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 ثانوي كيمياء 2المذكره  ....بنيه الذره .....           
 الوصول الى التعريف الحالى للذره مر بمراحل كثيره نستعرض بعضها اليوم وذلك تقديرا لجهود 

 العلماء وعبر التاريخ مر العلم عبر بوابه الفالسفه ومنهم  

 الغير قابل لالنقسام والذي قال أن الذره هي الجزء من الماده           الفيلسوف ديموقريطس : -1

 الفيلسوف أرسطو :  -2

 والتراب والنار  من أربع مكونات رئيسيه هى الماء والهواء والذي قال أن الماده تتكون      

 ويمكن تحويل المواد الرخيصه الى مواد نفيسه وذلك بالتحكم فى نسب مكونات كل        

 . وظل هذا الفكررفض فكره الذره ماده معني ذلك أنه رفض فكر ديوقريطس عن الذره بل      

 عام مما الى الى تأخرعلم الكيمياء كل هذه الفتره .  1000مسيطر على العقول لمده تزيد عن      

 وضع أول تعريف علمي  للعنصر  :              العالم بويل -3

 )ماده نقيه بسيطه اليمكن تبسيطها الى أكثر من ذلك  بالطرق الكيميائيه المعروفه (                   

 :  أجري بعض األبحاث والتجارب ويعتبر أول عالم وضع نظريه لتركيب الذره جون دالتون -4

 فروض نظريه جون دالتون                      

 تتكون الماده من دقائق  صغيره جدا تسمي الذرات  -1

 مصمته    ولكنهاقابله لالنقسام الذره متناهيه فى الصغر غير  -2

 جميع كتل ذرات العنصر الواحد متشابهه ولكنها تختلف من ماده الى أخري   -3

 ذرات الحديد كلها متساويه فى الكتله ولكنها تختلف عن ذرات النحاس    

 تكون من اتحاد ذرات العناصر ولكن بنسب) وزنيه( ) كتليه ( )عدديه ( بسيطه المركب ي  -4

 قانون النسب الثابته  وهو مايسمي      

   CO2من   44gmمن األكسجين لتكوين    32gmمن الكربون مع   12gm:  يتحد  مثال

   CO2  من   gmمن الكربون مع كميه كافيه من األكسجين يتكون .....  gm 6فعند اتحاد         
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 :)األليكترونات (  إكتشاف أشعه المهبط -5

 من المعروف أن جميع الغازات فى الظروف العاديه من الضغط ودرجه                              

 عند ضغط منخفض للغاز وتعريضه لفرق جهد مناسب يصبح الغاز ولكن الحراره عازله كهربيا 

 موصل للكهرباء .. ويتم ذلك فى أبوبه التفريغ الكهربي الشكل ) أ ( 

 

 

 

 

 فولت تنطلق من المهبط سيل من األشعه الغير منظوره نتعرف  10000وعند رفع فرق الجهد الى 

 لق عليها طومسون فيما بعد )االليكترونات ( عليها ألنها تحدث وميض فى جدار أنبوبه التفريغ . أط

 خواص أشع المهبط   

 سالبه الشحنه  دقائق ماديه صغيره جدا  -1                           

 من سرعه الضوء  أقل تسير فى خطوط مستقيمه سرعتها  -2                           

 لها تأثير حراري )تولد طاقه حراريه ( -3                           

 تتأثر بالمجال المغناطيسي والكهربي بما يدل على أنها سالبه الشحنه   -4                           

 ماده المهبط  ألن خواصها وسلوكها ال يتغير مع تغيير  تدخل فى تركيب جميع المواد  -  5                               

 حدد وجه الشبه ووجه االختالف بين األشعه الضوئيه و أشعه المهبط                                

 :  نموذج طومسون  -6

 مطمور )مدفون ( بداخلها عدد منموجبه الشحنه الذره كره مصمته متجانسه                          

 الشحنات السالبه تكفى لجعلها متعادله .                           

 بالعقل كده ماذا يحدث عند تسليط حزمه من دقائق ألفا على شريحه من الذهب حسب ذره طومسون  
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 ث   2واجب الدرس األول . الدرس االول كيمياء                             

 أول ديموقرقراطيس حتي طومسون ()  من  اختر االجابات األ]كثر دقه :

 افترض أن الذره جسيم مصمت غير قابل للتجزئه................  -1

 دالتون              طومسون                   كالهما معا               بويل    

 افترض أن الذره متعادله كهربيا................ -2

 بويل               التوجد اجابه             دالتون               طومسون           

 أول تعريف علمي كان ل.............   -3

 الذره                  العنصر                       المركب             كالهما معا  

 لم يفترض الى فكره أن الماده عباره عن ذرات .......................  -4

 رسطو                          بويل                  دالنونديموقراطيس          ا

 جم من الكبريت لتكوين مركب ثاني أكسيد الكبريت   32جم من االكسجين مع  32يتفاعل  -5

 جم من الكبريت الى مثلهم من االكسجين  تكون النسبه  الكتليه للمواد الغير متفاعله  50عند اضافه 

  2:1                        1:2                         1:1                    1:3      

 فى تجارب التفريغ الكهربي تنحرف اشعه المهبط ناحيه المصعد ألنها............  -6

 سالبه الشحنه   -تصدر من جميع االجسام    -موجبه الشحنه      -التعتبر جسيمات ماديه      

 افترضوا أن الذره غير قابله لالنقسام ...................من العلماء الذين  -7

 ديموقرطيس               جون دالتون                كالهما معا               طومسون 

 يظهر الوميض فى جدران أنبوبه التفريغ الكهربي نتيجه.......................  -8

 تقليل ضغط الغاز                     -فولت              10000رفع فرق الجهد الى   

 كل ما سبق                       -اصطدام اشعه المهبط بها                           

 عند اصطدام أشعه  لمهبط بجدار انبوبه التفريغ يتولد ...............  -9

 طاقه حراريه             االثنان معا               كالهما خطأ  طاقه ضوئيه               
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 فسر : تدخل أشعه المهبط فى تركيب جميع المواد...................................  -10

 أساس تجريبي أول من وضع نظريه لتركيب الذره على   نموذج ذره رذرفورد: -7

 المساعدان لرذرفورد  تجربه رذرفورد الشهيره  " أجري العالمان  

 بناء على تعليمات رذرفورد هذه التجربه 

 األدوات 

 ألنها تحدث وميض  كربيد الخارصين لوح معدني مبطن بطبقه من  -1

 عند اصطدام جسيمات بها

 ( .شريحه من الذهب  نواه ذره الهيليوم الموجبه الشحنه مصدر لجسيمات ألفا ) -2

 : تسليط جسيمات ألفا على اللوح المعدني فى غياب شريحه الذهب . أحدثت جسيمات ألفا   الطريقه

 ومضات على اللوح المعدني ..    

  فالحظ وضع شريحه الذهب في مسار أشعه الفا -3

 معني ذلك أن معظم الذره فراغ  نفس مكانها األول   معظم جسيمات ألفا أحدثت وميض فى -أ

 مما يدل على انحراف جسيمات  جانبي الوميض األول ثت وميض على بعض جسيمات ألفا أحد –ب 

 عن مسارها وذلك نتيجه اقترابها من جسيم يحمل نفس الشحنه الموجبه     

 النواه اصطدامه بجزء صغير كثافته كبيره من الشريحه الذهبيه نتيجه  ارتدبعض جسيمات ألفا  -ج

 االليكترونات ( –النواه  –وبناء على هذه المالحظات وضع رذرفورد نظريته فى ثالث نقاط )الذره 

 أوال الذره :

 رغم صغرها المتناهي فى الصغر اال أنها معقده التركيب تشبه المجموعه الشمسيه               

 :  ثانيا النواه

 أصغر كثيرا من الذره ويتركز فيه معظم كتله الذره وتوجد مسافات شاسعه بين النواه واالليكترونات  

 ( طومسون  –دالتون  ....معني ذلك أن الذره ليست مصمته كما افترض كل من )       
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 : ثالثا االليكترونات 

 جسيمات كتلتها تكاد تكون مهمله ولكن شحنتها السالبه تعادل الشحنه الموجبه للنواه -1             

 تقع تحت قوتين متساويتين  تدور حول النواه بسرعه كبيره فى مدارات محدده ألنها -2             

 فى المقدار ومتضادتين فى االتجاه وهما                  

 وهي تنشأ من قوه جذب النواه لألليكترونات  قوه الجذب المركزي  -1

 وتنشأ من سرعه دوران األليكترون حول النواه للتغلب على قوه الجذب القوه الطارده المركزيه  -2

 الحظ أن :    

 كلما ابتعد االليكترون عن النواه تقل قوه الجذب وتقل سرعه االليكترون فتقل قوه الجذب -1

 تتوزع البروتونات داخل النواه بصوره منتظمه فهل تتوزع داخل الذره بنفس الصوره -2

 فورد فى تحديد النظام الذي تدور فيه االليكترونات حول النواهلم يستطع رذر -3

 يمكن اهمال كتله االليكترون وال يمكن اهمال شحنته   -4

 ماهي الشواهد التى تدل على ضأله كتله االليكترونات مما سبق دراسته   -5

 

 الواجب الثاني .  كيمياء الصف الثاني الثانوي  
 اختر االجابات األكثر دقه  -السؤال االول:  

 أي من هذه العبارات صحيحه  -1

 استخدم رذرفورد لوح معدني مبطن بكبرتيد الخارصين يحدث وميض عندما تصطدم به أشعه ألفا -أ

 عندما ينتقل اليكترون الى مستوي طاقه أعلى تصبح الذره أكثر استقرار -ب

 ربع خطوط ملونه يفصل بينهما مساحات مضيئه  يتكون طيف ذره الهيدروجين من أ -ج

 يزداد الفرق بين مستويات كلما إقتربنا من النواه -د

 عندما ينتقل االليكترون من المستوي الرابع الى المستوي االول فانه ..............  -2
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 كم 2يفقد -يفقد كم من الطاقه      -كم من الطاقه   2يكتسب   -يكتسب كم من الطاقه     

 تتوزع البروتونات داخل ............بانتظام   -3

 النواه                 الجزئ                    الذره                        العنصر                 

 النواه قلت............... كلما ابتعد االليكترون عن -4

 سرعته                 قوه جذب النواه                قوه الطرد المركزي        كل ما سبق        

 اتفق كل من طومسون ورذرفورد علي أن ................  -5

 ه جسيم مصمت  الذر          الذره متعادله الشحنه                النواه موجبه الشحنه            

  أي هذه العبارات غير صحيحه -6

 توجد فى وسط الذره نواه حجمها صغير كثافتها عاليه   -أ

 الهيدروجين ال يحتوي فى نواته على نيوترونات   -ب

 نجح رزرفورد تحدي النظام التي تدور به االليكترونات حول النواه   -ج

 الملونه الغير منفصلهالطيف الخطي يتكون من عدد محدد من الخطوط  -د

 نموذج ذره بور :  

 عند تسخين ذرات عنصر نقي فى الحاله البخاريه أو الحاله الغازيه فإن                      

 أعلى وعندما تعود الى مستواها الرئيسي  لطاقه فتنتقل الى مستوي طاقه األليكترونات تكتسب ا

 اتضح   مطياف وعند تحليله باستخدام إلنبعاثطيف افانها تفقد هذه الطاقه على هيئه طيف يسمي 

 أن هذا الطيف يتكون من عدد محدد من خطوط ملونه يفصل بينها مسافات معتمه سمي فيما بعد 

 وهو عدد محدد من الخطوط الملونه بينهما مسافت معتمه (   )  الطيف الخطي باسم

 الحظ أن :

 تبين أن الطيف الخطي ألي عنصر خاصيه مميزه للعنصر الواحد وال يوجد عنصران              

 ... مثل بصمه اليد لهما نفس الطيف الخطي فهو             

 حيث قام بدراسه الطيف الخطي لذره الهيدروجين ومن هنا انطلق العالم بور            
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 الحظ أن 

 يتكون طيف ذره الهيدروجين من أربع خطوط  ملونه يفصل بينها مسافات معتمه تتراوح         

 وفي الرسم التالى يحدد مستويات الطاقه    nm 656الى   410nmاطوالها الموجيه من        

 التى يعود منها االليكترونات بعد االثاره       

 

 

 

 

 

 

   410nm يعطي طيف طوله الموجيفانه   n=6االثاره السادس فعندما يعود األليكترون من مستوي  

    486nmوعندما يعود من المستوي الرابع الى المستوي االول يعطي طيف له طول موجي 

 حاول دراسه هذا المخطط بعنايه جيده لتعلم التعامل مع المخططات ألنها جزء من التطوير  
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 وعليه يعتبر الطيف الخطي هو المفتاح الذي حل لغز بنيه الذره ومنه وضع بور نظريته  

 

 

 فروض نظريه بور مع مناقشتها  

1-  

 

 

 

 تتحرك األليكترونات حركه سريعه حول النواه دونت أن تفقد أو تكتسب أي قدر من الطاقه – 4

 ويعتبر هذا على العالم ماكسويل الذي افترض انه اذا دار جسم حول جسم فانه بمرور الوقت يفقد  

 جزء من طاقته وبالتالى تقل طاقته فيقل مستواه الى أن يغوص فى النواه .

 تدور االليكترونات حول النواه فى مدارات ثابته ومحدده وال يستطيع التواجد فى المنطقه بين  – 5

 وكلما ابتعد األليكترون عن النواه زادت طاقته ألن مستويات سماها المنطقه المحرمه ... بين     

 الطاقه تتناسب طرديا مع نصف القطر وقد أعطي بور لكل مستوي طاقه عدد سماه عدد الكم      

 .   nالرئيسي ويرمز له بالرمز       

 يظل األليكترون فى الحاله المستقره )الحاله األقل طاقه ( فى أقل مستويات الطاقه ولكن عندما  – 6

 فإنه ينتقل الى مستوي طاقه أعلى ويتوقف  كما من الطاقه يسمي الكوانتم  يكتسب االليكترون    

 غير منتظم ويتوقف ذلك على الفرق بين مستويات الطاقه وهو مقدار الطاقه المكتسب  ذلك على    

 الحظ ثم استنتج  

 المالحظ أن الفرق بين مستويات الطاقه غير متساوي  

 ويقل كلما ابتعدنا عن النواه والعكس . وعليه  



 

9 

 

 الى المستوي  التاني  الكم الالزم النتقال اليكترون من المستوي

   الرابعالى  التالت................الكم الالزم النتقاله من  التالت 

 . ال يضاعف أو يتجزأ .الكم مقدار غير متساوي من الطاقه عباره فسر هذه ال

 الكم ) الكوانتم ( 

 )مقدار الطاقه التى يكتسبها أو يفقدها األليكترون عندما ينتقل بين مستوىيين طاقه        ( 

 االليكترون أثناء انتقاله بين مستويات الطاقه ينتقل فى قفزات محدده حسب مقدار الطاقه   -7

 وعندما يفقدها يعود الى مستواه األصلي مره واحده . 

 فى الوقت التي تكتسب فيه احدي الذرات كما من الطاقه تفقد فيه ذره أخرى كم مساوي من   -8

 تحقيقيا لقانون بقاء الطاقه . الطاقه . 

 قصور نموذج ذره بور  

 افترض أن األليكترون جسيم مادي ولم يأخذ فى االعتبار أن له خواص موجيه   - 1

 افترض أنه يمكن تعيين مكان وسرعه األليكترون معا فى وقت واحد وبدقه  - 2

 نجح ي تفسير طيف ذره الهيدروجين وفشل فى تفسير أي طيف أخر حتي ذره الهيليوم  - 3

 افترض أن الذره مسطحه ألن األليكترونات تدور حول النواه فى مدارات محدده ولم يأخذ فى  - 4

 االعتبار أن الذره لها أبعاد ثالثيه )مجسمه (      
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 النظريه الذريه الحديثه :

 قامت هذه النظريه على تصحيح عيوب العالم الدانماركي نيلز بور .وهي 

 المعادله الميكانيكيه الموجيه لشرودنجر    -مبدأ عدم التأكد       -لكترون  الطبيعه المزدوجه لأل  

 الطبيعه المزدوجه لألليكترون ) دي براولي ( -1

 األليكترون جسيم مادي له خواص موجيه                        

 تختلف الموجات الماديه عن الموجات الكهرومغناطيسيه فى انها  

 سرعتها التساوي سرعه الضوء   –التنفصل عن الماده                        ب   –أ 

 

  مبدأ عدم التأكد لهايزنبرج -2

 يستحيل عمليا تعيين مكان وسرعه األليكترون معا فى وقت واحد . ألن الجهاز المستخدم فى    

 تعيين احدهما سيؤثر على األخري )الجهاز المستخدم لتعيين المكان يؤثر فى السرعه والعكس (

 . المعادله الميكانيكيه الموجيه لشرودنجر  -3

 اينشتين (  –بالنك  –هايزنبرج   –استطاع العالم شرودنجر باالعتماد على كل من ) دي براولى     

 أن يضع المعادله الميكانيكيه الموجيه .. وأن يضع المعادله الموجيه التى تطبق على حركه  

     .نصل الى وتطبيقها على حركه األليكترون وعند حل هذه المعادله  االليكترون 

 تحديد المنطقه من الفراغ المحيط بالنواه والتى   – مستويات الطاقه المسموح بها        ب  –أ  

 كانيه تواجد األليكترون فيها  على عكس ماقال بور بأنها مدارات محدده وسوف نري فى يزداد ام

 الفيديو التالي أن االليكترون يستطيع أن يتواجد فى أي مكان حول النواه وال توجد مناطق محرمه 

 وهو   السحابه االليكترونيومنه نصل الي مفهوم  
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 اخل .ويوجد د  (.)منطقه من الفراغ المحيط بالنواه والذي يزداد فيها احتمال تواجد االليكترون فيها  

 )تزداد فيها الكثافه االليكترونيه (  مناطق يزداد احتمال تواجد األليكترون فيها السحابه 

 .األليكترون فيها ()مناطق يزداد فيها إحتمال تواجد ..............تسمي اوربيتال. 

 أعداد الكم   أعطي ه شرودنج  هو الذيالحظ أن : الحل الرياضي لمعادل

 واجب الدرس الثالث                                 
 طيف االنبعاث  بور والمعادله الموجيه               

 اختر االجابات األكثر دقه مما يلي 

 أي هذه العبارات تعبر صحيحه  -1

 األليكترون جسيم مادي له خواص ميكانيكيه       -أ   

 محدده ينتقل األليكترون بين مستويات الطاقه في عده قفزات  –ب    

 ق يزداد فيها احتمال تواجد االليكترون السحابه األليكترويه مناط  -ج   

 التحدث بلغه االحتماالت أفضل عند التحدث عن تعيين مكان أو سرعه االليكترون   -د   

 أي من العبارات التاليه تعتبر غير صحيحه  -2

 ع األقل طاقه األليكترون يكون أكثر استقرارا عندما يكون فى الوض –أ     

 كم من الطاقه  2لذلك االليكترون ينتقل من المستوي الثاني الى المستوي الرابع يلزم  -ب   

 يفصل بينها مساحات معتمه الطيف الخطي عدد صغير محدود من الخطوط الملونه   -ج   

 تتكون السحابه األليكترونيه من مجموعه من األوربيتاالت   –د     

 غير المضئ يتلون اللهب باللون االحمر الطوبي عند تقريب أحد أمالح الكالسيوم من لهب بنزن  -3

 ذرات الكالسيوم المثاره  أليكترونات يفسر ذلك بأن 

 تعود الى مستواها األصلي   –تفقد كم من الطاقه                                          ب   –أ   

 كل ما سبق  –تحافظ على وضع االستقرار                               د  –ج   

 ق ل.... السرعه الفعليه لألليكترن الحادي عشرلذره الصوديوم ال يمكن تحديدها بدقه طبق – 4
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 مبدأ  هايزنبرج -جالطبيعه المزدوجه لألليكترون          –نظره بور            ب  –أ      

 النواه الموضع المستقر لألليكترون دائما .............. – 5

 داخل  -دخارج             –قريبا من                ج  –بعيدا عن               ب  –أ    

 ................تقريب  هالفرق بين مستويات الطاقه للذره الواحد  -6

 دائما أكبر –دأئما أقل            د  -جثابت                     –متغير          ب   –أ    

 من السؤال متي يقل                          ومتي يزيد     -7

 تواجد األليكترون فى المنطقه بين مستويات الطاقه يتعارض مع فكر ............  -8

 بور   –بالنك                 د  -ماكسويل               ج  -رذرفورد                   ب -أ   

 محصله مقدار التى التى يكتسبها أو يفقدها االليكترون عندما يتحرك بين مستويين طاقه  -9

 التوجد اجابه  -صفر             د  –كم                      ج  -كم                   ب  2 –أ   

 ه شرودنجر أدي للوصول الى ................الحل الرياضي لمعادل -10

 اعداد الكم  –تحديد مستويات الطاقه المسموح بها                              ب  -أ     

 التوجد اجابه   - د     كالهما مها                                                      -ج     
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 (أعداد الكم ....) الحل الرياضي لمعادله شرودنجر أعطت أربع أعداد سميت من هنا نبدأ الكيمياء 

    ..(  ms مغزلي    -  m lمغناطيس   -   lثانوي   -   nأربعه ) رئيسي  .. أعداد الكم

 .  تحديد ووصف طاقه االليكترون فى الذرات عديده االليكترون  ...أهميه أعداد الكم  

 (     أول من استخدمه العالم بور وهو يدل على    n   )  :اوال عدد الكم الرئيسي  

 وهي تدل عن بعد المستوي عن النواه وكلما زاد عدد الكم الرئيسي زادت طاقه رتبه المستوي   -1

 . وبالتالي زادت طاقه االليكترونات التى تدور فى هذا المستوي  يالمستو     

 22n    ي )ضعف مربع رقم المستوي (وتساوعدد األليكترونات التى يتشبع بها المستوي   -2

 

 

 

 

 

 تصبح الذره  32اعده حتي المستوي الرابع ألنه اذا زادت عدد األليكترونات عن قهذه الوتنطبق   

 امس والسادس والسابع غير مستقره ما ينطبق على الرابع ينطبق على الخ   

 . الكسر وال سالب   عدد صحيح موجب من واحد الى ماالنهايه     -3

 كل مستوي فرعي اكتشف العالم سمر فيلد باستخدام جهاز تحليل له قدره عاليه على التحليل بأن    

 . من المستويات الفرعيه تساوي رتبه المستوي يتكون من عدد     
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 يتكون من مستويين فرعيين.    Lمثال . المستوي الفرعي التاني 

 (...  Lعدد الكم الثانوي :)ثانيا 

 ومن  s .p . d . fوتأخذ الرموزالمستويات الفرعيه وطاقتها لكل مستوي رئيسي عدد يحدد       

  للمستوي الرئيسي الواحد.   fوأكبرها  s أقلها  حيث الطاقه        

 (  n-1)    :   0          استنتاج اعداد الكم الثانويه من عدد الكم الرئيسي من العالقه       

    

 

        

 

 

 الحظ أن :

 (  n=l)عدد المستويات الفرعيه = رتبه المستوي حتى المستوي الرابع   -1         

 فسر ذلك ألن فقط الغير     3الى        0أربعه فقط تبدأ من أعداد الكم الثانويه  -2         

 المستويات الفرعيه أربعه فقط .                 

 

 

 

 (   mlثالثا عدد الكم المغناطيسي :)

                      عدد األوربيتاالت الموجوده فى المستوي الفرعي عدد يدل على                               
         L  ,……………0 ……………+L-  تتراوح بين حيحه وهي اعداد صها الفراغيه تواتجها

 يمثل عدد الكم الثانوي . والجدول التالي يوضح ذلك   L( حيث    2L + 1   (أو من العالقه  

 عدد الكم الثانوي  f  المستوي الفرعي 
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 وبالتالى يكون عدد اوربيتاالته  3له 

 يعني   3الى +   3-من 

-3  , -2  , -1   ,  0  +1   +2   +3   

 ..........ده للفرعي   7عدد اوريتالته 

 له سبع احتماالت لعدد الكم المغناطيسي له     fهام جدا :  معني ذلك أن المستوي الفرعي 

         2n     بالنسبه لعدد االوربيتاالت للمستوي الرئيسي مربع رقم المستوي .

 . اوربيتال     N      =  24        =16عدد اوربيتاالت المستوي الرئيسي الرابع  

 أشكال االوربيتاالت للمستويات الفرعيه   

 ثال   pاوريتال     

 

 

 

 الحظ أن : 

   وكلما  كروي الشكل منتظم حول النواه . يتكون من أوربيتال واحد S المستوي الفرعي  -1          

 ابتعدنا عن النواه زاد حجمه               

   ما عباره عن كمثرتين يتكون من ثالث أوريتالت كل منه  P  المستوي الفرعي -2           

 متقابلتين من ناحيه الرأس فى نقطه تنعدم عندها الكثافه األليكترونيه                 

   Px   Py    Pz  فراغيه  لها ثالث اتجاهات ) اليوجد بها أليكترونات (               

 أكثر تعقيدا وليس علينا دراستهم .    fو   dاالوربيتالت  -3          

 . المستوي    1المستوي الفرعي =  ضعف عدد الكم الثانوي +عدد أوربيتالت  -4          

 ون عدد أوربيتالته .........كي  2عدد كمه الثانوي =    dعي  رالف                 

1S 

2S 
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 رابعا : عدد الكم المغزلي 

 وهي  ربيتالت االو لداخحول نفسه  عدد يوضح الحركه المغزليه لألليكترون                        

 واألخر يدور عكس    1/2+فتكون قيمته  األليكترون األول يدور فى اتجاه عقرب الساعات  -1 

 .   1/2- عقارب الساعه فيكون عدده المغزلى      

 فكيف   كل أوربيتال يتشبع بعدد اتنين أليكترون والمعروف أن األليكترونات سالبه الشحنه  -2

 دورانه حول نفسه يولد مجال مغناطيسي   يتغلبان على قوه التنافر بينهما كل أليكترون أثناء     

  ن األخر .المجال المغناطيسي لألليكترويعاكس      

 قواعد التوزيع األليكتروني :   

 مبدأ االستبعاد لباولي (    –قاعده هوند   -هناك ثالثه قواعد )مبدأ البناء التصاعدي                 

 أوال مبدأ البناء التصاعدي 

 يعتمد هذا المبدأ على ملء المستويات الفرعيه األقل طاقه أوال ثم األعلى                              

 . مع مالحظه هامه جدا  من المستوي الرئيسي االول الى المستوي الرئيسي السابع  فى الطاقه 

 المستوي الرئيسي       n      L nالمستويات الفرعيه منسوبه الى 

1S                                                       1      1      K        

2S                2P                                  2      2      L        
3S                 3P              3d               3      3      M       
4S                 4P             4d           4f 4      4      N       
5S                 5P             5d           5f 4      5      O       
6s                6p              6d           6f 4      6      P       
7s                7p              7d          7f  4     7      Q       

 

 ي الرئيسي التالث  فنقول  ده بيتم لغايه المستو    7الى    1الطبيعي نبدأ بالترتيب من  

1S    2S      2P       3S     3P     3المفروض بعد كده نكتبd   طب ليه ألن المستوي    غلط 
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 وينطبق ذلك   3dييجي قبل    4Sمعني ذلك أن    3dأقل طاقه من المستوي الفرعي    4Sالفرعي 

    7Sحتيجي بعد  5fو      6Sحتيجي بعد   4f...   نكتب ونشوف  ونقل يارب   dعلى كل ال

 يترحل مستويين     fيترحل مستوي رئيسي  و ال  d يعني ال

  1S  2S  2P  3S   3P  4S 3d  4P 5S 4d 5p 6S 4f 5d 6P 7S 5f  6d 7P            

 يبدأ فى الظهور من الدوره الرابعه وده اللى خدناه فى المرحله   3dي ذلك أن المستوي الفرعي معن

 يبدأ فى  f...والمستوي الفرعي  ) العناصر االنتقاليه تبدأ فى الظهور من الدوره الرابعه (االعداديه 

 .....   .  الظهور من الدوره السادسه 

 وضح التوزيع األليكتروني للعناصر التاليه حسب مبدأ البناء التصاعدي   

                30Zn                    21SC                  15P             11Na   

                                                                          1 3S    6 2P     22S  2 1S          11Na 

P15            1S2  2S2   2P6    3S2    3P3                                                                 

SC21           1S2     2S2      2P6      3S2     3P6     4S2    3d1                                 

 ثانيا قاعده هوند 

 ستوي  توضح لنا قاعده هوند طريقه توزيع االليكترونات فى اوربيتاالت الم                    

 .  الفرعي الواحد . حيث يتم توزيع االليكترونات بطريقه فرديه أوال ثم تبدأ عمليه االزدواج 

 

 

 وربيتاالت  الفوسفور بطريقه هوند أهم شئ أخر مستوي فرعي يتم توزيعه فرادي فى االمثال أخر توزيع 

 

 

 ثالثا مبدأ االستبعاد لباولى 
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 واحده فى أعداد الكم األربعه .ال يتفق اليكترونان فى ذره                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


