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ك مستويات الطاقة الرئيسية واالفال1-2
الذرية

عمر العامري: إعداد



:يتوقع منك عزيزي الطالب نهابة الدرس ان تكون قادرا علي 

:فهم المصطلحات التالية1-5
.مستويات الطاقة الرئيسية والفرعية واالفالك-
عدد الكم الرئيسي-

يصف عدد االفالك المكونة لمستويات الطاقة الفرعية 1-6
S وp وdوعدد االلكترونات التي يمكن ان تمألها.

يصف اتجاه ازدياد الطاقة لمستويات الطاقة الفرعية 1-7
داخل مستويات الطاقة األولى ومستويات الطاقة الفرعية

4p  4وs

.ويرسمهاpو sيصف أشكال األفالك 1-8

يصف التوزيعات االلكترونية لتشمل عدد االلكترونات1-9
.في كل من مستويات الطاقة الرئيسية والفرعية واالفالك 



مستويات طاقة الكم الفرعي

في مستوى الطاقة الرئيسي
تزداد طاقة االلكترونات في مستويات
:الطاقة الفرعية وفقا للترتيب االتي

s<p<d<f

sمستوى 

2يمتلئ ب 

pمستوى 

6يمتلئ ب 

dمستوى 

10يمتلئ ب 

dمستوى 

14يمتلئ ب 

ترتيب مستويات الطاقة الفرعية ال يتبع
نمط ثابت او منتظم للعناصر التي تأتي

االرجونArبعد عنصر 



االفالك الذرية

s p

df

يمتلك فلك ذري 
واحد

يمتلك ثالثة افالك
ذرية 

يمتلك خمسة افالك
ذرية 

يمتلك سبعة افالك
ذرية 

و يمتلك كل فلك شكل ثالثي االبعاد يحتمل وجود الكترون واحد أ
الكترونين في كل فلك

2sطاقة إلكترونات الفلك 

1sأكبر من طاقة الفلك 

لهما نفس 
الشكل كروي

لها نفس الشكل وتمتلك االلكترونات نفس الطاقة



dشكل الفلك 

مع وجود حلقة حولPيشبه الفلك 
منتصفه 

ملء مستويات الطاقة الرئيسية واالفالك

الهدف من الملء تحقيق االستقرار األكبر لمستوي الطاقة

يتم ملء أوال مستويات الطاقة الفرعية األقل ثم 
األعلى 

تذكر  ازديادحيث ترتيب مستويات الطاقة الفرعية من 
الطاقة ال يتبع نمط منتظم 


