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 1-2الذرةAtom :
لو أمكن تقسيم المادة إلى وحدات متتابعة في الصغر سنحصل في
نهاية األمر على جسيم أولي غير قابل لالنقسام يحمل نفس خواص
المادة ،ولو أمكن تقسيم هذا الجسيم سوف لن تحتفظ األجزاء الناتجة
بنفس خواص المادة .أصغر جزء في المادة يحمل خواص المادة يسمى
ذرة في العناصر وجزيء في المركبات .الذرات أو الجزيئات مرتبطة
مع بعضها بطريقة معينة بحيث تشغل أماكن محددة ضمن بنية خاصة
في الفراغ ،وهذه البنية الخاصة هذه تعرف باسم وحدة الخلية (Unit
) ،cellمجموعة من وحدات الخلية المرتبة بنسق معين تشكل الوحدات
البنائية المكونة للمادة وتسمى بلورات ) (Crystalsأو حبيبات
) .(grainsإن أحجام ذرات العناصر صغيرة جدا ومختلفة من عنصر
إلى آخر .فعلى سبيل المثال ذرة عنصر السيزيوم ) (Csيبلغ قطرها
() 0.5 nmوألجل تصور صغر هذه الذرة ،يمكن صف 1.91 × 106
ذرة  Csفي طول ملم واحد ،علما أن ذرة الهيدروجين هي أصغر ذرة
في العناصر حيث يبلغ قطرها )  ( 0.0155 nmوبطبيعة الحال فأن
كتلة الذرة أيضا صغيرة جدا فعلى سبيل المثال كتلة ذرة  Csتعادل
) ( 1×10-25 kg
 1-1-2النظرية الذريةAtomic Theory :
النظرية الذرية لدالتون تفترض ما يلي:
 -1كل عنصر يتكون من جسيمات ) (Particlesمتناهية في الصغر
وغير قابلة للتجزئة تعرف بإسم الذرات ،فالذرات المكونة لجميع
المواد ال تستحدث وال تفنى أثناء التفاعل الكيميائي.
 -2ذرات العنصر الواحد متشابهة في الحجم والشكل والكتلة ،وفي جميع
الخواص األخرى ،وتختلف عن ذرات العناصر األخرى في هذه
الخواص.
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 -3التفاعل الكيمياوي عبارة عن اتحاد أو انفصال بين الذرات ،واالتحاد
يكون بنسب ثابتة و أعداد صحيحة.
صور دالتون الذرات بأجسام كروية الشكل صغيرة ،وقد قبلت هذه
الصورة ألنها توفر تصور مقبول لفهم تركيب المادة .الذرة في الواقع
ليست كرة صلبة كما صورها دالتون ،فهي مجوفة بمعظمها بسبب
ترتيب الجسيمات المتواجدة داخلها.
جميع الذرات تتكون من ثالثة أنواع من الجسيمات :البروتونات
) )Protonsوااللكترونات ) (Electronsوالنيوترونات ).(Neutrons
العناصر تختلف عن بعضها باختالف محتويات ذراتها من هذه
الجسيمات إن البروتونات والنيوترونات تمتلك نفس الكتلة تقريبا،
االلكترونات أصغر واخف بكثير من محتويات الذرة األخرى ،هذا وأن
البروتونات والنيوترونات وااللكترونات تترتب داخل الذرة كما في
الشكل ( ،)1- 2والجدول ( )1-2يلخص أهم خصائص مكونات الذرة.
تتركز كتلة الذرة في المركز ،حيث تمركز البروتونات
والنيوترونات وهذا التركيز يسمى النواة ) ،)nucleusوالنواة شحنتها
موجبة الحتوائها على البروتونات الموجبة الشحنة .أما االلكترونات
تكون شحنتها سالبة وهي دائمة الحركة منتشرة حول النواة تدور في
مدارات متموجة ،ويمكن تخيل االلكترونات وهي متحركة كالغيمة
محيطة بالنواة وبحدود زغابية .إن غيمة االلكترونات هذه ،تحتل معظم
حجم الذرة ،إال إنها تساهم بجزء بسيط من كتلتها ،وااللكترونات الواقعة
في المدارات الخارجية هي التي تحدد خواص الذرة الكهربائية
والميكانيكية والكيميائية والحرارية ،ويطلق عليها إسم الكترونات
التكافؤ.
إن عدد البروتونات في ذرة ما ،يعرف بالعدد الذري (atomic
) numberأو عدد البروتونات ويرمز له ) (zوإن عدد االلكترونات في
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ذرة ما يساوي عدد البروتونات لكون الذرة متعادلة الشحنة .العناصر
تميز بأعدادها الذرية فمجموع عدد البروتونات و النيوترونات في الذرة
يسمى العدد الكتلي ) (mass numberو يرمز له ) (Aو عدد
النيوترونات ) ) neutron numberهو ) .( A – Z

شكل ( )1 – 2شكل الذرة

العدد الذري ) = (Zعدد البروتونات = عدد االلكترونات
العدد الكتلي ) = (Aعدد البروتونات ) + (Zعدد
النيوترونات )(N
A=Z+N
جدول ( )1-2خصائص مكونات الذرة
نوع
الجسيم

الرمز

الشحنة
النسبية

الكتلةkg/

الكتل إلى كتلة
النيوترون

القطرm /

بروتون

P+

+1

1.6725 × 10-27

1

110-15

نيوترون

no

0

1.675 × 10-27

1

2.210-15

ألكترون

e-

-1

9.106 × 10-31

1/1836

1 × 10-18
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النظائرIsotopes :
ذرات بعض العناصر يمكن أن تحتوي على أعداد مختلفة
من النيوترونات ونفس العدد من البروتونات ،ذرات من هذا النوع تسمى
النظائر ،والنظائر متشابهة في الصفات الكيميائية ومختلفة في الخواص
الفيزيائية .فمثالا جميع ذرات الكربون تحوي ست بروتونات وأغلبها
بست نيوترونات مع  1%منها بسبعة نيوترونات وكمية ضئيلة بثمان
نيوترونات .الهيدروجين له ثالث نظائر أيضا وجميعها تحوي بروتون
واحد في النواة والجدول ( )2 – 2يوضح نظائر الهيدروجين ومقارنتها
مع الهليوم .والجدول يوضح أيضا كيفية كتابة رمز العنصر مع وضع
كل من العدد الذري والعدد الكتلي على يسار الرمز ،فيمثل العدد الذري
رمز سفلي والعدد الكتلي رمز علوي .فمثال عند كتابة  126 Cيقرأ هذا
النظير كربون –  12ومن ذلك الكربون  ،13 -هو  ، 136 Cوفي العادة
يحذف العدد الذري لكونه ثابت في جميع نظائر العنصر ويكتب الرمز
بشكل  12 Cلنظير كربون  ،12 -وهذا يكفي لتمييز العنصر.

 2-1-2الكتلة الذرية النسبيةRelative atomic mass :
كتل الذرات ضئيلة جدا ال يمكن التعامل معها مباشرة لذلك نلجأ
لمقارنة كتل الذرات مع بعضها ومعرفة أثقلها وأخفها وما هي النسبة بين
هذه الكتل ،وبذلك نتمكن من وضع عالقة قياس لبقية العناصر ،ولتحقيق
هذا الغرض تم اختيار عنصر الكربون  12 -عام  1961من قبل "الهيئة
العالمية للقياس واألوزان" كعنصر قياس وحددت كتلته بمقدار  12وحدة
كتلة ذرية ) (atomic mass unitواختصارا ) ،(amuويرمز لها )(u
وهي تعادل  .1.661 × 10-27 kgوبناء على ذلك حددت كم مرة كتلة
ذرات العناصر األخرى أثقل أو أخف من هذا النظير ،ثم وضع مقياس
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نسبي لألوزان الذرية ،في هذا المقياس يزن البروتون )(1.00727 amu
ويزن النيوترون ).(1.00866 amu
جميع العناصر تقريبا تتكون من نظائر متعددة ،فالكربون مثالا
خليط من ثالث نظائر كما مر ذكره سابقا وهي بكتل ذرية  12و 13و14
مختلطة بنسب متفاوتة معظمها  12 Cوبناء على ذلك ظهر ما يعرف
بالكتلة الذرية النسبية (أو المتوسطة) لتمثل االختالف في األوزان الذرية
للعناصر وفي نسب خلطها .ففي حالة الكربون فإن الكتلة الذرية النسبية
هي ) ،(12.01 amuكما إن معظم العناصر كتلها الذرية المتوسطة
ليست أرقام صحيحة.
جدول ( )2 -2نظائر الهدروجين ومقارنتها مع الهليوم
النواة Nucleus
إلكترونات
نيوترونات
Neutrons Electrons
N

مخطط الهيكل الذري
بروتونات
Structural
Protons
Diagram
Z

None
Hydrogen

Deuterium

Tritium

Helium
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ولمعرفة الكتلة الذرية النسبية التقريبية لنظائر عنصر ما ،نستفيد
من قانون ديولنك وبيتي الذي ينص على أن :حاصل ضرب الكتلة الذرية
لكثير من العناصر الصلبة في السعة الحرارية لذلك العنصر يساوي
تقريبا ) .(26 J/Coوعند معرفة السعة الحرارية للعنصر نتمكن من
حساب الكتلة الذرية التقريبية باستخدام قانون ديولنك وبيتي ،كما يلي:
26
الكتلة الذرية التقريبية = ــــــــــــــــــــــــــــــ
السعة الحرارية

 1 – 2 – 2الجدول الدوريPeriodic table :
يمكن تمييز العنصر من غيره من خالل مالحظة مجموعة من
خواصه الفيزيائية والكيميائية كالكثافة والتوصيل الكهربائي والحراري
والتفاعل الكيميائي...إلخ .الحظ العلماء وجود تقارب ببعض الخواص
المميزة للعناصر مما أدى بالنتيجة إلى تصنيف العناصر إلى مجاميع
تمتلك خواص مشتركة.
الجدول الدوري شكل ( )2 - 2يضم العناصر مرتبة حسب الزيادة
في األعداد الذرية بدءا من الزاوية اليسرى العليا وبشكل أفقي ومن خالل
هذا الترتيب يتم وضع العناصر ذات الصفات المتشابهة بمجاميع رأسية،
تسمى العوائل  .families -فمثال الصوديوم  Naوالبوتاسيوم K
يتواجدان في نفس العائلة رقم ( )1والتي تعرف بإسم )(alkali metals
لذلك يجب أن نتوقع جميع عناصر هذه العائلة مثل  Csو Rbلها نفس
خواص الصوديوم والبوتاسيوم .الكلور  Clيتواجد في الطرف اآلخر من
الجدول في العائلة رقم ( )17والتي تحمل اسم الهالوجينات (halogens
كل حقل في الجدول الدوري يحتوي المعلومات اآلتية للعنصر
ابتدا ّء من األعلى ونزوال :إسم العنصر باللغة االنكليزية ،العدد الذري،
رمز العنصر ،متوسط الكتلة الذرية ،ونصف قطر ذرته بوحدات
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البيكومتر ) ،(Pico metreفعادة ما يوضع حد يفصل بين العناصر
الفلزية والالفلزية .جميع الفلزات صلبة في درجة الحرارة االعتيادية
(عدا الزئبق فإنة سائل) ،وجميعها طروقة ( )malleableأي لها قابلية
على التشكيل بصفائح ،مطولية ( )ductileوهي قابلية التشكيل إلى
أسالك رفيعة ،موصلة جيدا للحرارة والكهرباء ومقطعها لماع .أما
خواص الالفلزات فهي بصورة عامة معاكسة لخواص الفلزات؛ حيث
أنها رديئة التوصيل الحراري والكهربائي والعديد منها غازات مثل N2,
 O2, Clفي درجة الحرارة اإلعتيادية ،وقسم منها صلب مثل السليكون
والكبريت وهي هشة ( ،)brittleوسـائل واحـد هو البـروم  .Brكما
يمكن تمييز مجموعتين أخرتين في الجدول الدوري األولى هي مجموعة
الغازات النبيلة ) (noble gasesواألخرى مجموعة العناصر اإلنتقالية
)(metalloidsالتي تمتلك خواص مشتركة بين الفلزات والالفلزات.
الصفوف األفقية تسمى دورات ) (Periodsوكل صف يرقم برقم
على جهة اليسار ،فالدورة األولى تحوي عنصرين هما الهيدروجين
والهيليوم ،ثم تليها دورتين من ثمان عناصر،
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ثم الدورة الرابعة والخامسة تحوي كل منها  18عنصر .الدورة السادسة
طويلة تحوي  32عنصر ولغرض تنظيمي تم فصل  15عنصر منها
ووضعت أسفل الجدول ،هذه المجموعة تبدأ بعنصر الالنثيوم
) ،(Lanthanum Z=57والمجموعة تسمى مجموعة الالنثنايد .أما
الدورة السابعة فهي غير كاملة وقد فصلت منها  15عنصرا أيضا
ووضعت باألسفل تحت مجموعة الالنثنايد وهي تبدأ بعنصر األكتينيوم
) (Actinium Z=89وتسمى مجموعة األكتنايد .الدورات مرتبة بحيث
يعبر رقم الدورة عن رقم المحيط الخارجي لإللكترونات .يتكون الجدول
من سبع ) (7دورات أفقية وثمانية عشر ) (18مجموعة رأسية.

 2 – 2 – 2األيونات Ions :
باستعمال طاقة كافية ،يمكن إزالة إلكترون واحد أو أكثر
من ذرة متعادلة وهذا سيجعل الجسيم الناتج أصغر نوعا ما من الذرة
المتعادلة األصلية ويحمل شحنة موجبة ويمكن أيضا إضافة الكترونات
لبعض الذرات المتعادلة للحصول على جسيمات سالبة الشحنة حجمها
أكبر من الذرة األصلية .الجسيمات المشحونة الناتجة تسمى ايونات
) .(ionsوهي ايونات موجبة ( - Cationكتيون) عند انتزاع الكترون
مثل ايون الصوديوم الموجب  ،Na+وايونات سالبة ( - anionأنيون)
عند اكتساب الكترون مثل ايون الكلور السالب ــ.Cl
عدد البروتونات داخل النواة ال يتغير عند تكوين االيونات وإنما
يحدث التغير في عدد االلكترونات خارج النواة فيزداد أو يقل.
كثير من المركبات تتكون من اتحاد ايونات وتعرف باسم المركبات
األيونية ،ويتساوى في هذه المركبات عدد االيونات المتكونة الموجبة مع
عدد االيونات السالبة .اتحاد االيونات يتم في جميع االتجاهات فيتكون
هيكل بنائي مستمر من االيونات المتحدة ،كما في بلورة كلوريد
الصوديوم المبينة في الشكل (.)3-2
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الفلزات تمتلك طاقة تأين منخفضة ،لذلك فهي تميل إلى تكوين
أيونات موجبة ،في حين الالفلزات تمتلك طاقة تأين مرتفعة لذلك فهي
ميالة لتكوين االيونات السالبة.

 3 – 2 – 2الجزيئات Molecules :
الذرات بطبيعتها نشطة جدا ومن النادر جدا وجود عناصر ذراتها
منفردة ،وبدال من ذلك تتحد الذرات مع بعضها بطرق مختلفة مكونة
تركيبات أكثر تعقيدا ا من الذرة البسيطة تعرف باسم الجزيئات .يعرف
الجزيء بأنه مجموعة من ذرتين أو أكثر مرتبطة مع بعض بقوة كبيرة
تعرف باسم اآلصرة الكيميائية ) . (chemical bondالجزيئات ممكن
أن تتكون من ذرات نفس العنصر أو من عناصر مختلفة وممكن أن
تكون ثنائية مثل  H2و  N2و  HClأو ثالثية مثل  H2Oأو رباعية
 NH3أو أكثر  ..... CH4الخ.

شكل ( )3-2الهيكل البنائي لبلورة
ملح الطعام كلوريد الصوديوم
()NaCl
 4 – 2 – 2المول وعدد أفوكادروThe mole & Avogadro’s Number:

عند أخذ أوزان بالغرامات من المواد المختلفة (عناصر أو
مركبات) تعادل رقميا الكتل الذرية (األوزان الجزيئية) لتلك المواد
وقسمة هذه األعداد على وزن الجسيم األساسي (ذرة أو جزيء) المكون
لتلك المادة فالناتج هو عدد ثابت .هذا العدد يساوي  ، 6.023 × 1023و
يعرف بعدد أفوكادرو )  ( Avogadro’s Numberأو ثابت أفوكادرو،
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كونه أول من الحظ ذلك .هذا العدد يمثل عدد الجسيمات االساسية
المتواجدة في الوزن الجزيئي الغرامي.
مهما صغرت كمية المادة المتعامل بها ،فهي تتكون من أعداد
هائلة من الجسيمات األساسية (ذرات أو جزيئات أو أيونات) لهذا السبب
التجأ الكيميائيون إلى استخدام مقدار معين من هذه الجسيمات األساسية
كوحدة لقياس كمية المادة وذلك لتجنب التعامل مع األعداد الهائلة من
الجسيمات األساسية بشكل مباشر .في النظام العلمي للوحدات )(SI
الكمية المطلوبة لتمثيل العدد الثابت من المكونات يعرف بإسم المول
) (moleوإختصارا ) .(molالمول هو مقدار المادة التي تحتوي على
نفس العدد من المكونات األساسية التي تحتويها  12 gm.من نظير
الكاربون 12-النقي والبالغ عددها بقدر عدد أفوكادرو .6.023×1023
أي أن عدد الجسيمات األولية في الوزن الجزيئي الغرامي الواحد
( (GAW gram atomic weightمن أي مادة ( حديد ،ذهب ،ماء،
أكسجين  ....الخ) هو عدد ثابت و كتلة المول الواحد تسمى الكتلة المولية
) .( Molar mass
لتوضيح ضخامة عدد أفوكادرو :افترض لدينا حاسوب يستطيع أن
يعد مليون رقم بالثانية الواحدة فهو سيستغرق  6.023×1017ثانية ،عدد
الثواني في السنة الوحدة هو عدد أيام السنة ×عدد الساعات في اليوم ×
عدد الثواني في الساعة والنتيجة= 365 × 24 × 3600( :
 106×31.536ثانية ) وهو وبقسمة الوقت المطلوب إلنجاز العد على
عدد الثواني في السنة الواحدة نحصل على عدد السنين المطلوبة إلكمال
العد من قبل الحاسوب وهو 109×19 :سنة تقريبا.
 3 – 2البناء االلكتروني للذرةThe Electronic Structure of :
the Atom
تميل من حولنا األشياء بطبيعتها إلى االستقرار عندما تكون
طاقتها اقل ما يمكن وذرات المادة أيضا تمتلك نفس الصفة إي أنها
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تتواجد طبيعيا عند اقل مستوى من الطاقة ،ويعبر عن هذه الحالة بالحالة
األساسية ) ،(ground stateعند ترك المادة في حالتها األساسية ستبقى
في تلك الحالة المستقرة ما لم يطرأ عليها تغير متعمد ،ولذلك فهي في
أعلى حاالت االستقرار .أي زيادة بمستوى طاقة المادة (بالتسخين أو
بزيادة االرتفاع مثال) أو تقليل مستوى الطاقة لها يؤدي إلى التقليل من
استقراريتها ،ولذلك فهي سوف تعود إلى حالة أعلى استقرار تلقائيا متى
ما توفرت لها الظروف المناسبة.
ذكرنا سابقا أن الذرات تتكون من الكترونات وبروتونات
ونيوترونات فالبروتونات والنيوترونات متمركزة داخل النواة حيث
تتمركز  % 99.9من الكتلة فيها ،أما االلكترونات التي تدور حول النواة
ذات الشحنة السالبة فهي تسلك سلوك بقية األشياء ،فهي أيضا تميل إلى
اتخاذ أقل مستوى من الطاقة لكي تضمن أعلى مستوى من االستقرار.
التوزيع االلكتروني داخل الذرة يلعب دورا كبيرا في تحديد
خواص الذرة :كالحجم ،والطاقة ألعلى مدار ،وعدد المدارات الخالية
وعدد االلكترونات في المدارات الخارجية .معظم خواص الذرة تعتمد
على مقدار قوة الجذب بين الكترونات التكافؤ والنواة .الكترونات التكافؤ
هي االلكترونات المتواجدة في المدار الخارجي ذو المستوى األعلى من
الطاقة.
قانون بالنك ) (Planck’s lawالذي ينص على "أن الضوء
ينبعث أو يامتص على هيئة دفعات طاقة وبكميات محددة صغيرة تعرّف
بكمات ) (Quantumوحدة الطاقة" ،والكمومية الواحدة تعني أصغر
مقدار من الطاقة المتقطعة يمكن أن يفقدها أو يكتسبها الجسم.
الطاقة المتقطعة المنتقلة هي مضاعف صحيح لهذه الكمومية
وتتوقف قيمة الكمومية على تردد اإلشعاع وترتبط به بثابت يعرف بإسم
ثابت بالنك )(hالذي قيمته ) .(6.63×10-34 J.sوالمعادلة التالية تمثل
قانون بالنك:
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………………….
()1-2
 :υهو تردد الموجة الضوئية بوحدة ):(s-1

E = hυ

)……………………… (2-2

𝑐
𝜆

=𝜐

 : cهي سرعة الضوء.
 :λهي طول الموجة(m) .
بتعويض المعادلة ( )2-1في المعادلة ( ،)2-2نحصل على:
E = hc / λ
)…………………….. (3-2

c = 3.0×108 m/s

نظرية بوهر:
قام العالم بوهر ( )Bohrبتطبيق قانون بالنك لإلشعاع الضوئي
على توزيع االلكترونات داخل ذرة الهيدروجين ،مما مكنه من وضع
الفرضيات التالية:
 -1االلكترون يدور في مدار دائري ثابت حول النواة بطاقة محددة
وبدون أي اشعاع نتيجة دورانه ،واعتبر هذه الحالة حالة
استقرار.
 -2عند انتقال االلكترون من حالة مستقرة ذات طاقة  E1إلى حالة
أخرى  E2فإن التغير بالطاقة ) (hυيساوي  ،أي أن:
)…………………. (4 – 2

hυ = E2 – E1

 -3القوانين الفيزيائية االعتيادية ال تنطبق على حالة انتقال
االلكترون من حالة مستقرة إلى أخرى.
 -4حاالت االستقرار االساسية المتاحة لإللكترون محددة بالقيمة
التي يكون عندها عزم دوران االلكترون ممثل بالمعادلة التالية:
)= m v r …………… (5 – 2
شكل ( (4-2نموذج بوهر للذرة
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حيث n :عدد صحيح )  v ،( n = 1,2,3,…..etc.هي سرعة
االلكترون و  mكتلته و rنصف قطر مداره.
اعتبر لدينا ذرة كما في نموذج بوهر شكل ( (4-2فإن قوة الجذب
الكهربائية بين االلكترون السالب والنواة الموجبة في ذرة الهيدروجين
حسب قانون كولومب ( (Coulombتتناسب طرديا مع حاصل ضرب
الشحنات وعكسيا مع مربع المسافة بينهما وهي:
𝑧𝑒 2

)……………… (6 – 2
ثابت كولومب:
نفاذية الفضاء الحر:

𝑁𝑚2
𝐶2

𝑟2

𝑘=

𝑞1 ×𝑞2
𝑟2

= 8.99 × 109

𝐶2

𝑁𝑚2

𝑘=F
1

𝑜𝜀𝜋4

=𝑘

𝜀𝑜 = 8.8542 × 10−12

)…………..…………… (6-2

𝑧𝑒 2

1

4𝜋𝜀𝑜 𝑟 2

=𝐹

إستنادا إلى قوانين الميكانيك المعتادة يمكن لإللكترون الذي كتلته
( )mوشحنته (─ )eوسرعته ( ،)vأن يمتلك أي سرعة وأي بعد عن
النواة ،بمدى من الصفر إلى ما ال نهاية ،اال ان هذا ال يحصل داخل
الذرة .فحسب الدراسة التي قام بها بوهر فقد الحظ وجود مدارات معينة
ومحددة (مستويات طاقة) يستطيع اإللكترون الدوران فيها فقط ،وذلك
يعود لسبب أن اإللكترون يخضع في حركته إلى قوانين ميكانيك الكم
) (quantum mechanicsالتي تحدد قيم الطاقة التي يسمح لإللكترون
بامتالكها ،فإذا هيج إلكترون الهيدروجين بمنحه طاقة إضافية (عن
طريق التسخين مثال) أعلى من تلك التي كان يمتلكها فانه سوف يمتص
من تلك الطاقة مقدار معين وتزداد سرعة دورانه ثم يقفز إلى مستوي
طاقة أعلى أو مدار جديد قطره اكبر من قطر مداره األول كما في الشكل
( )5-2وليس بزيادة تدريجية لقطر المدار  ،ولو استمر تهييج اإللكترون،
فانه سوف يقفز إلى مستوي طاقة أعلى ،أي مدار جديد أبعد بعد أن
يمتص مقدار معين آخر من الطاقة ،وهكذا ....كل مستو من هذه
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المستويات ،أو األغلفة ) )Shellsيعبر عنه بمستوي طاقة (energy
) .levelويحدث العكس من ذلك عندما تنخفض طاقة اإللكترون
(بالتبريد مثال) ،أي أن المستويات سوف تتغير بشكل قفزات إلى األقل.
لو تم تمثيل مستويات الطاقة هذه بدرج؛ ستكون درجاته غير متساوية
اإلرتفاع ،األولى مرتفعة أكثر من الثانية وهذه أكثر من الثالثة وهكذا...
للحفاظ على استقرار ذرة الهيدروجين يجب أن تكون القوة
الطاردة المركزية لإللكترون والتي هي؛ ) (mv2/rمساوية لقوة التجاذب
بين الشحنتين السالبة لإللكترون والموجبة للبروتون في النواة أي أن:
)……………….. (7 – 2

𝑧𝑒 2

4𝜋𝜀𝑜 𝑟 2

=

𝑚𝑉 2
𝑟

=F

للهيدروجين .Z = 1
𝑒2

)………………….. (8 – 2

𝑟𝑚 𝑜𝜀𝜋4

√=𝑉

KE = ½ m v2
الطاقة الحركية لإللكترون:
بتعويض السرعة من المعادلة ( )2-8في عالقة الطاقة الحركية
نحصل على:
)………………….. (9 - 2

𝑒2
𝑟

1

∙

𝑜𝜀𝜋8

= 𝐾. 𝐸.

الطاقة الكامنة لإللكترون هي طاقة كهربائية وتساوي شحنته × e
فرق الجهد  ،Vأي () PE=eVحيث  Vهو فرق الجهد الناتج عن النواة
والتي تعتبر شحنة نقطة ونواة الهيدروجين تحتوي على بروتون واحد
لذلك فشحنتها موجبة واحدة  qو فرق الجهد المتولد بين النواة
واإللكترون هو حسب المعادلة التالية:
(

𝑒𝑞
𝑟

)V = k

ولما كان االلكترون يحمل شحنة سالبة لذلك فإن طاقته الكامنة هي؛
)

𝑒2
𝑟

∙

1
𝑜𝜀𝜋4

─ =  .(PEمن البديهي إعتبار الطاقة الكامنة لإللكترون

مساوية للصفر عندما يكون االلكترون بعيد جدا عن النواة ،أي عندما
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تكون )∞ =  ،(rالطاقة الكلية التي يمتلكها الكترون يدور في مدار معين
في ذرة الهيدروجين هي مجموع الطاقة الحركية والكامنة:
ET = KE + PE
)…….. (10 – 2

𝑒2
𝑟 𝑜𝜀𝜋8

= −

𝑒2
𝑜𝜀𝜋4

من المعادلة (:)2-8

𝑒2
𝑟𝑚

𝑒2

−

𝑟

×

∙

1
𝑜𝜀𝜋8

1

=

= 𝑉2

𝑜𝜀𝜋4

عند تعوض هذه القيمة للسرعة في المعادلة ( )2-5وترتيب النتيجة
نحصل على:
𝜀𝑜 𝑛2 ℎ2

)....……………… (11– 2
)(12 – 2

ao

………………..

𝜋𝑚𝑒 2

=𝑟

r = ao n 2

هو نصف قطر بوهر Bohr radius -
= 0.0529 nm

𝜀𝑜 ℎ2
𝜋𝑚𝑒 2

= 𝑜𝑎

شكل ( )5 -2مستويات
الطاقة في ذرة H
نعوض عن قيمة ) (rمن المعادلة ( )2-12في المعادلة ()2-10
نحصل على:
)…………………. (13-2

−𝑒 2
8𝜋𝜀𝑜 𝑎𝑜 𝑛2

=E

 :nيعرف باسم العدد الكمي الرئيسي (Principal quantum
) numberوهو ينتمي إلى مجموعة األعداد الحقيقية )…)n = 1,2,3,
و التي تمثل أرقام مستويات الطاقة الرئيسية أو األساسية
47

أ.م .د .محمد علي عبد الهادي

الفصل الثاني – الذرة والجزيء واأليون

) .)K,L,M,N,….وبالتعويض عن قيمة كل من :نصف قطر بوهر
وشحنة االلكترون)  ( e = 1.6x 10-19 Cونفاذية الفضاء الحر نحصل
على:
)…………... (14-2

eV

13.6
𝑛2

E=−

عندما تتغير مدارات (اوربيتاالت) الكترون الهيدروجين من األكبر
إلى األقل ،تنبعث منه وبشكل متقطع طاقة كالتي اكتسبها .الطاقة المنبعثة
تعرف باسم الكم ) )quantumوهي على هيئة فوتونات.
عندما يكون  n = 1في المعادلة ( ،)2-14حينئذ تكون طاقة
اإللكترون في مستواها األساسي ) (ground stateومقدارها – 13.6
 ،eVوعندما يكون  n = 2وهي حالة من حاالت تهيج اإللكترون فتكون
فيها الطاقة في مستواها الثاني ،ومساوية إلى  ،–3.4 eVوالشكل (- 2
 )6يبين بقية مستويات الطاقة التي يمكن أن تكون عليها طاقة اإللكترون،
وعندما تكون ∞ =  nستكون طاقة اإللكترون مساوية إلى الصفر.
ونتيجة لذلك فإن الطاقة المطلوبة إلزالة إلكترون الهيدروجين من ذرته
وهي في حالة اإلستقرار األساسية تعادل  .13.6 eVوبعبارة أخرى
لغرض تحويل ذرة هيدروجين مستقرة إلى أيون الهيدروجين نحتاج إلى
طاقة تساوي  ،13.6 eVوهي ما يعرف بطاقة التأين.

شكل ( )6 -2مخطط مستويات طاقة اإللكترون في ذرة الهيدروجين
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الذرات المتعددة االلكترونات ) ( multi – electron atoms
تمتلك عدد أكبر من مستويات الطاقة الرئيسية وشكلها أكثر تعقيدا من
شكل المستوي  1sفي ذرة الهيدروجين الذي هو بشكل كروي ،لذلك
مستويات الطاقة ( األغلفة ) األعلى في الذرات المتعددة االلكترونات
تحتوي مستويات طاقة ثانوية (أو فرعية)  sub – shellsتبدأ من
أوربيتال فرعي واحد فأكثر .تبين أن عدد مستويات الطاقة الفرعية في
أي غالف رئيسي ) (shellأو مستوي طاقة رئيسي يساوي العدد الكمي
( )nلذلك الغالف ،فالغالف الرئيسي األول والمعرف بالحرف  Kوحيث
( )n = 1يحتوي على مستوي طاقة ثانوي واحد هو ) )1sبأوربيتال
واحد .والغالف الرئيسي الثاني  Lحيث ( )n = 2يحتوي على مستويين
ثانويين للطاقة هما ) ،(2s, 2pمما يعني أن الكترونات الغالف الرئيسي
الثاني ال يكون لها نفس الطاقة ،إذ سيكون لمجموعة منها طاقة أعلى
قليال مما لدى البقية .وفي الغالف الرئيسي الثالث  )n = 3( Mيوجد
ثالث مستويات طاقة ثانوية هي ) ،(3s, 3p, 3dوفي الغالف  Nيوجد
أربعة مستويات طاقة ثانوية ) ،(4s, 4p, 4d, 4fوهكذا ....ويرمز إلى
أدنى أوربيتال (أو مدار فرعي) في أي غالف رئيسي بالحرف )( s
اختصارا لكلمة ( )Sharpوللمدار الذي يليه في ذلك الغالف بالحرف P
للتعبير عن كلمة (  ،) Principalوللمدار التالي األعلى d ،للتعبير عن
) (diffuseوالذي فوقه f ،اختصارا لكلمة ) ) fundamentalوكل
مستوي من هذه المستويات الثانوية يستوعب عدد محدد من
االلكترونات ،الذي يعبر عنه "بحد اإلشباع" وما زاد عن حد اإلشباع
ينتقل إلى المستوي األعلى لتتوزع على اوربيتاالته ،علما إستيعاب كل
واحد من مستويات الطاقة الثانوية هذه ،هو كالتالي s = 2 :وله
أوربيتال واحد و  p = 6و له ثالث اوربيتاالت و  d = 10و له خمسة
اوربيتاالت و  f = 14و له سبعة اوربيتاالت و  g = 18و له تسعة
اوربيتاالت و  h = 22و له  11أوربيتال و  i = 26وله  13أوربيتال،
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مما يعني أن استيعاب كل أوربيتال في مستويات الطاقة الثانوية هو
إلكترونين فقط ،والشكل ( )6 – 2يوضح ذلك لحد المستوي الثانوي .f

شكل ( )7 – 2مستويات الطاقة الرئيسية والثانوية وعدد األوربيتاالت في كل
مستوي طاقة ثانوي

 1 - 3 – 2أعداد الكمQuantum Numbers :
لغرض تحديد موقع أي الكترون في ذرته يجب تحديد إحداثياته
المتمثلة بأربع أعداد كل له مفهوم معين وهذه األعداد األربعة تعرف
بإسم أعداد الكم األربعة وهي:
 – 1عدد الكم الرئيسي:Principle quantum number ( n ) :
يمثل هذا العدد رقم مستوي الطاقة الرئيسي في الذرة فكلما ازداد
 nازداد مستوي الطاقة والبعد عن النواة وقيمة  nهي من األعداد
الصحيحة  ،5 ،4 ،3 ،2 ،1الخ .......
 – 2عدد الكم الثاني (  ) lالزخم الزاوي( Secondary quantum :
) number
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هو يحدد شكل األوربيتال الذي يحتمل أن يكون فيه االلكترون
وكيفية تماثل وجوده في الفراغ .فمثال الكترون المستوي  sاحتمال
وجوده في جميع اإلتجاهات ولهذا يكون شكل األوربيتال  sكروي كما
في شكل ( .(5-2االلكترونات في المستوي الثانوي  pتتوزع بشكل
متماثل على طول اتجاهات منفصلة في الفراغ والشكل ( )8 – 2يوضح
ذلك ،أما بالنسبة لإللكترونات في المستوي  dيكون احتمال وجودها في
األوربيتاالت كما موضح بالشكل ( ،)9 - 2الشكل ( )10 – 2يبين أشكال
اوربيتاالت المستوي ( )fوهي بسبعة أوضاع.

شكل ( )8 -2ترتيب األوربيتاالت في المستوي الثانوي p

شكل ( )9 -2ترتيب األوربيتاالت في المستوي d
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شكل ( )10 – 2اوربيتاالت المستوي الثانويf -
يستخدم عادة للرمز (  ) lلبيان الغالف الثانوي وكالتالي:
5 ……..
……… h

3
f

4
g

2
d

1
p

l

0
Letter: s

 – 3عدد الكم الثالث (المغناطيسي) Magnetic quantum :ml
number
األوربيتاالت الذرية يمكن أن تتخذ نفس الشكل حول النواة لكن
بإتجاهات مختلفة كما موضح في األشكال 7–2( :و 8 –2و 9 –2و-2
 )10عدد الكم المغناطيسي يشير إلى اتجاه األوربيتال حول النواة.
 – 4عدد الكم الرابع (المغزلي) Spin quantum number: ms
حسب مبدأ اإلستثناء لباولي )،(Pauli exclusion principle
الذي ينص على" :ال يمكن إللكترونين في نفس الذرة أن يكون لهما نفس
القيم ألعداد الكم األربعة" ،وهذا يعني انه يجب أن تكون أعداد الكم
لإللكترونات في األوربيتال الواحد مختلفة ولتمييزها عن بعض فقد
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𝟏

أعطي العدد (  )+للدوران المغزلي بإتجاه عقارب الساعة و العدد
𝟐

( 𝟐𝟏  )−للدوران المغزلي عكس إتجاه عقارب الساعة.
والجدول ( )2-3يوضح أعداد الكم األربعة المسموح بها في أغلفة
الطاقة الرئيسية الخمسة األولى:

 2 – 3 – 2كيفية كتابة الترتيب االلكتروني للذرات:
ألجل التوصل إلى التوزيع الصحيح لإللكترونات داخل الذرة
يجب معرفة العدد الذري لتلك الذرة .ولذلك ينبغي أن نستذكر ما يلي:
 – 1الحظ العلماء أن الغالف الرئيسي الخارجي األخير ألي عنصر ال
يتجاوز عدد االلكترونات فيه عن ثمانية (القاعدة الثمانية) ،ومتى ما
أصبح عدد االلكترونات في هذا الغالف ( )8فإن االلكترونات التالية
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سوف تنتقل إلى الغالف الرئيسي التالي لتمأل المدارات الثانوية
بالترتيب ،كل مدار يأخذ كفايته ،ثم تنتقل البقية إلى التالي وهكذا .....
 – 2عند احتواء المستويات الثانوية على أكثر من أوربيتال واحد مثل
المستويات ) (f, d, pتتوزع االلكترونات بشكل فردي أوال حسب قاعدة
هاوند )( Hundالتي تنص على أنه ال يحدث ازدواج بين الكترونين في
مستوي الطاقة إال بعد أن تاشغل اوربيتاالته فرادا أوال.
مما سبق نستنتج أن كل مستوي طاقة يحتوي عدد محدد من
االلكترونات ،وأصغر هذه المستويات أقربها للنواة 1sوهو يحتوي
إلكترونين كحد أقصى ومداراتها فيه تتخذ شكل كروي وبذلك نقول إن
شكل هذا المستوي كروي .مستوي الطاقة التالي  2sاستيعابه الكترونين
أيضا ،ولكن طاقتهما أعلى من طاقة االلكترونات في المستوي السابق،
ويكون شكله كروي أيضا ويحيط المستوي السابق وكما في شكل (-2
 . )6ف إذا كان عدد اإللكترونات في ذرة ما أكثر من أربعة ،تنتقل الزائدة
منها إلى مستويات طاقة جديدة أعلى ،وعند تشبع أي مستوي من هذه
المستويات بالحد األقصى من اإللكترونات تنتقل الفائضة إلى المستوي
األعلى التالي ،وهكذا ...مستوي الطاقة الذي يلي  2sفي الذرة هو
المستوي  ،2pوهو مجزأ إلى ثالث مدارات (اوربيتاالت) مضطجعة
باالتجاهات  ، x ,y ,zحيث يتخذ حجم كل مجال شكل كالرقم  ،8انظر
شكل ( .)8 -2في كل فضاء (أوربيتال) من هذه الفضاءات الثالث
يتحرك إلكترونين فقط كما في المدارات  1sو .2sالمستويان الفرعيان
 2sو 2pيقعان ضمن غالف رئيسي واحد هو الغالف الثاني إال إن طاقة
أحدهما أكبر من اآلخر .غالف الطاقة الرئيسي الثالث  Mيحتوي على
ثالث مستويات فرعية هي  .3d,3p,3sالغالف الرابع  Nيحتوي أربع
مستويات فرعية  .4f,4d,4p,4sكافة مستويات الطاقة الفرعية  sشكلها
كروي بغض النظر عن موقعها في أي غالف رئيسي .وكذلك الحال
بالنسبة للمستويات الفرعية ( ،)pفهي متشابهة في شكلها و الذي يتخذ
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ثالث أحجام باالتجاهات الثالث وكل حجم يشبه الرقم ( ،)8بغض النظر
عن موقعها .وكذلك فإن المستويات الفرعية ( )dفي أي غالف رئيسي
واحد يكون عددها خمسة ،شكل كل مستوي منها بهيئة الرقم ( )8وله
اتجاه محدد في الفراغ كما مبين في الشكل ( .)2-9وأخيرا المستويات
الفرعية ( )fعددها سبعة وشكلها كالرقم ( )8أيضا ولها اتجاهاتها
المحددة في الفراغ كما في الشكل (.)10 – 2
الشكل ( )7 -2يوضح مخطط لمستويات الطاقة الرئيسية والثانوية
وعدد األوربيتاالت في كل مستوي طاقة ثانوي وهي بدأّ من اليسار
األغلفة الرئيسية ) (nوعلى يمينها المدارات الفرعية .والسمة المميزة
هي تتداخل المستويات الثانوية ذات الطاقة األعلى مع بعضها بدأ من
الغالف الرئيسي الرابع ،ويصبح هذا التداخل أكثر تعقيدا عند إضافة
الغالف الرئيسي الخامس والسادس إلى الصورة .هذه الحقائق تقودنا إلى
إمكانية توزيع االلكترونات على مداراتها المختلفة ولجميع العناصر بعد
معرفة عددها الذري ،كما موضح في الشكل (.)11 – 2
بعد هذا العرض نستطيع أن نضع قاعدة لعدد االلكترونات في
أي غالف طاقة رئيسي رقمه  ،nوهي كما يلي:
عدد االلكترونات في الغالف الرئيسي = 2n2

أمثلة:
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شكل ( ) 11 – 2مخطط لملء المدارات الفرعية للذرات باإللكترونات

حسب قاعدة هوند:
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 4 – 2الدوران المغزلي لإللكترونElectron Spin :
اإللكترون جسم صغير جدا يبلغ قطره  1 × 10-18 mويحمل
شحنة سالبة مقدارها وحدة شحنة كهربائية ( unit electrical
 )quantityوالتي تعادل ( )1.602 × 10-19 coulombااللكترونات
تدور حول النواة بسرعة دوران كافية إلنشاء قوة طاردة مركزية تعادل
قوة جذب النواة لهذه االلكترونات ،وبهذا تحتفظ الذرة باإللكترونات في
مداراتها المختلفة والتي تبعد عن النواة بمسافات محددة.
الحظ العلماء انبعاث مجال مغناطيسي ضعيف جدا من اإللكترون،
وهو يسلك سلوك المغناطيس المتناهية في الصغر .هذه المالحظة قادت
العلماء إلى االستنتاج بأن اإللكترون يدور حول نفسه مغزليا باتجاه
عقارب الساعة أو عكسها .حيث قد ثبت علميا أن دوران أي جسم
مشحون حول محوره يولد مجال مغناطيسي.

شكل (  ) 12 – 2الدوران المغزلي لإللكترون ومجاله المغناطيسي
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جدول ( )4 – 2يبين توزيع االلكترونات في مداراتها لجميع العناصر

 1 – 4 – 2الكهرو سلبية Electro - negativity :
هي مقياس يبين مدى استعداد الذرة على إستقبال إلكترونات
التكافؤ من الذرات المجاورة وتكوين األواصر .وقد أ اعتمد مقياس باولنك
) (Paulingلدى الكثير من الباحثين في هذا المجال ،وهو مقياس نسبي،
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لقياس هذه الخاصية .عنصر الفلور  Fهو أعلى المواد قابلية على
إجتذاب إلكترونات وقد أعطي في هذا المقياس الرقم  . 4.0تتراوح قيم
الكهرو سلبية بين هذه القيمة وأدنى قيمة لها وهي  0.7لعنصر السيزيوم
 ،Csوهي تزداد من اليسار إلى اليمين في الجدول الدوري .انظر الشكل
( )13–2وتصنف األواصر الكيميائية بالشكل التالي حسب كهرو
سلبيتها:
فإذا كان الفرق بالكهرو سلبية بين الذرات أكبر من  :2فاآلصرة المتكونة أيونية.
وإذا كان الفرق بالكهر وسلبية بين الذرات محصور بين  :2 –0.4اآلصرة
المتكونة تساهمية بسلوك أيوني.
أما إذا كان الفرق بالكهرو سلبية بين الذرات أصغر من  :0.4فاآلصرة المتكونة
تساهمية.

المستويات الثانوية الحاوية على الكترون تكافؤ واحد تكون كهر
وسلبيتها منخفضة ،في حين المستويات الفاقدة إللكترون تكافؤ واحد
تكون كهرو سلبيتها عالية.

شكل ( )13 – 2الكهر وسلبية للعناصر

 2 – 4 – 2طاقة التأينIonization Energy :
هي مقدار الطاقة الالزمة النتزاع إلكترون واحد من ذرة العنصر
في الحالة الغازية (ذرة منعزلة) وإطالقه حرا إلى المحيط الخارجي
فكلما اقترب أوربيتال اإللكترون من النواة كلما ازدادت طاقة التأين.
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عندما يانتزع إلكترون بعيدا عن ذرة متعادلة ،ينتج عن ذلك جسيم
موجب الشحنة يسمى األيون الموجب ) ،(Cationحجمه أصغر من
حجم الذرة األصلية .الطاقة المطلوبة لفصل اإللكترون وتحريره بعيدا
يعبر عنها بطاقة التأين ) (ionization energyوتقاس بوحدات
اإللكترون فولت )) eVواإللكترون فولت يعادل  1.6 × 10-19 Jويعادل
أيضا  96.5 kJلعدد أفوكادرو واحد من الذرات (أو المول) .الطاقة
المطلوبة لفصل أول الكترون تسمى " طاقة التأين األولى " للعنصر
وهي أقل من الطاقة المطلوبة لفصل االلكترون الثاني وهذه أقل مما
مطلوب لفصل االلكترون الثالث ،وهكذا ....والشكل ) (15-2يبين طاقة
التأين األولى للعناصر .طاقة التأين تعتمد أوال على نوع العنصر ،كما
تعتمد على اإللكترون المنتزع هو األول أم الثاني أم الثالث فعندما نقوم
بنزع اإللكترون الخارجي األول من الذرة ونبدأ في نزع اإللكترون الذي
يليه نجد زيادة كبيرة في طاقة التأين ألنه بعد انتزاع اإللكترون األول
وانتقالنا لنزع اإللكترون الثاني يكون هذا أقرب للنواة فتزداد الطاقة
الالزمة النتزاعه .في شكل ( (15-2نجد أن طاقة التأين تزداد للعناصر
من اليسار إلى اليمين في الدورة الواحدة وتتناقص من أعلى إلى أسفل
في المجموعة .زيادة عدد البروتونات في النواة يؤدي إلى زيادة جذب
اإللكترونات ومن ضمنها اإللكترونات في المستويات الخارجية ،ولذلك
فطاقة التأين تتناسب عكسيا مع نصف القطر الذري فكلما ازداد نصف
القطر الذري زاد باعد إلكترونات المستويات الخارجية عن النواة وقل
جذب النواة لها  ،فيسهل نزعها من الذرة  ،لقلة طاقة التأين.
 3 – 4 – 2األلفة االلكترونيةElectron Affinity :
عندما تلتقط ذرة معزولة متعادلة ،إلكترونا إضافيا تنطلق منها
طاقة تعرف باسم " طاقة األلفة االلكترونية " )(electron affinity
ويتكون جسيم سالب حجمه أكبر من حجم الذرة األصلية يعرف باأليون
السالب ) ،(anionاأللفة االلكترونية مقدارها سالب وهناك ذرات الفتها
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موجبة قريبة من الصفر وأخرى الفتها صفر .ولكن عند اضافة الكترون
ثاني فان الطاقة المصاحبة )طاقة االلفة الثانية( هي موجبة كونها تضاف
الى الذرة.
والجدير بالذكر فإن الفلزات ميالة لفقد الكترونات لكي تتشبه
بالتركيب االلكتروني للغازات النبيلة في دورتها ،أما الالفلزات فعلى
العكس من ذلك فهي تميل إلى اكتساب الكترونات لكي تتشبه بالغازات
النبيلة.
Chemical Bonds
 5 – 2األواصر الكيميائية:
المادة يمكن أن تتواجد في ثالث حاالت :الغازية والسائلة والصلبة
وبالتبريد تنتقل المادة من الغازية مرورا بالسائلة إلى الصلبة ،تقترب
الذرات من بعضها بالتدريج حسب الحالة إلى أن تتراكم على بعضها كما
في الحالة الصلبة وفي جميع اإلتجاهات ،عند اقتراب الذرات من بعضها
تنشأ بينها قوى جذب تربط بينها وتزداد هذه الروابط كلما اقتربت
المسافة أكثر إلى الحالة الصلبة .هذه القوى الرابطة تسمى األواصر
الكيميائية ويكون لها تأثير مباشر على شكل البنية البلورية للحالة الصلبة
ونتيجة لذلك تؤثر على الخواص الفيزيائية للمادة.
األواصر الكيميائية هي القوى الناشئة عن الكهربائية المستقرة
) (electrostatic forcesبين الذرات أو الجزيئات لمسك المادة مع
بعضها .الذرات في المركبات تتماسك فيما بينها لتحصل على غالف
خارجي مشبع ،هذا االرتباط يتم عن طريقين؛ األول تبادل االلكترونات
وهو يحصل بين الفلزات والالفلزات ،والثاني المشاركة في االلكترونات
يحصل بين الالفلزات والشكل ( (14-2يبين نوعين من هذه الروابط.
واستنادا لقاعدة الثمانية ) (Octet Ruleتتشارك الذرات
باإللكترونات كي تتشبه بالغاز النبيل القريب إليها وبذلك تحصل كل ذرة
على ثمانية إلكترونات في مدارها الخارجي عدا (الهيدروجين والهليوم).
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شكل ( (14-2كيفية إرتباط الذرات بآصرة أيونية وتساهمية

تتنوع األواصر الكيميائية بين الذرات ،حسب الكهرو سلبية
للعناصر المتآصرة ،كلما ازداد الفرق في الكهرو سلبية بين العناصر
نحصل على آصرة قطبية شديدة (أيونية) وعندما يقل الفرق يؤدي ذلك
إلى قطبية أقل وإلى تقاسم اإللكترونات في األوربيتاالت الخارجية
( إلكترونات التكافؤ ) بين الذرات ،وهو ما يعرف باآلصرة التساهمية.
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 .2كهر وسلبية  Bأكبر قليال من A
ارتباط ذرتين .1 :كهرو سلبية متساوية
 .3كهرو سلبية  Bأكبر بكثير من A

الجدير بالذكر هنا هو أنه ال يوجد حد فاصل بين األواصر
المختلفة (األيونية والتساهمية القطبية والتساهمية الالقطبية) .كلما كانت
كهرو سلبية إحدى الذرات أكبر من األخرى كانت المشاركة في
االلكترونات غير منتظمة التوزيع ،حيث يكون وقت بقائها في الذرة ذات
الكهرو سلبية العالية أكثر من األخرى فتتولد ظاهرة الجزيئات القطبية.
 1 – 5 – 2اآلصرة األيونيةIonic Bond :
قوى التجاذب الناشئة بين األيونات الموجبة (  ) +والسالبة ( ــ )
في مركب أيوني تعرف باسم اآلصرة األيونية .المركبات األيونية تنتج
عادة من التفاعل الحاصل بين عناصر فلزية ذات كهرو سلبية واطئة مع
عناصر ال فلزية ذات كهرو سلبية عالية ،فتنتقل االلكترونات من الفلز
إلى الالفلز بشكل كامل ،فتتكون األيونات الموجبة والسالبة على التوالي.
اإلختالف في شحنة األيونات يؤدي إلى انجذابها إلى بعضها فتنشأ
اآلصرة األيونية .عند تك ّون المركبات بهذه الطريقة من االنتقال
االلكتروني ،فالبد من وجود توازن بين االلكترونات المفقودة والمكتسبة.
عند تكون كلوريد الصوديوم ،كل ذرة صوديوم تتبرع بإلكترون
واحد إلى ذرة الكلور .وفي تكوين كلوريد المغنيسيوم ،تتبرع ذرة
المغنيسيوم بإلكترونين لذرتي كلور .هذا وإن اآلصرة األيونية أكثر
حدوثا بين العناصر الواقعة في الجانب األيمن وتلك الواقعة في الجانب
األيسر من الجدول الدوري.
المركب األيوني هو في طبيعته هيئة بنائية شبكية ثالثية األبعاد من
األيونات فيها كل أيون موجب يحاط بأيونات سالبة ،والعكس صحيح،
وهي بهذه الهيئة تحصل على أكبر قدر من قوى التجاذب بين األيونات
المتعاكسة الشحنة وتقليل قوى التنافر بين الشحنات المتشابهة ،فمثال في
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شكل ( )16 – 2أمثلة على كيفية تكون اآلصرة األيونية

كلوريد الصوديوم يحاط كل أيون صوديوم بستة أيونات كلور ،وبسبب
وجود قوى تجاذب وتنافر بينها فكل أيون كلور يؤثر عليه في نفس
الوقت قوى تجاذب وتنافر ،لذلك يكيف هذا األيون وضعه داخل الهيكل
البنائي ويستقر فيه كما في الشكل ( .(17-2هذا وتتصف المواد التي
ترتبط ذراتها بآصرة أيونية بالصفات التالية:

شكل ( )17 – 2اآلصرة األيونية
في كلوريد الصوديوم

 -1البلورة هشة
 -2غير موصلة للتيار الكهربائي في الحالة الصلبة
 -3محاليلها جيدة التوصيل الكهربائي
 -4تذوب معظمها في الماء وقليلة الذوبان في المذيبات العضوية
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 -5درجة انصهارها عالية جدا.
 2 – 5 – 2اآلصرة التساهمية :

Covalent Bond

اآلصرة التساهمية تنشأ بين عناصر الالفلزات ،والمركبات
الناتجة تسمى مركبات تساهمية؛ وهذه المركبات ممكن أن تكون صلبة،
سائلة ،أو غازية .الذرات داخل الجزيء تتماسك مع بعضها عن طريق
التشارك بزوج أو أكثر من االلكترونات .أزواج االلكترونات المشتركة
تعرف باألواصر التساهمية ،وكما في حالة اآلصرة األيونية ،الذرات
المتشاركة في الكتروناتها تحاول التشبه بالغازات النبيلة أيضا للحصول
على أقل مستوى من الطاقة وأعلى استقرار ممكن.
أبسط األمثلة على اآلصرة التساهمية هو الهيدروجين ،فعندما
تقترب ذرتا هيدروجين من بعضهما ،يصبح إلكترون كل ذرة تحت تأثير
قوة جذب من كلتا النواتين باإلضافة إلى ذلك تظهر قوى تنافر بين
االلكترونات والنواتين بسبب تشابه الشحنات وهاتين القوتين (التجاذب
والتنافر) تؤثر إحداهما على األخرى وفي مسافة ما يحدث التعادل
بينهما ،عند مسافة التعادل تستقر الذرات ،وهي بذلك تكون قد حصلت
على أقل مستوى من الطاقة .تغيير المسافة بين الذرتين سيزيد من إحدى
القوتين عن األخرى حسب اتجاه التغيير لهذا فعند اقتراب الذرات تزداد
قوى التنافر وعند االبتعاد تزداد قوى التجاذب.

شكل ( )18 – 2يوضح األواصر األحادية  H2والثنائية التساهميةO2 & SO2
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عندما تكون المشاركة بين الذرات بزوج واحد من االلكترونات،
يعرف هذا الزوج باآلصرة التساهمية الفردية ،وفي حاالت أخرى ممكن
أن تكون اآلصرة ثنائية وثالثية نتيجة المشاركة بزوجين أو ثالثة أزواج
من االلكترونات كما موضح في األشكال ( 2-18و ،)19كما يمكن أن
تكون اآلصرة التساهمية قطبية أو غير قطبية األشكال ( 2-20و.)21
مساهمة احادية متكافئة:

مساهمة احادية غير متكافئة
تساهمية تعددية
تساهمية ثالثية

تساهمية ثنائية

تساهمية فردية

شكل ( (19-2أمثلة حول اآلصرة التساهمية الفردية والزوجية
والثالثية
المساهمة المتكافئةequal sharing :
المساهمة المتكافئة تحصل بين ذرات من نفس النوع ،فيكون وقت
توزيع االلكترونات بين الذرات متساو .آصرة من هذا النوع تسمى
آصرة تساهمية ال قطبية ).(non-polar bond
شكل ( (20-2آصرة ال قطبية

المساهمة غير المتكافئةunequal sharing :
تحصل بين ذرات عناصر مختلفة ،حيث تنجذب االلكترونات
باتجاه احدى الذرتين أكثر من األخرى (الذرة ذات الكهرو سلبية
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األعلى) ،وبذلك سوف يكون وقت تواجد االلكترونات حول نواة الذرة
األقوى أطول من تواجدها حول األخرى .آصرة من هذا النوع تسمى
آصرة تساهمية قطبية دائمة.
شكل ( (21-2آصرة تساهمية قطبية
خواص المواد ذات الرابطة التساهمية:
 -1متكونة من جزيئات تتنوع في حالتها :غازية ،سائلة ،وصلبة.
 -2غير جيدة التوصيل الكهربائي والحراري
 -3قليلة الذوبان في الماء ،ويذوب قسما منها في المذيبات
العضوية
 -4درجة انصهارها وغليانها واطئة.
 -5المركبات الصلبة منها هشة.
 3 – 5 – 2اآلصرة الفلزية (المعدنية) ) :(Metallic Bonding
يمكن القول عنها أنها نوع من أنواع األواصر التساهمية ،وذلك
بس بب مشاركة إلكترونات التكافؤ زوج أو زوجين أو ثالثة  ،وألن ذرات
الفلزات ذات كهرو سلبية واطئة فهي بطبيعتها تكون أيونات موجبة
تتماسك مع بعضها بآصرة تعرف باسم اآلصرة الفلزية (أو المعدنية) و
هذه االيونات تترتب بشكل شبكي ،و تختلف عن األواصر األخرى؛
حيث تكون األيونات الموجبة (النويات) ثابتة في مكانها ويحيط بها بحر
من االلكترونات ،الكترونات التكافؤ هذه تكون مشتركة بين جميع الذرات
وال تخص ذرة واحدة وهي حرة الحركة وبإمكانها التنقل بين جميع
الذرات ،والشكل ( (22-2يوضح هذه اآلصرة.
خواص المواد ذات اآلصرة الفلزية:
 – 1جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء.
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 – 2مطيلة ( ،)ductileطروقة ) ،)malleableمتينة
) (toughفي درجات الحرارة االعتيادية.
 – 3مقطعها ل ّماع وذات كثافة عالية مقارنة بالالفلزات.
 – 4درجة حرارة انصهار معظمها عالية عدا الزئبق.

شكل ( )22 – 2رسم توضيحي
لآلصرة الفلزية (المعدنية)

 4 – 5 – 2اآلصرة الهيدروجينيةHydrogen Bonding :
تحدث هذه اآلصرة بين ذرتين متساويتين في الشحنات (سالبة
وموجبة ) تفصل بينهما مسافة قصيرة ،القطبية تنشأ كون احدى الذرات
أكبر من األخرى وبذلك سوف يقضي االلكترون المشترك وقت أطول
حول نواة الذرة األكبر .وبصورة خاصة ذرة الهيدروجين أصغر من
جميع الذرات ،ولذلك فإن أي ذرة تجذب الكترون الهيدروجين ستحتفظ
به لوقت أطول من ذرة الهيدروجين فينتج عن ذلك ظهور شحنة موجبة
لذرة الهيدروجين ،يرمز لها بالرمز) ، (δ+ولكون الكترون الهيدروجين
يقضي وقتا أطول حول الذرة األخرى ) (F, Oمثال؛ ينتج عن ذلك
ظهور شحنة سالبة يرمز لها ( ــ (δوينتج عن ذلك جزيء بقطبية دائمة
ت نجذب اليه بقية الجزيئات بقطبية متعاكسة كما في المثالين أدناه HF
والماء في الشكل (.(22-2
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شكل ( (23 -2اآلصرة الهيدروجينية

 6 – 2القوى الجزيئية Intermolecular Forces:
الذرات داخل الجزيء تتماسك مع بعضها بروابط تساهمية أو
أيونية ناتجة عن قوى جذب كهرو ستاتيكية () electrostaticأساسية
شديدة جدا وبنفس الوقت هذه القوى تؤثر على الجزيئات المتجاورة فتنشأ
قوى الجذب بينها إال إنها أضعف من األولى وهذا يفسر تكثف الغاز إلى
سائل .قوى الجذب الناشئة بين الجزيئات )(intermolecular forces
لها تأثير كبير على خواص مهمة للمواد مثل نقطة االنصهار وقابلية
الذوبان ومقاومة الشد.
والجدير بالذكر هنا؛ أن جميع الجزيئات في الطبيعة تخضع لقوى
تجاذب فيما بينها حتى لو كانت هذه القوى ضعيفة جدا .وهي مجتمعةَ
تسمى قوى فاند رفال .Van der Waals Forces

شكل ( (24-2قوى فاند رفال
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تعتبر الغازات مواد متكونة من جزيئات منفردة حرة بسبب ضعف
قوى الجذب بين جزيئاتها ،وهي أقل بكثير من قوى الجذب بين جزيئات
المواد السائلة والصلبة ولذلك سلوك أي جزيئه في هذه المواد يتأثر بما
حولها من جزيئات أخرى .القوى المتواجدة بين الجزيئات المختلفة هي
واحدة أو أكثر من القوى التالية:
 1 – 6 - 2قوى قطبية – قطبيةDipole – Dipole :
طبيعة هذه القوى ،كبقية القوى ،تعود إلى الكهربائية المستقرة،
وهي تظهر بسبب القطبية الدائمة حيث تنجذب النهايات ذات الشحنات
المختلفة الى بعضها لتكوين الشبكية كما في حالة  HClالمبينة في شكل
( )25 – 2و الماء في الشكل (.)23 – 2

شكل ( )25 -2آصرة قطبية – قطبية

 2 – 6 – 2قوى قطبية – قطبية محتثةDipole – Induced- :
dipole
تحصل بين جزيئات ذات قطبية دائمة وجزيئات أو ذرات اخرى
متعادلة ،فتؤثر القطبية على الكترونات المتعادلة فتولد فيها قطبية مؤقتة،
ويحصل االنجذاب بينهما وكما في الشكل (.(26-2
 3 –6 – 2قوى قطبية محتثة – قطبية محتثةdipole–Induced- :
dipole Induced
هذه اآلصرة تنشأ عن القطبية اللحظية الناتجة عن الحركة
المستمرة لإللكترونات ،ففي لحظة ما قد يختل توزيع االلكترونات داخل
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شكل ( )26 – 2آصرة قطبية  -قطبية محتثة

الجزيء ،مما يعني انحراف االلكترونات إلى أحد جانبي الجزيء ،فتتولد
القطبية اللحظية مؤدية إلى انجذاب الجزيئات المتجاورة لبعضها بنفس
األسلوب الذي يحصل في القطبية الدائمة والشكل ( (27-2يوضح ذلك،
وهي القوى الوحيدة العاملة بين الجزيئات غير القطبية ،وهي السبب في
تكثيف الغازات مثل .CH4, He, H2

شكل (  ) 27 – 2آصرة قطبية محتثة – قطبية محتثة
 7 – 2التمثيل النقطي لإللكترونات بطريقة لويس:
Lewis electron dot formula

يستخدم التمثيل النقطي للويس لبيان عدد الكترونات التكافؤ في
الغالف الخارجي لذرة العنصر ،لغرض الحصول على تمثيل لويس
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يكتب رمز العنصر أوال ،وهذا يعني نواة العنصر مع جميع االلكترونات
الداخلية عدا الكترونات التكافؤ ،ثم نتخيل إحاطته بأربعة أوجه لصندوق.
يلي ذلك تحديد عدد الكترونات التكافؤ لذلك العنصر والتي تساوي عدد
اإللكترونات في الغالف الخارجي لمستوي الطاقة األخير ،والتي يمكن
تحديدها من توزيع الكترونات العنصر .والجدير بالذكر هنا أن عدد
الكترونات التكافؤ يساوي رقم المجموعة التي ينتمي اليها العنصر في
الجدول الدوري ،يتم البدء بتوزيع الكترونات التكافؤ على هذه األوجه
األربعة للصندوق حسب قاعدة هوند )(Hund’s rule؛ حيث تعبأ
األوجه بإلكترون واحد جميعها قبل اضافة اإللكترون الثاني ألي وجه
وتوزع االلكترونات بشكل نقاط على جوانب رمز العنصر والشكل (– 2
 )28يوضح بعض األمثلة:
قاعدة الثمانيةOctet rule :
الذرات تميل إلى التشبه بالغازات النبيلة في دوراتها ،فمعظمها
يحاول أن يحصل على ثمانية الكترونات تكافؤ في غالفه الخارجي كي
يتشبع ،وبناء على ذلك ترتبط الذرات مع ذرات أخرى إما من نفس
النوع أو من نوع آخر كي تحصل كل ذرة متشاركة على غالف مشبع،
وهذا يفسر اتحاد الذرات مع بعضها بنسب معينة.

شكل ( )28 – 2التمثيل
النقطي بطريقة لويس
لبعض العناصر
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 8 – 2شكل الجزيءMolecular Structure :
الجزيء هو الوحدة البنائية األساسية في المركبات التساهمية،
والشكل ( )29 – 2يبين بعض األمثلة والتي توضح أن الصيغة الكيميائية
تمثل عدد الذرات المختلفة المتواجدة في المركب.

شكل ( )29 -2جزيئات مركبات تساهمية

الذرات ثالثية األبعاد وتمثل بشكل كرات ،والجزيئات أجسام
ثالثية األبعاد أيضا .تحديد شكل الجزيء يعتمد على كيفية ترتيب الذرات
داخله ،يتم اإلستعانة بتمثيل لويس النقطي في استنتاج الترتيب الثالثي
األبعاد ألزواج االلكترونات المتشاركة (األواصر) وغير المتشاركة
ومنها إيجاد شكل الجزيء .عند رسم شكل الجزيء أو ما يعرف " بهيكل
لويس " ،يصبح باإلمكان تحديد عدد مجموعات (  (setsأزواج
االلكترونات حول الذرة المركزية وتمثيل لويس يستفاد منه كذلك لبيان
الكيفية التي ترتبط بها الذرات مع بعضها إلشباع أغلفتها الخارجية،
والوصول إلى الحالة األكثر استقرارا.
فيما يلي تمثيل هيكل لويس لبعض الجزيئات الثنائية مرتبطة بزوج
واحد من االلكترونات (آصرة احادية):
غاز الفلور :F2
غاز الهيدروجين :H2
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غاز الكلور :Cl2

و تمثيل هيكل لويس لبعض الجزيئات ثنائية وثالثية مرتبطة
بآصرة ثنائية:

وتمثيل هيكل لويس لجزيئات تحتوي على اآلصرة الثالثية:
C2H2
N2

HCN

هنا يجب أن نتذكر قاعدة أساسية وهي أن أزواج االلكترونات
تحاول دائما أن تبتعد عن بعضها ألقصى مسافة متاحة وهو ما يعرف
بنظرية ).(VESPR
نموذج :VSEPR
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كلمة  VSEPRهي مختصر لـ (Valence Shell Electron
) ،Pair Repulsionوالتي تعني" تنافر أزواج الكترونات غالف
التكافؤ " .المبدأ األساسي لهذا النموذج هو أن أزواج االلكترونات ترتب
وضعها حول نواة ذرة مركزية في المركب بحيث تحصل على وضعية
بأقل طاقة تنافر بين أزواج االلكترونات أما كيفية التوصل إلى معرفة
شكل الجزيء فهو يعتمد على عدد الذرات المتواجدة داخله ،الشكل الذي
يضمن أبعد مسافة بين زوجين مساهمين من االلكترونات داخل جزيء
حول ذرة مركزية هو الترتيب الخطي أي بزاوية  .o180ولثالثة أزواج
أبعد مسافة هي عندما تكون أزواج االلكترونات في مستوي واحد وتشكل
مثلث متساوي األضالع ) ،(trigonal planerأي زاوية  o120بينها.
وفي حالة أربعة أزواج مساهمة من االلكترونات في الجزيء تنتظم
بشكل رباعي الرؤوس ) ،(tetrahedralأي تفصل بينهم زاوية
 ،o109.5وهكذا كما في الشكل ( )26 -2للجزيء بخمسة وستة أزواج
من االلكترونات.

شكل ( )30 – 2هيئة ارتباط أزواج اإللكترونات لحد ستة أزواج داخل الجزيء

الجدول ( )4 – 2يمثل احتماالت ترتي ب أزواج االلكترونات لحد
ستة أزواج وعندما ال يحتوي الجزيء على زوج الكترونات وحيد (أي
غير داخل بآصرة) وكذلك في حالة احتواء الجزيء على زوج واحد أو
زوجين أو ثالثة أو أربعة من االلكترونات المتوحدة.
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عدد أزواج االلكترونات ال تحصى بشكل مباشرة وإنما بكيفية
انتظام األزواج في مجاميع والمجاميع ممكن أن تحوي زوج واحد من
االلكترونات (مساهم أو غير مساهم) ،والبعض اآلخر ممكن أن يحوي
زوجين (آصرة مزدوجة) ،ومجاميع تتكون من ثالثة أزواج (آصرة
ثالثية)  .والمالحظ أن عدد هذه المجموعات بقدر عدد الذرات المرتبطة
مع الذرة المركزية مضافا إليه عدد أزواج االلكترونات غير المساهمة
( )nonbondingأو ما يسمى بالمتوحدة ) .)loneبعد معرفة عدد
المجموعات نستطيع تحديد شكل الجزيء مباشرة.
 9 – 2أنصاف أقطار الذراتAtomic Radii :
يعتمد حجم الذرة على أحجام مدارات االلكترونات داخلها ،اال أن
حدود المدارات غير محددة المعالم ،مما أدى بالعلماء الى استخدام عدة
تعاريف لنصف القطر الذري وكما يلي:
 -1نصف قطر الذرة التساهمي ( :)Covalent Radiusوهو
يمثل المسافة بين ذرتي عناصر ال فلزي مرتبطتين بآصرة
تساهمية مفردة ،شكل (.)a 31 – 2
 -2نصف قطر الذرة الفلزي ) :(Metallic Radiusوهو يمثل
المسافة بين ذرتين لعناصر فلزية مرتبطة بآصرة فلزية ،شكل
(.)b 31 – 2
 -3نصف قطر الذرة االيوني ) :(Ionic Radiusهو المسافة بين
ذرتين مرتبطتين بآصرة ايونية ،شكل (.)c 31 – 2
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)(c

)(b
شكل ( )31 – 2أنصاف أقطار الذرة

القيم المعطاة في الجدول الدوري شكل ( )2 – 2هي نصف القطر
التساهمي للعناصر الالفلزية ،ونصف القطر الفلزي للفلزات ،ونصف
القطر االيوني للعناصر المرتبطة بآصرة أيونية .من المالحظ في
الجداول؛ ان أنصاف أقطار الذرات تتصاعد من اليمين الى اليسار ومن
األعلى الى األسفل حسب عدد االلكترونات والطاقات التي تمتلكها.
جدول (  )5 – 2إحتماالت ترتيب أزواج االلكترونات المتآصرة
والمتوحدة
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أمثلة محلولة للفصل الثاني
مثال  :1-إحسب كتلة ذرة النحاس بالغرامات ،علما أن متوسط الكتلة
الذرية للنحاس هي .63.54 g/mole
الجواب:
المول الواحد يحتوي على6.023 × 1023 atom/mole :
وزن المول = 63.54 g
لذلك فإن وزن ذرة النحاس =

𝑒𝑙𝑜𝑚63.54 𝑔/
6.023×1023

= 1.05 × 10−22

مثال  :2-كم يبلغ عدد ذرات في غرام واحد من النحاس )(Cu؟
الجواب:
للحصول على عدد الموالت لكتلة معلومة؛ نقسم الكتلة ) (mعلى
الكتلة الذرية ) ،(Amأي أن عدد الموالت في غرام واحد هو :
𝑔1

كل مول يحتوي على:

𝑒𝑙𝑜𝑚63.54 𝑔/
𝑚𝑜𝑡𝑎 23
𝑒𝑙𝑜𝑚

6.023 × 10

وبذلك فإن عدد الذرات في الغرام الواحد هو :
𝑚𝑜𝑡𝑎
𝑒𝑙𝑜𝑚

× 6.023 × 1023

𝑔1
𝑒𝑙𝑜𝑚63.54 𝑔/

=  9.47 × 1021ذرة.

مثال  :3-مركب صيغته الكيميائية العامة هي؛  ،NixAlyحيث  xوy
أعداد صحيحة .يحتوي هذا المركب على  %42.04من وزنه نيكل
) (Niوالباقي ألمنيوم ) .(Alجد صيغته الكيميائية .الكتل الذرية للنيكل
واأللمنيوم هي 58.71 g/mole :و 26.98على التوالي.
الجواب:
نعتبر لدينا  100gمن المركب؛ وبذلك سيكون لدينا 42.04 g
نيكل في هذا المركب و  57.96 gألمنيوم .نحسب اآلن عدد الموالت
لكل عنصر في هذه الكمية ،بقسمة الكتلة على الكتلة الذرية أي:
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= 0.716
= 2.1483

𝑔 42.04

= 𝑖𝑁

𝑔

𝑒𝑙𝑜𝑚58.71
𝑔 57.96

= 𝑙𝐴

𝑒𝑙𝑜𝑚26.98 𝑔/

عدد الموالت الكلية في 2.8643 = 2.1483 + 0.716 = 100 g
وبذلك ستكون النسب المولية لمكونات المركب:
= 0.25
= 0.75
1
3

0.716

= 𝑖𝑁

2.8643
2.1483
2.8643
0.25

=

0.75

= 𝑙𝐴
=

𝑖𝑁
𝑙𝐴

أي عدد موالت  3 = Alوعدد موالت  .1 = Niالمركب هو
NiAl3
مثال –  :4إحسب طاقة الفوتون بوحدات ) (Jوبوحدات ) ،(eVالذي
طول موجته  .121.6 nmعلما أن1 eV = 1.60×10-19 J , h = :
6.63×10-34 J.s , and 1 nm = 10-9 m
الجواب:
𝐽 = 1.63 × 10−18

𝑚 108
𝑠

×6.63×10−34 𝐽.𝑠×3

𝑚 121.6 𝑛𝑚×10−9

𝑉𝑒 = 10.2

=

𝑐ℎ
𝜆

𝐽 1.63×10−18
1.6×10−19

= 𝐸∆
=

سرعة الصوت  C = 3.0×108 m/sو𝐽 1J = 1.6 × 10−19
مثال  :5-أكتب الترتيب االلكتروني للعناصر التالية:

23V, 19K, 18Ar

الحل :لغرض التمكن من إيجاد الترتيب االلكتروني؛ يجب رسم مخطط
توزيع االلكترونات كما في الشكل ( )2-11صفحة  ،40وبذلك يكون
التوزيع االلكتروني كما يلي:
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1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f,
5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p.
وعليه فإن التوزيع االلكتروني لآلركون  Arهو:
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6
الحظ أن المستوي الرئيسي األخير  n = 3مشبع بثمانية الكترونات
ولذلك فهو خامل .والتوزيع االلكتروني للبوتاسيوم  Kهو أكثر بإلكترون
واحد من اآلركون ،وعليه يمكن كتابة التوزيع االلكتروني له بالشكل
[ Ar ] 4s1
التالي:
وكذلك بالنسبة للفناديوم [ Ar ] 4s1,3d3 :V
مثال –  :6أوجد أعداد الكم األربعة لإللكترون األخير من ذرات
العناصر التالية:
54Xe, 23V, 17Cl, 3Li

الحل:
الليثيوم  :3Liتوزيع االلكترونات هو؛ 1s2, 2s1
 ، n = 2الترتيب االلكتروني انتهى بالمستوي الرئيسي .2
 ،𝑙 = 0الترتيب االلكتروني إنتهى بالمستوي الثانوي .s
 ،𝑚𝑙 = 0االلكترون األخير يقع في المستوي الثانوي .s
الكلور  :17Clتوزيع الكتروناته هو؛ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5
 n = 3االلكترون األخير يقع في المستوي الرئيسي 3
 𝑙 = 1الكترون األخير يقع في المستوي الثانوي .p
𝑚𝑙 = +1
 ،𝑚𝑠 = +1/2ألن االلكترون األخير يدور باتجاه عقارب الساعة.
الفناديوم  : 23Vتوزيع الكتروناته هو؛ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2, 3d3
 n = 3المستوي الرئيسي الثالث.
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 𝑙 = 2المستوي الثانوي .d
𝑚𝑙 = 0
𝑚𝑠 = +1/2
الزينون  :54Xeالتوزيع االلكتروني له؛
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5s2,
4d10, 5p6
 n = 5النهاية هي المستوي الخامس.
 𝑙 = 1النهاية في المستوي الثانوي .p
𝑚𝑙 = +1
 𝑚𝑠 = −1/2االلكترون الثاني يدور عكس عقارب الساعة.
المثال –  :7إذا كانت األعداد الكم األربعة أدناه تعود لإللكترون األخير
لعنصر ما .ما هو العدد الذري لذلك العنصر؟ 𝑛 = 3 , 𝑙 = 2 ,
𝑚𝑙 = −1 , 𝑚𝑠 = −1/2
الحل:
يقع هذا االلكترون في المستوي الرئيسي الثالث ،وفي المستوي
الثانوي  dمن هذا المستوي أي ) (𝑙 =2وهو يقع في الموقع المؤشر
بعالمة × .ولما كان  𝑚𝑠 = −1/2فهو االلكترون الثاني في
األوربيتال ،والتوزيع االلكتروني للعنصر هو كاآلتي:

1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4
العدد الذري للعنصر هو .24
المثال –  :8أكتب رمز لويس لكل من 17Cl, 12Mg :
الحل:
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يجب أوال إيجاد التوزيع االلكتروني إللكترونات هذه العناصر:
1s2, 2s2, 2p6, 3s2

12Mg:

1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5

17Cl:

المستوي الرئيسي األخير لذرة  Mgهو  3s2ويحتوي على الكترونين.
والمستوي الرئيسي األخير لذرة  Clهو  3s2, 3p5ويحتوي على 7
الكترونات .وعليه فرمز لويس يكون:
&
المثال –  :9إستخدم رمز لويس لذرات  7N, 8O, 9Fلتوضيح تكون
األواصر التساهمية المنفردة والمزدوجة.
الحل :الترتيب اإللكتروني ورمز لويس لهذه العناصر هو:
7N: 1s2, 2s2, 2p3
8O: 1s2, 2s2, 2p4
9F: 1s2, 2s2, 2p5
يتضح من رمز لويس أن الفلور يحتاج إلى الكترون واحد كي
يتشبع مستواه الرئيسي األخير ( .)2في حين األكسجين يحتاج إلى
الكترونين كي يتشبع مستواه الرئيسي األخير ( ،)2أما النتروجين فهو
يحتاج إلى ثالثة الكترونات كي يتشبع مستواه األخير.
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أسئلة الفصل الثاني
 )1إذا علمت أن الكتلة الذرية النسبية لأللمنيوم ) (Alهي 26.98
 g/moleوأن كثافته  .g/cm3 2.7إحسب عدد الذرات في
 .1mm3عدد أفوكادرو هو .6.023×1023
 )2ما هو المقصود بالتعابير التاليةElectro-negativity, :
.Ionization Energy, Electro-Posivity
 )3ما هو الفرق بين المستوى الثانوي واألوربيتال؟ وما هو عدد
األوربيتاالت في مستويات الطاقة الرئيسية األربعة األولى لإللكترون؟
 )4إذا كان اإللكترون األخير لذرة عنصر ما ،أعداد الكم األربعة
كما في اآلتي:
1
2

،n = 5, l = 2, ml = + 1, 𝑚𝑠 = −

ما هو العدد الذري لذلك العنصر؟
 )5ميز بين ما يلي:
(أ) المخلوط والمحلول
(ب) الميوعة واالنصهار
(جـ) الصالدة والمتانة

(د) اآلصرة األيونية واآلصرة التساهمية

(هـ) العدد الذري والعدد الكتلي

(و) Corrosion and Abrasion

(ز) Stress and Strain

(ح) Elasticity and Plasticity

(ط)

( Compounds andي) Ductility and Resilience
Elements

 )6عرف اآلتي:
المول ،طاقة التأين ،السلبية الكهربائية ،التطاير ،الكثافة،Stiffness ،
. Malleability،Brittleness ،Elastomers ،Strength
 )7اكتب الترتيب اإللكتروني لذرة  25Mnثم اكتب أعداد الكم
األربعة إللكترونات المستوى الثانوي األخير.
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 )8سلك مصنوع من النيكل) ) Niقطر ذرته  0.9 mmوطوله 10
 ،cmكم يحتوي من الذرات ،كثافة النيكل .8.9 g/cm3
 )9سبيكة لحام تحتوي على  55%وزنا قصدير ( )Snو 45%وزنا
رصاص ( ،)Pbإحسب نسبة عدد ذرات القصدير إلى عدد ذرات
الرصاص.
 )10سبيكة معدنية تتكون من  65%وزنا نيكل ( )Niو %35وزنا
نحاس ،ماهي النسبة الذرية للنيكل إلى النحاس في هذه السبيكة؟
 )11جد الصيغة الكيميائية لمركب يحتوي  54.07%وزنا نحاس
( )Cuو %45.93وزنا ألمنيوم (.)Al
 )12إلكترون ذرة الهيدروجين متواجد في الحالة  ،n = 5انتقل هذا
 ،n = 3إحسب( :أ) طالقة الفوتون المتحررة
اإللكترون إلى الحالة
(ب) تردد الفوتون (جـ) طوله الموجي.
 )13ما هو موقع اإللكترونات في المدار الخارجي بمجموعة spdf
لجميع الغازات النبيلة عدا الهيليوم ()He؟
 )14عدد واشرح باختصار أنواع األواصر الكيميائية التي تعرفها.
 )15علل ما يلي:
أ :-عدم تنافر االلكترونات الموجودة في نفس األوربيتال.
ب :-جذب النواة لإللكترون األقرب اليها بقوة أكبر من بقية
االلكترونات.
جـ  :-يتسع الغالف الثانوي  sإللكترونين فقط في حين يتسع الغالف
الثانوي  pلستة الكترونات.
 )16ما هي العوامل المؤثرة في تكوين األواصر الكيميائية بين ذرتين
تساهمية أو تساهمية قطبية أو تساهمية ال قطبية أو أيونية؟
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