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تصور الذرة من قبل العلماء

.االلكترونات وتوزیعھا في السحابة یحدد خصائصھا الفیزیائیة والكیمیائیة

:تتكون الذرة من.  1

.والنیوتروناتوتحتوي على البروتونات  :النواة•

تصور الذرة من قبل العلماء

.والنیوتروناتوتحتوي على البروتونات  :النواة•

.اإللكتروناتعلى وي توتح :اإللكترونیةالسحابة •

العدد الذري= عدد االلكترونات = عدد البرتونات    

: فیھاالمتعادلة كھربائیة یكون الذرة . 2

عدد البرتونات الموجبة= عدد االلكترونات السالبة  

االلكترونات وتوزیعھا في السحابة یحدد خصائصھا الفیزیائیة والكیمیائیةعدد . 3



. بعضھا  أقرب إلى النواة من غیرھاإن اإللكترونات في أي مكان داخل السحابة إال 

الكمیات النسبیة لطاقة اإللكترونات في الذرة

.الطاقةمستویات 

اآلخرعن طاقٌة مختلفٌة من اإللكترونات ولھ 
.اإللكتروناتمن 
عن طریق تطبیق مستوى معرفة  الحد االقصى لعدد االلكترونات لكل 

. بعضھا  أقرب إلى النواة من غیرھاإن اإللكترونات في أي مكان داخل السحابة إال 

عن طریق تطبیق مستوى معرفة  الحد االقصى لعدد االلكترونات لكل 

2ن

اإللكترونات في أي مكان داخل السحابة إال توجد  -

الكمیات النسبیة لطاقة اإللكترونات في الذرة

مستویات التي توجد فیھا اإللكترونات تسمى المناطق  -

من اإللكترونات ولھ لعدٍد محدٍد كل مستوى یتسع  -
من لعدٍد أكبَر ابتعد المستوى عن النواة اتسع كلما   
معرفة  الحد االقصى لعدد االلكترونات لكل یمكن  - 

اإللكترونات في أي مكان داخل السحابة إال توجد  -

معرفة  الحد االقصى لعدد االلكترونات لكل یمكن  - 
:  المعادلة الریاضیة اآلتیة

ن2= االلكترونات التي یستوعبھا المستوىعدد      
تمثل رقم مستوى الطاقة: ن     



1نشاط 

.كل مستوىیستوعبھا التي اإللكترونات 

عدد االلكترونات

اإللكترونات الجدول التالي بعدد كمل أ

رقم المستوى
1

2

3

4



1نشاط 

.الجدول التالي بعدد االلكترونات التي یستوعبھا كل مستوى

عدد االلكترونات
2=  2)1(× 2=   2ن2

8

18

32

نشاط 

الجدول التالي بعدد االلكترونات التي یستوعبھا كل مستوىكمل أ

رقم المستوى
1

2

3

4



-2e ـلمستوى الطاقة األول یتسع 

على مستویات الطاقة اإللكترونات 

2e

-8e ـلمستوى الطاقة الثاني یتسع 

-18e ـلمستوى الطاقة الثالث یتسع 

-32e ـلمستوى الطاقة الرابع یتسع 

اإللكترونات توزیع 



1تدریب 
. إلكتروناتھا توزیًعا صحیًحامن الذرات وزع 

تدریب 
من الذرات وزع مجموعٌة لدیك 



1تدریب 
. إلكتروناتھا توزیًعا صحیًحامن الذرات وزع 
تدریب 

من الذرات وزع مجموعٌة لدیك 



2نشاط 

. الموضحالھیلیوم للمحددات الواردة، كما في مثال 
اإللكتروني التوزیع اإللكتروناتعدد 

2

. الموضحالھیلیوم للمحددات الواردة، كما في مثال 

نشاط 

للمحددات الواردة، كما في مثال أكمل الجدول أدناه وفًقا 
الرمز الكیمیائي العنصر 

2Heھیلیوم

3Liلیثیوم

للمحددات الواردة، كما في مثال أكمل الجدول أدناه وفًقا 

3Liلیثیوم

6Cكربون

11Naصودیوم



2نشاط 

. الموضحالھیلیوم للمحددات الواردة، كما في مثال 

اإللكتروني التوزیع اإللكتروناتعدد الرمز الكیمیائي  اإللكتروني التوزیع اإللكتروناتعدد الرمز الكیمیائي 

2

3

66

11

نشاط 

للمحددات الواردة، كما في مثال أكمل الجدول أدناه وفًقا 

الرمز الكیمیائي العنصر  الرمز الكیمیائي العنصر 

2Heھیلیوم

3Liلیثیوم

Cكربون 6Cكربون

11Naصودیوم



3نشاط 

.  الموضحفي مثال الصودیوم الواردة، كما 

رقم المجموعة التوزیع االلكتروني 

1،8،21

نشاط 

الواردة، كما للمحددات وفًقا أكمل الجدول أدناه 

الرمز الكیمیائي العنصر 

11Naالصودیوم 

12Mgالماغنسیوم 

17Clالكلور 

8Oاألكسجین 

5Bالبورون



3نشاط 
.  الموضحفي مثال الصودیوم كما للمحددات الواردة 

رقم المجموعة التوزیع االلكتروني 

1،8،21

2،8،22

7،8،217

6،216

3،23

نشاط 
للمحددات الواردة وفًقا أكمل الجدول أدناه 

الرمز الكیمیائي العنصر 

11Naالصودیوم 

12Mgالماغنسیوم 

17Clالكلور 

8Oاألكسجین 

5Bالبورون



اإللكترونيللتوزیع وفًقا تصنیف العناصر في المجموعات 

.الدوري؟ فسر إجابتكمن الجدول 
..............................................................................  
..............................................................................

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

تصنیف العناصر في المجموعات 

18مجموعة 

من الجدول  18المجموعة على عناصر ُیطلق ماذا * 
..............................................................................
..............................................................................

:  فّسر*  :  فّسر* 
.عنصر النیون مستقٌر الكترونیاً -

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



االلكتروني للتوزیع وفًقا تصنیف العناصر في المجموعات 

.إجابتكفسر  الدوري؟من الجدول 

).   الكترون  8( الخارجي مكتملٌ 

تصنیف العناصر في المجموعات 

18مجموعة 
من الجدول  18المجموعة على عناصر ُیطلق ماذا * 

.النبیلةالغازات 
.ألن مستوى األخیر مكتمل 

:  فّسر* 
النیون مستقٌر الكترونیاً 

فّسر
.النیون مستقٌر الكترونیاً عنصر  -
الخارجي مكتملٌ مستوى الطاقة اإللكترونات في عدد  



استخدامات الغازات النبیلة
:                                        ألنھا الغازات األكثر استقراراً فإنھا تستخدم لـ

حمایة أسالك حمایة أسالك 
المصابیح الكھربائیة 

.االحتراقمن 

استخدامات الغازات النبیلة
ألنھا الغازات األكثر استقراراً فإنھا تستخدم لـ

.بأضواء مختلفة اإلعالنیةإظھار اللوحات 



اإللكتروني تصنیف العناصر في المجموعات وفقاً للتوزیع 
ینتمي كلٌ من اللیثیوم والصودیوم إلى عناصر المجموعة األولى في الجدول الدوري 

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

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

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

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

..........................................................................
.كلما انتقلنا من أعلى إلى أسفل

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

تصنیف العناصر في المجموعات وفقاً للتوزیع 
ینتمي كلٌ من اللیثیوم والصودیوم إلى عناصر المجموعة األولى في الجدول الدوري * 

ما االسم اآلخر الذي یطلق عناصر ھذه المجموعة؟   
.............................................................................

االخیر؟في مستوى الطاقة عدد اإللكترونات كم *  االخیر؟في مستوى الطاقة عدد اإللكترونات كم * 
.............................................................................

؟ھي مستقرةھل 
   ...........................................................................

؟یمكن أن تستقركیف 
  ............................................................................

نشاطً  ؟ولماذا ا؟نشاطً أكثر العنصرین من أي •
  ..........................................................................

كلما انتقلنا من أعلى إلى أسفل 1یزداد نشاط عناصر المجموعة : فسر* 
...........................................................................



اإللكتروني تصنیف العناصر في المجموعات وفقاً للتوزیع 
 االسم ما الدوري الجدول في األولى المجموعة

.   في مستوى الطاقة الخارجي لبعده عن النواة
.الكیمیائي كلما انتقلنا من أعلى إلى أسفل

.النواةالموجود في مستوى الطاقة الخارجي لبعده عن 

تصنیف العناصر في المجموعات وفقاً للتوزیع 
المجموعة عناصر إلى والصودیوم اللیثیوم من كلٌ  ینتمي•

؟المجموعة ھذه عناصر یطلق الذي اآلخر
.الفلزات القلویة  .الفلزات القلویة 
االخیر؟عدد االلكترونات في مستوى الطاقة كم  •
.  الكترون واحد 
مستقرة؟ھي ھل •
.ال
یمكن أن تستقر؟ كیف •

.تفقد االلكترون في مستوى الطاقة األخیرعندما  .تفقد االلكترون في مستوى الطاقة األخیرعندما 
ولماذا؟أكثر نشاطاً العنصرین من أي •

في مستوى الطاقة الخارجي لبعده عن النواةاإللكترون الموجود انفصال الصودیوم لسھولة 
الكیمیائي كلما انتقلنا من أعلى إلى أسفل 1یزداد نشاط عناصر المجموعة : فّسر•
الموجود في مستوى الطاقة الخارجي لبعده عن اإللكترون لسھولة انفصال  



اإللكترونيتصنیف العناصر في المجموعات وفقاً للتوزیع 
من الجدول الدوري؟

؟األخیر؟األخیر

یمكن أن تستقر؟ 

ولماذا؟  

؟المجموعة فلكلما اتجھنا إلى أس عناصر ھذه المجموعة

تصنیف العناصر في المجموعات وفقاً للتوزیع 
من الجدول الدوري؟ 17ماذا یطلق على عناصر المجموعة •

األخیركم عدد اإللكترونات في مستوى الطاقة • األخیركم عدد اإللكترونات في مستوى الطاقة •

یمكن أن تستقر؟ كیف . مستقرةغیر ھذه العناصر •

 ا؟نشاطً أكثر  عناصر ھذه المجموعةأي من •

عناصر ھذه المجموعةما الذي یحدث لنشاط •



اإللكترونيتصنیف العناصر في المجموعات وفقاً للتوزیع 
.الھالوجینات من الجدول الدوري؟

.الكترونات 7 ؟األخیر .الكترونات 7 ؟األخیر

یمكن أن تستقر؟ 
.تكتسب الكترونًا أو تشارك بإلكترون أثناء التفاعالت الكیمیائیة

ولماذا؟  
. مستوى الطاقة الخارجي أقرب إلى النواة
؟المجموعة فلكلما اتجھنا إلى أس عناصر ھذه المجموعة ؟المجموعة فلكلما اتجھنا إلى أس عناصر ھذه المجموعة

.یقل النشاط بسبب ابتعاد المستوى الخارجي عن النواة

تصنیف العناصر في المجموعات وفقاً للتوزیع 
من الجدول الدوري؟ 17ماذا یطلق على عناصر المجموعة •

األخیرعدد اإللكترونات في مستوى الطاقة كم • األخیرعدد اإللكترونات في مستوى الطاقة كم •

یمكن أن تستقر؟ كیف . مستقرةغیر ھذه العناصر •
تكتسب الكترونًا أو تشارك بإلكترون أثناء التفاعالت الكیمیائیةعندما 

 ا؟نشاطً أكثر  عناصر ھذه المجموعةأي من •
مستوى الطاقة الخارجي أقرب إلى النواةألن . الفلور

عناصر ھذه المجموعةما الذي یحدث لنشاط • عناصر ھذه المجموعةما الذي یحدث لنشاط •
یقل النشاط بسبب ابتعاد المستوى الخارجي عن النواة



التمثیل النقطي لإللكترونات 

.الخارجيتمثل عدد اإللكترونات في مستوى الطاقة 

إلكترونًا 11تحتوي على 

الحظ التوزیع الموضح في الرسم 

1،8،2

التمثیل النقطي لإللكترونات 

تمثل عدد اإللكترونات في مستوى الطاقة محاٌط بنقاٍط عن رمز العنصر عبارة 

تحتوي على ذرة الصودیوم 

الحظ التوزیع الموضح في الرسم 

: مثال



:لإللكتروناتالنقطي 

التمثیل النقطي لإللكترونات 

في اإللكترونات عدد 
مستوى الطاقة 

الخارجي
التمثیل النقطي لإللكترونات

5N

4نشاط 

النقطي موضًحا التمثیل أكمل الجدول أدناه 

التمثیل النقطي لإللكترونات 

التوزیع الرمز الكیمیائي العنصر 
اإللكتروني 

نیتروجین
7N5،2

كلور
17Cl

فلور
9F

ماغنیسیوم
12Mg



:لإللكتروناتالتمثیل النقطي موضًحا 
عدد االلكترونات في 

التمثیل النقطي لإللكتروناتمستوى الطاقة 

التمثیل النقطي لإللكترونات 

مستوى الطاقة 
الخارجي

التمثیل النقطي لإللكترونات

5N

7Cl

F 7F

2Mg

4نشاط 
موضًحا أكمل الجدول أدناه 

التوزیع الرمز الكیمیائي العنصر 

التمثیل النقطي لإللكترونات 

التوزیع الرمز الكیمیائي العنصر 
االلكتروني 

7N5،2نیتروجین

كلور
17Cl7,8,2

فلورفلور
9F7,2

ماغنیسیوم
12Mg2,8,2



أسئلة تقویمیة
؟7النیتروجین ذات العدد الذري ما عدد إلكترونات مستوى الطاقة األول والثاني لذرة 

  2، الثاني 5األول 

  2، الثاني 3األول 

   5، الثاني 2األول 

  3، الثاني 2األول 

أسئلة تقویمیة
ما عدد إلكترونات مستوى الطاقة األول والثاني لذرة –أ 

األول 

األول 

األول 
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