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 : البنية الذرية وتركيبهاالوحدة األوىل

 التعريفات
 

 الطيف الكهرومغناطييس: الضوء يف مجيع أطواله املوجية وتردداته -1

يزها من الطيف الكهرومغناطييس يمكن متي ضيقةالطيف املرئي ]ويعرف أيضا باملتصل أو املستمر[: حزمة  -2

 نانومرت ]اللون األمحر[ 800نانومرًتا ]اللون البنفسجي[   و  350بالعني وترتاوح أطواهلا املوجية بني 

الطيف املتصل أو املستمر: جمموعة األطوال املوجية التي تظهر يف صورة جمموعة من األلوان املتتابعة  -3

 لضوء العادياملتداخلة التي يتكون منها ا

 350ن ويقل طوهلا املوجي عالطيف غري املرئي: األطوال املوجية التي يتألف منها الطيف الكهرومغناطييس   -4

 وال يمكن متييزها بالعني  نانومرت 800نانومرًتا ويزيد عن 

اقة أعىل طمن مستوى ؛ نتيجة انتقال اإللكرتون فيها الذرة املثارةالكم: هو مقدار حمدد من الطاقة ينبعث من  -5

 ، عىل نحو يوافق فرق الطاقة بني املستوينيإىل مستوى طاقة أقل

ل منها ، وحيمل كالوحدات األساسية املكونة للضوءالفوتونات: جسيامت مادية متناهية يف الصغر متثل  -6

 مقداًرا حمدًدا من الطاقة

 قمتني متتاليتني أو قاعني متتالينيطول املوجة: هو املسافة الفاصلة بني  -7

 ثانيةالتي متر بنقطة يف  عدد املوجاتلرتدد: هو ا -8

: هي ذرة العنرص التي امتصت كمية الطاقة؛ مما أدى إىل انتقال أحد إلكرتوناهتا أو أكثر من الذرة املثارة -9

 املستوى املوجود فيه إىل مستوى أعىل من الطاقة 

ء ع بعضها يف منطقة الضوالطيف الذري: جمموعة األمواج الضوئية التي تصدر عن ذرات العنارص ويق -10

 املرئي وبعضها اآلخر يف منطقة الضوء غري املرئي

الطيف اخلطي ]املنفصل[: جمموعة من األطوال املوجية التي تظهر يف صورة جمموعة من األلوان املتباعدة  -11

 التي تظهر يف منطقة الطيف املرئي ]وُيعرف أيضا باالنبعاث اخلطي[

األطوال املوجية للضوء الصادر عن ذرات العنرص املثارة عند عودة طيف االنبعاث اخلطي: جمموعة من  -12

 اإللكرتون فيها إىل حالة االستقرار
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مستوى الطاقة: منطقة حتيط بالنواة، وفيها توجد اإللكرتونات، وتتحدد طاقة اإللكرتون ومعدل بعده  -13

 عن النواة

 اإللكرتونات أكرب ما ُيمكنالفلك: منطقة فراغية حول النواة يكون فيها احتامل وجود  -14

 املعادلة املوجية: هي معادلة رياضية تصف بوجه عام حركة األمواج بأشكاهلا املختلفة -15

 nمعادلة رشودنغر ويدل عىل مستوى الطاقة الرئيس، رمزه  من حلعدد الكم الرئيس: عدد نتج  -16

 𝑙ت الفرعية ورمزه عدد الكم الفرعي: عدد نتج من حل  معادلة رشودنغز ويدل عىل عدد املستويا -17

عدد الكم املغناطييس: عدد نتج من حل معادلة رشودنغر ويدل عىل عدد األفالك يف املستوى الفرعي  -18

 𝑚𝑙 ورمزه

وجود جمال مغناطييس عدد الكم املغزيل: عدد اكتشفه العلامء الحًقا وأضافوه إىل أعداد الكم ويدل عىل  -19

 𝑚𝑠ورمزه   لإللكرتون

 لباويل: عدم وجود إلكرتونني يف الذرة نفسها هلام نفس قيم أعداد الكم األربعةمبدأ االستبعاد  -20

 املعلومات
 املصدر الرئيس للمعلومات يف تفسري بنية الذرة وتركيبها الضوء -1

 الضوء وحتليلهإىل دراسة  أواخر القرن التاسع عرشاندفع العلامء يف  -2

ابتة ث، ينتقل يف الفراغ برسعة الفوتوناتوحداته هي من خصائص الضوء: شكل من أشكال الطاقة،  -3

 وحركة انتشاره موجية

 مزدوجة مادية وموجيةللضوء طبيعة  -4

3قيمة ثابتة =  الفراغ يف رسعة الضوء -5 × 108 𝑚/𝑠     

ا منهام من قانون رسعة الضوءطريق الرتدد وطول املوجةيوصف الضوء عن  -6  ،  ونحسب أيًّ

 ( الطيف غري املرئي2املرئي ]متصل ومستمر[  ) ( الطيف1أقسام الطيف الكهرومغناطييس: ) -7

 نانومرت 800نانومرًتا و  350نطاق الطيف املرئي:  -8

 قوس املطر من أمثلة الطيف املرئي -9

 نانومرًتا 350األشعة السينية من أمثلة الطيف غري املرئي وطوهلا أقل من  -10
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 نانومرت 800أمواج الراديو والتلفاز وامليكروويف من أمثلة الطيف غري املرئي وطوهلا أكرب من  -11

 تستخدم أمواج امليكروويف يف تسخني الطعام وطهيه -12

 تستخدم األشعة السينية يف تصوير أجزاء جسم اإلنسان، العظام والتصوير امللون الداخيل -13

 تت ضوء الشمس خالل حبات املطريظهر قوس املطر يف السامء نتيجة انكسار وتش -14

العاملان بالنك وآينشتاين درسا الضوء وخرجا بنتائج مهمة: نظرية الكم للعامل بالنك، للضوء طبيعة  -15

 موجية مادية، حيمل الفوتون مقداًرا حمدًدا من الطاقة، الفوتونات هي الوحدة األساسية للضوء

 التي اعتمدها العامل بور يف نظريته الذرية نتائج دراسات العاملني بالنك وآينشتاين كانت األسس -16

 انتبه خيتلف عن طول املوجةتتكون املوجة من قمة وقاع متتاليني،  -17

 كلام زاد طول املوجة قل الرتدد وقلت الطاقة ]العالقة عسكية[ -18

 كلام قل الرتدد قلت الطاقة ]العالقة طردية[ -19

 نكاستطعنا معرفة العالقة بني الرتدد والطاقة من قانون بال -20

 استطعنا معرفة العالقة بني الرتدد وطول املوجة من قانون رسعة الضوء -21

نانومرت ]األمحر[ لكنها أي  800نانومرت ]البنفسجي[ أقل يف طوهلا املوجي من  350األطول املوجية  -22

 نانومرت أعىل تردد وطاقة  ألن العالقة عكسية 350

 لذرة املثارةاذرات العنرص تكتسب طاقة عند تسخينها فتصبح يف حالة  -23

 الذرة تعود إىل االستقرار بعد فقدها تلك الطاقة املمتصة عىل شكل أمواج ضوئية  -24

كالصوديوم، اهليدروجني وغري  طيف االنبعاث اخلطي من حتليل ضوء مصباح عنرص مانحصل عىل  -25

 ذلك، وشكل طيف االنبعاث اخلطي: خطوط ملونة ]أو مضيئة[ ومتباعدة

]طيف مستمر[ خالل  طي عند إمرار ضوء الشمس أو مصباح عاديطيف االمتصاص اخلنحصل عىل  -26

 بخار أحد العنارص، ويكون شكل اخلطوط الناجتة سوداء معتمة

خطوط طيف االنبعاث اخلطي وطيف االمتصاص اخلطي تتشابه يف الرتدد وطول املوجة وختتلف يف  -27

 الشكل، االنبعاث ]ملونة متباعدة[ االمتصاص ]سوداء معتمة[

 مميز للعنرص فهو مثل بصمة اإلصبع لإلنسان عاث اخلطياالنبطيف  -28
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 طيف االنبعاث اخلطيجتربة اللهب مثال عىل  -29

 للصوديوم طيف أصفر، البوتاسيوم: طيف بنفسجي، الباريوم: طيف أخرض مصفر -30

التحاليل الكيميائي للتعرف عىل العنارص املكونة للمركبات، يف جمال يستخدم الطيف الذري يف  -31

 الطبية، الصناعية، الزراعيةالتحاليل 

 األساس الذي قامت عليه نظرية بور لذرة اهليدروجني الطيف الذرييعد  -32

الطيف املتصل ألوانه متصلة مستمرة ال حدود فاصلة بينها بينام الطيف املنفصل فيه خطوط ملونة  -33

 متباعدة

الف وبنيتها، واخت : الختالف تركيب الذرةالطيف الذري خيتلف من عنرص آلخر ألسباب كثرية منها -34

 عدد الربوتونات يف النواة، واختالف مستويات الطاقة يف الذرة، وكيفية توزيع اإللكرتونات فيها

أن الذرة تتكون من نواة موجبة الشحنة، ترتكز فيها معظم كتلة الذرة وتدور حوهلا  نظرية رذرفورد -35

 الكهربائيةاإللكرتونات السالبة يف مسارات دائرية فالذرة متعادلة الشحنة 

 مل يستطع رذرفورد تفسري سبب عدم سقوط اإللكرتون يف النواة -36

فرس بور ما فشل عنه رذرفورد بنظريته الذرية وهي أن اإللكرتون يمتلك طاقة حمددة يف مستواه ال تتغري  -37

 إال إذا انتقل عن مستواه ملستوى آخر

 وللضوء طبيعة موجية ماديةاعتمد بور نتائج دراسات بالنك وأينشتاين بخصوص: نظرية الكم  -38

( يمتلك اإللكرتون طاقة حمددة يف مستواه مساوية لطاقة املستوى 1من فروض أو بنود نظرية بور: ) -39

( تتغري طاقة اإللكرتون يف الذرة إذا انتقل من مستوى طاقة إىل آخر، يكتسب طاقة 2الذي هو موجود فيه )

 ىل إىل أقلفينتقل من أقل إىل أعىل، يفقد طاقة فينتقل من أع

تنبعث الفوتونات ]األمواج الضوئية [ من الذرة  إذا انتقل من مستوى أعىل إىل أقل، ويسمى ذلك بطيف  -40

 االنبعاث اخلطي ولذلك الطيف طاقة وتردد حمدد

أطلق بور مصطلح مستويات الطاقة عىل املسارات التي فيها يدور اإللكرتون حول النواة، ورمز له  -41

 nبالرمز 

 ∞إىل ماالهناية  1من  nتبدأ  -42



 

 

 م. السرطاوي 2020األول  الدراسي ملادة كيمياء الصف العاشر الفصل مكثف أوكسجين

هو أقل طاقة وأكثر استقراًرا،  n=1، فاملستوى الرئيس تزيد طاقة املستوى الرئيس كلام ابتعدنا عن النواة -43

 واملستوى الرئيس ما الهناية هو أكرب طاقة وأقل استقراًرا حيث خيرج اإللكرتون من الذرة

 ون طاقة املستوىطاقة اإللكرتون يف مستواه دائاًم سالبة، ونحسبها باستخدام قان -44

 يقل الفرق بني مستويات الطاقة كلام ابتعدنا عن النواة -45

ذرة أيون ، وتصبح ال ∞الذرة املتأينة: تفقد إلكرتوهنا حيث ينتقل اإللكرتون إىل املستوى األخري = -46

 موجب

 اختار بور ذرة اهليدروجني لبساطة تركيبها؛ ألهنا متلك إلكرتوًنا واحًدا -47

 بالكامل ألنه مل يستطع تفسري أطياف ذرات العنارص األكثر تعقيًدا من اهليدروجنيمل تنجح نظرية بور  -48

 توصل العامل دي برويل إىل وجود خصائص مزدوجة لإللكرتون ]موجية ومادية[ -49

توصل العامل رشودنغر إىل أن: حركة اإللكرتون موجية وال نستطيع حتديد مكانه بدقة، إنام أكرب احتامل  -50

ة حول النواة تسّمى الفلك وتشبه السحابة، وسمى نموذجه بالنموذج امليكانيكي لوجوده هو يف منطق

املوجي للذرة، واستطاع حتديد دالة احتامالت ملوقع وطاقة اإللكرتون يف الذرة باستخدام معادلته الرياضية 

 "املعادلة املوجية"واسمها 

عد ذلك عدًدا رابًعا وأضافوه للثالثة نتج عن املعادلة املوجية ثالثة أعداد كم، ثم استخرج العلامء ب -51

 السابقة، فصارت أعداد الكم أربعة

الثالثة ، m𝑙، عدد الكم املغناطييس  𝑙، عدد الكم الفرعي  nأعداد الكم األربعة هي: عدد الكم الرئيس  -52

 m𝑠عدد الكم املغزيل  نتجت عن معادلة رشودنغر، أما الرابع فقد اكتشفه العلامء وأضافوه وهو: 

ويشري عىل مستوى الطاقة الرئيس،  يدل،  ∞إىل   1تبدأ من  العددية: ، وقيمه nد الكم الرئيس رمزه عد -53

 املستوى الرئيس ومعدل بعده عن النواة ]نصف القطر[ حجم: إىل اخلاصية الفيزيائية

، العالقة طردية بني الرئيس وزاد حجم الفلك الذي فيه الكم الرئيس زاد حجم املستوىكلام زاد عدد  -54

 والفلك وحجم املستوى  nقيمة 

ويدل عىل عدد املستويات الفرعية يف املستوى الرئيس، يشري إىل اخلاصية  𝑙عدد الكم الفرعي رمزه  -55

 n-1إىل   0الفيزيائية: شكل الفلك،  ترتاوج قيمه من: 
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وكل مستوى له قيمة كم فرعي ثابتة وعدد أفالك ثابت،   s , p , d , fرموز املستويات الفرعية هي:  -56

 وشكل أفالك ثابت

 معقد للغاية fماالهنايتان، شكل فلك   dماالهناية، شكل فلك   pهو كروي، شكل فلك  sشكل فلك  -57

 s = 0 , p = 1 ,  d= 2 , f = 3      ورمز كل مستوى رئيس     𝑙قيم  -58

ويدل عىل عدد األفالك يف املستوى الفرعي ويشري إىل اخلاصية  m𝑙عدد الكم املغناطييس رمزه   -59

 الفيزيائية: االجتاه الفراغي لألفالك

 f  =7، عدد أفالك  d  =5، عدد أفالك p  =3، عدد أفالك s  =1عدد أفالك  -60

−وقيمه ترتاوح بني   𝐦𝒔 عدد الكم املغزيل رمزه  -61
1

2
 , +

1

2
وهو يدل عىل وجود جمال مغناطييس  

 ويشري إىل اخلاصية الفيزيائية: اجتاه دوران أو غزل اإللكرتون حول نفسه يف الفلك ،لإللكرتون

 يتكون املجال املغناطييس لإللكرتون نتيجة دورانه حول نفسه يف الفلك -62

ف لكل إلكرتون خمتليستقر إلكرتونان يف الفلك نفسه رغم تشابه الشحنة بسبب وجود جمال مغناطييس  -63

 فيحدث جتاذب مما يقلل التنافر بينهام بسبب الشحنة

 قوانني وعالقات رياضية مهمة
𝐸قانون بالنك  -1 = ℎ𝑣 

 نحسب منه التايل:

 تردد الفوتون  -1

 أو طاقة الفوتون  -2

𝐸   ، )طاقة الفوتون )جولℎ  6.63  =ثابت بالنك × 10−34 J. s    ،𝑣  اهلريتز(   تردد الضوءHz) 

 s-1وحدة الرتدد: هريتز ونفسها مقلوب الثانية 

 أمثلة عليه:

4.6 (: فوتون طاقته: 1مثال ) × 105J ،احسب الرتدد 

𝐸 = ℎ𝑣 

𝑣 =
𝐸

ℎ
=  

 4.6 × 105J

6.63 × 10−34 J. s
= 0.69 × 1039 = 69 × 1037𝑠−1  
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= 69 × 1037𝐻𝑧 

 

× 0.31(: احسب طاقة الفوتون الذي تردده  2مثال ) 1016𝐻𝑧 

𝐸 = ℎ𝑣 = 6.63 × 10−34  × 0.31 × 1016 = 2.055 × 10−18𝐽  

 تنبيهات: إذا جاء الرتدد بوحدات الكيلوهريتز وامليجاهريتز فال بد من حتويلها قبل التعويض يف القانون

1 𝑀𝐻𝑧 =  106𝐻𝑧 
1 𝐾𝐻𝑧 =  103𝐻𝑧 

𝐶قانون رسعة الضوء  -2 = 𝑣 

 نحسب منه التايل:

 تردد الفوتون )الوحدة هريتز( -1

 (mطول املوجة )الوحدة مرت   -2

𝐶   3  =رسعة الضوء يف الفراغ × 108 m/s 

  طول املوجة ]المدا[ الوحدة: مرتm   

𝑣  اهلريتز(   تردد الضوءHz) 

 تنبيه: إذا جاء طول املوجة بوحدة أخرى )نانومرت مثاًل( فإننا نحوهلا قبل التعويض إىل مرت 

1 𝑛𝑚 =  10−9𝑚 

7.1 (: فوتون طول موجته 1مثال ) × 10−8m ،احسب تردده 

𝐶 = 𝑣 

𝑣 =
𝐶


=  

3 × 108 m/s

7.1 × 10−8m
= 0.42 × 1016 = 42 × 1014𝑠−1  

= 42 × 1014𝐻𝑧 

 

وحدد موقعه ضمن أي نطاق من الطيف   1.5nm (:  احسب تردد الفوتون الذي له طول موجي: 2مثال )

 الكهرومغناطييس

1𝑛𝑚 = 10−9m 

1.5𝑛𝑚 = 1.5 ×  10−9m 

 

𝐶 = 𝑣 
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𝑣 =
𝐶


=  

3 × 108 m/s

1.5 × 10−9m
= 2 × 1017𝐻𝑧  

 

1.5𝑛𝑚 = 1.5 ×  10−9m 

 تقع يف نطاق الطيف غري املرئي بني األشعة السينية واألشعة فوق البنفسجية

 

2 (: فوتون طاقته: 3مثال ) × 10−18J ،احسب طول موجته  

 

 نستخدم قانون بالنك نسحب الرتدد، ثم قانون رسعة الضوء لنحسب طول املوجة 

𝐸𝑛قانون طاقة املستوى   -3 =
−𝑅𝐻

𝑛2 

 التايل:نحسب منه 

 طاقة املستوى أواإللكرتون يف الذرة )دائاًم النتيجة سالبة( -1

 رقم املستوى الذي فيه اإللكرتون  -2

𝐸𝑛  طاقة املستوى ،𝑅𝐻  2.18  =ثابت ريد بريغ × 10−18 J  ،𝑛   رقم املستوى الذي فيه اإللكرتون 

 (: احسب طاقة املستوى األول يف ذرة اهليدروجني1مثال )

𝐸𝑛 =  
−2.18 × 10−18

12
 =  −2.18 × 10−18𝐽 

 (: احسب طاقة املستوى الالهنائي يف ذرة اهليدروجني2مثال )

𝐸𝑛 =  
−2.18 × 10−18

∞2
 =   0 𝐽 
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0.24−(: ما رقم املستوى الذي طاقته 3مثال) × 10−18𝐽  

−0.24 × 10−18 =  
−2.18 × 10−18

𝑛2
  

𝑛2 =  
−2.18 × 10−18

−0.24 × 10−18
= 9.08 = 9 

𝑛 =  3 

𝐸∆قانون فرق الطاقة بني املستويني   -4 = 𝑅𝐻 (
1

𝑛1
2 −  

1

𝑛2
2) 

 نحسب منه التايل:

 طاقة الفوتون املنبعث -1

 رقم املستوى الذي فيه انتقل منه إىل أو إليه اإللكرتون   -2

E  طاقة الفوتون ،𝑅𝐻  2.18  =ثابت ريد بريغ × 10−18 J ، 

 𝑛1  )األقرب للنواة )األقل 

𝑛2  )األبعد للنواة )األكرب 

 (: احسب طاقة الفوتون املنبعث عندما ينتقل اإللكرتون من املستوى الرابع إىل الثالث1مثال )

∆𝐸 = 2.18 × 10−18 (
1

32
−  

1

42
) =  2.18 × 10−18 (

1

9
−  

1

16
) 

2.18 × 10−18 (
16

144
−  

9

144
) =  2.18 × 10−18 ( 

7

144
) = 0.11 × 10−18J 

 

 إىل االستقرار(: احسب طاقة الفوتون املنبعث عندما يعود اإللكرتون من املستوى الرابع 2مثال )

 n1=1االستقرار أي املستوى األول 

∆𝐸 = 2.18 × 10−18 (
1

12
−  

1

42
) =  2.18 × 10−18 (

16

16
−  

1

16
) 

 2.18 × 10−18 ( 
15

16
) = 2.04 × 10−18J 

1.93 االستقرارإذا كانت طاقة اإلشعاع املنبعثة من ذرة هيدروجني مثارة عند عودهتا إىل حالة (: 3مثال ) ×

10−18J فام رقم مستوى الطاقة األعىل؟ 

 2nاملطلوب 
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∆𝐸 = 𝑅𝐻 (
1

𝑛1
2

−  
1

𝑛2
2

) 

1.93 × 10−18

2.18 × 10−18
= (

1

12
−  

1

𝑛2
2

)  

 
1.93 × 10−18

2.18 × 10−18
= (1 −  

1

𝑛2
2

)  

 0.885 = (1 −  
1

𝑛2
2

)  

1

𝑛2
2

= 1 − 0.885 

1

𝑛2
2

= 0.115 

1

0.115
= 𝑛2

2 

8.7 = 𝑛2
2 

9 = 𝑛2
2 

𝑛2 = √9 = 3 

 

 احتامالت أو خطوط عودة اإللكرتون   -5

 إىل األولمثال:  احسب خطوط عودة اإللكرتون من الرابع 

 1n – 2n 4 =-3 = 1نجد الفرق بني رقم املستويني:             -1

( حيث مفكوك العدد هو 3نجد مفكوك الفرق أي مفكوك الرقم ) 

  = 1 + 2 + 63      مجع األعداد التي قبله تراكميًّا

 

  ، وزاد حجم الفلك يف ذلك املستوىزاد احلجم للمستوى الرئيس nكلام ازداد العدد  -6

  n=3حجاًم من  أكرب     n = 4مثال: 

 3sأكرب حجاًم من    4sمثال: 

   n , .… , 1 , 0-1من العالقة:       𝑙كيفية حساب  عدد الكم الفرعي  -7

𝑙قيم       n = 4مثال:  = 0, 1 , 2 , 3 
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   nعدد املستويات الفرعية = قيمة  -8

𝑙قيم       n = 4مثال:  = 0, 1 , 2 , 3 

, 𝑙−نحسبها من العالقة    m𝑙 قيمة الكم املغناطييس  -9 0 , +𝑙 

𝑙  مثال:  = m𝑙            m𝑙  قيم نحسب   3 =  −3, −2 , −1 , 0 , 2 , 3 

  2nعدد األفالك يف املستوى الرئيس نحسبه من العالقة =  -10

𝑛مثال:  =  9عدد األفالك =       3

  2n2السعة القصوى من اإللكرتونات يف املستوى الرئيس نحسبه من العالقة =  -11

𝑛مثال:  =  18سعة اإللكرتونات =       3
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 : التوزيع اإللكرتوين والدوريةالوحدة الثانية

 التعريفات
 العدد الذري: عدد الربوتونات املوجبة يف النواة وهو يساوي عدد اإللكرتونات يف الذرة املتعادلة  -1

 التوزيع اإللكرتوين: عملية ترتيب اإللكرتونات يف الذرة وفق مستويات الطاقة املختلفة -2

واًل يف أدنى أ تبًعا لتزايد طاقاهتا بحيث توزع اإللكرتوناتمبدأ أوفباو: امتالء األفالك باإللكرتونات  -3

 مستوى للطاقة ثم مُتأل املستويات العليا للطاقة

 قاعدة هوند: ُتوزع اإللكرتونات بصورة منفردة عىل أفالك املستوى الفرعي الواحد باجتاه الغزل  -4

 إلكرتونات التكافؤ: إلكرتونات املستوى اخلارجي للذرة -5

 لوصول إىل توزيع يشبه توزيع العنارص: ميل ذرات العنارص إىل كسب اإللكرتونات أو فقدها لالتأين -6

 النبيلة

 الذرة املتعادلة: هي التي يتساوى فيها عدد الربوتونات وعدد اإللكرتونات -7

 نصف القطر الذري: نصف املسافة الفاصلة بني نوايت ذريت عنرص يف البلورة الصلبة لعنرص الفلز -8

ابطة عنرص يف احلالة الغازية بينهام رنصف القطر التسامهي: نصف املسافة الفاصلة بني نوايت ذريت  -9

 تسامهية

شحنة النواة الفعالة: مقدار شحنة النواة الفعلية التي تؤثر يف إلكرتونات املستوى اخلارجي بعد تأثري  -10

 اإللكرتونات احلاجبة

 اإللكرتونات احلاجبة: إلكرتونات املستويات الداخلية املمتلئة -11

الزمة لنزع اإللكرتون األبعد عن النواة يف احلالة الغازية للذرة أو طاقة التأين: احلد األدين من الطاقة ال -12

 األيون

 األلفة اإللكرتونية: مقدار التغري يف طاقة الذرة املتعادلة املقرتن بإضافة إلكرتون إليها يف احلالة الغازية -13

 ة أخرىالسالبية الكهربائية: قدرة الذرة عىل جذب إلكرتونات الرابطة نحوها عند ارتباطها بذر -14
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 املعلومات
 أعداد الكم تصف اإللكرتون وطاقته ومعدل بعده عن النواة -1

 s   =2e  ،p  =6e ،d  =10e ،f  =14eسعة اإللكرتونات القصوى لكل مستوى فرعي ثابتة،  -2

مبدأ أوفباو للبناء  -2مبدأ االستبعاد لباويل  -1مبادئ وقواعد نراعيها أثناء توزيع اإللكرتونات:  -3

 قاعدة هوند -3التصاعدي 

 أوفباو: كلمة أملانية األصل وتعني البناء التصاعدي -4

 3pيبدأ التداخل يف املستويات بعد  -5

 التوزيع عىل قاعدة هوند يعطي احلد األدين من الطاقة فال تتنافر اإللكرتونات داخل األفالك -6

 إلكرتون 2إلكرتونات يف مستواها اخلارجي ما عدا اهليليوم مستقر بـ  8الغازات النبيلة مستقرة بـ  -7

 53d14s[Ar]18حالة شاذة يف التوزيع اإللكرتوين فيكون توزيعه الفعيل هو:  Cr 24عنرص الكروم  -8

 103d1[Ar]4s18حالة شاذة يف التوزيع اإللكرتوين فيكون توزيعه الفعيل هو:  Cu 92عنرص النحاس  -9

نحسب اإللكرتونات املنفردة  يف املستوى الذي انتهت فيه اإللكرتونات فقط، بينام يف احلالة الشاذة  -10

، 6، املنفردة للكروم = dو   sلعنرصي الكروم والنحاس فإننا نحسب اإللكرتونات املنفردة يف 

 1وللنحاس=

  nأحياًنا نوزع اإللكرتونات عىل مبدأ أوفباو ثم نعيد الرتتيب عىل رقم املستويات  -11

 103d14s63p23s6p22s22s1: ]عىل أوفباو[ مثال عنرص النحاس

 n :14s103d63p23s6p22s22s1 ترتيب املستويات نعيد فقط الكتابة عىلثم 

تصبح أكثر استقراًرا  dاحلاالت الشاذة يف العنارص االنتقالية: منها توزيع النحاس والكروم، ألن أفالك  -12

     9dو  4d عندما تكون ممتلئة أو نصف ممتلئة بداًل أن تكون 
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جمموعات من العنارص  10، مثلةمن العنارص املجمموعات  8جمموعة،  18يتكون اجلدول الدوري من  -13

 التي ُتقسم إىل انتقالية رئيسة وانتقالية داخليةاالنتقالية 

 املستويات الرئيسية يف الذرة nدورات وهي نفسها تعرب عن  7يتكون اجلدول الدوري من  -14

 pواملستوى الفرعي  sالعنارص املمثلة تنتهي  باملستوى الفرعي  -15

 dالعنارص االنتقالية الرئيسة تنتهي باملستوى الفرعي  -16

 fالعنارص االنتقالية الداخلية تنتهي باملستوى الفرعي  -17

  8A –1A، وهو نفسه الرتقيم 18، 17، 16، 15،  14، 13، 2، 1ترقيم العنارص املمثلة من اليسار:  -18

 Aرمز تلك املجموعات هو حرف 

  وهو نفسه الرتقيم  12، 11، 10، 9، 8، 7،  6، 5، 4، 3ترقيم العنارص االنتقالية من اليسار: 

3B – 4B – 5B – 6B – 7B – 8B – 1B – 2B  حيث رمز تلك املجموعات هو حرفB 

  VIII -VII –VI  –V  -IV -III -II –Iهي:  8-1الرموز الالتينية من  -19

يف املستوى الثاين،  pاملستوى الفرعي  من املستوى األول، ويبدأ ظهور sيبدأ ظهور املستوى الفرعي  -20

 يف املستوى الرابع fاملستوى الثالث، ويبدأ ظهور املستوى الفرعي يف  dويبدأ ظهور املستوى الفرعي 

مُتأل املناطيد والبالونات الطائرة والغواصات بغاز اهليليوم  ألن كثافته منخفضة وآمن غري سام وغري قابل  -21

 لالشتعال أو االنفجار ]قلة نشاطه الكيميائي[

 إلكرتونات التكافؤ للعنرصرقم املجموعة يف العنارص املمثلة هو نفسه رقم  -22

 العنارص يف املجموعة الواحدة تتشابه يف اخلصائص الفيزيائية والكيميائية -23

ألن هلا خصائص فيزيائية وكيميائية  8Bيف االنتقالية كلها ضمن املجموعة   8–  9– 10املجموعة  -24

 متشاهبة

بسبب افس لغريه، وهو منالطبية  يستخدم التيتانيوم ]عنرص انتقايل[ يف االقتصاد والصناعة ويف املجاالت -25

 خفة وزنه وصالبته الكبرية وقلة نشاطه الكيميائي وعدم تأثره بالعوامل البيئية

يستخدم التيتانيوم يف جمال الطب: صناعة املفاصل البديلة الورك والركبة، عالج االنزالقات الغرضوفية  -26

 ك الصناعييف العمود الفقري، صناعة صفائح اجلمجمة وبراغي األسنان والف
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األيون املوجب فقد إلكرتونات فأصبحت الربوتونات أكثر من اإللكرتونات األيونات: موجبة وسالبة،  -27

ولذا محل شحنة موجبة، األيون السالب كسب إلكرتونات فأصبحت اإللكرتونات أكثر من الربوتونات 

 ولذا محل شحنة سالبة

األيوين، طاقة التأين، األلفة اإللكرتونية، اخلصائص الدورية هي نصف القطر الذري، نصف القطر  -28

 السالبية الكهربائية

 m12-1pm = 10وحدة قياس نصف القطر الذري، نصف القطر األيوين هي البيكومرت  -29

( العامل األول: عدد الكم الرئيس وهو مؤثر يف 1العوامل املؤثرة عىل نصف القطر الذري هي: ) -30

هنا إىل أسفل زاد احلجم الذري مع زيادة الكم الرئيس )عالقة املجموعة كلام ازداد العدد الذري أي اجت

شحنة النواة الفعالة وهي مؤثرة يف الدورة كلام ازداد العدد الذري أي اجتهنا إىل ( العامل الثاين: 2طردية( )

 اليمني زادت شحنة النواة الفعالة فقل احلجم الذري ونصف القطر )عالقة عكسية(

عالة يف الدورة وتؤثر عىل احلجم: بسبب ازدياد العدد الذري مع بقاء عدد الكم تزداد شحنة النواة الف -31

 الرئيس وإلكرتونات احلجب ثابتة، فتجذب الشحنة إلكرتونات التكافؤ ويقل احلجم 

، األيون السالب Na +Na>مثل  األيون املوجب دائاًم أقل من ذرته املتعادلة ألنه فقد مستواه اخلارجي -32

 بسبب زيادة اإللكرتونات فيزداد التنافر ويكرب احلجم األيوين F-F<مثل:   ذرته املتعادلةدائاًم أكرب من 

األيونات يف نفس الدورة، أو التي هلا توزيع أيوين متشابه، يكون األكرب يف الشحنة السالبة هو األكرب،  -33

أيون الصوديوم أكرب من  F-واألكرب يف الشحنة املوجبة هو األصغر، مثال: أيون الفلوريد السالب 

  Na+ املوجب
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 يف املجموعة الواحدة يزداد احلجم األيوين كلام اجتهنا إىل أسفل -34

مقدار طاقة التأين يعرب عن قوة ارتباط اإللكرتون بالنواة ومؤرش عىل نشاط العنرص يف التفاعالت  -35

 الكيميائية

طاقة التأين كلام ازداد العدد تزداد طاقة التأين كلام ازداد العدد الذري وقل احلجم يف الدورة، وتقل  -36

 الذري وازداد احلجم يف املجموعة

 

ملستويات االتغري يف طاقة التأين يف الدورة ال يكون ثابًتا وهناك حاالت شاذة بسبب استقرار األفالك،  -37

 ي يف، ويفرتض كلام ازداد العدد الذرنصف املمتلئة أو املمتلئة أكثر ثباًتا من غريهاالفرعية ذات األفالك 

 الدورة أن تزيد طاقة التأين، لكن هناك حاالت شاذة وهي: 

 B5Be > 4         O8N > 7الشواذ يف الدورة الثانية: 

 Al13Mg > 12         S16P > 15الشواذ يف الدورة الثالثة: 

 طاقة التأين درجات أو أنواع ]املعادالت مهمة[:  -38

𝑀(𝑔)تلزم لنزع اإللكرتون من الذرة املتعادلة   1األوىل: طاقة ط - + طاقة → 𝑀(𝑔)
+  + 𝑒− 

𝑀(𝑔)تلزم لنزع اإللكرتون من أيون أحادي موجب  2الثانية: طاقة ط -
+ + طاقة → 𝑀(𝑔)

+2  + 𝑒− 

𝑀(𝑔)تلزم لنزع اإللكرتون من أيون ثنائي موجب  3الثالثة: طاقة ط -
+2 + طاقة → 𝑀(𝑔)

+3  + 𝑒− 

 أين الثالثة أعىل من الثانية، والثانية أعىل من األوىلطاقة الت -39

أعىل طاقة تأين أوىل يف اجلدول الدوري تكون للمجموعة الثامنة ]العنارص النبيلة[، وأقل طاقة تأين أوىل  -40

 للمجموعة األوىل، مثل: الصوديوم والبوتاسيوم والخ
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ة تكون البوتاسيوم، وأعىل طاقة تأين ثالثأعىل طاقة تأين ثانية تكون للمجموعة األوىل مثل: الصوديوم و -41

 للمجموعة الثانية مثل: املغنيسيوم والكالسيوم

𝑀(𝑔)األلفة اإللكرتونية: معادلة مهمة:  -42 + 𝑒− → 𝑀(𝑔)
−  +  طاقة

األلفة اإللكرتونية معاكسة يف املعنى لطاقة التأين، فالطاقة تصدر يف األلفة ألننا أضفنا إلكرتوًنا بينام  -43

 طاقة التأينحيدث العكس يف 

 KJ/moleوحدة الطاقة يف األلفة اإللكرتونية وطاقة التأين: كيلوجول/مول   -44

السالبية الكهربائية تزداد كلام ازداد العدد الذري وقل احلجم يف الدورة، وتقل كلام ازداد العدد الذري  -45

 واحلجم يف املجموعة

لنبيلة[ وكأهنا غري موجودة، ألن هذه السالبية الكهربائية ال نعتربها للمجموعة الثامنة ]العنارص ا -46

 اخلاصية مرتبطة بالتفاعالت والعنارص النبيلة خاملة وال ترتبط

 FON    النيرتوجني   <األكسجني  <أعىل عنارص يف السالبية الكهربائية عىل الرتتيب: الفلور  -47

 

 وحدة السالبية الكهربائية: باولنج -48
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 القوانني والعالقات الرياضية
 حساب طاقة املستوى الفرعي  -1

𝑛لكل مستوى فرعي باستخدام العالقة  𝒍باستخدام قيمة الكم الفرعي  + 𝑙  إن تساوى الناتج، نختار ،

 n املستوى الفرعي األقل يف قيمة

     3dأم   4s أهيا أقل طاقة وُيمأل أواًل باإللكرتونات؟ مثال: 

4s = 4+0= 4 
3d = 3 + 2 = 5 

3d > 4s     4إًذا ُيمألs أواًل باإللكرتونات  

التوزيع عىل مبدأ أوفباو: نستخدم رسمة أوفباو لتوزيع اإللكرتونات يف  -2

 املستويات الفرعية

 64p103d24s23s62p22s21sمثال: 

 التوزيع عىل قاعدة هوند: نحسب منه اإللكرتونات املنفردة -3

 
              

 s  p    d 

 

 

 73dمثال: ما عدد اإللكرتونات املنفردة يف املستوى الفرعي 

 عدد اإللكرتونات املنفردة: ثالث        
       

  d 

 حساب أعداد الكم إللكرتون يف املستوى الفرعي  -4

,𝒏مثال: ما أعداد الكم األربعة 𝒍, 𝒎𝒍, 𝒎𝒔    

 73dلإللكرتون األول، واإللكرتون األخري يف املستوى الفرعي 

,𝟑األول: ) 𝟐, −𝟐, +
𝟏

𝟐
) 

       

  -2 -1 0 +1 +2 
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,𝟑األخري: ) 𝟐, −𝟏, −
𝟏

𝟐
) 

       

  -2 -1 0 +1 +2 

  معرفة جمموعة ودورة أي عنرص يف اجلدول الدوري -5

a.  إذا انتهى التوزيع بـs فإن اإللكرتونات عليها هو رقم املجموعة والعنرص ممثل 

b.  إذا انتهى التوزيع بـp  فإننا نجمع اإللكرتونات عىلp  وs  قبلها وهو رقم املجموعة والعنرص ممثل 

c.  إذا انتهى التوزيع بـd :نجمع اإللكرتونات عليها مع وهنا  فهو عنرص انتقايلs  7-3فإن كان اجلمع من 

 10وكانت  dوإن امتألت  8Bفهو جمموعة  10 – 9 – 8، وإن كان  3B – 7Bموعة فهو نفس رقم املج

 2Bأو  1Bيعني إما  sفرقم املجموعة هو اإللكرتونات عىل 

d.  رقم الدورة دائاًم هو أعىلn يف التوزيع 

e.  دائاًم تظهرd  يف املستوى الثالث أيn=3  ولذا تم رسمها يف اجلدول الدوري بدًءا من الدورة الرابعة لكن

   ns (n-1)dفيكون التوزيع  1نطرح منها 

 4s 3dمثال: 

  التوزيع بداللة الغاز النبيل -6

 بداللة الغاز النبيل  O8وزع األكسجني   مثال: 

( ويكون يف الدورة األوىل، فنكتبه ونأيت 2نحدد العنرص النبيل األقل منه وهو اهليليوم وعدده الذري )

  4p22[He]2sبالدورة الثانية لنكمل 

 بداللة الغاز النبيل  Zn30  ارصنيوزع اخل مثال: 

ة، فنكتبه ونأيت ( ويكون يف الدورة الثالث18نحدد العنرص النبيل األقل منه وهو اآلرغون وعدده الذري )

 له أقل بواحد nوال بد أن تكون  4sيظهر بعد  dنالحظ أن املستوى      103d2[Ar]4sبالدورة الرابعة بعده لنكمل 

 بداللة الغاز النبيل  Br35وزع الربوم   مثال: 

ونأيت ( ويكون يف الدورة الثالثة، فنكتبه 18نحدد العنرص النبيل األقل منه وهو اآلرغون وعدده الذري )

، ملعرفة جمموعة ذلك العنرص،  4p –4sبني املستويني  3dنالحظ دخول    54p103d2[Ar]4sبالدورة الرابعة لنكمل

 pفقط ألنه عنرص ممثل انتهى بـ  4s + 4pنجمع اإللكرتونات عىل 
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  التوزيع األيوين -7

  2O8-وزع أيون األكسجني   مثال: 

إلكرتون فنزيد ذلك عىل املستوى األخري،  2الكسب، كسب نوزعه وهو ذرة متعادلة ثم نطبق الفقد أو 

  62p2[He]2sليصبح 

   62pاحسب العدد الذري أليون ثنائي سالب انتهى باملستوى الفرعي  مثال: 

وزيع صيغة السؤال تذكر تحساب العدد الذري يكون للذرة املتعادلة فقط ألن اإللكرتونات = الربوتونات، 

أيوين وال بد من إعادته للتعادل، وذلك بنزع اإللكرتونات املكتسبة من املستوى األخري، ليصبح التوزيع يف 

 8وهو نفس توزيع األكسجني املتعادل والعدد الذري =   42p2[He]2sوضع التعادل: 
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 : املركبات والروابط الكيميائيةالوحدة الثالثة

 التعريفات
تركيب لويس: التمثيل النقطي إللكرتونات التكافؤ وفيه يرمز إىل كل إلكرتون تكافؤ بنقطة واحدة توضع  -1

  عىل رمز العنرص

 الروابط الكيميائية: قوة جتاذب تنشأ بني ذرتني أو أكثر عند ارتباط بعضها ببعض -2

 يمة بدون إشارة[قالتكافؤ: عدد صحيح مطلق ملقدار الفقد أو الكسب أو املشاركة لإللكرتونات ] -3

 الرابطة األيونية: القوة التي جتذب األيونات ذات الشحنات املختلفة يف املركبات -4

الرابطة التسامهية: الرابطة الكيميائية الناجتة من تشارك ذرتني أو أكثر من العنارص الالفلزية بزوج أو أكثر  -5

 من اإللكرتونات

وج الناجتة من تشارك ذرتني أو أكثر من العنارص الالفلزية بز الرابطة التسامهية األحادية: الرابطة الكيميائية -6

 واحد من اإللكرتونات

الرابطة التسامهية الثنائية: الرابطة الكيميائية الناجتة من تشارك ذرتني أو أكثر من العنارص الالفلزية بزوجني  -7

 من اإللكرتونات

زية بثالثة تشارك ذرتني أو أكثر من العنارص الالفل الرابطة التسامهية الثالثية: الرابطة الكيميائية الناجتة من -8

 أزواج من اإللكرتونات

 s-pأو فلكي  p-pأو فلكي  s-s: رابطة تنشأ من التداخل الرأيس بني فلكي s رابطة سيجام -9

 p-p: رابطة تنشأ من التداخل اجلانبي بني فلكي b رابطة باي -10

 لوريةللفلزات واإللكرتونات حرة احلركة يف الشبكة الب الرابطة الفلزية: قوة التجاذب بني األيونات املوجبة -11

بحر اإللكرتونات: إلكرتونات التكافؤ لذرات الفلز يف البلورة التي حتيط باأليونات املوجبة يف االجتاهات  -12

 مجيعها

 الصيغة الكيميائية: طريقة موجزة للتعبري عن نسب الذرات ونوعها التي يتكون منها املركب الكيميائي -13

وعة األيونية: أيون مكون من نوعني أو أكثر من الذرات املرتبطة ببعضها بروابط تسامهية بينام ترتبط املجم -14

 بغريها بروابط أيونية
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 املعلومات
 باخرتاع طريقة لتمثيل أشكال اجلزيئات أسامها تركيب لويس 1902قام العامل جيليربت لويس عام  -1

وإلكرتونات التكافؤ للعنرص املمثل هو نفس رقم ُترسم إلكرتونات التكافؤ كنقاط حول العنرص،  -2

 املجموعة

( التسامهية 2( األيونية  )1أنواع الروابط الكيميائية: ) -3

 ( الفلزية3)

 من اجلدول الدوري: ]اللون األصفر[ الالفلزاتحُتفظ  -4

 أو من خالل مجلة كفك فيه كأس ُبن

 

 

 

 ( الفلزية3التسامهية )( 2( األيونية  )1أنواع الروابط الكيميائية: ) -5

 B، البورون  Be، البرييليومHيستثنى من قاعدة الثامنية: اهليدروجني  -6

 الرابطة األيونية تتكون من تفاعل فلز + الفلز، الفلز يفقد اإللكرتون والالفلز يكسب اإللكرتون -7

  3S2Al –MgO  –MgCl2  –NaClأمثلة: 

 فلز + الفلز، وتكون بينهام مشاركة باإللكرتوناتالرابطة التسامهية تتكون من تفاعل ال -8

 6H2C –  3NH –4 CH –O 2H – 2Cl – 2Hالرابطة التسامهية األحادية، أمثلة: -9

 غاز اهليدروجني –غاز الكلور  –املاء  –امليثان  –األمونيا  -  اإليثان
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 4H2C –  2OC – 2O:موجودة يف  الثنائيةالرابطة التسامهية  -10

 غاز األكسجني –غاز ثاين أكسيد الكربون  -اإليثني  

 HCN – 2N الثالثية موجودة يف الرابطة التسامهية  -11

 شكل التداخل لروابط سيجام وباي  -12

 

 

 

تنشأ الرابطة الفلزية بني ذرات الفلز نفسه حيث  -13

 Na  - Mg – Ca – Kتكون بني أيوناته املوجبة وإلكرتوناته التكافؤ املوجودة يف بحر اإللكرتونات، أمثلة: 

– Fe – Cu – Zn – Al  

سبب التجاذب يف الرابطة األيونية هو اختالف الشحنات بني األيونات للفلز والالفلز، بينام يف التسامهية  -14

هو جتاذب بني النواة املوجبة لكل ذرة  الفلزية مع اإللكرتونات املشرتكة بينهام، ويف الرابطة الفلزية يكون 

 نات املوجبة للفلز مع إلكرتوناته التكافؤ حرة احلركة يف الشبكة البلوريةالتجاذب بني األيو

اخلصائص الفيزيائية للمركبات األيونية: بلورات صلبة قاسية هشة سهلة الكرس، هلا درجات انصهار  -15

ل ووغليان مرتفعة مع ذائبية عالية يف املاء، غري موصلة للكهرباء يف احلالة الصلبة، وموصلة يف حالة املحل

 واملصهور

حيث حُياط بكل أيون كلوريد ستة من  1:1شكل بلورات كلوريد الصوديوم مكعبة مع نسبة أيونات  -16

 أيونات الصوديوم، وحُياط بأيون الصوديوم ستة من أيون الكلوريد

 البلورات األيونية قاسية بسبب قوة الرابطة األيونية التي جتذب األيونات خمتلفة الشحنة لبعضها  -17

األيونية هشة سهلة الكرس عند الضغط عليها، ألن الضغط جيعل األيونات املتشاهبة تقرتب من  البلورات -18

 بعضها وحيدث التنافر فيسهل الكرس

املركبات األيونية درجة انصهارها وغلياهنا مرتفعة ألن التغلب عىل قوة التجاذب بني األيونات يتطلب  -19

 طاقة كبرية
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ألن الشحنات التي عىل أيوناته  NaClعىل من كلوريد الصوديوم أ MgOدرجة انصهار أكسيد املغنيسيوم  -20

 أعىل من التي عىل كلوريد الصوديوم فهذا يزيد قوة التجاذب وحيتاج طاقة أكرب للتغلب عىل الرابطة

يستعمل أكسيد املغنيسيوم يف صناعات البناء واالسمنت واملواد املقاومة للحرائق مثل الطوب احلراري  -21

 2800Cة انصهاره املرتفعة التي قد تصل إىل بسبب ارتفاع درج

 تذوب املركبات األيونية يف املاء بسبب قدرة جزيئات املاء عىل فصل أيونات البلورة -22

توصل املركبات األيونية الكهرباء يف حالة املحلول واملصهور بسبب حركة أيوناهتا احلرة، بينام هي مقيدة  -23

 يف احلالة الصلبة فال توصل الكهرباء

ائص الفيزيائية للمركبات التسامهية: توجد يف احلاالت الثالث الصلبة والسائلة والغازية، اخلص -24

اء، غري يف امل اغالبً للمركبات التسامهية البسيطة درجات انصهار وغليان منخفضة، متطايرة، والتذوب 

ول وبعضها الة املحلموصلة للكهرباء يف احلالة الصلبة إال اجلرافيت، وغري موصلة بوجه عام للكهرباء يف ح

 ألنه يتأين يف املاء HClموصل مثل حملول 

 املركبات التسامهية البسيطة متطايرة ألن هلا درجات انصهار وغليان منخفضة -25

اخلصائص الفيزيائية للفلزات: توجد يف احلالة الصلبة إال الزئبق فهو سائل، المعة وقابلة للطرق  -26

 دة للكهرباء واحلرارةوالسحب وبلورة الفلز ال تتكرس، موصلة جي

 عند طرق الفلز تتكون الصفائح وعند سحبه تتكون األسالك -27

الفلزات ال تتكرس ألن األيونات املوجبة عند انزالقها تظل مرتبطة بإلكرتونات التكافؤ حرة احلركة يف  -28

 بحر اإللكرتونات

 بلورة الفلزالفلزات موصلة جيدة للكهرباء واحلرارة بسبب حركة اإللكرتونات احلرة يف  -29

تستخدم الفلزات يف جمال طب األسنان يف احلشوات )مزيج النحاس والفضة والقصدير والزئبق( لكن  -30

نظًرا لسمية أبخرة الزئبق تم استبداله بحشوات معدنية من الصمغ والبورسالن، أيًضا يستخدم يف تقويم 

 لاألسنان من خالل سبائك النيكل والتيتانيوم ألهنا ال تصدأ وال تتآك

=  Frباولنج، أقل قيمة الفرانسيوم  F =3.98السالبية الكهربائية وعالقتها بنوع الرابطة، أعىل قيمة الفلور  -31

 باولنج 0.7
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 Cl2, H2O ,2السالبية الكهربائية = صفر، تكون للجزيئات ثنائية الذرة مثل  -32

 
 جدول بأهم العنارص واملجموعات األيونية مطلوب حفظ شحنتها ورمزها -33
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 القوانني والعالقات الرياضية
 حساب روابط سيجام وباي يف املركب:  -1

 
 سيجام 1نحسب الرابطة األحادية:  مثال:

 باي 2سيجام و 1الرابطة الثالثية: 

 باي2سيجام و 1الرابطة الثالثية األخرى: 

 باي 4سيجام ،  3املجموع: 

 كتابة الصيغ الكيميائية والتسمية:  -2

 كسيد األ –الربوميد  –الكلوريد  –الالفلز وُيضاف له )يد( مثل الفلوريد   وُيقرأ ُيكتبمن اليمني  -

 ثم ُيكتب بعده الفلز

 يف الصيغة الكيميائية باإلنجليزية نبدأ من اليسار بكتابة رمز الفلز املوجب ثم الالفلز السالب -

قاسم  ن غري، التكافؤ املتشابه ُيلغى، واملختلف متوضع الشحنات أعالها، والتكافؤ أسفل الرمز -

 مشرتك ُيرضب رضًبا تبادليًّأ



 

 

 م. السرطاوي 2020األول  الدراسي ملادة كيمياء الصف العاشر الفصل مكثف أوكسجين

 يف املجموعات األيونية ُتعامل معاملة األيون الواحد -

إن كان الفلز عنرًصا انتقاليًّا فال بد من إضافة الرقم الالتيني بعد التسمية، والرقم الالتيني هو نفس  -

 أمثلة:تكافؤ العنرص االنتقايل، 

 الحل أكتب الصيغة الكيميائية للمركب:
  أكسيد املغنيسيوم

 فلوريد املغنيسيوم

 

 (IIIأكسيد الحديد )

 

 ثاني أكسيد الكربون

 مركب تساهمي ال نضع شحنات
ويوجد قاسم مشترك أصغر للتكافؤ 

(2) 
 

 كبريتيد األملنيوم

 

  



 

 

 م. السرطاوي 2020األول  الدراسي ملادة كيمياء الصف العاشر الفصل مكثف أوكسجين

 الحل أكتب الصيغة الكيميائية للمركب:

 كبريتات الصوديوم

 

 فوسفات الكالسيوم

 

 البوتاسيومبيرمنجنات 

 

 

 تابع دروس الكيمياء للصف العاشر ]املنهاج األردني[ عبر مدرسة الكيمياء
https://web.facebook.com/groups/schoolofchemistry 

 وعبر قناة اليوتيوب:
https://www.youtube.com/mariamsartawi 

 صفحة تالخيص منهاج أردني ]كامل دروس املنهاج األردني تالخيص وشروحات[
https://web.facebook.com/talakheesjo 

 

https://web.facebook.com/groups/schoolofchemistry
https://www.youtube.com/mariamsartawi
https://web.facebook.com/talakheesjo

