
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/11                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الحادي عشر في مادة كيمياء ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/11chemistry                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر في مادة كيمياء الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/11chemistry1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الحادي عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade11                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس رمضان فايز اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh/11
https://almanahj.com/bh/11
https://almanahj.com/bh/11chemistry
https://almanahj.com/bh/11chemistry
https://almanahj.com/bh/11chemistry1
https://almanahj.com/bh/11chemistry1
https://almanahj.com/bh/grade11
https://almanahj.com/bh/grade11
https://almanahj.com/bh/pages/search?teacher_name=رمضان فايز
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


 

 

 

 

   .بني طيف اإلنبعاث الذري ومستويات الطاقة يف الذرة واألفالك الذرية توجد عالقة   : الفكرة الرئيسية

 . هي أصغر جزء من املادة وحتمل خواص املادة  : الذرة

  : منوذج بور للذرة 

 هي احلالة األقل طاقة واملسموح بها للذ رة : ر حالة االستقرا

حالة الذرة عندما تكتسب الذرة طاقة وينتقل فيها اإللكرتون من مستوى طاقة أقل إىل مستوى : حالة اإلثارة 
 . طاقة أعلى 

 ـ اقرتح أن لذرة اهليدروجني مستويات طاقة معينة فقط مسموح بها للذرة 1 ـ :فروض نظرية بور 

 . ـ ربط بني مستويات الطاقة لذرة اهليدروجني واإللكرتونات داخلها2

 . ـ اقرتح أن إلكرتون ذرة اهليدروجني يتحرك حول النواة يف مدارات دائرية مسموح بها فقط 3

كلما كرب مدار اإللكرتون ذرة أو قل مستوى الطاقة وعلى العكس ـ كلما صغر مدار اإللكرتون قلت طاقة ال4
 (طاقة اإللكرتون مرتبطة بطاقة املستوى املوجود فيه)زادت طاقة الذرة أو زاد مستوى الطاقة 

ألنها ختتلف حبسب كمية الطاقة   علل ـ لذرة اهليدروجني حاالت إثارة كثرية رغم أنها حتتوي إلكرتون واحد5
 .لكورو اليت تعطى لإل

  

 

 

 اإللكورونات يف الذرة : الفصل األول :  211كيم 

  الدرس األول نظرية الكم والذرة 

 37222263رمضا  فايز  / إعداد أ

 



 

 

وهو عدد خمصص لوصف اإللكورو  يف  العدد الكمي لكل مدار أطلق عليه nخصص بور إلجراء حساباته عدد ـ 7

 .  مستويات الطاقة

 ـ قام حبساب أنصاف أقطار املدارات واستعمل معادلة تربط بني الطاقة النسبية لذرة اهليدروجني واألفالك6

  طاقة املستوى األول× مربع رقم املستوى = الطاقة النسبية ألي مستوى 

ضعف = ....... أضعاف طاقة املستوى األول بينما طاقة املستوى السابع  4وهذا يعين أن طاقة املستوى الثاني 
 لطاقة املستوى األول 

 : طيف اهليدروجني اخلطي 

 عندما يكون ( مبستوى الطاقة األول) كون يف احلالة املستقرة املسماةاقرتح بور  أن ذرة اهليدروجني ت
 .وال تشع الذرة طاقة عند هذه احلالة n=1  الوحيد يف مستوى الطاقة اإللكرتون

  تسخني الذرة بواسطة اللهب أو مترير تفريغ كهربي عرب ) عندما تضاف طاقة من مصدر خارجي مثل

  حالة اإلثارةطاقة األقل إىل مستوى طاقة أعلى فيجعل الذرة يف  ينتقل اإللكرتون من مستوى( الذرة

 فوتونًا له  ميكن أن ينتقل اإللكرتون من مستوى طاقة األعلى إىل مستوى الطاقة األقل فرتسل الذرة
 .طاقة تساوي الفرق بني طاقة املستويني اللذين انتقل بينهما

En = n
2
E1 



 

 

 اقة مسموح به إىل مستوى طاقة آخر؛ لذا إلكرتون ذرة اهليدروجني ميكنه االنتقال فقط من مستوى ط
 .تساوي فرق الطاقة بني املتسويني( فوتونات)ميكن أن ُتمتص أو تنبعث كميات معينة من الطاقة 

  بعضها عن بعض مسافات متساوية كما يف درجات السلممستويات الطاقة يف ذرة اهليدروجني ال يبعد. 

  ينتج عن انتقال اإللكورو  من مستويات الطاقة العليا إىل مستوى الطاقة n=2   خطوط اهليدروجني
 املرئية كلها واليت تشكل سلسلة باملر

 تتكون عندما ينتقل اإللكرتون من مستوى طاقة أعلى إىل : سلسلة باملرn = 2 .  
 ينتقل فيها اإللكرتون من مستويات طاقة عليا إىل  ( :فوق البنفسجية)  سلسلة ليما n = 3  

 .وهي منطقة غري مرئية 
  تنتج عن انتقال اإللكرتون من مستويات طاقة أعلى إىل  ( :حتت احلمراء )سلسلة باشن n=1  

 . وهي منطقة غري مرئية 

 

 

 

 

 



 

 

 ملاذا ينتج سلوك اإللكورو  يف الذرة ألوانًا خمتلفة للضوء؟ : علل: س

 بسبب االختالف يف الطاقة بني املستويات/ جـ

 ـ : قصور ومميزات منوذج بور

 . ـ مل ينجح يف تفسري الطيف اخلطي ألي ذرة ما عدا اهليدروجني 1

 . ـ مل يستطع تفسري السلوك الكيميائي للذرات 2

كرتونات تدور فقط يف مدارات دائرية حمددة حول النواة لكن التجارب الالحقة أثبتت خطأ ـأوضح أن اإلل 3
 .ك حيث توجد أدلة تؤكد أن اإللكرتونات ال تتحرك حول النواة يف مدارات دائريةذل

 .منوذج ذري يعامل اإللكرتونات على أنها موجات  ـ : للذرة  (املوجي) النموذج الكمي

 اقرتح فكرة أن للجسيمات املتحركة خواص موجية  : ة لـ دي بروليمبدأ الطبيعة املزدوج

  إذا كان لإللكرتون حركة موجية وكان مقيد مبدارات دائرية أنصاف أقطارها ثابتة فإنه يستطيع
 .إشعاع موجات ذات أطوال موجية وترددات وطاقات معينة 

 

 

 

 

 (علل)ال ميكن مالحظة املوجة املصاحبة للجسم الكبري : مالحظة 

 جدًا لدرجة أنه ال ميكن قياسها  أل  طول املوجة املصاحبة له تكو  صغري ة/ جـ

 . احب حلركته عند ثبات كتلة والعكس ـ بزيادة سرعة اجلسم يقل الطول املوجي املص



 

 

 .ـ بزيادة كتلة اجلسيم يقل الطول املوجي املصاحب حلركته عند ثبات سرعته والعكس

 ."من املستحيل معرفة سركة جسيم ومكانه يف الوقت نفسه وبدقة"   ـ :مبدأ هايزنربج للشك 

 

 

 

 

ملدارات الدائرية يف منوذج يعين مبدأ هايزنربج للشك أنه من املستحيل حتديد مسارات ثابتة لإللكورونات مثل ا
 .، وأ  الكمية الوحيدة اليت ميكن معرفتها هي املكا  الذي حيتمل أ  يوجد فيه اإللكورو  حول النواةبور 

   .اشتق معادلة على اعتبار أ  الكورو  ذرة اهليدروجني موجة   : معادلة شرودجنر املوجية

  العناصر األخرى بعكس منوذج بور  فشل يف حتقيقهانطبق منوذج شرودجنر على ذرات . 

 .حيددان طاقة اإللكرتونات بقيم معينة :أوجه التشابه بني منوذج بور والنموذج الكمي للذرة

ال حياول النموذج الكمي للذرة وصف مسار اإللكرتون حول النواة بعكس منوذج بور حدد  : أوجه االختالف
 . ة لإللكرتون حول النواةمدارات دائرية بأنصاف أقطار ثابت

 ،كل حل ملعادلة شروجنر :  دالة املوجة

  .منطقة ثالثية األبعاد حول النواة يصف املوقع احملتمل لوجود اإللكورو   :الفلك الذري ـ 

 .ـ الفلك الذري يشبه سحابة تتناسب كثافتها عند نقطة معينة مع احتمال وجود اإللكرتون عند تلك النقطة

 

 



 

 

 (: السحابة اإللكورونية)خريطة الكثافة اإللكورونية 

 .صورة حلظية حلركة اإللكرتون حول النواة متثل كل نقطة فيها موقع اإللكرتون عند حلظة معينة 

  ـ الكثافة العالية للنقاط متثل االحتمالية العليا لوجود اإللكرتون يف هذ املوقع 

 .للسحابة ؛ ميكن أ  يوجد اإللكورو  على مسافة أبعد من النواة بسبب عدم وجود حدود معرفة: مالحظة

 : األفالك الذرية للهيدروجني 

 ليس للفلك الذري حجم ثابت ودقيق ؟ : علل: 1س

 . وذلك ألن حدود الفلك غري واضحة/ جـ

 وضح كيف تغلب العلماء على عدم التحديد املتأصل يف موقع اإللكرتون؟: 2س

من االحتمال الكلي لوجود اإللكرتون وهذا يعين أن احتمال % 33وذلك برسم سطحًا للفلك حيتوي على / جـ
 .كما بالشكل السابق 9.1واحتمال وجوده خاجلها هو  9.3ضمن هذه احلدود هو وجود اإللكرتون 

 : مالحظات هامة 

 ويف النموذج الكمي مت بصورة مشابهة تعيني أربعة . يف منوذج بور مت تعيني أعداد كم ملدارات اإللكرتونات
 . أعداد كم لألفالك الذرية 

  عدد كم هو عدد الكم الرئيسي أول(n) : وهو يعرب عن احلجم النسيب وطاقة األفالك الذرية  ـ. 

  كلما ازدادت قيمة n  زاد حجم الفلك ؛ لذا حيتاج اإللكرتون إىل وقت أكرب بعيد عن النواة فتزداد
 .طاقة الذرة 

  حتددn   مبستوى الطاقة الرئيسيمستويات الطاقة الرئيسية للذرة ويسمى كل مستوى  

 وكلما زاد عدد الكم الرئيسي للمدار زادت طاقته 1= ى للذرة عدد الكم الرئيسي يعطى مستوى الطاقة األدن. 

  عندما حيتل إلكورو  واحد من ذرة اهليدروجني فلكًا برقمn=1 تكو  الذرة يف احلالة املستقرة. 

  مت حتديد سبع مستويات طاقة لذرة اهليدروجني، مما يعطيn   6 و 1أعداد توراوح بني  . 

 



 

 

 : ة الفرعية مستويات الطاق

  حتتوي مستويات الطاقة الرئيسية على مستويات فرعية 

 كل مستوى طاقة رئيسي حيتوي على عدد من املستويات الفرعية تساوي رقمه 

 مستويات  2ني به الثااملستوى الرئيسي د واألول به مستوى فرعي واح الرئيسي حيث املستوى
 فرعية 

 ما هي العالقة بني مستويات الطاقة الرئيسية واملستويات الفرعية؟: س

 .  nيتزايد عدد املستويات الفرعية للطاقة يف مستواها الرئيسي عندما تزداد قيمة / ج

 : أشكال األفالك 

  به عدد من األفالك كالتالي كل مستوى فرعي  : 

 وى الفرعي املستS  الشكل  كروييكون شكله  ( 2)ويتسع إللكرتونني  فلك واحدبه 

  املستوى الفرعيP  هي  فصنيوتتكون من  ذات طاقة متساوية  إلكورونات (7) لستويتسع  ثالثة أفالكبهPX 

 ,  Py   ,  PZ  
  املستوى الفرعيd  واملستوى الفرعي , إلكورونات (19)ويتسع لعشر ذات طاقة متساوية  أفالك مخسبهf  

 .هلا الشكل نفسه  ليس d  , f وأفالك  إلكورو  14لـ ويتسع  ذات طاقة متساوية سبع أفالكبه 

  2الفلكs   1كروي الشكل مثلs  ولكنه أكرب حجمًا 

  حيتوي كل فلك على الكورونني كحد أعلى 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2حتسب عدد اإللكرتونات يف كل مستوى طاقة رئيسي من العالقةn
2
  . 

 حيسب عدد األفالك يف كل مستوى طاقة رئيسي من العالقة  n
2   . 

 اخترب معلوماتك

 عرف كل من  1س

 : طيف االنبعاث الذري 

 

 : طيف االمتصاص 

 . على ترددات معينة للضوء  ، حسب منوذج بور الذري  علل ملاذا حيتوي طيف االنبعاث:  2س

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

 لكورو  يري دحدد باستددام مبدأ الشك هلايزنربج؟ـ ملاذا يكو  موقع اإل3س

  

 



 

 

 . للذرة ( الكمي )قار  بني منوج بور والنموذج املوجي : 4س

 النموذج الكمي للذرة  منوذج بور 
يتعامل مع اإللكرتونات على أنها جسيمات فقط حيث 

أنه ميكن حتديد مكان اإللكرتون وسرعته يف 
 الوقت نفسه 

يتعامل مع اإللكرتون كجسيم له خصائص موجية من 
املستحيل حتديد مكانه وسرعته يف الوقت نفسه 

 . وبدقة 
 حدد قيم معينة لطاقة اإللكرتون 

 دد العدد الكمي ملدارات اإللكرتون حول النواةح
 حدد قيم معينة لطاقة اإللكرتون 

 .حدد أربع أعداد كم لألفالك الذرية
حيتمل تواجد اإللكرتون يف منطقة ثالثية األبعاد حول  اإللكرتون يتحرك يف مسار دائري حول النواة 

 النواة
 .اف ذرة اهليدروجني وذرات أخرىجنح يف تفسري أطي جنح يف تفسري طيف ذرة اهليدروجني فقط 

 :قار  بني سالسل ليما  وباشن وباملر: 5س

 

 : ما يقصد بكل من : 7س

 :ـ الفلك الذري 1

 :ـ مبدأ الطبيعة املزدوجة لدي برولي2

 : ـ الذرة املثارة3

 : ـ حالة االستقرار4

 ..................................................كم مرة تكو  طاقة املستوى الرابع مساوية لطاقة املستوى األول؟ : 6س

 ما داللة كل من :  2س

  2n2ـ  1

  n2ـ 2

 ـ وضع العالقة اليت تربط بني اجلسيم واملوجة الكهرومغناطيسية3


