
BANANI OMAR
TADLA - AZILAL

اجلزيئات و الذرات

les atomes    الـــــــــذرات - I

les molécules  اجلـــزيئات - II

)صلبة  المادية  األجسام  تركيب  في  تدخل  المجردة  بالعين  الترى  الصغر  في  متناهية  دقيقة  الذرة 
وسائلة و غازية( حيث تختلف هذه الذرات من جسم آلخر، الذرة كروية الشكل يقاس قطرها بالنانومتر 

)nm(  أو البيكومتر  )pm(حيث :                              و  

نرمز للذرات برموز كيميائية و ذلك باستعمال 
يكتب  الذي  بالالثنية  االسم  األول من  الحرف 
أو  الثاني  الحرف  أحيانا  إليه  يضاف  مكبرا، 

الثالث من االسم الذي يكتب مصغرا.

يتم تمثيل الذرات بكريات مختلفة األحجام و 
األلوان ، تسمى نماذج الذرات

الجزيئة هي أصغر جزء من جسم خالص، يحتفظ بالخاصيات الكيميائية لهذا الجسم.
هذه  تكون  قد  و   ، بينها  فيما  مرتبطة  ذرات  من  محدد  عدد  من  الجزيئة  تتكون 

الذرات من نفس النوع أو من أنواع مختلفة.

كل جزيئة يرمز لها بصيغة كيميائية حيث 
تكتب رموز الذرات التي تدخل في تركيبها 
جنبا الى جنب، مع إضافة أرقام تكتب يمين 

و أسفل رمز  كل ذرة .

تمثل  حيث  جزيئي  بنموذج  الجزيئة  تمثل 
بكريات   تركيبها  في  الداخلة  الذرات 

مختلفة الحجم و اللون .

منوذجها رمزها االسم الالتيني االسم العريب للذرة

 H Hydrogène الهيدروجني

 O Oxygène األوكسجني

 N Nitrogène األزوت

 C Carbone الكربون

 Cl Chlore الكلور

S Soufre الكربيت

النموذج الجزيئي صيغتها الكيميائية اسم الجزيئة
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1 -  تعريف الــــذرة

1 -  تعريف اجلزيئة

2 -  رمز الذرة

2 -  رمز اجلـزيئة

1 nm = 10-9 m1 pm = 10-12 m

جزيئة األزون جزيئة األمونياك

ذرة األوكسجني 
280pm قطرها

ذرة الهيدروجني 
156pm قطرها
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III -اجلسم اخلالص البسيط و املركب

الجسم الخالص البسيط : تتكون جزيئاته من نـوع واحـد من الذرات، 

أمثلة :  غاز ثنائي األوكسجين )O2( ، غاز ثنائي األزوت )N2(،  غاز األوزون )O3( ، غاز الكلور 
.)Cl2(

 الجسم الخالص المركب : تتكون جزيئاته على األقل من نوعين مختلفين من الذرات.

. )C3H8( البروبان ، )CO2( ثنائي أوكسيد الكربون ، )CH4( غاز الميثان ،)H2O( مثل : الماء 

أصل الرمز االغريقيالعنرصالرمز

Agفضة)Argentum(

Auذهب)Aurum(

Cuنحاس)Cuprum(

Feحديد)Ferrum(

Hgزئبق) Hydragyrum(

Kباألملانية(بوتاسيوم Kalium(

Naصوديوم)Natrium(

Pbرصاص)Plumbum(

Snقصدير)Stannum(

Wباألملانية(تنغسنتWolfram(

إضافة : 

رموز ذرات بعض الفـــلزات

الصيغ الكيميائية لبعض اهليدروكاربورات

الصيغ الكيميائية جلزيئات أخرى

فلز الزئبق يرمز 
Hg لذرته ب

فلز الرصاص يرمز 
Pb لذرته ب

فلز الفضة يرمز 
Ag لذرته ب

فلز األلومنيوم يرمز 
Al لذرته ب

فلز الذهب يرمز 
Au لذرته ب

فلز النحاس يرمز 
Cu لذرته ب

فلز الحديد يرمز 
Fe لذرته ب

جزيئة امليثان يرمز 
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جزيئة االيثان يرمز 
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جزيئة الربوبان يرمز 
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جزيئة البوتان يرمز 
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جزيئة عمالقة تحتوي عىل عدة ذرات 
CFC جزيئة كلورو فلورو كاربورات

توجد يف غازات أجهزة التربيد، تهاجم 
طبقة األزون

جزيئة كحول يسمى االيثانول
C
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جزيئة املاء األوكسيجيني
H2O2 يرمز لها ب




