
 

منه أو إليه عند مالمسـة      هى الحالة الحرارية للجسم والتى يتوقف عليها اتجاه انتقال الحرارة           
 جسم آخر وتتناسب مع طاقة حركة الجسيمات




 )هى أنتقال الحرارة خالل األجسام المادية من طرف آلخر (  انتقال الحرارة بالتوصيل -١
ـ     ( انتقال الحرارة باألشعاع     -٢  )ى الوسـيط المحـيط   انتقال الحرارة من الجسم األعلى فى درجة الحرارة ال

 )وال تحتاج لوسط مادى تنتقل خالله الحرارة ( 
انتقال الحرارة فى الوسط الغازى والسائل حيث تقل كثافة الجزئيـات السـاخنة             (  أنتقال الحرارة بالحمل     -٣

 وترتفع الى اعلى وتزيد كثافة الجزئيات الباردة وتهبط الى اسفل
  : ملحوظة
 )فكرة عمل فريزر الثالجة( ه ويزداد كثافته ويهبط الى اسفل الهواء عندما يبرد يقل حجم ×
 )توضع المدفأة باألسفل( الهواء عندما يسخن يزداد حجمه فتقل الكثافة فيرتفع الى اعلى فيسخن الهواء  ×

&&
 ó من امثلة التطبيقات التى تنتج الحرارة: 

 ألفران  ا-٤   الوقود -٣   السخان -٢   المدفأة -١
ó      وبعضها يعمل بالكهرباء وبعضها يعمـل بالطاقـة        ) مورد غير دائم  ( بعض المواد تعمل بالوقود البترولى

 )كمورد دائم( الشمسية 
óبعض هذه التطبيقات ملوثة وبعضها غير ملوثة 
ó الطاقة الشمسية تسهم فى انتاج معظم مصادر الطاقة األخرى. 
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