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  .ه� آ� 
� �� آ��� و���� ��ًا 
	 ا���اغ  -:ا��دة

	 ا���دة ت!*( )�� ���� ا'��اد وت�%$ #� "!اص ا���دة-:ا*(ئ �  .ه! أ.�� و�(ة -,�+
�+� دون أن ت���  -:ا,رة�  .ه� أ.�� و�(ة 
	 ا��3,4 ��2	 ان ت���ك #� ت��)� آ

  :وا��رة ���آ� �� 
  -   -    -       :�آ� ا�9رة وت�7!ي )�5ت!*( #� 
 -: ا���اة-١

  (+).                                -�وت!'�ت 
!*:� ا��7,�  -  أ
!ت�و'�ت 
��4د�� ا��7,� -ب' )±.(     


�E!��ت ا��C�D#5 (ور �!ل ا�,!اة ه��A 5:� ا��7,� وت و  ا�����و��ت-٢ 	
 .)(د 
  .ة #� '!اة ا�9رةه! )(د ا�:�وت!'�ت ا��!*:� ا��!*!د -:ا��د ا,ري

  او )(د ا��2�Gو'�ت ا���E:� �!ل ا�,!اة وا�9رة �F���� 5# ا��4د��
.��" ه! 
I�!ع أ)(اد ا�:�وت!'�ت و ا�,!ت�و'�ت دا"� ا�,!اة -:ا��د ا

 !؟א�ذ�������د�������	�������������א���د	��:��ل/�س

  .'�ت ا���E:�ا��� ت(ور �!ل ا�,!اة Jن )(د ا�:�وت!'�ت ا��!*:� دا"� ا�,!اة ��Eوي )(د ا��2�Gو
��؟����ز������א�ذ������א��وא�:���ل/�س �

  . ألنها تحتوي على البروتونات و النيوترونات وهم أثقل مكونات الذرة بالنسبة لكتلة االلكترونات الضئيلة المهملة

�א��وא���و ���א������؟:���ل/س �
!ت�و'�ت 
��4د�� ا��7,�ز'.�F'J ت�7!ي )�5 -�وت!'�ت 
!*:� أ
� ا�,!ت�و'�ت   

  ا��اع ا����0 &% ا*�ول ا�ورى 
)١(��)�5� )�5  -:ا����0 ا"Jا �F�C�L ى!�E
  ا���2ون)٣ أو٢ أو١(ه� ),�.� ��7!ي 

Q*!
� وت�7!ل ا�5 ا�!ن "Jى ا!�E�ا���2و'�ت ا� )R# 5ا� � .                           وت�
)٢(��)�&9� )�5 ه� ),�.� � -:ا����0 ا"Jا �F�C�L ى!�E
  ا���2ون)٧ أو٦ أو٥(�7!ي 

Q��A ب ا���2و'�ت وت�7!ل ا�5 ا�!ن�Eا�5 اآ� � .                           وت�

�FX ا����ات و
WX4 "!اص ا�V#��ات - :أ<=�> ا�5(ات)٣( �F� �.�,( ه�. 
)٤( ��
�A���(ا����0 ا=�
�:Y  - ):ا �"Jا �F�C�L ى!�E
  ت��
ً� -���2�Gو'�ته� ),�.� 

 .                           وG ت�� ا�R# 5( أواآ��Eب ا���2و'�ت
  .ه! ذرة #R(ت أو اآ�E:] ا���2ون أو أآ�Z -:ا��Cن

Dج�� .ه! ذرة #R(ت ا���2ون أو اآ�Z -:ا��Cن ا
D�!  .ه! ذرة اآ�E:] ا���2ون او اآ�Z -:ا��Cن ا

F&�"�� او تR�E:�� ا�9رة او ت��رك -� 
Y ذرة ا"�ى ��2 ت�ت:[ 
�F4 ه! )(د ا��2�Gو'�ت ا��:   اD4ان ت 	2�� �

2!'� ا�I��^�ت.  
�+� ا�*��$� ا,ر���� وت�E_ #� ا����)� ا�2+��
�F%4- Y -�وا-[ آ �D:ت�
 ����`

	 ذرات ),�.�  �(!�I
ه5 

 �F- �.�" �,7وش b#�2ت �Fك ا�9رة ا�!ا�(ة و�!�A 
�����  :و�� أ�

  ثVث� ا��b#�2  ث,�+� ا��b#�2  د�� ا��b#�2أ��

      )Eروآ)!م        OH-ه'!
  NH4+     ا
ClO3        آ�!راتNO3-                '��ات

- 
         [���'-NO2  ت�,I,
�-        MnO4

-  
�2-!'�ت   --HCO3  ت��Aأ     CH3COO-          
�'�ت     A!
(  -SCN ث�'�A          CN2

- 
�ت   ,

��أ�!AlO2

-           )'�A     CN- 

   �,HSO4آ:����ت ه(رو*
-  

SO4            آ:����ت 
-- 
CO3آ�-!'�ت            

--  
            [SO3آ:���

--  
S2O3ث!آ:�ت�ت         

-- 
�2ت           �ASiO3

-- 
Cr2O7ث�'� آ�و
�ت    

-- 
 

��A!#PO4ت  
---     

                            
  

  
  

  
  




� وا�زه�����
��� ا����وى/ ا����ذ  ������� ا  

  

    ٢

�� ا�ذآ��ء��ء  ��!�� د��" &% $�# ا

 

�F ا���دة ا���2ون أو أآ�Z وت�7!ل ا�5 أ�!ن 
!*Q -:اCآ!�ة# )Rت� �+��� آ��(  

��ل:                                                    Na  -  e                     Na+              
                                                                             Ca++           Ca  -  2e        

�F ا���دة ا���2ون أو أآ�Z وت�7!ل ا�5 أ�!ن Q��A -:ا�خ�(ال # QE�2ت �+��� آ��(  

��ل   :                                                     e                     Cl-           + Cl  

  S--                      S  + 2e 
 

H��(رو*	 ا��!*Q -:اFأ�!ن ا� �D4ء ت��ا� �# �F�-دة ا��� ),( اذا��ه! ا�. 
  ���
(روآ�!ر�_     اFا� f��   HCl ، _                                                    HNO3حمض النيتريك   ،      �H2SO4�f ا�2:���
   HNO2  ،  حمض النيتروز  H2SO3  ،  حمض الكبريتوز  H2CO3         حمض الكربونيك           

    H3PO4     ،   حمض األرثوفوسفوريك   CH3COOH                          حمض االسيتك  
   H4SiO4    ،   حمض األرثوسيلكونيك   HClO4                         حمض البيروكلوريك    

( ا�Q��E -:ا��IيEروآ)Fأ�!ن ا� �D4ء ت��ا� �# �F�-دة ا��� ),( اذا��ه! ا�.  
 ���
( ا�3!د�!م  اEروآ)!مNaOH) .!دا ا��2و��( هAا�:!ت� )Eروآ)        ، KOH)-!ت��A ا��2و��( ،ه

!مE��2ا� )Eروآ)!م   و  Ca(OH)2هE,h��ا� )Eروآ)!م  Mg(OH)2ه'!
Gا )Eروآ)   .NH4OH ، ه
J��	 ��%� و �C)(ي -:اRش 	

�C Y!ي و��2!ن  f�� ( ت��)�,( i�,دة ت�
  .ه! 

�ء +       
�$    �C)(ة  +  ��f    :       ت��)� ا���4دل:
��ل.  

                NaOH  +  HCl                          NaCl  +  H2O  .                     

Gا Yول ا����� �!ض$ ا��!ز�)Iا��F� �+���� وا��+��  :���2و'� �:f4 ا�4,�.� وا�`!اص ا�2

    ا��!ز�Y ا��2�Gو'�

b#�2ا��  
  ا�,!ع  ا�J!ن  ا�I�ئ

N M L K 
�
  ا��3,4  ا��

(رو*	 H2 Q��A  ��#G        1 1H1  ا��ديFا�  

��.  He ــــ  �
�"        2 2He4 م!�Fا�  


!*Li Q  ا��دي  ��#      3 2 1Li7 م!Z  ا��


!*Be Q  ث,�+�  ��#      4 2 2Be9 م!  ا�:���

  ا�:!رون 5B10 2 3      ش:� #��  
��دد B  ثVث�

  ا��2-!ن C Q��A  ��#G      4 2  6C12  ر-�)�

  ا�,��و*	 N2 Q��A  ��#G      5 2 7N14  ثVث�

	 O2 Q��A  ��#G      6 2 8O16  ث,�+�IEآJا  

  ا���!ر F2 Q��A  ��#G      7 2  9F19  ا��دي

��.  Ne ـــــ  �
�"      8 2 10Ne20  ن!  ا�,


!*Na Q  ا��دي  ��#    11 2 8 1Na23  ا�3!د�!م  


!*Mg Q  ث,�+�  ��#    12 2  8 2Mg24 م!E,h��ا�  


!*Al Q  ثVث�  ��#    13 2 8 3Al27 م!,
!�Jا  

�2!ن 14Si28  2  8 4    ش:� #��  
��دد Si  ر-�)�Eا�  

  ا��!�A!ر P4 Q��A  ��#G    5 8  2  15P30  ثVث�
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  ا�S Q��A  G��#    6 8  2  16S32 [��:2  ث,�+�

  ا��2!ر Cl2 Q��A  ��#G    7 8  2  17Cl35  ا��دي

��.  Ar  ـــــــ  �
�"    8  8  2  18Ar40 ر*!نJا  


!*K Q  ا��دي  ��#  19  2  8  8 1K39 م!Aا�:!ت�  


!*Ca Q  ث,�+�  ��#  20  2  8  8 2Ca40 م!E��2ا�  


!*Fe  Q  ث,�+� وثVث�  ��#   Fe  )�)7ا�  


!*Cu Q  ا��دي وث,�+�  ��#   Cu ا�,�7س  


!*Zn Q  ث,�+�  ��#   Zn 	  ا�`�ر.


!*Ag Q  ا��دي  ��#   Ag �%ا��  


!*Ba Q  ث,�+�  ��#   Ba ا�:�ر�!م  


!*Hg Q  ا��دي وث,�+�  ��#   Hg الزئبق 

 البروم Br2 Q��A  ��#G   Br  ا��دي
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   صغيرة تجزئة أية قطعة مادية إلى أجزاء واتخيل--١
    ر منها اصغ  ماهووتجزئة هذه األجزاء إلى-٢
  تقبل التجزئه أواألنقسام أجزاء ال   وهكذا حتى يمكن الوصول إلى-٣

  .يعنى ال تنقسم) atom (أطلقوا عليه اسم الذرة " جسيمايمثلمنها   جزء كل-٤
atom).a  في اللغة األغريقية تعنى ال و tomتعنى ينقسم ( 

  . رفض فكرة الذرة -١

  :تقول ان وتبنى فكرة -٢

   )والهواء والتراب والنار الماء  : (مكونات أربعة هى من كل المواد مهما اختلفت طبيعتها تتألف(

  .األربعةالمواد بتغير نسب وذلك  إلى مواد نفيسة كالذهبوأعتقد أنه يمكن تحويل الموادالرخيصة مثل الحديد والنحاس -٣ 

    اعتقاد الفالسفة قديما بامكانية تحويل الحديد الى ذهب ؟::::علل#
الن كل المواد مهما اختلفت طبيعتها تتكون من اربعة مكونات هى الماء والهواء والتراب والنار  وذلك عن طريق تغيير  –ج  

  .التركيبنسب المكونات االربعة طالما ان كل المواد لها نفس 

   :  :  :  : أنه على اعطى اول تعريف للعنصر        م١٦٦١بويل ايرلندى  رفض مفهوم ارسطو عام العالم 

  )تحليلها إلى ما هو أبسط منها بالطرق الكيميائيةالمعروفة نقية بسيطة ال يمكن  مادة      (

Mدא��ون�ZM عن نظريته ١٨٠٣لتون عام أعلن دا وواألبحاث وضع أول نظرية عن تركيب الذرة بعد أن قام بالعديد من التجارب  

  -:&�وض ا����K ا,ر�� �ا��ن
  .المادة تتكون من دقائق صغيرة جدا تسمى الذرات -١
 .كل عنصر يتكون من ذرات مصمتة متناهية فى الصغر غير قابلة للتجزئة -٢
 .ذرات العنصر الواحد متشابهة -٣

 .الذرات تختلف من عنصر إلى آخر-٤     

لم تخضع للتجربة العلميـة     بدات هذة المرحلة بنظريات فلسفية      ، مر الفكر االنسانى بمراحل عديدة لمعرفة بنية الذرة         
 والمعملية ثم تلتها بعد ذلك العديد من التجارب والتى كا ن من نتائجها ان توصلنا للتركيب الحقيقى فى الذرة

  تصور فالسفة االغريق: ول صور االالت

  فكرة ارسطو عن طبيعة المادة: انىالتصور الث

  مفهوم بويل عن العنصر: ثالث التصور ال

  ذرة دالتون: التصور الرابع 


� بP� ا5"� ا=�Oى Cآ�O�ف ت�آ�D ا��دة %��� $S ا��اح� اAر��ت �
�I
  
 

الباب   ب��� ا,رة
  االول
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T=P�  - ) :ا�"��و��ت ( خ�اص أ<�� ا
      . تتكون من دقائق مادية صغيرة-١
 . تسير فى خطوط مستقيمة-٢
         . لها تأثير حرارى-٣
 . تتأثر بكل من المجالين الكهربى والمغناطيسى-٤
 . سالبة الشحنة-٥
مهبط أو نوع الغاز مما يدل علـى أنـه           ال تختلف فى سلوكها أو طبيعتها باختالف مادة ال         -٦

  .تدخل فى تركيب جميع المواد
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  هى عبارة عن اشعة غير منظورة تسبب وميضا لجدار انبوبة التفريغ الكهربى :تعريف اشعة المهبط
  هناك شرطان للحصول عليها  : شرط انبعاثها

  ) مم زئبق٠,٠٠١ - ٠,٠١(أقل منان يكون الضغط داخل االنبوبة -١       

   فولت)١٠٠٠٠(جهد مناسب حوالى وجود  فرق  – ٢        

 T=P�"��و��ت(اآ�O�ف أ<�� اVم (-):ا�١٨٩٧$(  
  .عازلة للكهرباءجميع الغازات تحت الظروف العادية من الضغط ودرجة الحرارة  •
 -:لرسم فوجد أنأجرى طومسون تجارب على التفريغ الكهربى خالل الغازات داخل أنبوبة زجاجية كما با •
 مم زئبق فإن الغاز يصبح      ٠,٠٠١ حتى   ٠,٠١إذا فرغت األنبوبة من الغاز بحيث يصبح ضغط الغاز أقل من             -١

  .موصالً للكهرباء إذا تعرض لفرق جهد مناسب
 )عشرة آالف فولت( فولت ١٠٠٠٠إذا زيد فرق الجهد بين القطبين إلى حوالى  -٢
 لجدار أنبوبة التفريغة من المهبط تسبب وميضاً انطالق سيل من األشعة غير المنظور :يالحظ  -٣

 ).اشعة الكاثود (  سميت هذه األشعة بأشعة المهبط                        

  

   -: من التجارب السابقة أن ١٨٩٧ سنة طومسونأستنتج 
  كرة متجانسة من الكهرباء الموجبة الذرة عبارة عن"  -١ 

  )اى ان ذرة طومسون مصمتة (  ".السالبة يكفى لجعل الذرة متعادلة كهربيا األلكترونات مطمور بداخلها عدد من -٢

  ما هى االكتشافات التى ساعدت العلماء فى الوصول للتركيب الحقيقى للذرة ؟
  

   اكتشاف االلكترون– ١:    االجابة 
   اكتشاف النواة التى تتكون بدورها من بروتونات ونيوترونات– ٢                

  )اى الاللكترونات ( خالل الغازات وقد ادى الى اكتشاف اشعة المهبط نقطة البداية كانت التفريغ الكهربى 
 

  وماهى خصائصها؟ما المقصود باشعة المهبط وما هو شرط انبعاثها وكيف يمكن الحصول عليها؟: والسؤال االن 
 


] ا�A  ت\�ر [�
!�ن: �\�ر ا

  اشعة المهبط تدخل فى تركيب جميع الغازات: علل 
  ؟ال تختلف اشعة المهبط فى سلوكها او طبيعتها باختالف مادة المهبط او نوع الغاز: علل 
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�ذ����ذ���و�د                                               �
قبل ان نتحدث عن نموذج رزر فورد عن تركيب الذرة سوف نتحدث اوال عن تجربة رذر فورد الشهيرة والتى 

   بناءا على اقتراح من رذرفورد  )جيجر وماريسدن( رد وهمااجراها عالمان من تالميذ رذر فو

  . باستخدام الجهاز الذى امامك 
   Zא�$طوא"

     الخارصين  كبريتيد   معدنى مبطن بطبقةمنبلوح لجسيمات ألفاأن تصطدم سمح رذرفورد  – ١

  ) )بة عند مكان إصطدام جسيمات ألفا" يعطى وميضا(                                

  .التى تظهر عليه  وذلك من الومضات جسيمات ألفاالمصطدمة باللوح تحديد مكان وعدد  وتمكن من - ٢

                  إصطدامها باللوح المعدنى قبل ألفا من الذهب بحيث تعترض مسار جسيمات"  وضع رذرفورد صفيحةرقيقة جدا- ٣

  ) -:وخرج رذرفورد من مشاهدته باالستنتاجات التالية(

  ا������ج  ا�O�ه�ة
معظم جسيمات الفا ظهر أثرها فى نفس المكان األول          ) ١(

  .الذى ظهرت فيه قبل وضع صفيحة الذهب
 ؟معظم الذرة فراغ وليست كرة مصمتة ) ١(
  ).كما فى ذرة دالتون وطومسون (

نسبة قليلة منها ارتدت فى عكس مسارها ولم تنفـذ           ) ٢(
من غاللة الذهب ولذلك ظهرت بعض ومضات علـى         

  .نب اآلخر من اللوحالجا

يوجد بالذرة جزء كثافته كبيرة ويشـغل حيـز          ) ٢(
  .صغير جداً هو النواة

) النـواة  ( البد وان تكون شحنة هذا الجزء الكثيف       ) ٣(  .ظهرت بعض ومضات على جانبى الموضع األول ) ٣(
 مثـل   والذى تتركز فية معظم كتلة الـذرة موجـب        

  . وانحرفتشحنة جسيمات ألفا لذا تنافرت معه

  

  
  
  
  
  
  
  

  -:من التجربة السابقة وتجارب أخرى تمكن رذرفورد من وضع النموذج التالى
  -: رذر	�رد	�وض �����

  -:ا,رة )١(
مثـل  (معقدة التركيب تشبه المجموعة الشمسية؛  تتركب من نـواة مركزيـة              رغم صغرها المتناهى اال انها      

  ).مثل الكواكب(تدور حولها اإللكترونات ) الشمس
 -:ا��اة )٢(
  .ر كثيراً من الذرةأصغ •
 )الذرة غير مصمتة(توجد مسافات شاسعة بين النواة وبين المدارات اإللكترونية  •
 .تتركز فى النواة الشحنة الموجبة •
 .تتركز فى النواة معظم كتلة الذرة إلهمال كتلة اإللكترونات •

 ات غاللة الذهبذر

  تدقائق ألفا نفذ

دقيقة ألفا نفذت وأنحرفت 
  عن مسارها األول

دقيقة ألفا 
  أرتدت

  ألفا في تجربة رذرفورد) دقائق(شكل تخطيطى يوضح مسار جسيمات 




� وا�زه�����
��� ا����وى/ ا����ذ  ������� ا  

  

    ٧

�� ا�ذآ��ء��ء  ��!�� د��" &% $�# ا

"��و��ت )٣(Vا:- 
  .  نواةكتلتها ضئيلة اذا ما قورنت بكتلة ال              .سالبة الشحنة •
 ).الذرة متعادلة كهربياً(الشحنة السالبة لجميع اإللكترونات فى الذرة تساوى الشحنة الموجبة فى النواة  •

رغم قوى الجذب بينها وبـين النـواة        تدور اإللكترونات حول النواة بسرعة كبيرة فى مدارات خاصة           •
 .االانها التسقط فى النواة 

  
  
  
  
 

  
  
  

على   نظرية ماكسويل التى تنطبقب الذرى معتعارض تصور رذرفورد للتركي
  .)الميكانيكا الكالسكية ( والقائمة على قوانين ميكانيكا نيوتن نسبيااألجسام الكبيرة

  
  
  

  
  

"��ون &% ذرة رذر&�ردV$�% ح�آ� ا �آ!���
 ���K� _�   -:ب��=
دريجيا ويدور فى مـدار حلزونـى   ويقل نصف قطر مداره تسوف يفقد جزء من طاقتة على هيئة اشعاع  فإن اإللكترون   

  . النظام الذرى وهذا يخالف الحقيقةويتالشىحتى يسقط فى النواة 
  
  
  
  
  
  
  
  


��&� ا��آ�D ا,رىتعتبر دراسة %�` ا,رى 
S اه# ا�را��ت ا�% ادت ا�   ا

  .بل عليه جائزة نو“بور”دراسة الطيف الذرى وتفسيره ساعد فى حل لغز التركيب الذرى وقد استحق 
  

                            #�� `��` ا (ا�\�ل $�% [�` ا��=��ثآ�%�A  :)ا
  تسخين الغازات أو أبخرة المواد تحت ضغط منخفض إلى درجات حرارة عالية يتم الحصول عليه ب

                  .و بإمرار شرارة كهربيةأ
  )فانها تشع ضوء (                                 
  د فحص هذا الضوء بالمطياف نجده مكوناً من عدد من الخطوط الملونة تسمى بالطيف الخطىعن

  
  

+  
  نواة

المسار 
  إلكترون  الدائرى

-  

  تصور رذرفورد

+
-

المسار 
  الحلزونى

  التعارض بين رذرفورد وماكسويل

 قوة طرد

 مركزية
+ 

 ألكترون
 جذبقوة 
 النواة النواة

<���` ا,رى وت5!�  ]����K ب�ر [   :ا
  

هو عبارة عن عدد محدود من الخطوط املونة تنتج من تسخين الغازات  او ابخرة المواد �:���	&�א�ط	&�א�$ط%
 منخفض الى درجة حرارة عالية او امرار شرارة كهربية وهو خاصية اساسية ومميزة للعنصرتحت ضغط 

   ؟كترونات فى النواةال تسقط االل: علل لما ياتى 
      النها تقع تحت تاثير قوتين متساويتين فى المقدار ومتضادتين فى االتجاة وهما

  وهى قوة جذب النواة الموجبة لاللكترونات السالبة: قوة تعمل للداخل  – ١
  وهى القوة الطاردة الناتجة عن سرعة دوران الاللكترونات حول النواة:  قوة تعمل للخارج – ٢

 

�  ذج ا,رى �ذر &�رد ��ا�$��اd�ت $�% ا


�آ!��� ���K�:-  

�ار  %& ��دا�jى &�I5� g�i ج(ء 
] S�g�h إذا ت��ك ج!# 
��Oن ب���O آ�Pب

g�h�] kI�  .ت�ر�*�ً� ب��=��ث إ<��$�ت &�I� ���h `\ ا��ار ت=�ً� 

�` ا��=��ث �,رات]:-  

 




� وا�زه�����
��� ا����وى/ ا����ذ  ������� ا  

  

    ٨

�� ا�ذآ��ء��ء  ��!�� د��" &% $�# ا

  ؟خاصية مميزة للعنصرالطيف الخطى  : $�� 
   فهو مثل بصمة االصبع يمكن عن طريقها تمييز انسان عن اخر .يوجد عنصران لهما نفس الطيف الخطىالنة 

�` ا��=��ث��` ا�� %�A�nj درا� ( :أه��� درا�� ا� )� ا

 .بدراسة الطيف الخطى ألشعة الشمس وجود أنها تتكون أساساً من الهيليوم والهيدروجين)١ ( •
  . بدراسة طيف االنبعاث الخطى لذرات الهيدروجين تمكن بور من وضع نموذجه الذرى)٢( •
  
  
  

وض الـديناميكا   ولم يعامل دوران اإللكترون حـول النـواة بفـر         “ رذرفورد” من تطوير نموذج     “بور”تمكن  
  .“ماكسويل”كما فعل “ نيوتن”الكالسيكية لـ 

  -:ب�ر ����K &�وض 
  -: وه% ا���Aم ب�ر ب�H &�وض رذر&�رد] أ[

  . نواة موجبة الشحنةتوجد فى مركز الذرة  ) ١(
  عدد االلكترونات السالبة يساوى عدد الشحنات الموجبة ) ٢(

 .الذرة متعادلة كهربياً ولذلك            
  . طرد مركزية تتعادل مع قوة جذب مركزية تنشا قوةاإللكترون حول النواة أثناء دوران  ) ٣(

��] ب[��  -:وأd�ف ب�ر ا�5وض ا
  .طاقةال  اى قدر من  اإللكترونات حول النواة حركة سريعة دون أن تفقد أو تكتسبتتحرك )٤(
  بين اتالفراغ وتعتبر .تدور اإللكترونات حول النواة فى عدد من مستويات الطاقة المحددة والثابتة           ) ٥(

 . المستويات منطقة محرمة تماماً لدوران اإللكتروناتهذة
 .لإللكترون أثناء حركته حول النواة طاقة معينة تتوقف على بعد مستوى طاقته عن النواة ) ٦(
  .تزداد طاقة المستوى كلما زاد نصف قطره      #
  . اى ان طاقة المستوى تزداد كلما زاد بعدة عن النواة      #
 .ويعبر عن طاقة كل مستوى بعدد صحيح يسمى عدد الكم الرئيسى     #
 .المستوى المناسب لطاقتة اإللكترون فى يدورفى الحالة المستقرة  ) ٧(
بواسـطة التسـخين أو التفريـغ    )) يسمى كوانتم أو كم   ((إذا اكتسب اإللكترون قدراً معيناً من الطاقة        ولكن   * 

 .ن مؤقتاً إلى مستوى طاقة أعلى يتوقف على مقدار الكم المكتسبالكهربى تصبح الذرة مثارة وينتقل اإللكترو
ويفقد نفس  ،  إلى مستواه األصلى   بعد فترة  يعود    فى وضع غير مستقر       يكون اإللكترون فى المستوى األعلى    *

 . مميز خطىالكم من الطاقة الذى اكتسبه على هيئة طيف
لوقت الذى تشع فيـه الكثيـر مـن         كمات مختلفة من الطاقة فى نفس ا       تمتص   كثير من الذرات     ) ٨(

  ؟والنتيجة ..........    ات أخرى من الطاقةيالذرات كم
  .تنتج خطوط طيفية تدل على مستويات الطاقة التى تنتقل اإللكترونات خاللها •
  .  وهذا يفسر خطوط طيف ذرة الهيدروجين •

  
  

  )مستوى طاقة آخرإلى ىندما ينتقل إلكترون من مستوهو مقدار الطاقة المكتسبة أو المنطلقة ع(
  ؟اقة المختلفة ليست متساوية  لنقل االلكترون بين مستويات الطالزمة مقادير الطاقة  ال:علل 
الفرق فى الطاقة بين المستويات ليس متساوياً فهو يقل كلما بعدنا عن النواة وبذلك يكون الكم من الطاقة الـالزم                     الن  

  .ليس متساوياًلنقل اإللكترون بين المستويات المختلفة 
  :ملحوظة هامة جدا 

ال ينتقل اإللكترون من مستواه إلي مستوي آخر إال إذا كانت كمية الطاقة المكتسبة أو المفقودة مساويه لفـرق        
  ) كماً واحداً ( الطاقة بين المستويين 

   . ألن الكم ال يتضاعف وال يتجزأ                                   

 فروض نظرية بور لتركيب الذرة

 #"   -:“#ا"�ا��”ا




� وا�زه�����
��� ا����وى/ ا����ذ  ������� ا  

  

    ٩

�� ا�ذآ��ء��ء  ��!�� د��" &% $�# ا

 أن يستقر فى أى مسافة بين مستويات الطاقة إنما يقفز قفزات محددة هى أمـاكن                ال يمكن لإللكترون  
 مثل الكرة المطاط عندما تقفز بين درجات السلم قفزات محددة وكذلك االلكترون يقفز    .مستويات الطاقة 

 ).الموضح كما بالشكل ( قفزات محددة بين المستويات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ����K� ���"# ت��ا&_ 
�� s�nj ت*��=�� آ���ةوآ��r �==� �دراك h\�ر ����K ب�ر ا�!�ب�ت ا   

�,رة %I�I���ة ���0� ا% ا��آ�D ا!�
�� د$� ا����ء ا% ت"��� ا.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


r ا����K ا����� &% ت�آ�D ا,رة $�% ت���9ت ا����� &% ��ذج ب�ر وه%�h:  
  
  
  
  

��� ا�(دوج� =�ا
"��ونt  

��  ا���د� ا��ج
  )�ود�*�<(


=�أ $�م ا�uآ� 
    )ه��(�=�ج(

تمثيل مستويات الطاقة كما 
  صورها بور بدرجات سلم

   لتركيب الذرة
(ا�� ���ذج ب�ر

  ا<�ح ب��*�ز ���nj ا���زج ا,رى ا,ى وd�� ب�ر؟
  .تفسير طيف ذرة الهيدروجين تفسيراً صحيحاً ) ١(
اول من ادخل فكرة الكم فى تحديد طاقة اإللكترونات فى مسـتويات الطاقـة               ) ٢(

 .المختلفة ألول مرة
اكدت نظرية بور أن اإللكترونات أثناء دورنها حـول النـواة فـى الحالـة                ) ٣(

 .المستقرة ال تشع طاقة وبالتالى لن تسقط فى النواة
  ). وبذلك امكن التوفيق بين رذر فورد ونظرية ماكسويل(                

��ب ���ذج ب�ر$:- 
لم يستطيع تفسير الطيف الخطى الى ذرة غير ذرة الهيدروجين حتى أنه لم يستطع تفسير طيف ذرة الهيليـوم            ) ١(

  .التى تحتوى على إلكترونين
 .بار أن له خواصاً موجيةاعتبر اإللكترون مجرد جسيم مادى سالب الشحنة فقط ولم يأخذ فى االعت ) ٢(
افترض أنه يمكن تعيين كل من مكان وسرعة اإللكترون معا بكل دقة فى نفس الوقت والواقع ان هذا يسـتحيل       ) ٣(

 . عملياً
 أن اإللكترون عبارة عن جسيم يتحرك فى مـدار دائـرى مسـتوٍ  وهـذا يعنـى  أن ذرة               “بور”بينت نظرية    ) ٤(

 . الفراغية الثالثةتاالتجاهاالهيدروجين مسطحة، وقد ثبت أن الذرة لها 

��ب (h\�ر $(�  �ذج ا,رى =�ر�ا

  النظرية الذرية الحديثة  




� وا�زه�����
��� ا����وى/ ا����ذ  ������� ا  

  

    ١٠

�� ا�ذآ��ء��ء  ��!�� د��" &% $�# ا

�x���
 

   
  
  
  
  
  
  
  

  الموجات المادية والموجات الكهرومغناطيسية ؟ما الفرق بين ���� 

  الموجات الكهرومغناطيسي  الموجات المادية

                         ال تنفصل عن الجسم المتحرك 

  سرعتها ال تساوي سرعة الضوء 

  الجسم المتحركا تنفصل عن 

   سرعتها  تساوي سرعة الضوء

  
  
  
 

  رعة االلكترون معا فى وقت واحدافترض بور انة يمكن تحديد مكان وس
  ؟) علل ( وهذا يستحيل عمليا  ( 
  . طبيعة  موجية لذلك مكان وسرعة االلكترون تتغيراللكترونالن ل*
  .وايضا الجهاز المستخدم يغير من مكان وسرعة االلكترون*

   باستخدام ميكانيكا الكم   مبداة هايزنبرجوضع                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تمكن العالم النمساوى    “هايزنبرج”و  “ دى براولى ”و“ أينشتين”و“ بالنك”ً  على أفكار     تاسيسا
  من وضع المعادلة الموجية )شرودنجر( 
  -: هذه المعادلةيمكن عن طريق حل ���� 
]١ [�Pح ب��!�   &% ا,رةإ�*�د 
!����ت ا���hا
]٢  [  �yyyاح�� �yyyP�& �yyy�)� %yyy�
�yyy�[_ ا�yyy5اغ ح�yyyل ا��yyyاة ا �yyyوت��� Syyy"�� �yyy
 �yyy=ون أآ�yyy�"Vا �yyyل ت�اج 
  ).اCورب���ل(
  

"��ون@@@@ZZZZMMMMأوالt��� ا�(دوج� =� ا

  .النظريات السابقة اعتبرت ان االلكترون مجرد جسيم مادى صغير سالب الشحنة
   ).يم مادى له خواص موجيةجس ( :لإللكترون طبيعة مزدوجة بمعنى أنة لكن التجارب اثبتت أن 

  :معنى هذا ان 
"��ون أو ا��اة أو ا*(ئ ت\�ح=�  ح�آ� 
�ج�� ت!�% ب���ج�ت ا��د�� Vا ��

���ك  #�  آ� ج!
  

 “ه��(�=�ج” 
=�أ $�م ا�uآ� ـ ZZZZثانيا

  :مبدا عدم التاكد لهيزنبرج ينص على 
  . فى وقت واحدتحديد مكان وسرعة اإللكترون معاً يستحيل عمليا
  : تفسيراخر

من المحتمل بقدر كبير أو صغير وجود اإللكترون فى هذا المكان اى ان التحدث بلغـة االحتمـاالت هـو                    
  األقرب إلى الصواب

.  

ـ  ZZZZثالثا ��  “<�ود�*�”ا���د� ا��ج




� وا�زه�����
��� ا����وى/ ا����ذ  ������� ا  

  

    ١١

�� ا�ذآ��ء��ء  ��!�� د��" &% $�# ا

  
  
 األلكترونات تسير في مـدارات محـددة ثابتـة          كانتتغير مفهومنا لحركة األلكترونات حول النواة فبعد أن         )١(

والمناطق التى بين هذه المدارات تعتبر مناطق محرمة على األلكترونات وأن المدار خط وهمى مستوى يـدور                 
  .ي أتجاه معينفيه األلكترون ف

 كلمة األوربيتال بدالً من كلمة المدار للتعبير عن أحتمال تواجد األلكترون في             اصبح من الصواب استخدام    )٢( 
  منطقة ما من الفراغ المحيط بالنواة 

  وأصبح تعبير السحابة األلكترونية هو النموذج المقبول لوصف األوربيتال )٣(
  
     ��"��و�Cب� ا��!ة تقع في الفراغ المحيط بالنواة يزداد فيها أحتمـال تواجـد         هى منطق : ا

  . األتجاهات واألبعاد الفراغية حول النواةكلاأللكترون في 
 

ويمكن تخيل السحابة األلكترونية الحقيقية بأننا لو تصورنا أنه يمكن أن نلتقط عدة ماليين من الصور لذرة                 ���� 
األلكترون أثناء حركته حول النواة في صورة واحدة فنحصـل          الهيدروجين ونسجل  هذه اللقطات التى يتخذها        

  .على هذه الصورة
  :ويتبين لنا من الصورة أن ����
 األلكترون يتواجد في كل األتجاهات واألبعاد الفراغية  -١
  .حول النواة وهو ما يسمى بالسحابة األلكترونية    
  غيرها هناك أماكن في الصورة تكون فيها الكثافة األلكترونية أكثر من -٢

 .وهى التى يكون وجود األلكترون فيها أكثر أحتماالً وبذلك عن طريقها يمكن تحديد نصف قطر الذرة

  
  


�P5م اCورب���ل �Oود�*�  
�P5م ا��ار $�� ب�ر  
تدور االلكترونات حول النواة فى مسارات ثابتة ومحددة تسمى         ) ١(

  .بالمدارات 
 منـاطق محرمـة علـى     المناطق التى بـين المـدارات تعتبـر       )٢(

  .األلكترونات

 تواجد األلكترون في منطقة مـا فـي الفـراغ      يحتمل) ١(
  .وهو ما يعبر عنة باالوربيتالالمحيط 

السحابة االلكترونية هى النموذج المقبـول لوصـف        ) ٢(
  .االوربيتال 

أقيم هذا التصور بناء على أن األلكترون مجرد جسيم مادى سـالب            
  .الشحنة فقط

  

ا المفهوم بناء على الطبيعة المزدوجة لأللكتـرون        أقيم هذ 
  .وباألخص الخاصية الموجية لأللكترون

  .وقد أعطى الحل الرياضى لمعادلة شرودنجر أربعة أعداد سميت بأعداد الكم
�� أر��� أ��اد ه���  -:و

  (l) عدد الكم الثانوى -٢      (n) عدد الكم الرئيسى -١
  ms)عدد الكم المغزلى  -٤      (m) عدد الكم المغناطيسى -٣
  

كل نقطة  (
تمثل حركة 
 )األلكترون

  نتائج تطبيق المعادلة الموجية


I�ر�� ب�S ا��ار ب��P5م ب�ر و اCورب���ل ب��P5م �Oود�*�  




� وا�زه�����
��� ا����وى/ ا����ذ  ������� ا  

  

    ١٢

�� ا�ذآ��ء��ء  ��!�� د��" &% $�# ا

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  -: يستخدم فى تحديد: اهميتة ]١[ 

 . فى الذرة الرئيسية)االساسى  ( رقم مستويات الطاقة  )   أ(

9ح�K ان  s
  -:عدد مستويات الطاقة فى اثقل الذرات المعروفة وهى فى الحالة المستقرة سبع مستويات وهى

K L M N O P Q 
1 2 3 4 5 6 7 

 ونات التى يتشبع بها كل مستوى رئيسىعدد اإللكتر )  ب(
  ) .  2n2 ( ضعف مربع رقم المستوى االساسى   وهو يساوى

  (2n2)عدد اإللكترونات التى يتشبع بها  (n)الرقم  المستوى األساسى

K ٢ = ٢ ١ × ٢ ١ 
L ٨ = ٢ ٢ × ٢ ٢ 
M ١٨ = ٢ ٣ × ٢ ٣ 
N ٣٢ = ٢ ٤ × ٢ ٤ 

 ؟)علل (  على المستويات االعلى من الرابع  2n2وال تنطبق العالقة 
  . إلكترون٣٢الن الذرة  تصبح غير مستقرة إذا زاد عدد اإللكترونات فى هذة المستويات عن  
   :خلى بالك وركز  *
  .الى ماالنهاية……، ٤، ٣، ٢، ١عدد صحيح ويأخذ القيم  عدد الكم االساس ] ٢[
  .ال يأخذ قيمة الصفر أو قيم غير صحيحة] ٣[
 .عدد الكم االساسى سبق ان استخدمة بور فى تفسير طيف ذرة الهيدروجين] ٤[
  . فى الطاقة اختالفا كبيرا عن بعضها تختلفمستويات الطاقة الرئيسية ] ٥[
  
  
  
  

��	&�א��ن�א*+�د*ل���%��دد�א��מ�א�)��و'�؟ �
  .تحليل عندما استخدم مطيافاً له قدرة كبيرة على ال“دسمرفيل” العالم استدل علية

 مختلفين فى الطاقـة     ن بين مستويين رئيسيي   الذى كان يمثل انتقال اإللكترون     فتبين له أن الخط الطيفى الواحد       
عبارة عن عدة خطوط طيفية دقيقة تمثل انتقال اإللكترونات بـين مسـتويات طاقـة متقاربـة سـميت       فى الواقع هو  
  .المستويات الفرعيةب
  
  
  

  مستوى فرعى
  مستوى فرعى

  مستوى فرعى
  مستوى فرعى

  مستوى رئيسى

  مستوى رئيسى

  :لتحديد طاقة االلكترون فى ذرات عديدة االلكترونات يلزم معرفة قيم اعداد الكم االربعة وهى: ملحوظة

 وكذلك) األوربيتال(يد فيه احتمال تواجد اإللكترونتحدد أحجام الحيز من الفراغ الذي يز اعداد هي : تعريفها 

   .  بالنسبة لمحاور الذرة وأشكالها واتجاهاتهاالت طاقة األوربيتاتحدد

١ -   .!�j�   ) n( $�د ا"�. ا

٢-"  (l)# ا����ى $�د ا

  هو عدد يحدد مستويات الطاقة الفرعية في كل مستوى طاقة رئيسى $�د ا"# ا����ى ت���`   




� وا�زه�����
��� ا����وى/ ا����ذ  ������� ا  
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�� ا�ذآ��ء��ء  ��!�� د��" &% $�# ا

  :وتم استنتاج ما يلى
  رئيسى يتكون من عدة مستويات فرعية طاقةمستوىكل )١(
 . والتى يحددها عدد الكم الثانوىعدد المستويات الفرعية يساوى رقم المستوى الرئيسى)٢(
 (f, d, p, s)تأخذ المستويات الفرعية الرموز )٣(
الفاً اخت        تختلف المستويات الفرعية لنفس المستوى الرئيسى عن بعضها البعض فى الطاقة            )٤(

     (f > d > p > s) :مرتبة كاالتى بسيطاً
ولذلك عن اثارة الذرة يمكن ان تنتقل االلكترونات بين مستويات متقاربةوهذا هو السبب فـى ظهـور               

  ).سمر فيلد ( عدة خطوط طيفية دقيقة عند تحليل الطيف الخطى فى تجربة 

%!�j��!%  ر
(>  ا�!��ى اj�  $�د ا"# ا
5�� $�د ا�!����ت ا$�
g  ا��ب�� 

��$�5  [���I آ��ب� ا�!����ت ا

 S 1   مستوى فرعى واحد  ١ K  األول
 P , 2 S 2  مستويين فرعيين  ٢ L  الثانى
 d , 3 p , 3 S 3   مستويات فرعية٣  ٣ M  الثالث
  f , 4 d , 4 p , 4 S 4  مستويات فرعية٤  ٤ N  الرابع

  
 الفرعى الذى يدل علية قيمة عدد الكم الثـانوى          يكتب رقم المستوى الرئيسى قبل رمز المستوى      ) ٥(

  .وهكذا ) 1S; 2P; 3d; 3s; 4d; 4f (:كاالتى 
  
  

   عدد األوربيتاالت في المستوى الفرعى وأتجاهاتها الفراغية فردى يحدد عدد      هو
  

  -:يستخدم فى تحديد
  :فمثال عدد أوربيتاالت كل مستوى فرعى ] ١[

 s p d f المستوى الفرعى
 ٧ ٥ ٣ ١  األوربيتاالتعدد 

  : فمثال .االتجاه الفراغى لألوربيتاالت يوضح ايضا ]٢[
 . متماثل حول النواة الشكل وأوربيتال واحد كروى لة  s)(المستوى الفرعى * 

   أكبر من حجم2Sحجم وطاقة المستوى الفرعى : ���و,� 

  . ولكن لكل منهما نفس الشكل1S وطاقة المستوى الفرعى            
   عبارة عن ثالثة أوربيتاالت متعامدة Pالمستوى الفرعى *

  .[px, py, pz]  ويرمز لها بالرمز     Z, Y, Xتتخذ محاورها األتجاهات الفراغية الثالثة 
  .فى نقطة تنعدم عندها الكثافة اإللكترونية  كمثرتين متقابلتين عند الرأس كل منها شكلحيث تأخذ

  
  
  
  
  
  تكون من خمسة اوربيتاالت معقدة ي(d) المستوى الفرعى * 
 .يتكون من سبعة اوربيتاالت اشكالها اكثر تعقيدا f)  (المستوى الفرعى * 
   T   اقةاورب����ت ا�!��ى ا�5$% ا�اح� 
�!�و�� &% ا
  

x 

y 
z 

x 

y 
z 

x 

y 
z 

x 

y 
z 

x 

y 
z 

 %!�]��|�  (m)$�د ا"# ا




� وا�زه�����
��� ا����وى/ ا����ذ  ������� ا  
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�� ا�ذآ��ء��ء  ��!�� د��" &% $�# ا

  
  msهو عدد يحدد نوع حركة األلكترون المغزلية حول محورة ويرمز له بالرمز 

  
  كة اإللكترون المغزلية فى األوربيتال  نوعية حر-:يستخدم فى تحديد

  ).����(أو عكسها ) ����(فى اتجاه عقارب الساعة 
  ].���� [ يقال انهما فى حالة اذدواج إلكترون٢ال يتسع أى أوربيتال ألكثر من  .١
    :لكل إلكترون حركتان .٢

  . نفسة وتسمى حركة مغزلية حول محوره حركة حول{ •
     }]شكل االوربيتاالت[ حركة حول النواة  •
 من أن كل أوربيتال يتسع لطاقة ألكترونين إال أن حركة الدوران المغزلية ألحد األلكترونين مضادة لحركة األلكترون بالرغم .٣

    األخر فإذا كان أحد األلكترونين يدور في أتجاه مع عقرب الساعة فأن األلكترون األخر يدور عكس أتجاه عقرب الساعة

د؛ نتيجة لدوران اإللكترون حول محـوره يتكـون لـه مجـال          ال يتنافر اإللكترونان فى األوربيتال الواح      .٤
وبذلك تقل قوى التنافر بين     ] ����[مغناطيسى فى اتجاه عكس اتجاه المجال المغناطيسى لإللكترون الثانى          

    .اللكترونينا
 ؟ /����و��" �����) d (א�.��� א��+�و' 	���- �	��� ,/����و��" �+��) P (א�.��� א��+�و' 	���- (��ل

 ���Y:n  أور-��nل  وآ�n  أور-�G�nت  �n- 5  (d) ا���)�n  وا���nE!ى  أور-�G�nت  �n- 3  (P) ا���)�n  ا���E!ى نJ-*ـ
	  إ���2و'�ت -��4ة (d) ا���)� وا���E!ى إ���2و'�ت -��E (P) ا���)� ا���E!ى #��:��2�o- Yو'

�.س 	��3ن א�وא�د א2و��	��ل /����و�� 1ن �ن ����0מ :�ل �� ؟ 	�����אن * ������ א�+���� א���

 ),� �,�s ا��R( �(�Eرب اتr�I #� �(ور أ�(ه�� #oن -F%4�� )q2 �(وران اJور-��ل دا"� 
,F�� آ� Jن -*ـ)

�Iل �EL�,�
�E ا���Iل �Vش� L�,��ا� tا�,�ش 	
�ا��R( �(�Eرب اتq2( r�I اJ"� دوران  �
  

  رعية وأوربيتاالتها وألكتروناتهاجدول يوضح المستويات الرئيسية األربع األولى ومستوياتها الف

 #hر
  ا�!��ى

<)
  ر
 #"$�د ا
 g %!�j� nا

$�د ا�!����ت 
$�5�� ور
�زه�  ا

$�د اCورب����ت 
n2  

"��و��ت &. Cد ا�$
%$�5  ا�!��ى ا

"��و��ت &. Cد ا�$
 %!�j� 2n2ا�!��ى ا

  ٢  ٢  ١ 1S  ١  ١ K  اCول

%���  ٢ L  ا
  2S 

٢  

  2P 

١  
  ٤  

٣  

٢  
  
٦  

٨  

{ا��  M ٣  
  3S 

٣  3P  

  3d 

١  
٩  ٣  
٥  

٢  
٦  
١٠  

١٨  

sاب�  ٤ N  ا

  4S  
  4P  

٤  4d  

  4f 

١  
٣  
١٦  ٥  
٧  

٢  
٦  
١٠  
٣٢  ١٤  

  

��������

 %)|�  (ms)$�د ا"# ا




� وا�زه�����
��� ا����وى/ ا����ذ  ������� ا  

  

    ١٥

�� ا�ذآ��ء��ء  ��!�� د��" &% $�# ا

  
  
  
  
  
  

  :يتم توزيع األلكترونات في الذرة بناءاً على القواعد األتية                     
 .قاعدة هوند -٢        .مبدأ البناء التصاعدى -١

  
 
  
  
  
  

  :لطاقة الفرعية ترتيباً تصاعدياً حسب طاقتها كما يلىترتيب مستويات ا
        1S<2S<2p<3S<3p<4S<3d<4p<5S<4d<5p<6S<4f<5d<6p<7S<5f<6d 

  :ولكتابة التركيب األلكترونى لذرة عنصر ما تبعاً لعدده الذرى نتبع القاعدة األتية
  

  
  

"��و�% ,رةCا D�  :أ
��� ا��آ
 7N(  7N: 1S2, 2S2, 2p3(النيتروجين ) ١
 11Na(  11Na: 1S2, 2S2, 2p6, 3S1(الصوديوم ) ٢
 17Cl(  17Cl : 1S2, 2S2, 2p6, 3S2, 3p5(الكلور ) ٣
 26Fe(  26Fe: 1S2, 2S2, 2p6, 3S2, 3p6, 4S2, 3d6(الحديد ) ٤

 ؟) d3 (א�.��� א��+�و' �5ل ������6و��") s4 (א�.��� א�ط��5 �+�و' 	�4: ��ل

 ا���3)(ي ا�:,�ء ��:(أ وR:Lً� اJور-��Gت ت(ا"� و�vه�ة ���2�uون ا��!*� آ���R:L �7ً� وذ�_  -*ـ
  . (3d) ا���)� ا���E!ى 
	 ا��C�D #� أ�C (4s) ا���)� ا���E!ى #oن
  ؟) px3 (�����ز א��78ود ��

  ا�w��Z ا��+�E ا���E!ى ��:Y ا�9ي (p) ا���)� ا���E!ى ��:Y (px) اJور-��ل أن أي -*ـ
  

  .لكل عنصر عدد ذرى خاص به ويكتب أسفل رمز العنصر
 )السالبةوهو يساوى عدد األلكترونات (عنصر العدد الذرى هو عدد البروتونات الموجبة في نواة ال

فرعية ذات الطاقة األقل أوالً ثم تشغل المستويات        تفضل األلكترونات أن تشغل مستويات الطاقة ال      
  .الفرعية ذات الطاقة األعلى تدريجياً


=�أ ا=��ء ا�\�$�ى: أوً�  




� وا�زه�����
��� ا����وى/ ا����ذ  ������� ا  

  

    ١٦

�� ا�ذآ��ء��ء  ��!�� د��" &% $�# ا

  
  

  
  
  

 ا�,��و*	 ذرة 1111
7N : 1s2 , 2s2 , 2p3 

7N : 
1s2,2s2,2px

1,2py
1,2pz

1 

 

	 ذرة 2222IEآJا 
8O : 1s2 , 2s2 , 2p4 

8O : 1s2,2s2,2px
2, 

2py
1,2pz

1 

 

 ا���!ر ذرة 3333
9F : 1s2 , 2s2 , 2p5 

9F : 
1s2,2s2,2px

2,2py
2,2pz

1 

 
   א2ول א��)�ل �� � د


��Eو�� وه5 (2px,2py,2pz) أور-��Gت ثVث� �!*( (2p) ا���)� ا���E!ى ا�,��و*	 ذرة #� 
�# �C�Dة وت:4ً� ا�)(�R� )'!ه )R# Wت Yث� وضVل آ� #� إ���2و'�ت ث��   ت�دوج أن C:� أوGً #�ادى أور-

�:��+��	ن؟ �زدوج 1ن �5ل 1و*� ��אد' א2و��	��*" ��:ل 1ن א����6و��" �.9ل:���ل� �


	 ��F أ#%� ذ�_ Jن) ١( -*ـ w� �C�Dن , ا�J ),( ازدواج 	 أن 
n	  ا�Wh�n  و)�5n  وا�n(  أور-��ل #� إ���2و'
��F��( q�4آ
 Gة ه,�ك أن إ!C �#�,ت ��5 ت4�( ��Rار ت�R�Aا�9رة ا   
)٢(      �nnnا
�nnn��� 5nnn# �nnn ا��2�Gو'�nnnت ا����nnnدة nnn2�#!ن ا�9nnnرة اآ�nnnZ ا�R�nnnAارا Gن ��آ�nnn ا�nnn(وران ا�����

  .وا�(���2�Vو'�ت ا����دة ت2!ن #5 ات�Iة 
%�� د��%�א��)�ل�א�)� 	IEآG5 ذرة ا#:-  

  ا"��و��ت ) ٤( ب�  I'(2p)( ان ا���E!ى ا���)5  *
ح!h Dy��y$ة ه���y ا
y� ا�"��yون       (2px,2py,2pz) أور-�G�nت ت��زع ث9ث� 
�P� &�ادى او� $�% ا�9ث� *

 sاب��Sا
� اح����
�&:  


�� �Fyدى اy% ح�yوث �yhى ت�y�&�           ا
� ان �(دوج 
s ا"��ون اخ� &% اى 
S ا�ورب�          • �Iب�! ��ت ا
)2px

2 , 2py
1 , 2pz

1(   

•   %$�5  (2p) ذو ا���h ا�$�% 
S ا�!��ى  3sوا
� ان ���I� ا% ا�!��ى ا
 1و��	�>�ل� /�>%� א*��8>�ل� �>ن� א�.��>�� א��+>�و'� �.>س� �>�� 1$>�� /���>�ون� �>-� 	زدوج 1ن א����6ون 	.9ل :��ل

 ؟ א%��2 א�.��� א��+�و' �� �+�8ل


n	  ��nF  أ#%�n  ذ�_ Jن -*ـ  �nF*  �nC�Dن , ا�J  �nC�Dا�  �nIا�,�ت  	n
  �#�n,ت  	 ),n(   ا�اح�y اJور-��nل  #�n  ا�n�2�zو'

	 أ�C اGزدواج �C�Dا� �

!��ى &�$% ا��2�zون �,�R ا�Vز S
   ا��C�D #� اJ)�5 ا����� ا���)� ا���E!ى إ�5 

   :��ل
 1S2, 2S2, 2p3, 3S1وليس  1S2, 2S2, 2p4  هو8Oالتركيب األلكترونى لذرة األكسجين  -١ 
 1S2, 2S2, 2p3, 3S1وليس     1S2, 2S2, 2p4 هو 8Oالتركيب األلكترونى لذرة األكسجين  -٢
� �

� �

� �

�ً�  h�$�ة ه���: ث��

  دث أزدواج بين ألكترونين في أوربيتال واحدفي أوربيتاالت المستوى الفرعى الواحد ال يح
  . إال بعد أن تشغل أوربيتاالت المستوى الفرعى الواحد بألكترونات مفردة أوالً




� وا�زه�����
��� ا����وى/ ا����ذ  ������� ا  

  

    ١٧

�� ا�ذآ��ء��ء  ��!�� د��" &% $�# ا

� �


