
ا ال يمك ن الذرة وحدة بناء المادة وهي جسيمات صغيرة جدا

.رؤيتها بالعين المجردة













.سيل من الجسيمات

معدني سيل من الجسيمات الصغيرة ينتج من القرص ال

.في المهبط في أنبوبة األشعة المهبطية





.الشحنات السالبة تنتشر حول الشحنات الموجبة

ألنه عرف أن المواد ليست 

مكونة من شحنات سالبة فقط

بينما المادة يجب أن تكون 

متعادلة من خالل وجود 

الجسيمات الموجبة



نموذج رذرفورد الجديد نص على أن معظم كتلة الذرة وشحنتها الموجبة

ا في الذرة تسمى النواة بينما بقية ح جم الذرة تتركز في منطقه صغيرة جدا

ا .فراغ يحوى إلكترونات عديمة الكتلة تقريبا



.البروتونات والنيترونات

اإللكترون

راغ إلكترونات توضع في الف8

حول 



.إلكترونات6



تكون جميع : في النموذج النووي للذرة

الشحنة الموجبة للذرة باإلضافة إلى جميع

ة كتلة الذرة تقريبا موجودة في نواة صغير

بينما تحتل اإللكترونات المساحة المحيطة

متة  بالنواة، أما في نموذج الكرة الصلبة المص

للذرة فينص على أن الذرة هي أصغر جزء من

.المادة وتحمل نفس صفاتها

.إلكترون49



عة أو ألن صفيحة الذهب ال توجد فيها كمية كافية من المادة إليقاف جسيمات ألفا السري

يمات تغيير مسارها كما أنه ال توجد شحنة موجبة كافية ومتجمعة في مكان واحد لصد جس
.ألفا بالقوة الكافية

1863× 28-10×  9.11= كتلة البروتون 

.جم1000=الكيلو جرام 

1000(/ جرام 10-24× 1.67=) 

كيلو جرام10-27×  1.67= 





ا ويرافق ذلك تح رر للطاقةتفقد النواة بعض الجسيمات لكي تصل إلى حالة أكثر استقرارا





.إلكترون ذو طاقة عالية صادر من النواة وليس من السحابة اإللكترونية



رقم عمر 

النصف
يةالكتلة المتبقاأليام الالزمة

جم12432

جم24816

جم3728

جم4964

جم51202

جم61441

.يوم األولى24خالل فترة ال

.جرام واحد فقط



0.25
.جرام



.سنة5730= فترة عمر النصف : المعطيات

.جرام100= الكتلة في البداية 

.سنة17190حساب الكتلة المتبقية بعد : لمطلوبا

17190= فترة نصف العمر / المدة الزمنية = عدد فترات نصف العمر : الخطوات

.فترات3= 5730÷ 

عدد فترات نصف العمر2/ الكتلة في البداية = الكتلة المتبقية 

.جرام12.5= 32÷ 100= 

ا منه  50أيام فإذا بدأ 3.8هو 222-إذا كان نصف العمر لنظير الرادون -2 جراما

ا؟19في التحلل فكم يتبقى منه بعد  يوما

.فترات5= 3.8÷ 19= عدد فترات نصف العمر 

.جرام1.6= 52÷ 50= الكتلة المتبقية 









ذرات لعنصر واحد تحتوي عدد : النظائر هي

ات نيترونات مختلف ويمكن حساب عدد النيترون

.بطرح العدد الذري من العدد الكتلي

ن وهي عبارة عن بروتني: فقدان جسيمات ألفا

.ونيترونين

لكترون تفقد نواة العنصر إ: فقدان جسيمات بيتا

.يسمى بيتا

.ال؛ ألن بعض النظائر مستقرة



م تستخدم في تشخيص األمراض ودراسة الظروف البيئية حيث يتم إدخالها في جس
.المخلوق الحي ثم متابعة تحللها

فقدها ال؛ حيث تفقد العينة األولى خالل عمر النصف الواحد نصف عدد الجسيمات التي ت
.العينة الثانية

كرة كبيرة من الصلصال وكرات صغيرة من سبحة قديمة أو مقطوعة







.ال، اليمكنني النموذج من توقع أي الذرات ستتحلل بالتحديد

.نعم في كل فترة نصف عمر واحدة تتحلل نصف األنوية للعينة





النيترونات اإللكترونات 

جسيمات 
سالبة

جسيمات 

متعادلة 
ةفي النوا

العدد الذري العدد الكتلي 



النيوترون
العنصر

العدد الكتلي

اإللكترونات

التحلل اإلشعاعي

العدد الذري

ا مختلفة من النيوترونات .قد يمتلكان أعدادا



.نعم يمكن للذرات أن تتحول

كمية الشحنة الموجودة على البروتون هي 

نفسها الموجودة على اإللكترون وللحصول 

على شحنة متعادلة يحب أن يكون عدد 

البروتونات مساويا لعدد اإللكترونات

ن ينص على أن المادة تتكون م: نموذج دالتون

ذرات ال يمكن شطرها إلى أجزاء أصغر منها، 

توجد النيترونات : النموذج الحديث

ة والبروتونات في نواة مركزية صغيرة محاط

بسحابة من اإللكترونات

معروف كما أن 14-إن عمر النصف الخاص بالكربون 

ابتة أيضا نسبة الكربون في أجسام المخلوقات الحية ث

ولكن عندما تموت هذه المخلوقات ال يدخل أجسامها أي 

وبالتالي يقوم العلماء 14-كمية جديدة من الكربون 

يتم بقياس كمية الكربون في أجسام الكائنات الميتة و

من مقارنتها بكمية الكربون في جسم المخلوق الحي و

.خالل الفرق يتعرف العلماء على عمر المخلوق

222= العدد الكتلي للنظير 



بروتوناا ولهذا فإن عدد 80يمتلك الزئبق 

121نيوتروناته يساوي 

.دقيقة واحدة= فترة عمر النصف 

جرام من المادة12.5يتبقى 3وعند الدقيقة 


