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  الدرس االول : نظریة الكم والذرة                            

  توجد عالقة بین طیف االنبعاث الذري ومستویات الطاقة في الذرة واالفالك الذریة .:  الفكرة الرئیسیة

  : نموذج بور للذرة

قط مسموح بھا. وتسمي الحالة االقل اقترح بور أن لذرة الھیدروجین مستویات طاقة معینة ف •
  . حالة اإلثارةوعندما تكتسب الذرة طاقة یقال انھا في  حالة مستقرةطاقة والمسموح بھا للذرة 

كما ربط بور بین مستویات الطاقة لذرة الھیدروجین وااللكترون داخلھا .واقترح ان االلكترون  •
یة مسموح بھا فقط . وكلما صغر مدار في ذرة الھیدروجین یتحرك حول النواة في مدارات دائر

االلكترون قلت طاقة الذرة أو قل مستوي الطاقة ،وبالعكس كلما كبر مدار االلكترون زادت طاقة 
ً علي ذلك فإن لذرة الھیدروجین حاالت إثارة كثیرة ، رغم احتوائ ا علي الكترون ھالذرة . بناء

 واحد  .

اطلق علیھ اسم العدد الكمي كما قام بتحدید لكل مدار و nخصص بور إلجراء  حساباتھ عدد  •

 انصاف اقطار المدارات.

 استعمل بور معادلة تربط بین الطاقة النسبیة لذرة الھیدروجین واالفالك وھي  •

En = n
2
E1                            

  طیف الھیدروجین الخطي :

كون االلكترون الوحید في رة الھیدروجین تكون في الحالة المستقرة ، عندما یاقترح بور ان ذ
تشع الذرة طاقة عند ھذه الحالة. وعندما تضاف للذرة طاقة من  وال – n=1مستوي الطاقة 

ومثل ھذا  n=2مصدر خارجي ینتقل االلكترون ألي مستوي طاقة أعلي مثل مستوي الطاقة 

المثارة یمكن ان االنتقال لاللكترون یجعل الذرة في حالة االثارة ،وعندما تكون الذرة في الحالة 
ینتقل االلكترون من مستوي الطاقة االعلي الي مستوي الطاقة االقل ونتیجة لھذا االنتقال ترسل 

ًلھ طاقة تساوي الفرق بین طاقة المستویین.    الذرة فوتونا

   )١- ٢شكل (
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ینطلق فوتون .  عندما ینتقل االلكترون من مستوي الطاقة االعلي الي مستوي الطاقة االقل): ١( ملحوظة

وتنتج السالسل فوق البنفسجیة (لیمان ) ، والمرئیة (بالمر) ، وتحت الحمراء (باشن ) عند االنتقال إلي 
  مستویات االول والثاني والثالث علي الترتیب .

اقتربت مستویات الطاقة في   nكلما زادت قیمة –مستویات الطاقة مشابھة لدرجات السلم ): ٢( ملحوظة

  عضھا اكثر . الذرة من ب

  ) : ٣( ملحوظة

ü  تنتج سلسلة لیمان (الفوق بنفسجیة) عندما ینتفل االلكترون إالي المستويn=1 

ü  تنتج سلسلة بالمر (المرئیة ) عندما ینتقل االلكترون الي المستويn=2  

ü  تنتج سلسلة باشن (تحت الحمراء) عندما ینتقل االلكترون الي المستويn=3  

  

  نموذج بور : حدود (عیوب أو قصور) 

 طع تفسیر طیف اي عنصر آخر .تفسر نموذج بور خطوط الطیف المرئي للھیدروجین فقط ، إال انھ لم یس .١

 لم یفسر السلوك الكیمیائي للذرات . .٢

علي الرغم من ان فكرة بور وضعت االساس للنماذج الذریةالالحقة، إال ان ھناك ادلة تؤكد أن االلكترونات  .٣
 مدارات دائریة .  ال تتحرك حول النواة في

  

  الواجب  المنزلي 

 

  : لماذا ینتج سلوك االلكترون في الذرة ألوانا مختلفة للضوء ؟ ١س

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................  

  : قارن بین سالسل الطیف الثالثة ؟٢س

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................  

  : ما المقصود بالحالة المستقرة والحالة المثارة ؟٣س

.........................................................................................................

.........................................................................................................  
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  النموذج الكمي للذرة                     

 مبدأ لوي دي برولي :   ) أ(

  اقترح فكرة ادت إلي تفسیرمستویات الطاقة الثابتة في في نموذج بور .

  اعتقد دي برولي ان للجسیمات المتحركة خواص موجیة   االلكترونات موجات

نصاف اقطارھا ثابتة ، فإنھ یستطیع اشعاع اذا كان لاللكترون حركة موجیة مقیدة بمدارات دائریة أ
  موجات ذات اطوال موجیة وترددات وطاقات معینة فقط .

 معادلة دي برولي :

    

  

  

  

  

  

: الذي ینص علي أنھ من  المستحیل معرفة سرعة جسیم ومكانھ في  (ب)مبدأ ھایزنبرج للشك
  الوقت نفسھ بدقة . 

ھ مع فوتون عالي الطاقة . والن طاقة الفوتون مماثلة ان تصور محاولة تحدید مكان االلكترون باصطدام
ً من الطول الموجي للفوتون وموقع  لطاقة االلكترون نفسھ ، لذا فإن التفاعل بین الجسمین یغیر كال

  االلكترون وسرعتھ كما في الشكل.

   

  

  

  

  

  

  

ت مثل المدارات ویعني مبدأ ھایزنبرج للشك أیضا أنھ من المستحیل تحدید مسارات ثابتة لاللكترونا
ا ھي المكان الذي یحتمل ان یوجد فیھ الكمیة الوحیدة التي یمكن معرفتھ ،وانالدائریة في نموذج بور 

  حول النواة .  إلكترون
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اشتق شرودنجر معادلة علي اعتبار ان إلكترون ذرة الھیدروجین :  (ج) معادلة شرودنجر الموجیة
ً علي ذرات العناصر األخري ، وھو موجة . وظھر ان نموذج شرودنجر لذرة الھیدر وجین ینطبق جیدا

  ما فشل نموذج بور في تحقیقھ .

بالنموذج الموجي للذرة أو النموذج سمي النموذج الذري الذي یعامل األلكترونات علي انھا موجات 
ال –بخالف نموذج بور  –یحدد النموذج الكمي طاقة االلكترون بقیم معینة ، إال أنھ  – الكمي للذرة

  یحاول وصف مسار االلكترون حول النواة .

  س : قارن بین نموذج بور والنموذج الكمي للذرة .

  لذرة الھیدروجین مستویات طاقة معینة مسموح بھا  –: االلكترون جسیم  نموذج بور •

: لاللكترون خواص موجیة وجسیمیة ، طاقة االلكترون محدودة بقیم النموذج الكمي •
  خصوص مسار االلكترون حول النواة الكمي اي افتراضات ب معینة ، ال یفترض النموذج

  صف الفرق بین الكم والفوتون ؟ س:

  جسیم یحمل طاقة الكم . الفوتونھو اقل طاقة یمكن ان تفقدھا اوتكتسبھا الذرة ، في حین ان الكم 

ُسمي  - وھو یصف ، الفلك الذريتتنبأ دالة الموجة بمنطقة ثالثیة االبعاد لاللكترون حول النواة ، ت
 الموقع المحتمل لوجود االلكترون  

عدد الكم الرئیسي تذكر ان نموذج بور قد عین أعداد كم لمدارات :  االفالك الذریة للھیدروجین
   االلكترون

  عین النموذج الكمي بصورة مشابھة اربعة أعداد كم لالفالك الذریة .  ♣

زاد حجم  nفالك الذریة ،إذ كلما ازدات قیمة یعبر عن الحجم النسبي وطاقة اال: ) nعدد الكم الرئیسي (

ً  من القیم تتراوح بین   nالفلك وتزداد طاقة الذرة ، یعطي    7،  1أعدادا

ینقسم كل مستوي رئیسي علي عدد من  – طاقة فرعیةتحتوي مستویات الطاقة الرئیسیة علي مستویات 
  المستویات الفرعیة یساوي رقمھ .

من مستویین فرعیین   2مستوي الطاقة الرئیسي ،ستوي فرعي واحد من م 1مستوي الطاقة الرئیسي 
  وھكذا

  حسب اشكال أفالك     s ,  p  , d  , fالمستویات الفرعیة تسمي  اشكال االفالك

  شكل األفالك  المستوي الفرعي

S 
  كرویة متماثلة

P فصین  

D لیس لھا الشكل نفسھ  

F لیس لھا الشكل نفسھ  
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 قة االربعة االولي للھیدروجینمستویات الطا

  عدد الكم الرئیسي

      )n(  

  المستویات الفرعیة 

  (انواع االفالك)  

عدد االفالك في  
  المستویات الفرعیة 

مجموع االفالك في 
مستوي الطاقة 

2الرئیسي (
n(  

1 s 1  1  

  

2  

s 1    

4  p 3  

  

3 

s 1   

9  p 3  

d 5  

  

  

4  

s 1    

  

16  

p 3 

d 5  

f 7  
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  .1sیحتوي المستوي الرئیسي االول علي مستوي فرعي واحد ھو  •

  . 2s, 2pیحتوي المستوي الرئیسي الثاني علي مستویین فرعیین ھما  •

  . 3s,3p,3dیحتوي المستوي الرئیسي الثالث علي ثالث مستویات فرعیة  •

 . 4s,4p,4d,4fیحتوي مستوي الطاقة الرابع علي اربع مستویات فرعیة  •

  

  

   : ملحوظة

  كل فلك ال یتسع سوي اللكترونین فقط . •

ً منھا من فصین  2pیمثل المستوي الفرعي  •  .2px,2py,2pz بثالث افالك یتكون كال

خمسة افالك ذات طاقة متساویة ، اربعة منھا لھا نفس الشكل   dیمثل المستوي الفرعي •

dz،إال ان الفلك الخامس  x,y,zولكن اتجاھاتھا مختلفة حول المحاور 
شكل واتجاه لھ  2

  مختلف .
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  الدرس الثاني :التوزیع االلكتروني

  .لكتروني في الذرة باستعمال ثالث قواعد زیع اإلو: تحدید الت الفكرة الرئیسیة

  التوزیع االلكتروني في الحالة المستقرة 

  :یعني ترتیب االلكترونات في الذرة . التوزیع االلكتروني

  الطاقة المنخفضة تكون اكثر استقرر من االنظمة ذات الطاقة العالیة . االنظمة ذات ملحوظة :

ً بالتوزیع االلكتروني في  یسمي ترتیب االلكترونات في الذرة في الوضع االقل طاقة واكثر ثباتا

  الحالة المستقرة .  

  :ینص علي أن كل إلكترون یسعي ألن یكون في الفلك االقل طاقة .مبدأ أوفباو

  

  

  

  

  

  

  

  

  اص رسم أوفباو خو

  مثال  الخاصیة

طاقة االفالك في مستوي الطاقة الفرعي الواحد 
  تكون جمیعھا متساویة .

جمیعھا  2pاالفالك الثالثة في المستوي الفرعي 
 متساویة في الطاقة . 

في الذرة المتعددة االلكترونات تكون طاقة 
المستویات الفرعیة المختلفة ضمن مستوي 

  حد مختلفة .الطاقة الرئیسي الوا

 2pطاقة االفالك الثالثة في المستوي الفرعي 

  . 2S أعلي من الفلك 

تسلسل زیادة طاقة المستویات الفرعیة ضمن 
  مستوي الطاقة الرئیسي الواحد ھو 

S, P, d ,F      

  فسیكون التسلسل ھو n=4فإذا كان 

4S< 4P<4d<4F 
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تستطیع االفالك في مستویات الطاقة الفرعیة 
ئیسي ان تتداخل مع االفالك في لمستوي ر

مستویات الطاقة الفرعیة ضمن مستوي رئیسي 
  آخر . 

أقل  4Sتكون طاقة الفلك في المستوي الفرعي 
من طاقة االفالك الخمسة في المستوي الفرعي 

3d .  

  

: ینص علي أن عدد إلكترونات الفلك الذري الواحد ال یزید علي إلكترونین فقط إذا : مبدأ باولي  
  ان االلكترونان یدوران في اتجاھین متعاكسین .ك

•  ً 2nیكون الحد االعلي لاللكترونات المرتبطة مع كل مستوي طاقة رئیسي مساویا
2

 .   

  یمثل السھم المتجھ إلي اعلي  دوران االلكترون في اتجاه معین. 

  یمثل السھم المتجھ إلي اسفل دوران االلكترون في االتجاه المعاكس.  

      . ً ً شاغرا   یمثل المربع الفارغ فلكا

  یمثل الفلك الذري یحتوي علي زوج من االلكترونات ذات الدوران المتعاكس.  

قاعدة ھوند: االلكترونات المفردة المتشابھة في اتجاه الدوران یجب ان تشغل االفالك المتساویة   
  الفالك نفسھا الطاقة قبل ان تشغل االلكترونات االضافیة في اتجاه دوران معاكس ا

  . 2Pیوضح الشكل اآلتي تسلسل دخول االلكترونات في افالك 

  

  

  

  ر نص المبادئ الثالثة التي تحكم كیفیة ترتیب االلكترونات في الذرات ؟كس: اذ

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................  
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بطریقة رسم مربعات االفالك ،والترمیز  C6اكتب التوزیع االلكتروني لذرة الكربون  :١مثال 

  االلكتروني ، وترمیز الغاز النبیل

  الحل

6C;                                                                                                    

  6C,  1S
2
,2S

2
,2P

2
                                             

                                   2S
2
,2P

2
]He:[6C  

اكتب التوزیع االلكتروني لذرة الصودیوم بطریقتي رسم مربعات االفالك والترمیز :٢مثال
  االلكتروني.

  الحل

    

  

  وضح كیف یكتب ترمیز الغاز النبیل لعنصر الكالسیوم؟ :١تدریب

...........................................................................................................  

  

  

  

 التوزیع االلكتروني

الترمیز االلكتروني  ترمیز الغاز النبیل رسم مربعات االفالك



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ١٠   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ؟الكتاب المدرسي 24صفحة  9حل سؤال رقم :    الواجب المنزلي 
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  إعداد /أ. رضا حــســــن   ١١   

  

 

 

  :اكتب التوزیع االكتروني في الحالة المستقرة للعناصر االتیة:٢تدریب 

  العنصر  لكترونيالتوزیع اال

  Br        البروم  

  Sb     االنتیمون

  Tb     التریبیوم  

  Srاالسترانشیوم  

  Re     الرینیوم  

  Ti    التیتانیوم  

تحتوي ذرة الكلور في الحالة المستقرة علي سبعة الكترونات في افالك مستوي الطاقة :٣تدریب  
بعة االصلیة ؟وما عدد سمن االلكترونات ال P شغل افالكالرئیسي الثالث ، فماعدد االلكترونات التي ت

  من االلكترونات السبعة عشر االصلیة الموجودة في ذرة الكلور ؟ Pااللكترونات التي تشغل افالك 

......................................................................................................

......................................................................................................  

  ما ھذا العنصر؟ -   توزیعھ االلكتروني في الحالة المستقرة  عنصر :٤تدریب  

...........................................................................................................................  

ونین في جمیع افالك مستوي الطاقة حالتھا المستقرة تحتوي علي إلكترذرة عنصر في :٥تدریب  
  . اكتب التوزیع االلكتروني لھذا العنصر باستخدام ترمیز الغاز النبیل ، وحدد العنصر؟ n=6الرئیسي 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................  
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  إعداد /أ. رضا حــســــن   ١٢   

ي التي تحدد الخواص الكیمیائیة ھي الكترونات االفالك الخارجیة للذرة وھ: االلكترونات التكافؤ
ً ، ستة منھا فقط تحتل أفالك  للعنصر.فعلي سبیل المثال ، تحتوي ذرة الكبریت علي ستة عشر الكترونا

3s,3p .الخارجیة ، وھي الكترونات التكافؤ  

3s
2
,3p

4
]Ne  :[16S 

ؤالتي تشارك في تكوین یمثل الكیمیائیون عادة الكترونات التكافالتمثیل النقطي لاللكترونات(تمثیل لویس)

ویھا یكتب رمز العنصر  التمثیل النقطي لاللكترونات الروابط الكیمیائیة باستخدام طریقة مختصرة ،تسمي

الخارجي الموضحة بنقاط تعبر عن الكترونات تكافؤ الذرة الذي یمثل نواة الذرة ، وتمثل إلكترونات المستوي 

  Lewisلویس   ریكيجمیعھا . وتنسب الطریقة إلي الكیمیائي االم

وعند كتابة التمثیل النقطي اللكترونات التكافؤ توضع نقطة واحدة في كل مرة علي الجوانب االربعة للرمز ، ثم 
  تكرر العملیة حتي تستخدم النقاط جمیعھا .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ارسم التمثیل النقطي اللكترونات العناصر اآلتیة :٦تدریب 

Mالماغنسیوم g  الثالیومTl  ینون الزXe   القصدیرSn  

        

    الواجب المنزلي

    19- 18- 14- 13رقم  26حل اسئلة الكتاب المدرسي صفحة                        
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  إعداد /أ. رضا حــســــن   ١٣   

    

  

  

  الدرس االول: تطور الجدول الدوري الحدیث             

 : أنتوني الفوازیھ العالم الفرنسي  - ١

  )١٧٩٤-١٧٤٣في اواخر القرن الثامن عشر (

ً موزعة علي  ٣٣یع العناصر المعروفة آنذاك في قائمة واحدة ،تحتوي عليقام بتجم   فئات . ٤عنصرا

  الضوء ، الحرارة ،االكسجین ، النیتروجین ، الھیدروجین.  الغازات

االنتیمون ،الفضة ، الزرنیخ،البزموث،الكوبلت،النحاس،القصدیر   الفلزات
الذھب  ،الحدید، المنجنیز ،الزئبق، المولبیدیوم ،النیكل ،

  ،البالتینیوم،الرصاص،التنجستون ،الخارصین (الزنك) 

الكبریت ، الفوسفور ،الكربون ، حمض الھیجروكلوریك ،حمض   الالفلزات
  الھیدروفلوریك ،حمض البوریك.

الطباشیر ، الماغنسیا (اكسید الماغنسیوم)،البورات،الصلصال ،   العناصر االرضیة
  السلیكا (اكسید السلیكون)

  ١٨٦٤عام :جون نیوالندزاالنجلیزي العالم  - ٢

ا وفق الكتل الذریة . •  رتب العناصر تصاعدیً

 الحظ تكرار خواص العناصر لكل ثمانیة عناصر (یسمي ھذا النمط بالدوریة) •

 . قانون الثمانیات وضع  •

  علل : وجد قانون الثمانیات معارضة آنذاك؟

...................................................................................................  

  علل: لم یتقبل العلماء كلمة الثمانیات ؟

...................................................................................................  

 )١٨٩٥- ١٨٣٠ ( لوثر مایر العالم االلماني  - ٣

 لذریة وخواص العناصر .برھن علي وجود عالقة بین الكتل ا •

ا وفق الكتل الذریة . •  رتب العناصر تصاعدیً



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ١٤   

 )١٩٠٧-١٨٣٤( دیمتري مندلیف العالم الروسي  - ٤

 برھن علي وجود عالقة بین الكتل الذریة وخواص العناصر . •

ا وفق الكتل الذریة . •  رتب العناصر تصاعدیً

 تنبأ بوجود عناصر غیر مكتشفة ،وحدد خواصھا . •

ً واسعاً.علل : القي جدول م   ؟ندلیف قبوال

.........................................................................................................  

 )١٩١٥-١٨٨٧( ھنري موزليالعالم النجلیزي  - ٥

 اكتشف أن العناصر تحتوي علي عدد فرید من البروتونات سماه العدد الذري . •

ا •  وفق العدد الذري ، مما نتج عنھ نموذج لدوریة خواص العناصر . رتب العناصر تصاعدیً

  س: مالمقصود بالعدد الذري ؟ 

...........................................................................................  

  س:ما المقصود بتدرج الخواص؟

................................................. ..........................................  

 الجدول الدوري الحدیث:  - ٦

 یتكون الجدول الدوري علي مجموعة  •

  من المربعات ،یحتوي كل مربع علي 

  اسم االعنصر ورمز العنصر والعدد الذري

  والحالة الفیزیائیة للعنصر.والكتلة الذریة  

  . ١٨: ھي سلسلة االعمدة الراسیة وعددھا  المجموعات

  .٧: ھي الصفوف االفقیة وعددھا  الدورات

میائیة یالعدید من الخواص الفیزیائیة والك 18إلي 13ومن 1,2لعناصر االمجموعات  ♥

 المجموعات الرئیسیة أو العناصر المثالیة  ولھذا السبب یشار إلیھا بالعناصر

  بالعناصر االنتقالیة 12إلي 3یشار إلي عناصر المجموعات  ♥

  

    

  

  

  

  

 العناصر

اشباه فلزات  الفلزات  فلزات



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ١٥   

 .ملساء المعة تكون  ♥

 .صلبة في درجات حرارة الغرفة ماعدا الزئبق سائل  ♥

 جیدة التوصیل للحرارة والكھرباء. ♥

یمتاز معظمھا باللیونة والقابلیة للطرق والسحب ،إذ یمكن تحویلھا إلي صفائح رقیقة  ♥
 ،وسحبھا إلي اسالك رفیعة 

 تعد معظم العناصر المثالیة  والعناصر االنتقالیة فلزات  ♥

 ر القلویة : العناص - ١

ü ) توجد في یسار الجدول جمیعھا فلزات ما عدا الھیدروجین.1ھي عناصر المجموعة ( 

ü  ما تكون موجودة في الطبیعة علي ھیئة مركبات مع عناصر ً ً لنشاطھا فھي غالبا نظرا
 أخري .

ü  مثل الصودیومNa  وھو احد مكونات ملح الطعام ،واللیثیومLi  المستخدم في البطاریات 

 ت القلویة االرضیة :الفلزا - ٢

ü ) 2توجد في المجموعة(. 

ü . سریعة التفاعل ً  وھي ایضا

ü  مثل الكالسیومCa  والماغنسیوم،M g  

 من المعادن المفیدة لصحة الجسم  .

ü  الماغنسیوم صلب ، ووزنھ خفیف ،لذا یستخدم في تصنیع االجھزة االلكترونیة ومنھا
 .الحواسیب المحمولة 

  :الفلزات االنتقالیة - ٣

ا من الدورة الرابعة .انتقا ♥  لیة رئیسیة توجد في وسط الجدول بدءً

  . 12إلي 3وتوجد في المجموعات من  ♥

  . الالنثانیدات ،واالكتینیداتانتقالیة داخلیة توجد اسفل الجدول الدوري وتضم سلسلتي  ♥

  

 توجد في الجزء العلوي االیمن من الجدول الدوري. ♥

ا غازات أو مواد صلبة ھشة ذات لون  ♥  داكن.غالبً

 عند درجة حرارة الغرفة. Brالالفلز السائل الوحید ھو البروم ♥

 یعد االكسجین أكثر العناصر وفرة في جسم االنسان. . ♥

 عناصرھا شدیدة التفاعل. 17الھالوجینات ھي عناصر المجموعة  ♥

تضاف المركبات التي تحتوي علي الفلور إلي معجون االسنان وماء  ♥
 وس.الشرب لحمایة االسنان من التس

،وتستخدم في 18الغازات النبیلة (الخاملة) ھي عناصر المجموعة  ♥

 صناعة المصابیح واشارات (لوحات) النیون
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  إعداد /أ. رضا حــســــن   ١٦   

ا. ♥ ً  لھا خواص فیزیائیة وكیمیائیة مشابھة للفلزات والالفلزات مع

من اشباه الفلزات المھمة المستخدمة بكثرة في صناعة  Geوالجرمانیوم  Siالسلیكون  ♥

 خالیا الشمسیة .رقائق الحاسوب وال

 یستخدم السلیكون في الجراحات التجمیلیة والتطبیقات التي تحاكي الواقع. ♥

آلي علي صورة سمكة قادر قام العلماء علي تطویر تقنیات الغواصات بصنع روبوت  ♥
ا في  السباحة ،وصنع جسم الروبوت من راتنج السلیكون مثلھا علي ً الذي یصبح لین

 .  الماء

  لفلزات والالفلزات واشباه الفلزات؟: قارن بین ا١تدریب

  اشباه الفلزات  الالفلزات  الفلزات

      

  : حدد أي العناصر االتیة عناصر مثالیة ،وایھما انتقالیة :٢تدریب 

  

  

  اكتب اسمي عنصرین لھما خصائص مشابھة مما یأتي:: ٣تدریب 

 

  

   :٤تدریب 
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  إعداد /أ. رضا حــســــن   ١٧   

  الدرس الثاني: تصنیف العناصر

  رتبت العناصر في الجدول الدوري ضمن مجموعات حسب توزیعھا االلكتروني. -الفكرة الرئیسیة :

تحدد الخواص الكیمیائیة للعنصر من خالل التوزیع االلكتروني،إال انھ یمكن معرفة التوزیع االلكتروني 
  وعدد الكترونات التكافؤ من خالل موقع العنصر في الجدول الدوري الحدیث.

  اللكترونات الموجودة في مستوي الطاقة الرئیسي االخیر للذرة.ھي ا - الكترونات التكافؤ:*

  عناصرالمجموعة الواحدة لھا نفس الخواص الكیمیائیة ؟  علل:

............................................................................................................  

االخیر الذي یحتوي إلكترونات التكافؤ الدورة التي یوجد یحدد رقم مستوي الطاقة  ملحوظة   
  فیھا العنصر في الجدول الدوري  .  

  مالحظات عامة علي الجدول

 لتحدید الفئة : یتم عن طریق آخر مستوي فرعي ینتھي بھ التركیب االلكتروني . - ١

 ) Sلتحدید رقم الدورة التي یوجد بھا العنصر : الرقم الموجود قبل آخر ( - ٢

 د رقم مجدموعة العنصر : لتحدی - ٣

  ) فإن : Sعندما ینتھي التركیب االلكتروني بالمستوي الفرعي (  - أ 

  ) Sرقم المجموعة = عدد إلكترونات (

  ) فإن :Pعندما ینتھي التركیب االلكتروني بالمستوي الفرعي ( - ب  

  =.......... P + (12رقم المجموعة = إلكترونات (

  یكون العنصر من الغازات النبیلة P( +12  =18إذا كان مجموع إلكترونات (

  ) فإن : dعندما ینتھي التركیب االلكتروني بالمستوي الفرعي ( - جـ  

   =..........d + (2رقم المجموعة = إلكترونات (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یبین الشكل السابق كیف یساعد التمثیل النقطي لإللكترونات علي الربط بین رقم المجموعة وعدد  •
 .التكافؤ الكترونات
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  إعداد /أ. رضا حــســــن   ١٨   

 . 10یساوي رقم المجموعة ناقص  18إلي 13الحظ ان عدد الكترونات التكافؤ لعناصر المجموعات من •

  Block Elements  S,P,d, Fعناصر الفئات 

  علل : یحتوي الجدول الدوري علي صفوف واعمدة ذات احجام متفاوتة ؟ 

ي تحتوي علي الكترونات النھ قسم إلي فئات تمثل مستویات الطاقة  الفرعیة للذرة والت
  الجدول الدوري إلي اربعة فئات. م)فقد قس S,P,d,Fالتكافؤ،ولوجود اربعة مستویات فرعیة (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شغل المنطقة الیسرى من الجدول الدوري وتحتوى على العناصر التي تقع إلكتروناتھا الخارجیة في ت
nsكیبھا األولى  وتر عناصر المجموعتینھي ) وS( المستوى الفرعي

وعناصر المجموعة  1
nsالثانیةوتركیبھا 

2  

   )  ھو رقم مستوي الطاقة االخیر ورقم الدورة في نفس الوقت .nمالحظة  :    (

  

في الدورة  Pوالیوجد عناصر من الفئة – 18إلي  13من  المجموعات من  Pتتكون فئة  •
  االول. الفرعیة التوجد في مستوي الطاقة الرئیسي Pاالولي، الن مستویات 

  . Pھو العنصر االول في فئة  Bالبورون  •

  تتمیز باستقرار ذارتھا؟ 18عناصر المجموعة  :علل ♥

.....................................................................................................................  
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  إعداد /أ. رضا حــســــن   ١٩   

  

،  nمن مستوي الطاقة  Sللفلك الفرعي  تتمیز بامتالء كلي –اكبر فئات الجدول الدوري  •
  . n-1من مستوي الطاقة  dوامتالء جزئي أو كلي الفالك 

مجموعات في  10تمتد علي مدي  dالكترونات لذا فإن فئة  10الخمسة تتسع الي  dالن افالك  •
  الجدول الدوري.

   

   4F,5Fء أفالك الخارجي ، وامتالء أو شبھ امتال Sتتمیز عناصرھا بامتالء المدار الفرعي  •

  مثال:

  

  Sالفئة – ٢المجموعة  –الحــــل: الدورة الخامسة   

5 S 
2
                               

  

  حدد دون الرجوع للجدول الدوري ،المجموعة والدورة والفئة التي تنتمي الیھا العناصر االتیة :  ١تدریب 

 

 :٢تدریب 

 

   الواجب المنزلي:

١  

  

  زیع االلكتروني للعناصر االتیة :اكتب التو- ٢
  نوع العنصر     المجموعة     الفئھ    التوزیع االلكتروني                  طریقة التوزیع   العنصر     الرقم

١    9F رسم االفالك          

٢  3Li  ترمیز الغاز
  النبیل
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  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٢٠   

 

  الدرس الثالث: تدرج خواص العناصر

ص العناصر في الجدول الدوري علي حجوم الذرات وقابلیتھا لفقدان : یعتمد تدرج خواالفكرة الرئیسیة 
  االلكترونات أو اكتسابھا.

   Atomic Radiusنصف قطر الذرة 

والن طبیعة الذرة المجاورة  –مقدار اقتراب ذرة من ذرة أخري مجاورة لھا :  الحجم الذري 
  ي مادة أخري .تختلف من مادة إلي أخري ، لذا فإن حجم الذرة یتغیر من مادة إل

  نصف المسافة بین نواتین متجاورتین في التركیب البلوري للعنصر .:  نصف قطر الذرة للفلز

ا بروابط فیما بینھما .:  نصف قطر الالفلزات   نصف المسافة بین االنویة المتطابقة والمتحدة كیمیائیً

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  تدرج خواص العناصر عبر الدورات:

  نصف القطر عند االنتقال من یسار الدورة إلي یمینھا؟ علل : یتناقص في الغالب 

ا،وعند  ً ج: السبب ھو زیادة الشحنة الموجبة في النواة مع بقاء مستویات الطاقة الرئیسیة في الدورة ثابت
االنتقال عبر الدورة ال توجد إلكترونات إضافیة بین إلكترونات التكافؤ والنواة،تقوم شحنات النواة بجذب 

  المستویات الخارجیة لتصبح اقرب الي النواة .إلكترونات 

  تدرج خواص العناصر عبر المجموعات :    

  علل: یزداد نصف القطر عند االنتقال إلي اسفل في المجموعة ؟

  ج:بسبب زیادة حجم المستویات الخارجیة مع زیادة رقم المستوي الرئیسي ، وبذلك تصبح الذرة أكبر.



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٢١   

أن االلكترونات الخارجیة تكون علي مسافة أبعد من النواة ویقلل ازدیاد  إن زیادة حجم المستویات یعني
ھذه المسافة من تأثیر الجذب الناتج عن زیادة شحنة النواة .كما تعمل المستویات االضافیة بین النواة 

  وااللكترونات الخارجیة بحجب ھذه االلكترونات عن النواة .

   

  

  

  

  

  ؟ Li،اللیثیوم Be، البریلیوم  F،الفلور  Cكبر نصف قطر :الكربون أي الذرات االتیة لھا أ :١تدریب  

...............................................................................................................

...............................................................................................................  

Mأي العناصر لھ أكبر نصف قطر : الماغنسیوم :٢تدریب  g السلیكون،Si  الكبریت،S الصودیوم،Na 

  ؟ وأیھا لھ أصغر نصف قطر ؟

...............................................................................................................

...............................................................................................................  

  :یبین الشكل المجاور عنصر الھیلیوم والكریبتون والرادون ،٣تدریب 

  اي منھما یمثل نصف قطر الكریبتون ؟وكیف یمكن االستدالل علي ذلك؟

...............................................................................................................

...............................................................................................................  

  ر نصف قطر :حدد أي العنصرین ، في كل زوج مما یلي ، لھ أكب :٤تدریب  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٢٢   

 

  نصف قطر االیون :

  ذرة أو مجموعة ذریة لھا شحنة موجبة أو سالبة . االیون    

 نصف قطر االیون الموجب اقل من نصف قطر ذرتھ . ♥

ü  ما یكون الكترون ً والسبب في ذلك ان االلكترون المفقود الذي تفقده الذرة غالبا
 تكافؤ ،وینتج عنھ فقدان مدار خارجي .

ü وااللكترونات .االخر زیادة التجاذب بین النواة  السبب 

 نصف قطر االیون السالب اكبر من نصف قطر ذرتھ . ♥

ü  أكبر مع إلكترونات ً ا كھروستاتیكیا ً ألن اضافة الكترون إلي الذرة یزید تنافر
المستویات الخارجیة ، ویدفعھا بقوة نحو الخارج ، وینتج عن ذلك زیادة نصف 

 القطر .  

 

  

  

  

  

  

  

  

Ionizatاقة التأین  ط ion Energy   

  ھي الطاقة الالزمة النتزاع إلكترون من الذرة وھي في الحالة الغازیة .              

         یسستفاد من طاقة التأین المنخفضة لعنصر اللیثیوم في صناعة بطاریات     ١ملحوظة 

  نتاج قدرة كھربائیة أكبر.،فسھولة خسارة االلكترونات یساعد البطاریة علي إ   الحاسوب 

  طاقة تأین عناصر المجموعة االولي منخفضة ،لذا تمیل إلي تكوین ایونات موجبة .       ٢ملحوظة 

  

ا،لذلك  ١٨طاقة تأین عناصر المجموعة       ٣ملحوظة  ً   ال تكون أیونات في أغلب األحیان عالیة جد

  

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٢٣   

 

  سجین مخفف بالھیلیوم )لیوكس (أكییلجأ الغواصون إلي استخدام خلیط ھ علل :

ج: إن الزیادة في الضغط الذي یتعرض لھ الغواصون تحت سطح الماء یتسبب في دخول كمیة أكبر من 
الن طاقة تأین الھیلیوم العالیة ال تسمح بالتفاعل –االكسجین إلي الدم ، مما یسبب االرباك والغثیان 

  الكیمیائي مع الدم .

زمة التي یتطلبھا انتزاع إلكترون ثان من أیون أحادي الشحنة الطاقة الال:  طاقة التأین الثانیة
  الموجبة 

  الشحنة الموجبة  : الطاقة الالزمة التي یتطلبھا انتزاع الكترون ثالث من ایون ثنائيطاقة التأین الثالث

  تزداد طاقة التأین كلما كان االلكترون المفقود یتسبب في كسر مستوي طاقة مكتمل .

  أین الثاني للیثیوم أعلي من طاقة التأین االول .طاقة الت علل :

...............................................................................................................  

   

  

  

  

  

   قاعدة الثمانیة  

نیة إلكترونات الذرة تكسب االلكترونات أو تخسرھا أو تشارك بھا ، لتحصل علي ثما -تعریفھا:
  تكافؤ في مستوي طاقتھا االخیر .

  النھا تحتاج إلي  إلكترونین فقط.  –القاعدة السابقة التنطبق علي علي عناصر الدورة االولي 

عناصر یسار الجدول تمیل لتكوین أیونات موجبة ،بینما عناصر یمین الجدول تمیل  ملحوظة :
  لتكوین أیونات سالبة .

   Electronegativityالكھروسالبیة 

  ھي مدي قابلیة ذرات العناصر علي جذب الكترونات الرابطة الكیمیائیة .

، وتزداد عنداالنتقال من الكھروسالبیة تقل عند االنتقال إلي أسفل المجموعة  ♥
  الیسار إلي الیمین عبر الدورة .

 أو أقل ، والتي اطلق 3.98ویمكن تمثیل الكھروسالبیة بأرقام نسبیة تبدأ بالرقم  ♥

  علیھا باولنج.

  3.98الفلور أكثر العناصر كھروسالبیة بقیمة  •

 . 0.7 ، 0.79 السیزیوم والفرانسیوم أقل العناصر كھروسالبیة بقیم  •

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٢٤   

  بین أیھما أكبر قیمة لكل مما یأتي : الفلور أم البروم : :١تدریب  

ü ............................. الكھروسالبیة 

ü ............. نصف قطر الذرة........... 

ü ...................... نصف قطر االیون 

ü .............................. طاقة التأین 

  تأمل مخطط  الجدول الدوري ثم اجب عن االسئلة التي تلیھ:: ٢تدریب 
      

Ne F     N     B         

Ar  Cl      Si  Al   M g Na 

                    Fe   Cr     Sc Ca K  

  حدد العنصر الذي :

  
  الرقم 

           
  العنصر

  الوصــــــــف                             

  ٣والكترونات التكافؤ لھ  –یقع في الدورة الثانیة      ١

  نصف ممتلئ  Pمداره الفرعي     ٢

  عنصر من الھالوجینات     ٣

Mلھ نفس التوزیع االلكتروني الیون     ٤ g
+2

  

  االكبر في الحجم     ٥
  ...............................................................................................السبب:...........

.................................................................................................................  

  جھد التأین الثاني لھ اكبر مایمكن    ٦
  .......................................................................................................السبب :..

 ..................................................................................................................  

  لھ اقل كھروسالبیة     ٧

  الحجم  االصغر في    ٨
  السبب :........................................................................................................
.................................................................................................................  

  ات ویصل الي حالة االستقراریكتسب ثالث الكترون    ٩

١٠    
Clلھ نفس التوزیع االلكتروني الیون الكلورید 

-
  

  من العناصر االنتقالیة     ١١

ا     ١٢ ً Mایھما اكبر حجم g  أمSi ؟  

  18ینتمي للمجموعة     ١٣

١٤    
  
  
  

  من اشباه الفلزات 
  ........................................فیم یستخدم ؟.........................................................

...............................................................................................................  

  واالعلي كھروسالبیة  –یضاف لماء الشرب ومعجون االسنان     ١٥

  ١٧عدده الذري یساوي     ١٦

  المجموعة الثالثة  –لرابعة یقع في الدورة ا    ١٧

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٢٥   

  

  

  

  

  الروابط والمركبات االیونیةالدرس االول:                            

تتكون االیونات عندما تفقد الذرات إلكترونات التكافؤ أو تكتسبھا لتصل إلي   الفكرة الرئیسیة 
ا ،وتتجاذب االیونات ذا ً ت الشحنات المختلفة لتكون التوزیع االلكتروني الثماني االكثر استقرار

ا.   مركبات أیونیة متعادلة كھربائیً

  تكوین االیون الموجب :

یتكون االیون الموجب عندما تفقد الذرة إلكترون تكافؤ واحد أو أكثر لتحصل علي التوزیع 
  (یسمي االیون الموجب بالكاتیون )ألقرب غاز نبیل .االلكتروني المشابھ للتوزیع االلكتروني 

  یون الموجب علي عدد من البروتونات أكبر من عدد االلكترونات .یحتوي اال

ا ألنھا تفقد إلكترونات تكافؤھا بسھولة ،وتعتبر  أیونات الفلزات : إن ذرات الفلزات نشیطة كیمیائیً
ً في الجدول الدوري . ا ً   فلزات المجموعتین االولي والثانیة أكثر الفلزات نشاط

  

  

  

  

  

  یة :أیونات الفلزات االنتقال

nSنذكر أن مستوي الطاقة الخارجي للفلزات االنتقالیة ھو 
2

،وعند االنتقال من الیسار إلي الیمین  

  . dعبر الدورة .تقوم ذرات كل عنصر بإضافة إلكترون إلي أحد االفالك الفرعیة 

  . dأوال ثم یتم فقدان الكترونات المستوي الفرعي  nSحیث تفقد ھذه العناصر الكترونات 

Feایونات الحدید مثال: 
+2

  ،Fe
+3

 .  

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٢٦   

  التوزیع االلكتروني الشبیھ بالتوزیع االلكتروني للغاز النبیل :

ا ذا أفالك فرعیة  14-11تفقد ذرات عناصر المجموعات  إلكترونات لتكون مستوي طاقة خارجیً

Zn، مثال تكوین ایون الخارصین  s,p,dمملؤة ھي 
+2

.  

  تكوین االیون السالب :

فلزات الموجودة یمین الجدول الدوري إلي اكتساب إلكترونات بسھولة لتحصل تمیل عناصر الال
  علي توزیع ألكتروني خارجي مستقر .

  مثال: تكوین ایون الكلورید :

ا  ً للحصول علي توزیع إلكتروني مشابھ للتوزیع االلكتروني للغاز النبیل تكتسب ذرة الكلور إلكترون
ا شحنتھ  ً زیع االلكتروني الیون الكلورید بعد اكتساب االلكترون مثل ، ویصبح التو 1-لتكون أیون

  التوزیع االلكتروني لالرجون :  

  

  

  

ولتسمیة االیونات السالبة یضاف  المقطع (ید) إلي نھایة اسم  باألنیون ویسمي االیون السالب
  العنصر ، فتصبح ذرة الكلور أیون كلورید .

  یتروجین ؟: اذكر اسم االیون السالب لعنصر الن١تدریب 

...............................................................................................................  

   17و 16و15یبین الجدول التالي أیونات المجموعات 

  

  

  

  

  

  

  المركبات االیونیة : ھي المركبات التي تحتوي علي روابط آیونیة . 

  : ھي القوة الكھروستاتیكیة التي تمسك الجسیمات ذات الشحنات المختلفة . الرابطة االیونیة



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٢٧   

  : وضح كیف یتكون مركب فلورید الكالسیوم ؟٢تدریب 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................  

  : وضح كیف یتكون مركب اكسید االلمونیوم ؟ ٣تدریب  

...............................................................................................................

...............................................................................................................  

...............................................................................................................  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٢٨   

  

  

  

  

  

  

  

  

  خواص المركبات االیونیة :

 توجد المركبات االیونیة في حالة متبلرة (بلورات ) - ١

عبارة عن ترتیب ھندسي ثالثي االبعاد للجسیمات .یحاط فیھ االیون الموجب  البلورة  
  باالیون السالب والعكس .

  تختلف البلورة في شكلھا بسبب حجم االیونات واعداد االیونات.

  وة الجذب الكبیرة بین االیونات الموجبة والسالبة .تتكون البلورة نتیجة لق

الربط مع علم االرض :یستفید علماء االرض من العدید من مخططات التصنیف لتنظیم 
الكثیر من المعادن .وتصنف ھذه المركبات حسب اللون والشكل البلوري والصالبة 

ً من خالل االیونات كما یمكن تصنیفھا اوالخواص الكیمیائیة والمغناطیسیة والكھربیة  یضا
  السالبة التي تتضمنھا.

  

   

  

  

  

  

  

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٢٩   

  الخواص الفیزیائیة :

 درجة انصھار وغلیان المركبات االیونیة مرتفعة  - ١

ا ،لذا تحتاج البلورات االیونیة إلي كم ھائل من الطاقة  بسبب الن الروابط االیونیة قویة نسبیً
  لتفككیھا .

باء بسبب قوي الجذب الكبیرة بین االیونات حیث المركبات الصلبة االیونیة التوصل الكھر - ٢
 كون االیونات مقیدة الحركة .

وھي في الحالة السائلة (مصھورة أو في صورة محلول ) في توصل أما المركبات االیونیة 
  الكھرباء لسھولة حركة االیونات .

  .  االلكترولیت : ھو المركب االیوني الذي یوصل محلولھ أو مصھوره التیار الكھربي

 بألوانھا الزاھیة  –ومنھا االحجار الكریمة  –تمتاز الكثیر من البلورات  - ٣

  بسبب وجود بعض العناصر االنتقالیة داخل الشبكة البلوریة .

تمتاز البلورات االیونیة بالقوة  والصلبة والھشاشة ،سبب قوة التجاذب التي تحافظ علي  - ٤
 االیونات في أماكنھا 

االیونات التي تشتمل علیھا البلورة وتكون ھذه القوة  عندما تؤثر قوة خارجیة في ♣
قادرة علي التغلب علي قوة التجاذب بین االیونات فإن البلورة تتفتت إلي اجزاء 

صغیرة كما بالشكل ،الن القوة الخارجیة تحرك االیونات ذات الشحنات المتشابھة 
 اء صغیرة .بعضھا مقابل بعض ،مما یجعل قوة التنافر تفتت البلورة إلي اجز

  

  

  

  

  

  

  

  

  الطاقة والروابط االیونیة : 

  من المركب االیوني   1mol طاقة البلورة : ھي الطاقة التي تلزم لفصل أیونات 

  

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٣٠   

التفاعل الكیمیائي

  ماص للحرارة 

تفاعل یلزم حدوثھ امتصاص طاقة 

  طارد للحرارة 

 تفاعل یصاحبھ انطالق طاقة 

  

  

  

  

  

عندما تتجاذب االیونات الموجبة والسالبة في المركبات االیونیة یتقارب بعضھا من  ♣
ا ،طاقتھ أقل من طاقة  ً ا أكثر استقرار ا بإنھ بعض لتكون نظامً االیونات المنفردة ،علمً
ا . ً  كلما صغر مقدار الطاقة كان المركب أكثر استقرار

 إذا امتص مقدار الطاقة نفسھ الذي تم انطالقھ خالل تكون الرابطة تنكسر الروابط . ♣

  تدریبات 

Li، وایون اللیثیوم  Liقارن بین استقرار ذرة اللیثیوم  - ١
 ؟+

.............................................................................................................  

ا ،في حین تعد عناصر المجموعة  18 لماذا تكون عناصر المجموعة  - ٢ غیر قادرة علي التفاعل نسبیً

 شدیدة التفاعل ؟ 17

...............................................................................................................

...............................................................................................................  

اكتب التوزیع االلكتروني لكل من الذرات االتیة ، ثم توقع التغیر الذي ینبغي حدوثھ لتصل كل ذرة  - ٣
  ي للغاز النبیل .للتوزیع االلكترون

a(  النیتروجین 

b(  الكبریت 

c(  الباریوم 

d(  اللیثیوم 

حدد ثالث خواص فیزیائیة للمركبات االیونیة تعتمد علي الرابطة االیونیة ، وبین غالقتھا بقوة  - ٤
 ؟الرابطة

طبق بإستعمال التوزیع االلكتروني ورسم مربعات االفالك والتمثیل النقطي لاللكترونات طریقة  - ٥
 االیوني من فلز االسترانشیوم والفلز الكلور؟تكوین المركب 

وضح باستخدام رموز لویس كیف یتكون المركب الناتج من اتحاد اللیثیوم والفلور مع توضیح  - ٦
  عملیة انتقال االلكترونات وتحدید االیونات الموجبة والسالبة مع ذكر نوع الرابطة المتكونة.

واالكسجین  20Caتج من اتحاد الكالسیوم وضح باستخدام رموز لویس كیف یتكون المركب النا - ٧

8O لبة مع ذكر نوع مع توضیح عملیة انتقال االلكترونات وتحدید االیونات الموجبة والسا

  الرابطة المتكونة



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٣١   

  الدرس الثاني : صیغ المركبات االیونیة وأسماؤھا

ا باالیون الموجب عند تسالفكرة الرئیسیة   ً متبوعً میة المركبات االیونیة ، أما : یذكر األیون السالب أوال
ا برمز االیون السالب . ً متبوعً    عند كتابة صیغ المركبات االیونیة فیكتب االیون الموجب أوال

  وھي تمثل ابسط نسبة لالیونات في المركب   وحدة الصیغة الكیمیائیةتسمي الصیغة للمركب االیوني 

Mكلورید الماغنسیوم  مثال :  gCl2  الن نسبة أیوناتM g : Cl  والشحنة الكلیة في وحدة  2 : 1ھي

  الصیغة الكیمیائیة ھي صفر 

Mھو ایون یتكون من ذرة واحدة مشحونة مثل :  االیون احادي الذرة  g
+2

 , Br
-

   

  ھو شحنة االیون أحادي الذرة .:  عدد التأكسد

  الذرة عند تكوین االیون  تكتسبھاعدد التأكسد في المركبات االیونیة یساوي عدد االلكترونات التي تفقدھا أو 

  شحنة االیون  المجموعة

1 +1 

2 +2 

15 -3 

16 -2 

17 -1 

  الصیغ الكیمیائیة للمركبات االیونیة الثنائیة 

ً ، ثم یكتب رمز االیون  عند كتابة الصیغة الكیمیائیة الي مركب ایوني یكتب رمز االیون الموجب أوال
صغیرة أسفل یمین الر مز للتعبیر عن عدد ایونات العنصر في المركب االیوني ، السالب وتوضع ارقام 

صغیر إلي جوار الرمز نفترض أن عدد االیونات ھو    . 1 إذا لم یكتب رقم 

  كسجین .یوني المكون من البوتاسیوم واال: اوجد صیغة المركب اال مثال 

  الحل

  K         :           O  

  +1           :         -2  

                       -2             :         +1  

  K2O                 

ا  ً                                0   = (2-)1+ (1+)2محصلة الشحنة الكھربیة للمركب تساوي صفر



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٣٢   

  اوجد صیغة المركب االیوني المكون من االلمونیوم والكبریت  مثال : 

  الحل

Al           :          S                                                     

+3        :        -2                                                      

-2       :        +3                                                    

  Al2S3                                                                   

  مسائل تدریبیة :

                  

                  

  

  

  

  صیغ المركبات االیونیة العدیدة الذرات :

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٣٣   

ا. اكتب الصیغة الكیمیائیة  مثال :  ً یستعمل المركب المكون من ایونات الكالسیوم والفوسفات سماد
  لھذا المركب .

  الحل

Ca    :     PO4                                    

+2    :    -3                                        

    -3      :     +2                                      

Ca3(PO4)2                                       

  مسائل تدریبیة :

  

  

  

  اسماء االیونات والمركبات االیونیة :

ا من عنصر الفلزي یرتبط  تسمیة االیون االكسجیني السالب : ھو أیون عدید الذرات ،یتكون غالبً
  مع ذرة أو أكثر من االكسجین.

    

  

  

 

  تسمیة المركبات االیونیة :

  

  

  

  

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٣٤   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٣٥   

 

 

  الدرس الثالث : الروابط الفلزیة وخواص الفلزات

تھا بأیونات موجبة یحیط تكون الفلزات شبكة بلوریة یمكن تمثیلھا أو نمذج الفكرة الرئیسیة  

  بھا ((سحابة )) من إلكترونات التكافؤ الحرة الحركة .

Mالرابطة الفلزیة  etallic  Bond   

رابطة تعتمد علي قوي التجاذب بین ایونات الفلز الموجبة والسحابة االلكترونیة التي تحیط 
  بأیونات الفلز والتي تقلل من قوي التنافر بین االیونات الموجبة .

  قارن بین تكون كال من الرابطة االیونیة والرابطة الفلزیة ؟ س:

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................  

ال ترتبط االلكترونات الموجودة في مستویات الطاقة الخارجیة في ذرات الرابطة  -
الفلزیة بأي ذرة محددة ، ویمكنھا االنتقال بسھولة من ذرة إلي أخري ، وتعرف ھذه 

 . بااللكترونات الحرة  االلكترونات الحرة الحركة

  

  

  

  خواص الفلزات :

درجتا االنصھار والغلیان :تمتاز الفلزات بدرجة انصھار وغلیان عالیة ، ولكنھا   -١
 تختلف درجات االنصھار للفلزات علي نحو كبیر

صناعة  ♥ ا في  ً الزئبق سائل عند درجة حرارة الغرفة مما یجعلھ مفید
  الترمومترات واجھزة قیاس الضغط الجوي .

3422درجة انصھار التنجستین مرثفعة تصل إلي  ♥
0
c  صنع منھ  فتیل ، لذلك یُ

 المصباح الكھربائي ، وبعض اجزاء السفن الفضائیة . 

ا من درجة االنصھار . ملحوظة    ً   تكون درجة الغلیان في الفلزات اكبر كثیر

ة الن االیونات الموجبة وااللكترونات الحرة الحركة لیست في حاجة إلي طاق
ا لجعلھا تتحرك فوق بعضھا ،  إال انھ في عملیة الغلیان فإنھا تحتاج  ً كبیرة جد

ا لفصل الذرات عن االیونات الموجبة وااللكترونات الحرة . ً   طاقة كبیرة جد



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٣٦   

إلي صفائح عند قابلیة الطرق والسحب : الفلزات قابلة للطرق ، اي انھا تتحول  -٢
 تحویلھا إلي أسالك  طرقھا ، وھي ایضا قابلة للسحب ، أي یمكن

  

  

  

  

  

توصیل الحرارة والكھرباء : تجعل حركة االلكترونات حول أیونات الفلز الموجبة  -٣
 ،الفلزات موصالت جیدة للحرارة والكھرباء .

لھا بریق ولمعان : لتفاعل االلكترونات الحرة مع الضوء من خالل امتصاصھ  -٤
 ان .وإطالق الفوتونات مما ینتج عنھ خاصیة البریق واللمع

في حالة العناصر  S,dالصالبة والقوة : تشترك إلكترونات الخرجیة في الفلك  -٥

االنتقالیة في تكوین الرابطة الفلزیة ، وكلما زاد عدد االلكترونات الحرة الحركة 
 زادت خواص الصالبة والقوة 

  علل : فلزات  المجموعة االولي في الجدول الدوري اكثر الفلزات لیونة ؟

..............................................................................  

  

  

Mالسبائك  الفلزیة  etal Alloys   

  خلیط من عة عناصر ذات خواص فلزیة فریدة  السبیكة : 

  تختلف خواص السبیكة عن خواص العناصر المكونة لھا –

  

  

  

  

  

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٣٧   

  

  

  

  

  

  

  

  

  المنزلي الواجب 

  

من التوصیل الكھربائي وارتفاع درجة غلیان الفلزات  اشرح كیف یمكن تفسیر كل
  بواسطة الرابطة الفلزیة .

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................  

  

  

  

  

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٣٨   

  الدرس االول :الرابطة التساھمیة

   

  

  

  

  

  نات لتكون رابطة تساھمیة تكتسب الذرات االلستقرار عندما تتشارك في االلكترو  الفكرة الرئیسیة 

كیمیائیة تنتج من مشاركة بااللكترونات بزوج أو أكثر .عادة  ھي رابطة:  الرابطة التساھمیة

  .تحدث بین الذرات المتجاورة في الجدول الدوري (بین الالفلزات )

  یتكون عندما ترتبط ذرتان ،أو أكثر، بواسطة رابطة تساھمیة .: الجزئ

ا من إلكترونات مستوي الطاقة الخارجي لكلتا الذ • رتین تعد االلكترونات المشتركة جزءً
  المشتركتین .

عندما تتشارك ذرتان من كل  –تتكون الجزیئات الثنائیة الذرات :  تكون  الروابط التساھمیة

ا من الذرة في  –عنصر في االلكترونات  ً الن الجزئ المكون من ذرتین یكون أكثر استقرار
  ) H2 , O2 ,N2,F2,Cl2, Br2الحالة الفردیة .(

تنافر تؤثران في الذرات : احداھما تنافر بین عندما تقترب الذرتین تتولد قوتا  -١
 إلكترونات كل ذرة ، واالخري بین بروتونات كل ذرة 

 تتولد قوة تجاذب بین بروتونات إحدي الذرتین وإلكترونات الذرة االخري  -٢

كلما اقتربت الذرتان زادت قوة التجاذب بین بروتونات أحدھا مع إلكترونات االخري  -٣
 أكبر من محصلة قوي التنافر ون عندھا محصلة قوي التجاذب إلي ان تصل ألي نقطة یك

 عند ئذ ترتبط الذرتان برابطة تساھمیة ویتكون الجزئ . -٤

 أما إذا اقتربت الذرتان أكثر من ذلك فسوف تتغلب قوي التنافر علي قوي التجاذب . -٥

     

  

  

  

  

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٣٩   

 

  التساھمیة االحادیة الروابط 

  كترونات في تكوین الرابطة (مثال :جزئ الھیدروجین)تتكون عندما یشترك زوج واحد من االل

  

  

  

  مالحظات ھامة :

وین روابط تساھمیة أحادیة مع الالفلزات كالھالوجینات ت 17 یمكن لعناصر المجموعة  -١

  HCl، ومنھا الھیدروجین  CF4االخري ، ومنھا الكربون مثل 

  . F2 ,Cl2، أومع ذرات من نفس نوعھا مثال 

 أن تشترك في 16موعة یمكن لعناصر المج -٢

  الكترونین وتكون رابطتین تساھمیتین أحادیتین  

   ) H2Oمثال جزئ الماء (

 أن تشترك في 15یمكن لعناصر المجموعة  -٣

 ثالث الكترونات وتكون ثالث روابط تساھمیة  

  ) NH3أحادیة مثال االمونیا (

 أن تكون  14یمكن لعتاصر المجموعة  -٤

  ) CH4یثان (ربع روابط تساھمیة مثال المأ

    

  

  

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٤٠   

تسمي  الروابط التساھمیة االحادیة روابط سیجما ، وتتكون عندما یقع :  σالرابطة سیجما  

 Sمع فلك  Sندما یتداخل فلك عزوج االلكترونات المشتركة في المنتصف بین الذرتین ،تتكون 

  آخر . Pمع فلك  P، أو عند تداخل فلك Pآخر أو فلك 

  ددة التساھمیة المتعالروابط 

یقصد بالروابط التساھمیة المتعددة الرابطة الثائیة والثالثیة ،والتي تنشأ عن المشاركة بأكثر من 
زوج بین الذرتین .في العادة تكون ذرات الكربون والنیتروجین ،واالكسجین والكبریت روابط 

  تساھمیة متعددة .

ا إن عدد إلكترونات التكافؤ التي تحتاج الیھ ذرة العنصر للوصول  لحالة االستقرار یكون مساویً
  لعدد الروابط التساھمیة الممكن تكوینھا .

  تتكون عندما تشترك ذرتان:  الروابط الثنائیة

  بزوجین من االلكترونات فیما بینھما . 

   . O2مثال : جزئ االكسجین 

  تتكون عندما تشترك الذرتان :  الروابط الثالثیة

   N2ینھم ،مثال : جزئ النیتروجین بثالث أزواج من االلكترونات فیما ب

تتألف الرابطة التساھمیة المتعددة من رابطة سیجما واحدة ورابطة باي  : πالرابطة باي  

واحدة علي االقل ، وتتكون الرابطة باي عندما تتداخل األفالك المتوازیة وتشترك في 
  االلكترونات .

  وتشغل أزواج إلكترونات المشاركة

  لخط الذي یربط لرابطة باي أعلي ا 

  الذرتین (سیجما)أو اسفلھ.بین 

  

  ملحوظة 

  الرابطة الثنائیة : تحتوي علي رابطة واحدة سیجما ورابطة واحدة باي .

  الرابطة الثالثیة : تحتوي علي رابطة واحدة سیجما ورابطتین من النوع باي .

  الرابطة سیجما أقوي وأقصر من الرابطة باي . 
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  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٤١   

 

وة الرابطة التساھمیة علي المسافة بین النواتین ، وتعرف المسافة بین تعتمد قطول الرابطة : 

ًمن الذرتین المترابطتین ، وعدد  االنویة عند أكبر قوة تجاذب بطول الرابطة ویحدد ذلك حجم كال
  أزواج االالكترونات المشتركة .

  ت الرابطة .كلما قصر طول الرابطة زادت قوتھا ، وكلما زاد عدد االلكترونات المشتركة قصر

  

  

  

  

  

  :یحدث تغیر في الطاقة عند تكون أو تفكك الروابط بین الجزیئات . الطاقة والروابط

  .تنبعث الطاقة عند تكون الرابطة ، إال أننا نحتاج الطاقة لتفكیك الرابطة  ♥

  ھي الطاقة الالزمة لتفكیك رابطة تساھمیة معینة وتكون مقدار موجب .:  طاقة تفكك الرابطة 

  التفاعل الطارد للحرارة  عل الماص للحرارةالتفا

یكون مقدار الطاقة المطلوبة لتفكیك الروابط 
الموجودة في المواد المتفاعلة أكبر من مقدار 

الطاقة المنبعثة عن تكون روابط جدیدة في 
  المواد الناتجة .

یكون مقدار الطاقة المنبعثة من تكون روابط 
قدار الطاقة جدیدة في المواد الناتجة أكبر من م

المطلوبة لتفكیك الروابط الموجودة في المواد 
  المتفاعلة .

  

  

  بین الرابطة سیجما والرابطة باي؟ في جدول : قارن ١س

...........................................................................................................

...............................................................................  

   الطاقة النسبیة لتفكك الرابطة التساھمیة لكل مما یلي: 12-4: توقع باستخدام جدول ٢س

  

  

.............................................................................................  
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  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٤٢   

  زیئاتالدرس الثاني : تسمیة الج

   تسمیة المركبات الجزیئات ثنائیة الذرات :

ً، ویظھر اسم العنصر االول كامالً  .١  .یظھر اسم العنصر الثاني في الصیغة الجزیئیة أوال

 یُسمي العنصر الثاني في الصیغة باستخدام جذر االسم مع اضافة مقطع (ید) .٢

  نستخدم البادئات في التسمیة لتحدید عدد ذرات كل عنصر في الصیغة .٣

  

  

  

  

  

  

  

  یسمي أكسید ثنائي النیتروجین . O2N :١مثال  

  . یسمي خامس أكسید ثنائي الفوسفور 5O2P: ٢  مثال 

  :١تدریب  
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  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٤٣   

  اسماء شائعة لبعض المركبات :

  االسم الكیمیائي  االسم الشائع  الرمز

H2O الماء  ...........................  

NH3 االمونیا أو النشادر  ............................  

N2H4 الھیدرازین  ............................  

NO اكسید النیتریك  ............................  

ض   حما سمية  ال    Naming Acidsت

  یجب ان تحتوي علي الھیدروجین وعنصر آخر فقط .:   تسمیة االحماض الثنائیة 

 تكون الكلمة االولي دائما حمض. .١

(ھیدرو) في الكلمة الثانیة لتسمیة الجزء الھیدروجیني من المركب ،  یستعمل المقطع .٢

ا إلیھا الخاتمة (یك) ً  وتتألف بقیة الكلمة من جذر اسم العنصر الثاني مضاف

  یسمي ( حمض ھیدرو كلوریك ) HCl: ١مثال 

  یسمي (حمض ھیدروسیانیك ) HCN: ٢مثال 

من الھیدروجین وأیون اكسجیني  وھو الحمض الذي یتألف:  تسمیة االحماض االكسجینیة

.  

   

  

  

  

  

  

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٤٤   

 

  

  

  

  

  

  :٢تدریب  

  

  

  

  كتابة الصیغ الكیمیائیة من اسماء المركبات :

  د التسمیة من الیمین إلي الیسار أما عن–عند كتابة الصیغة نبدأ من الیسار إلي الیمین : تذكر أن 

  : ٣تدریب  

  

  

  

  

  

  

  الواجب المنزلي 

   ٣٦،٣٥،٣٤،٣٣رقم   ١١٤حل االسئلة صفحة                               

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٤٥   

  الدرس الثالث: التراكیب الجزیئیة

ة  صيغة ا جزيئي   ھي صیغة تبین نوع وعدد الذرات داخل المركب .:  ال

  یمكن تمثیل الصیغة الجزیئیة للمركبات بأكثر من نموذج :

   ائیةونموذج الصیغة البن – نموذج ملء الفراغ الجزیئي – نموذج الكرة والعصا

ة  ة ا بنائي غ ي ص   تبین المواقع  النسبیة للذرات في الجزئ.: ال

  

  

  

  خطوات رسم تراكیب لویس :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٤٦   

ا لصناعة العدید من المواد االخري ، ومنھا مواد التنظیف ١مثال   : تستخدم االمونیا بوصفھا خامً
  ؟ NH3واالسمدة والمتفجرات . ارسم تراكیب لویس لالمونیا 

  الحل

  العدد االجمالي اللكترونات التكافؤ =

  

  عدد ازواج الكترونات التكافؤ= 

  

ا بین ذرة النیتروجین المركزیة Nحدد الذرة المركزیة وھي  ً ا رابط ً   ضع زوج

   وكل ذرة ھیدروجین جانبیة لتكوین رابطة أحادیة . 

  مرتبط  زوج غیر  ١أزواج مستعملة = ٣ –أزواج كلیة ٤عدد االزواج الغیر مترابطة =

  یضاف ھذا الزوج الغیر مرتبط للذرة المركزیة .

  ؟ 3AlHارسم تركیب لویس لجزئ : ١تدریب  

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................  

  ؟لجزئ ثالثي فلورید النیتروجین: ارسم تركیب لویس ٢تدریب 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................  

  ؟ 2CO ارسم تركیب لویس لغاز ثاني اكسید الكربون: ٣تدریب  

...............................................................................................................

...............................................................................................................  

...............................................................................................................    

  

  

  

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٤٧   

 

  ؟ 4H2C: ارسم تركیب لویس لجزئ االیثلین  ٤تدریب  

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................  

  

  ب لویس لالیونات متعددة الذرات تركی

  

  ون المتعدد الذرات .یتبع نفس الخطوات السابقة إال اننا عند حساب عدد الكترونات التكافؤ الكلي نطرح شحنة االی

  : ١مثال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٤٨   

  : اشكال الرنین

   .ركیب لویس لشكل الجزئ أو االیونحالة تحدث عندما یكون ھناك احتمال لرسم أكثرمن ت ینـالرن 

  یحدث ذلك عندما یكون للجزئ أو االیون متعدد الذرات روابط أحادیة وثنائیة في الوقت نفسھ . •

  في مكان وجود أزواج االلكترونات ال في مكان وجود الذرة.وتختلف أشكال الرنین  •

     

  

  

  

  

  

  :  ٣تدریب  

  

تظھر القیاسات العلمیة أن أطوال الروابط المحسوبة في المختبر متماثلة وتكون الروابط أقصر  •
من الروابط االحادیة ولكنھا أطول من الروابط الثنائیة ویكون الطول الحقیقي للرابطة ھو 

 الحسابي الطوال الروابط في أشكال الرنین . المتوسط 

  

عادة ما تحصل الذرات علي ثمانیة إلكترونات عندما تتحد بذرات أخري .ولكن بعض  االیونات 
  والجزیئات ال تتبع قاعدة الثمانیة .لالسباب التالیة :

 . SO2,NO, CLO2: كما ھو الحال في إلكترونات التكافؤفردي  .١

:ھذه المجموعة نادرة  ن ثمانیة إلكترونات والرابطة التساھمیة التناسقیةحاالت االستقرار بأقل م .٢

، وھو عنصر شبھ فلزي  13، یوجد البورون في المجموعة  BH3الوجود ،ومن االمثلة علیھا 

    ویكون ثالث روابط تساھمیة أحادیة مع ذرات الالفلزات االخري  

  

كون مثل ھذه المركبات في الغالب قابلة حیث تتشارك ذرة البورون بستة الكترونات فقط ،وت
  للتفاعل ،ویمكن أن تشارك بزوج من االلكترونات كامل ممنوح من ذرة أخري .

عندما تقدم إحدي الذرات إلكترونین لتشارك بھما ذرة  سقیة الرابطة التساھمیة التنا وتتكون 
ا آخر . ً   أخري أو أیون

  

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٤٩   

 

  

  

  

  

  

 8بات التي تكون فیھا ذرة مركزیة تحتوي علي أكثر من وھي المرك:  قاعدة الثمانیة الممتدة  .٣

الذي یوجد في مستویات  dإلكترونات .ویمكن تفسیر ھذه القاعدة باالخذ بعین االغتبار الفلك

تتكون خمس روابط من عشرة إلكترونات  PCl5طاقة عناصر الدورة الثالثة وما بعدھا . مثال 

 .واحد  d، وفلك  P، وثالثة أفالك  Sمشتركة في فلك 

   SF6:  مثال آخر 

وعندما نرسم بناء لویس لھذه المركبات فإما أن نضیف أزواج إلكترونات غیر مرتبطة للذرة 
  المركزیة ،أو أن یكون ھناك أكثر من أربع ذرات ترتبط بالجزئ.

   

  

  

  

 الزینون غاز نبیل ، یكون بعض المركبات عند تفاعلھ مع الالفلزات الشدیدة الجذب: ٤تدریب  

  ؟ XeF4لاللكترونات ، ارسم تركیب لویس الصحیح للجزئ 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................  

  

  ارسم تركیب لویس الممتدة للجزیئات اآلتیة:   -١الواجب المنزلي      

ClF3     -      PCl5                                   

  النیتروجین ؟  أكسید ثنائي  N2Oارسم أشكال الرنین لجزئ  - ٢



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٥٠   

 

  الدرس الرابع : أشكال الجزیئات    

  لتحدید شكل الجزئ. VSEPRیستعمل نموذج التنافر بین أزواج إلكترونات التكافؤ الفكرة الرئیسیة    

كما تحدد الكثافة االلكترونیة –یُحدد شكل الجزئ الكثیر من خواصھ الفیزیائیة والكیمیائیة  ♣
ا شكل الجزئ.الناتجة عن تداخل أفالك االلكتر ً   ونات المشتركة مع

ویعتمد ھذا النموذج علي  VSEPRبنموذج یسمي النموذج المستخدم في تحدید شكل الجزئ  ♣

الترتیب الذي من شأنھ أن یقلل التنافر بین أزواج االلكترونات المرتبطة وغیر المرتبطة حول 
  الذرة المركزیة إلي أقصي درجة ممكنة .

  اویة بین ذرتین جانبیتین والذرة المركزیة .ھي الز:  زاویة الرابطة   

ا في تحدید شكل الجزئ ، إذ تحتل ھذه االلكترونات  ♣ تؤثر أزواج االلكترونات الغیر مرتبطة أیضً
ا أكبر مقارنة بااللكترونات المشتركة .لذا تقترب أفالك االزواج الرابطة المشتركة بعضھا  ً أفالك

 ر المرتبطة . بجانب بعض ، تحت تأثیر وجود االزواج غی

  Hybridization  ھجینالت

  الطریقة التي یتم فیھا خلط االفالك الذریة لتكوین أفالك جدیدة مھجنة ومتماثلة .          

  شروط التھجین : 

 أن یكون في نفس الذرة  )١

 ان یكون بین االفالك القریبة من بعضھا في الطاقة  )٢

ا ل )٣ ا عدد ان یكون عدد االفالك المھجنة الجدیدة مساویً مجموع أعداد أزواج االلكترونات ومساویً
 االفال الذریة المتداخلة 

3التھجین في ذرة الكربون في جزئ المیثان یكون من النوع :  ١مثال 
SP  فنجد أن عدد،

،ویحتوي كل فلك مھجن علي  P،وثالثة افالك من  Sاالفالك المھجنة اربعة أفالك فلك واحد  

  مع ذرة اخري .الكترون واحد یمكن ان یشترك 

أن یكون شكل الجزئ  VSEPRثالثة ازواج من االلكترونات ، ویتوقع نموذج  3AlCl: لـ ٢مثال 

ا  ً ا . وینتج عند تداخل فلك واحد من مثلث وتكوین  Alفي الذرة المركزیة  Pوفلكین من  Sمستویً

SPثالثة أفالك ھجینة متشابھة 
2 .   

SP,SPمن أفالك مھجنة مثل  σسیجما تتكون الروابط التساھمیة   - ملحوظة    
2
,SP

3   

 . Pمن افالك نقیة مثل  πتتكون الروابط التساھمیة باي  -

-   



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٥١   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٥٢   

  مثال تمھیدي : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ؟ CF4: ماشكل الجزئ وما مقدار زاویة الربط في االفالك المھجنة في مركب ١تدریب 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................  

NH4: ما شكل أیون ٢تدریب 
  وقیمة زاویة الربط ونوع التھجین ؟ +

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................  

  

  الواجب المنزلي 

  

  ؟١٢٧الكتاب المدرسي صفحة    ٦٥،٦٦حل سؤال رقم                              

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٥٣   

  :الكھروسالبیة والقطبیة الدرس الخامس

یزداد  –ھو مقیاس لقابلیة الذرة علي استقبال االلكترون .وباستثناء الغازات النبیلة :  المیل االلكتروني
  المیل االلكتروني بزیادة العدد الذري عبر الدورة ،ویقل بزیادة العدد الذري أسفل المجموعة .

ة   روسالبي ه ك   إلكترونات الرابطة الكیمیائیة : القدرة النسبیة للذرة علي جذب ال

، اما  0.7 ، عنصر الفرانسیوم أقل العناصر كھروسالبیة  3.98عنصر الفلور أعلي العناصر كھروسالبیة 
الغازات النبیلة فلیس لھا قیم كھروسالبیة النھا ال تتفاعل ، ومع ذلك یمكن ان تتحد الغازات النبیلة الكبیرة 

  مثل الزینون مع الفلور .

  

  

  

  

  

  

  

  یعتمد نوع الرابطة الكیمیائیة التي تتكون علي فرق الكھروسالبیة بین الذرات المرتبطة كما بالجدول.

  

   

  

  

  

  

ا في حالة الرابطة التساھمیة النقیة (غیر قطبیة ) ً صفر   علل : یكون فرق الكھروسالبیة 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................  

 

 



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٥٤   

 

؟وأین  2.00ما مقدار الصفة األیونیة في الرابطة عند اتحاد ذرتین فرق الكھروسالبیة بینھما س:
  LiBrسیكون مكان 

  علي الرسم ؟ 

   

  

  

  

  

  

  

  التساھمیة القطبیة الروابط 

تتكون الروابط التساھمیة القطبیة نتیجة عدم جذب الذرات االلكترونات المشتركة بالقوة نفسھا .وعندما 
تتكون الرابطة القطبیة تُسحب أزواج االلكترونات المشتركة في اتجاه أحد الذرات ، لذا تمضي 

ا أطول حول ھذه الذرة ، وینتج عن ذلك شحنة جزئیة عند نھایتي الرابطة . ً   االلكترونات وقت

وتعرف الرابطة  –لیمثل الشحنة الجزیئیة في الرابطة التساھمیة القطبیة  δویستحدم الحرف االغریقي 
  القطبیة الناتجة بثنائیة االقطاب (ذات القطبین )

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٥٥   

ال تنجذب للمجال الكھربي، بینما الجزیئات القطبیة تتأثر بالمجال  الجزیئات الغیر قطبیة ♥
  الكھربي وتنتظم بداخلھ .

  جزئ رابع كلورید الكربون  جزئ الماء

H2O CCl4 

  رابطة تساھمیة قطبیة  رابطة تساھمیة قطبیة

  0.61فرق الكھروسالبیة   1.24فرق الكھروسالبیة 

زئ غیر قطبي  ال یتأثر بالمجال ج  جزئ قطبي یتأثر بالمجال الكھربي (علل)
  الكھربي(علل)

  جزئ متماثل (شكلھ ھرم ررباعي اوجھ منتظم)  النھ جزئ غیر متماثل (شكلھ منحني )

    

  قطبي أم ال ؟ مع تفسیر اجابتك. NH3س: ھل جزئ االمونیا 

...................................................................................................................

...................................................................................................................  

  س: لماذا ینحني مجري الماء البطئ من الصنبور عندما یقترب منھ بالون مشحون بالكھرباء الساكنة؟

..............................................................................................................  

عادة ما تكون الجزیئات القطبیة والمركبات االیونیة قابلة للذوبان في المواد القطبیة ، أما  •
 الجزیئات غیر القطبیة فتذوب فقط في مواد غیر قطبیة .

  قعة الزیت عن االقمشة باستخدام الماء فقط ؟علل : ال یمكن أزالة ب

...............................................................................................................  

  

  

  

  

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٥٦   

  القوي بین الجزیئیة (بین الجزیئات)

  قوي فاندر فال أو التشتت

   الرابطة الھیدروجینیة

نھایة ذرة ھیدروجین  وتتكون بین
في مركب ثنائي القطب وذرة 

نیتروجین أو اكسجین أوفلور علي 
 القطب االخر

ثنائیة  –قوي ثنائیة القطب 
   القطب

تنشأ بین االطراف المشحونة 
بشحنات مختلفة في الجزیئات 

 القطبیة 

قوي التشتت أو القوي 
   القطبیة المولدة

قوي ضعیفة بین الجزیئات 
 غیر القطبیة 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  التساھمیة وخواص المركبات 

ُعزي خواص المركبات الجزیئیة التساھمیة إلي القوي الداخلیة الت ا .والن ھذه ت ً ي تربط الجزیئات مع
  القوي ضعیفة لذا تكون: 

 درجات انصھار ھذه المواد وغلیانھا منخفضة مقارنة  بالمواد االیونیة . - ١

وجود الكثیر منھا في الحالة الغازیة عند درجات حرارة الغرفة .مثل االكسجین وثاني اكسید  - ٢
 الكربون وكبریتید الھیدروجین .

 ، مثال البرافین المستخدم في الشمع  لینة في الحالة الصلبة - ٣

المواد الصلبة تسمي المواد الصلبة التساھمیة الشبكیة ،حیث ترتبط ذراتھا بشبكة من الروابط  - ٤
 التساھمیة ، زمن االمثلة علي ھذه المواد االلماس والكوارتز.

  وتكون المواد التساھمیة الشبكیة          ھشة 

  غیر موصلة للكھرباء والحرارة                                             

  شدیدة الصالبة مقارنة بالمواد الصلبة الجزیئیة                                            

    

  

  

  

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٥٧   

 

  

  

  

  

  الدرس االول:موالت المركبات                                  

لمركب من خالل صیغتھ الكیمیائیة كما یمكن الرئیسیة     یمكن حساب الكتلة المولیة لرة الفك
  استعمال الكتلة المولیة للتحویل بین الكتلة والموالت.

قد نحتاج في بعض الحسابات الكیمیائیة إلي التحویل بین موالت المركب وموالت إحدي الذرات 
  ات لجزئ المكونة لھ. فالنسب أو معامالت التحویل االتیة ، یمكن كتابتھا الستعمالھا في الحساب

CCl2F2 .  

  

   

اضرب موالت الفریون في  CCl2F2من الفریون  moles 5.50إلیجاد عدد موالت ذرات الفلور في 

  معامل التحویل الذي یربط بین موالت ذرات الفلور وموالت الفریون .

  

  

  

ا ما یسمي ألومینا، ھو المادة الخام االساس Al2O3: أكسید االلمونیوم  ١مثال  یة النتاج الذي غالبً

، الذي یوجد في معدن الكوندیوم والبوكسیت . احسب عدد موالت أیونات االلمونیوم  Alااللمونیوم 

AL
+3

  . Al2O3من  mol 1.25في  

  الحل

  

  

  

  

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٥٨   

 

  

  

  

  

  

  ا

  

  لكتلة المولیة   مجموع كتل الجسیمات التي یتكون منھا المركب.ا

  . K2CrO4احسب الكتلة المولیة للمركب    ٢مثال 

  لحلا

  

  

  

  

  

 K2CrO4  =2X39.10+1X52.00+4X16.00الكتلة المولیة  حل آخر : 

                                           =194.20 g   

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٥٩   

  

  

  

  

  

6.02x10عدد أفوجادرو = 
23

  

  

التحویل من مول إلي كتلة في المركبات، تعود الرائحة الممیزة للثوم إلي وجود المركب 

(C3H5)2S  2.50 . فما كتلة mol  من(C3H5)2S ؟  

  الحل

 2S  =6X12.01+10X1.008+1X32.07(C3H5)الكتلة المولیة 

                                   114.21g/ mol   =                                 

 114.21x2.50الكتلة =                          

                 286g  =                                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٦٠   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٦١   

  الدرس الثاني : الصیغ األولیة والصیغ الجزیئیة

الفكرة الرئیسیة    الصیغة الجزیئیة لمركب ما ھي ناتج ضرب صیغتھ االولیة في عدد صحیح 
  ،وتضم أعداد صحیحة فقط.

   

  

  

   2COلثاني أكسید الكربون  : احسب النسبة المئویة بالكتلة ١مثال  

  الحل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ھي الصیغة التي تبین أصغر نسبة عددیة صحیحة لموالت العناصر في المركب .غة األولیة    الصی

  

  الصیغة الجزیئیة : ھي الصیغة التي تبین العدد الفعلي لكل عنصر في المركب .



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٦٢   

 %43.20ھیدروجین ، %8.16كربون ، %48.64: حدد الصیغة االولیة لمركب یتكون من ٢مثال  

  أكسجین .

  الحل

    االكسجین   الھیدروجین   الكربون   العنصر 

النسبة المئویة 
  بالكتلة 

48.64 8.16 43.20   

 48.64  عدد الموالت

12.01  

8.16  

1.008     

43.20 

16.00  

  

بالقسمة علي  2.700 8.10 4.050  االختصار 

2.700 

الضرب في ب 1 3 1.5  ة یالمولالنسبة 

 2المعامل 

  3 6 2   

  C3H6O2 الصیغة االولیة للمركب  ھي  ∴

  

  

  

  

  

  

  

  (الصیغة األولیة )  nالصیغة الجزیئیة = 

  

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٦٣   

كربون  %40.68 : یشیر التحلیل الكیمیائي لحمض السكسنیك إلي نھ یتكون من  تدریب 

/118.1gأكسجین ، ولھ كتلة مولیة  %54.24ھیدروجین ، 5.08%، mol لصیغة األولیة ،حدد ا
  والصیغة الجزیئیة لھذا الحمض ؟

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٦٤   

 

  حسابات المعادلة الكیمیائیة

  الكیمیائیة الحسابات 

ا علي  ً ھي دراسة العالقات الكمیة بین المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في التفاعل الكیمیائي، اعتماد
  قانون بقاء الكتلة .

تكون قانون بقاء الكتلة ینص علي أن المادة الا تفني والتستحدث من العدم في التفاعل الكیمیائي .و
  كمیة المواد الناتجة في أي تفاعل كیمیائي عند نھایتھ ھي كمیة المواد المستخدمة في بدایة التفاعل،

  مجموع كتل المواد المتفاعلة یساوي مجموع كتل المواد الناتجة .

  

   

  

  

  

  

  

  

 : فسر المعادالت الكیمیائیة الموزونة اآلتیة من حیث عدد الجسیمات والموالت والكتلة١تدریب  

 ً   ا في االعتبار قانون بقاء الكتلة .،آخذ

  

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................  

  

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................  

 



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٦٥   

  . : زن المعادالت الكیمیائیة االتیة ، ثم فسرھا من حیث عدد الجسیمات والموالت والكتلة٢تدریب  

  

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................  

  

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................  

  .النسبة المولیة : ھي النسبة بین أعداد الموالت بین مادتین في المعادلة الكیمیائیة الموزونة 

  مثال : 

  

  

  مسائل تدریبیة : 

١ -   

  

  

 

  الواجب المنزلي :

  

  

  

 

 



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٦٦   

  الحسابات الكیمیائیةاستخدام 

   التحویل من مول إلي مول

  

  

   :١تدریب  

  

  

  

  

  :٢تدریب 

  

  

  

   حسابات تحویل المول إلي كتلة

  مثال: 

  

  الحل

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٠التاریخ:        /      /                                                                                                ٢١١كیم 

  إعداد /أ. رضا حــســــن   ٦٧   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


