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 )g(الكتلة الشحنة الرمز الموقع المكون 

 p + 1.673x10-24 داخل النواة البروتون

 متعادلة n داخل النواة النیترون
 1.673x10-24 ال تحمل شحنة

 e - 9.11x10-28 خارج النواة اإللكترون

 

 

 

 Atomic Numberالعدُد الذريُّ 
 ویساوي عدد االكترونات السالبة ةالموجبھو عدد البروتونات 
N(p+) = N(e-)  ً  في الذرة المتعادلة كھربائیا

 Mass Numberالعدُد الكتليُّ 
 العدد الكتلي = عدد البروتونات + عدد النیترونات

     )-+nN(p+) + N( 

 مكونات الذرة

 العدد الذري والعدد الكتلي
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 الكیمیاء للصف التاسع تأسیس دوسیة

 

  1سؤال 
 عبر عن ذرات العناصر بالرموز إعتماد على العدد الذري والعدد الكتلي.

 
  = 28( ع.ك = ) ,  14ذرة عنصر السیلكون (ع.ذ ( 

 
  = 27( ع.ك = ) ,  13ذرة عنصر األلمنیوم (ع.ذ( 

…….………………………………………… 
  = 80( ع.ك = ) ,  35ذرة عنصر البروم  (ع.ذ( 

.………………………………………………  
 23( ع.ك =) ,  11(ع.ذ =   صودیومذرة عنصر ال( 

.……………………………………………… 
 

  2سؤال 
  أكمل الفراغات في الجدول التالي بناءاً على مفھومي العدد الذري والعدد الكتلي.

 
اسم 
 العنصر

 pn nn en Mass رمزه
number 

Atomic  
number 

 11 23   11  الصودیوم

    18 17  الكلور

 Al    27 13 
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 الكیمیاء للصف التاسع تأسیس دوسیة

 

  ؟تروناتوما عدد النی  80وعدده الكتلي   35 عدده الذري  Xعنصر  -

…………………………………….......................………… 
 

ما عدد النیوترونات وما   84وعدده الكتلي   36عدده الذري   Xعنصر  -
 عدد البروتونات واإللكترونات ؟

…………………………........................…………………… 

 ما عدد البروتونات واإللكترونات؟  19عنصر البوتاسیوم  عدده الذري  -
………….............………………..........…………………… 

 
ما عدد البروتونات   137وعدده الكتلي  56عنصر الباریوم عدده الذري  -

 والنیوترونات؟
…………….......................………………………………… 
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 الكیمیاء للصف التاسع تأسیس دوسیة

 

 
اسم 
 العنصر

رمز 
 العنصر

شحنة 
 العنصر

اسم 
 العنصر

رمز 
 العنصر

شحنة 
 العنصر

 -N 3 نیتروجین + H ھیدروجین
 -P 3 فسفور + Li لیثیوم

 -O 2 أكسجین + Na صودیوم
 -S 2 كبریت + K بوتاسیوم

 -F 1 فلور + Ag فضة
 -Cl 1 كلور +Be 2 بیریلیوم
 -Br 1 بروم +Mg 2 مغنیسیوم
 -I 1 یود +Ca 2 كالسیوم
  He ھیلیوم +Ba 2 باریوم

  Ne نیون +Zn 2 خارصین
  Ar أرغون +Cu 2 نحاس
    +Al 3 ألمنیوم
    +Fe 3 حدید

 
 أسماء أھم المجموعات األیونیة ( أیون متعدد الذرات ) 

 شحنتھا رمزھا اسم المجموعة األیونیة

1+ األمونیوم
4NH 1+ 

 -1OH 1- الھیدروكسید
1- النترات

3NO 1- 
1- بایكربونات

3HCO 1- 
2- كربونات

3CO 2- 
2- كبرتیات

4SO 2- 
3- فوسفات

4PO 3- 

 أسماء أھم العناصر الكیمیائیة ورموزھا وشحناتھا
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 الكیمیاء للصف التاسع تأسیس دوسیة

 
 

  ب.ّلمركاھا في َادعدوأ ِراتلذا َاعنوالصیغة التي تبین أ :ُلكیمیائیةا ُلصیغةا

 ِتألیوناا ِتشحنا َعَّ مجمونألا؛ ًصفروي ألیونيِّ تساا ِبّللمرك ُلكلیةا ُلشحنةا - مھم
  ألیونيُّا ُبّركـلما ُنوــیك َبذلك، وِالبةـلسا ِتألیوناا ِتاـشحن َعمجمووي یسا ِلموجبةا

 ا.ًّكھربائی ًالدمتعا

 یجب معرفة شحنة األیون الموجب والسالب لتحدید صیغة المركب -

 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒍𝒍𝟐𝟐 التسمیة تبدأ باألیون السالب مضافًا لھ (ید) ثم األیون الموجب مثل -

 كلورید الكالسیوم

 

  ألیونیة:ِت الكیمیائیةُ للمركّباالصیغُ * طریقة كتابة ا

  ؟كلورید الصودیوم ِبّلمرك َةــلكیمیائیا َةــلصیغا ُكتبأ:1مثال

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 ؟أكسید اللیثیوم ِبّلمرك َةــلكیمیائیا َةــلصیغا ُكتبأ:2مثال

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 ؟ِتلكبریتاا ِنیوأ َمع ِمیودلصوا ِدحاّتا ِعن ِلناتجا ِبّلمركا ُصیغة ما: 3مثال
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 

 ألیونیةِت الكیمیائیةُ للمركّباالصیغُ ا
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 الكیمیاء للصف التاسع تأسیس دوسیة

 ؟البوتاسیوم ِتبایكربونا ِبّلمرك َةــلكیمیائیا َةــلصیغا ُكتبأ:4مثال

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

  : الجدول التالي الذي یمثل أسماء مركبات أیونیة وصیغھا أملئ

 الصیغة الكیمیائیة اسم المركب

 AlBr3 

  فوسفات اللیثیوم

  كلورید األمونیوم

 𝐴𝐴𝑙𝑙2𝑂𝑂3 

  النحاس كبرتیات

 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑙𝑙2 

  نترات الخارصین
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 الكیمیاء للصف التاسع تأسیس دوسیة

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 سؤال 
 :اكتب التوزیع اإللكتروني لذرات العناصر التالیة

3Li      11Na        19K         37Rb                    

…………………………………………………….

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

 العناصر  إلیوناتكتابة التوزیع اإلكتروني 

 تكوین األیون الموجب

…………………………………………………….

……………………………………………………

……………………………………………………

 كتابة التوزیع اإلكتروني لذرات العناصر المتعادلة 
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……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

 تكوین األیون السالب
…………………………………………………….

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

 سؤال 

 التالیة :اكتب التوزیع اإللكتروني إلیونات العناصر 

12Mg            13Al           15P          16S       17Cl         18Ar 

…………………………………………………….

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 
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 الكیمیاء للصف التاسع تأسیس دوسیة

جدول الدوري من خالل معرفة موقع العنصر ( رقم الدورة ورقم المجموعة ) في ال
 التوزیع اإللكتروني

 رقم الدورة = عدد مستویات الطاقة

 رقم المجموعة = الكترونات التكافؤ( الكترونات مستوى الطاقة األخیر)

   سؤال

 قع فیھا العناصري ما رقم المجموعة والدورة التي تمن خالل التوزیع اإللكترون

 التالیة:

4Be     14Si       6C       56Ba      35Br                 

 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 
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 الكیمیاء للصف التاسع تأسیس دوسیة

 
یجب أن یكون عدد ذرات كل عنصر في المواد المتفاعلة مساویًا لعدد ذرات 

 .المواد الناتجةالعنصر نفسھ في 

 

Na + O2 → Na2O    
 H2 + O2  →   H2O 

Al + O2 → Al2O3 

Fe + O2 → Fe2O3 
Al(s) + Br2(g) → AlBr3(s) 

Na(s) + Cl2(g) → NaCl  (s)  
Li + H2O → LiOH + H2 

K + H2O → KOH + H2 
 

  
 

 موازنة المعادالت الكیمیائیة

 


