
المواد المتعادلة مكّونة من شحنات موجبة وسالبة،  

 وتستطيع أن تنجذب إلى شحنات أخرى 

تتنافر الشحنات الكهربائية المتشابهة بعضها عن 

بعض. أما الشحنات الكهربائية المختلفة فيتجاذب  

بعضها إلى بعض. األجسام التي يتنافر بعضها عن  

م  بعض تحمل الشحنات الكهربائية نفسها، واألجسا

التي ينجذب بعضها إلى بعض تحمل شحنات  

 كهربائية مختلفة 

تكتسب قطع الورق والمشط البلستيكي وقطع  

شحنات متعاكسة. وتكتسب   5الشريط في الخطوة 

 الشحنة نفسها  4قطع الشريط في الخطوة 
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كان من الصعب على ديمقريطس أن يدافع عن أفكاره؛ ألنه لم يقم  

 بإجراء تجارب 

https://hulul.online/


التشابه: تتكون المادة من ذرات، والذرات ال تتجزأ وال تتحطم، وتعود التغيرات في المادة إلى  

 التغيرات في مجموعات الذرات

االختلفات: ذكر ديمقريطس أن المادة تتكون من فراغ تتحرك خلله الذرات. على حين لم يذكر 

ية جون دالتون الذرية أن الذرات يستطيع بعضها أن يتحد مع جون دالتون ذلك. فقد بينت نظر 

 بعض لتكوين مركبات

لم يستطع الفلسفة اإلغريق القيام بتجارب مضبوطة لدعم فرضياتهم، على حين 

 التي سمحت له بدعم فرضيته بكثير من التجارب  ماستطاع جون دالتون القيا

الذرة هي أصغر أجزاء العنصر، وهي المسؤولة عن  

 خواصه كلها

تتجزأ  التتكون المادة من ذرات 

تتكسر. وتتشابه ذرات  وال

العنصر الواحد في الحجم،  

والكتلة، الخواص الكيميائية.  

وتختلف ذرات عنصر معين عن  

ذرات أي عنصر آخر. وفي  

 ت الكيميائية لالتفاع

وضح جون دالتون أن الذرات ال تستحدث وال تتحطم  

 في التفاعلت الكيميائية، ولكن يعاد ترتيبها فقط 

(  B( وذرة واحدة من العنصر )Aكل مركب يحتوي ذرة واحدة من العنصر )

 ( لم تستعمل في تكوين المركبات Bوذرتان من العنصر )

 الجواب في أعلى الصفحة 

هما اعتقد أن المادة مكونة من أجزاء صغيرة جدا تسمى الذرات، والذرات المكونة للعنصر لك. 6

اعتقد  .تتحطم والتتجزأ   والتستحدث  المتماثلة، ولكنها تختلف عن ذرات أي عنصر آخر. الذرات 

نواع المختلفة من الذرات  لألديمقريطس أيضا أن المادة تتكون من فراغ تتحرك فيه الذرات، و

على حين  .ف خواص الذرات يعود إلى حجمها، وشكلها، وحركتها لم وأشكال مختلفة، واخت أحجا

 .ذكر جون دالتون أن الذرات المختلفة تتحد بنسبة عددية بسيطة لتكوين المركبات
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