
 
  )Nature of Matter(طبیعة المادة                   :المحاضرة األولى

  
  :على قادرا الطالب أن یكون : فاھداأل

 .علیھا خواص المادة والتغیرات التي تطرأفھم  •
 ) .الذرة(التركیب األساسي للمادة  باإللمام •
 .التوزیع اإللكترونيتطبیق  •

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

،  تط رأ علیھ ا   إل ي  لدراسة علم الم واد الب د م ن  التع رف ع ن ق رب عل ى الم ادة وخواص ھا وأش كالھا والتغی رات                   
  .وطرق فصل المواد عن بعضھا

  ما ھي المادة؟ 
  الخ........ة والھواء والحدید والورق والتراب دالما: ثل م.كل شيء یشغل حیزا من الفراغ ولھ ثقل 
   

  ):Properties of Matter(خواص المادة 
  :یمكن تصنیف خواص المادة كما یلي 

  
  
  
  
  
  
  ):الطبیعیة(الخواص الفیزیائیة  

، ح ة لرائ المختلفة مث ل الل ون والطع م وا      األجھزة ھي الخواص التي یمكن مالحظتھا بالحواس أو قیاسھا باستخدام          
  .التمدد الحراري وانعكاس الضوء، التوصیل الكھربائي، الكثافة، درجة التجمد، درجة الغلیان

  :الخواص الكیمیائیة 
 أخ رى روف معینة مع م ادة  الكیمیائي للمادة عند مزجھا تحت ظ ھي الخواص التي تؤدي إلى التغیر في التركیب      

من الخواص المھمة للمواد وخاصة تلك المستخدمة في ظروف       وتعتبر  . أو عند تعرضھا لمؤثر ما كالتسخین مثال      
  .آكلة أو درجات حرارة عالیة

   التآكل أو الصدأ واألكسدة: ومن أمثلة الخواص الكیمیائیة في المواد الفلزیة
  

  :التغیرات التي تطرأ على المادة
  

  
  
  
  
  

  :التغیرات الفیزیائیة
  .ر في التركیب األساسيتغیرات فقط في الشكل الظاھري للمادة دون التغی

  :التغیرات الكیمیائیة
  .تغیر التركیب الكیمیائي للمادة بحیث تنتج مادة مختلفة وبصفات وخواص جدیدة

  

 خواص المادة

  خواص فیزیائیة خواص كیمیائیة
 

 التغیرات التي تطرأ على المادة

   فیزیائیةتغیرات  كیمیائیةتغیرات
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  ):Types of Matter(أشكال المادة 

  . توجد المادة في الطبیعة على شكل عناصر أو مركبات أو مخالیط
  )Elements(العناصر  -١

  :  مثل. تحلیلھا إلى مواد ابسط منھا ال بالطرق الفیزیائیة أو الكیمیائیةھو مادة أولیة ال یمكن: العنصر
  الذراتوتتألف العناصر من دقائق صغیرة جدا تسمى ). Fe(والحدید ) O (األكسجین          

  .ھي أصغر جزء من العنصر یمكن أن یدخل في التفاعالت الكیمیائیة دون أن ینقسم :الذرة 
  )Component(المركبات  -٢
 المكب ات م ن   وتت ألف الماء والسكر وملح الطعام     : واد ناتجة من اتحاد عنصرین أو أكثر اتحادا كیمیائیا مثل         م

  ).molecular(وحدات تسمى الجزیئات 
   أصغر جزء من المادة یتكون من ذرتین أو أكثر یمكن أن یوجد في حالة انفراد وتتضح فیھ خواص  :الجزيء 

  .           المادة
  )Mixtures(المخالیط  -٣

  كوب : مثل. عبارة عن مادتین أو أكثر مجتمعة مع بعضھا البعض دون حدوث اتحاد كیمیائي:      المخلوط 
   .                 الشاي الذي یتكون من خلیط من الماء والسكر والشاي

 ------------------------------------------------------------------------------------------------  
  :المفھوم الحدیث للذرة 

تتكون الذرة من نواة موجبة الشحنة تحتوي على البروتونات والنیوترونات محاطة بإلكترونات تختلف في 
وھناك فراغ ھائل یفصل بین اإللكترونات ولكنھ ، نتیجة لوجودھا في مستویات مختلفة من الطاقة، طاقتھا

  . من حجم الذرةیعتبر جزءا
  : المكونة للذرةالدقائق

  جرام٢٨- ١٠ ×٩٫١١=  جسیمات سالبة الشحنة كتلة كل منھا :اإللكترونات
  جرام ٢٤- ١٠ × ١٫٦٧= بر من كتلة اإللكترون  جسیمات موجبة الشحنة كتلتھا أك :البروتونات
 با تقریاتكتلة البروتون=  كتلة الھ)  الشحنة ةمتعادل(  كھربیا مشحونة غیر ات جسیم :اتالنیوترون

 
 :قاعدة

  
 توجد البروتونات والنیترونات داخل النواة •
  من كتلة الذرة  % ٩٩٫٩تشكل كتلة النواة أكثر من  •
  
  
  
  :قاعدة 
 
  
  

 :طریقة كتابة العدد الذري وعدد الكتلة في الجدول الدوري للعناصر
  

                          
                          
                          
                          
                          

  

 إلكترون 

 المدار

 النواة

 عدد البروتونات= عدد اإللكترونات 

 عدد اإللكترونات= عدد البروتونات = العدد الذري 
 

 عدد النیوترونات+ عدد البروتونات = عدد الكتلة 

رمز 
 العنصر

 العدد الذري

 عدد الكتلة
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  : ویكتب في الجدول الدوري بالصورة التالیة Cl یرمز لعنصر الكلور بالرمز /مثال
  

                                                                   Cl  

  

   ھي ذرات عنصر واحد تختلف في عدد النیوترونات وبالتالي تختلف في عدد الكتلة ومن ثم تختلف :النظائر
  .              في كتلتھا

  ) Cl(  الكلور -١      /مثال

     Cl:                ویكتب بالصورة التالیة)  نیوترون٢٠ إلكترون و ١٧ بروتون و ١٧( حیث یوجد نوع بھ 
  

    Cl:        ویكتب بالصورة التالیة )  نیوترون١٨ إلكترون و ١٧ بروتون و ١٧(       ونوع آخر بھ 
  

  ) C(   الكربون  -٢           
  

  C   ,      C     ,    C                                  /مثال
  

وتختلف ،  منطقة أو حیز من الفراغ یحیط بالنواة یكون احتمال وجود اإللكترون فیھ كبیرا:المجال اإللكتروني

  .كترونھذه المنطقة حدودا وشكال بحسب اختالف الطاقة التي یمتلكھا اإلل

  
  :ویتم تمثیل المجال اإللكتروني بحسب عدد اإللكترونات بالشكل التالي

  
ونتیجة لھذا الدوران ینتج حقل ،  مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعةإما وران اإللكترونات ویكون د

  .مغناطیسي یعتمد اتجاھھ على اتجاه دوران اإللكترون
  

 مقدار من الطاقة یختلف باختالف المستوى الرئیسي أو الفرعي الذي ونإلكتركل ل :طاقة اإللكترون وتوزیعھا

وھناك أیضا ) ن(ویتم توزیع اإللكترونات في سبع مستویات رئیسیة ویرمز للمستوى بالرمز ، ینتمي الیھ

  . s, p, d, fمستویات فرعیة داخل المستویات الرئیسیة یرمز لھا بالرمز 

  
  
   

  ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢، ١=               ن                           
  Q, P, O, N, M, L, K=                              أو        ن 

  
  
  
  
  
  
  

٣٧ 

١٧ 

٣٧ 

١٧ 
٣٥ 

١٧ 

١٣ ١٢ 

٦ 

١٤ 

٦ ٦ 

 زیادة طاقة اإللكترون

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


ویتم توزیع اإللكترونات في مستویاتھا الرئیسیة والفرعیة بالطریقة التالیة مع مراعاة أن اإللكترونات تحاول 
  .شغل المستویات أقل طاقة

  
1  K       1s 
2  L       2s    2p 
3  M      3s    3p    3d 
4  N       4s    4p    4d    4f 
5  O       5s    5p    5d    5f 
6  P        6s    6p    6d 
7  Q       7s    7p    

 
 :وتوزع اإللكترونات على المجاالت الفرعیة كالتالي

      s   إلكترون ٢یشبع بعدد 
     p   الكترونات٦بعدد یشبع  

d   الكترونات١٠    یشبع بعدد   
     f   إلكترون ١٤یشبع بعدد 

  Cl17, Ca20, Sc21:  اكتب التوزیع اإللكتروني للعناصر التالیة/مثال
 
         Cl17 →   1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 
    
         Ca20→   1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 
 
         Sc21→    1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 
 
 

 :مكن استیعابھ في احد المستویات بالقانون التاليیالذي ) ع(ویتم حساب العدد األقصى لإللكترونات 
 

  قاعدة           
 

  للمستوى الرابع وما بعدهإلكترون ٣٢وذلك بحد اقصى 
  

   جعل حركة دورانھا حول      تعمد اإللكترونات في ملئھا المجاالت إلى،  في تساوي جمیع االختیارات:قاعدة ھـند

  .االتجاه                نفسھا في نفس 

  
   وحدة كتلة ذریة ١٢والتي تساوي  C    معدل كتلة ذرات العنصر بالنسبة لكتلة ذرة الكربون  :الكتلة الذریة

  ).و ك ذ                   (

  
  منھا العنصر محسوبة على أساس نسبة    معدل كتلة مخلوط النظائر التي یتألف :معدل كتلة ذرات العنصر

  .                                   وجود كل نظیر ویستخدم لقیاس النسب جھاز مطیاف الكتلة

 ٢ ن٢= ع 

١٢ 
٦ 
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 موجود Cl37و  % ٧٥٫٤ موجود بنسبة  Cl35اذا علمت أن ) Cl( احسب معدل كتلة ذرات عنصر الكلور /مثال
  ؟ %٢٤٫٦بنسبة 

35=    الكلور  معدل كتلة ذرات عنصر /احلل
100

4.7537
100

6.24 xx + = 35.45    
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