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   2018زوٌل فى  كٌمٌاء الصؾ الثانً

01110694677 01002730610 

 شرح واٍؾ  و عرض متمٌز

 

   

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 مقدمة

ونوود ان ننتبوب بوان دراسوة الكٌمٌواء تلزمنوا ان نبودأ  7102/7102نبدأ دراسة منهج الكٌمٌاء للصؾ الثانً الثانوي للعام 

 العلم من بداٌتب لكً نتعرؾ على ما بذلب األقدمون من جهد فً معرفة هذا العلم حتى وصل الٌنا كما نعرفب اآلن 

 أبوبكر الرازيوتلمٌذه     جابر بن حٌانكل فخر واعتزاز مؤسسا علم الكٌمٌاء وهم العالمان العربٌان الكبٌرٌن  ونذكر ب

كما ٌجب علٌنا اٌضا تذكر ما قد درسناه من اساسٌات الكٌمٌاء الموجودة بالمرحلة االعدادٌة مون رمووز العناصور واالعوداد 

   بات والمجموعات الذرٌة ............... الخالذرٌة و التكافؤات والصٌػ الكٌمٌائٌة للمرك

   فالكٌمٌاء و إن كانت علماُ إال انها فن من الفنون التً نتعامل بب مع المواد وسلوكها و صفاتها

 وكان السؤال الذي حٌر الباحثٌن فً هذا العلم  )هل الذرة حقٌقة (

IS Atom Real? 

 01110694677"هللا أعلم " استاذ إبراهٌم حمدي 
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 رفض فكرة الذرة. -0
تبنى فكرة أن كل المواد تتكون من أربع مكونات هى الماء و الهواء و التراب و النار ، و بتؽٌر نسب هذه  -7

 من مادة الى أخرى .المكونات ٌمكن تحوٌل المادة 

1 
 

 .الذرة غير قابلة للتجزئة أو التقسيم

ج : ألن أرسطو تبنى فكرة أن جمٌع المواد تتكون من أرٌع مكونات هى الماء و الهواء و التراب و النار و بتؽٌر 

 هذه النسب ٌمكن تحوٌل المواد الرخٌصة الى مواد نفٌسة .

 سة  ؟اعتقد العلماء أنب ٌمكن تحوٌل المواد الرخٌصة )مثل الحدٌد أو النحاس( إلى مواد نفٌ

 علل
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 جمٌع الؽازات فى الظروؾ العادٌة عازلة للكهرباء. -0
 
موم زئبو   1.110حتوى  1.10نقلل ضؽط الؽواز بحٌوي ٌصوبق أقول مون  -7

 فإن الؽاز ٌصبق موصبلً للكهرباء إذا تعرض لفر  جهد مناسب.
 
 فولت . أالؾ 01نزٌد فر  الجهد الى  -3

: انطووبل  سووٌل موون األشووعة ؼٌوور المرئٌووة موون المهووبط تحوودي  

 .Cathode raysومٌضاً على الجدارالداخلى  ألنبوبة التفرٌػ سمٌت هذه األشعة بأشعة المهبط  

 : البد من تقلٌل ضؽط الؽاز و زٌادة فر  الجهد الواقع على الؽاز لٌصبق 

  للكهرباء الؽاز موصبل                               

 

 

3  

 وضع أول تعرٌؾ للعنصر. -7  رفض مفهوم أرسطو. -0

 مادة نقٌة بسٌطة ال ٌمكن تحلٌلها إلى ما هو أبسط منها بالطر  الكٌمٌائٌة المعروفة .   -العنصر:

4  

 صاحب نظرٌة أن الذرة مصمتة وؼٌر قابلة للتجزئة أو التقسٌم .

 -فروض النظرٌة الذرٌة لدالتون:

 تكون من الذرات .المادة ت -0
  الذرات مصمتة متناهٌة فى الصؽر ؼٌر قابلة للتجزئة. -7
 ذرات العنصر الواحد متشابهة . -3

 الذرات تختلؾ من عنصر إلى آخر. -4

5 

 

الذرة عبارة عن كرة متجانسة من الكهرباء الموجبة مطمور بها عدد من اإللكترونات السالبة لجعل الذرة متعادلة 

 كهربٌاً.

 

 ى عالجهد كهرب

 كاثود أنود
 أنبوبة التفريغ

 أشعة المهبط سٌل من األشعة ؼٌر المرئٌة تنتج من المهبط وتسبب ومٌضاً على الجدار الداخلى إنبوبة التفرٌػ .
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 تتكون من دقائ  مادٌة صؽٌرة . -0
  سالبة الشحنة . -7
 تسٌر فى خطوط مستقٌمة.                                -3
     لها تأثٌر حرارى. -4
 تتأثر بكل من المجالٌن الكهربى والمؽناطٌسى. -5

 جمٌع المواد  . ال تختلؾ فى سلوكها أو طبٌعتها باختبلؾ مادة المهبط أو نوع الؽاز ألنها تدخل فى  -6
 

 

 بناء على اقتراح رذرفورد أجراها العالمان 

 الجهاز المستخدم ٌتكون من لوح معدنى مؽطى بكبرٌتٌد الخارصٌن " علل "

 ج : ألن كبرٌتٌد الخارصٌن ٌعطى ومٌضاً عند سقوط 

  جسٌمات ألفا علٌب ، فنحدد مكان وعدد جسٌمات الفا (.

 مصدر لجسٌمات ألفا . -0
 ة من الذهب.شرٌحة رقٌق -7

 

سوومق لجسووٌمات ألفووا أن تصووطدم بوواللوح المعوودنى المووبطن بطبقووة كبرٌتٌوود  (0)

 الخارصٌن.

تم تحدٌد مكان وعدد جسوٌمات ألفوا المصوطدمة بواللوح مون الومضوات التوى  (7)

 تظهر علٌب .

تم وضع صفٌحة رقٌقوة جوداً مون الوذهب لتعتورض مسوار جسوٌمات ألفوا قبول  (3)

 اصطدامها باللوح .

 

 نتاجاالست المشاهدة

نفووذت معظووم اشووعة الفووا كمووا هووى دون أن تتوواثر بوضووع  (0)
 صفٌحة الذهب .

الذرة لٌست مصمتة كما قال دالتون وطومسوون وإنموا  (0)
 معظمها فراغ . 

ارتدت نسبة قلٌلة جدا من جسٌمات ألفا عكوس مسوارها  (7)
ولوووذله ظهووورت بعوووض ومضوووات علوووى الجانوووب اآلخووور مووون 

 اللوح.

توب كبٌورة وٌشوؽل ٌوجد بالذرة جزء كثافتب كبٌورة و كتل (7)
 حٌز صؽٌر جداً هو النواة.

انحرفووت نسووبة قلٌلووة جوودا عوون مسووارها ولووذله ظهوورت  (3)
 ومضات على جانبى الموضع األول 

شووحنة النووواة موجبووة مثوول شووحنة جسووٌمات ألفووا لووذا  (3)
 تنافرت معب.

 

 رقٌقة من الذهب

 انحرفت

 نفذت
 ارتدت

 دقائ  ألفا
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 ج : ألن أشعة الفا موجبة و اشعة المهبط سالبة

 عرضها للمجال الكهربى او المؽناطٌسى عكس اتجاه انحراؾ اشعة المهبط ؟تنحرؾ اشعة ألفا عند ت

 

 علل لما ٌأتى

 

6  

  -الذرة: -0
معقدة التركٌب ألنها تشبب المجموعة الشمسٌة  تتركوب مون نوواة مركزٌوة )مثول الشومس( تودور حولهوا اإللكترونوات  - 

 )مثل الكواكب(.

 السالبة  ٌساوى عدد الشحنة الموجبة  . الذرة متعادلة كهربٌاً ألن عدد  الشحنات - 

 النواة -7
 . أصؽر كثٌراً من الذرة و شحنتها موجبة 

   الذرة لٌست مصمتة ألنب توجد مسافات شاسعة بٌن النواة وبٌن المدارات اإللكترونٌة 

 خل النواة .كتلة الذرة مركزة فى النواة ألن كتلة اإللكترونات مهملة اذا ما قورنت بالبروتونات و النٌترونات دا 

 االلكترونات -3
 . جسٌمات سالبة الشحنة و كتلتها مهملة 

  تدور اإللكترونات حول النواة بسرعة كبٌرة فى مدارات خاصة متأثرة بقوتٌن متساوٌتٌن فى المقدار ومتضادتٌن فوى
 -اإلتجاه هما:

 

 . ) قوة جذب مركزٌة ) قوة جذب النواة الموجبة لئللكترونات 

 ة عن دوران اإللكترون حول النواة ( .قوة طرد مركزٌة ) ناشئ 
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 السؤال األول : اكتب المصطلق العلمى الدال على  :  
مكونات هى الماء و الهواء و التراب و النار  و بتؽٌر نسب المكونات  4ى فكرة ان كل المواد تتكون من تبن .0

 ٌمكن تحوٌل المواد من صورة الى اخرى .
 اول من اعطى تعرٌفا للعنصر . .7
 مادة بسٌطة نقٌة ال ٌمكن تحلٌلها الى ما هو ابسط منها بالطر  الكٌمٌائٌة المعروفة . .3
 لذرة مصمتب .صاحب نظرٌة ان ا .4
 صاحب اول نظرٌة عن تركٌب المادة . .5
الذرة عبارة عن كرة متجانسة من الكهرباء الموجبة مطمور بها عدد من اإللكترونات السالبة تكفى لجعل الذرة  .6

 متعادلة كهربٌا .
 سٌل من األشعة ؼٌر المرئٌة تخرج من المهبط و تسبب ومٌض على الجدار الداخلى إلنبوبة التفرٌػ   .  .2
 قاما بإجراء تجربة رذرفورد الشهٌرة . .2
 صاحب اول نظرٌة عن تركٌب المادة على اسس تجرٌبٌب . .9
 معقدة التركٌب و تشبب المجموعة الشمسٌة . .01
 جسٌمات تهمل كتلتها وال تهمل شحنتها . .00
 جسٌمات تهمل شحنتها و ال تهمل كتلتها . .07
 السؤال الثانى : علل لما ٌأتى   :   
 انب ٌمكن تحوٌل المواد الرخٌصة الى مواد نفٌسة  .اعتقد العلماء قدٌما  .0
 اشعة المبط ال تختلؾ فى سلوكها او طبٌعتها بإختبلؾ مادة المهبط او نوع الؽاز . .7
 الذرة متعادلة كهربٌا . .3
 فى تجربة الحصول على اشعة المهبط ٌجب تقلٌل ضؽط الؽاز و زٌادة فر  الجهد الواقع علٌب  . .4
 سم  .سمٌت اشعة المهبط بهذا اإل .5
 الذرة لٌست مصمتب . .6
 كتلة الذرة مركزة فى النواة . .2
 الذرة معقدة التركٌب  . .2
 النواة موجبة الشحنة . .9
 ال تسقط اإللكترونات فى  النواة  . .01
 تنحرؾ أشعة المهبط عند تعرضها للمجال الكهربى او المؽناطٌسى عكس اتجاه اشعة الفا    . .00
 :   السؤال الثالي  : اكتب نبذة مختصرة عن   

 فروض نظرٌة دالتون . .0
 خواص اشعة المهبط . .7
 فروض نظرٌة رذرفورد . .3
 السؤال الرابع  : و ضق بنشاط عملى كل  من    :  
 اكتشاؾ طومسون ألشعة المهبط   . .0
 تجربة رذرفورد الشهٌرة   . .7
 السؤال الخامس  : اكتب دور العلماء األتى اسماؤهم فى علم الكٌمٌاء      :  
 ارسطو . .0
 اطٌس ) فٌلسوؾ اؼرٌقى (  .دٌموقر .7
 بوٌل   . .3
 دالتون . .4
 طومسون . .5
 رذرفورد  . .6



 

 

 كبٌر معلمً الكٌمٌاء / محافظة الفٌوم اعداد األستاذ / إبراهٌم حمدي

7 

 السؤال السادس   : وضق بالرسم كل من       :  
 مبلحظات و استنتاجات تجربة رذرفورد . .0
 الجهاز المستخدم فى الحصول على اشعة المهبط   . .7

 السؤال السابع   : ما المقصود بكل من       :  
 العنصر . .0
 بط   .اشعة المه .7
 الطٌؾ الخطى . .3

 السؤال الثامن     : اختر اإلجابة الصحٌحة        :  
 اول من وضع تعرٌؾ العنصر ................. .0

 طومسون  (  -بوٌل      -رذرفورد    -) دالتون  
 ما ٌثبت ان اشعة المهبط تدخل فى تركٌب جمٌع المواد انها .............. .7

 . ذات تاثٌر حرارى 
  خطوط مستقٌمة .تسٌر فى 
 . تتكون من دقائ  مادٌة صؽٌرة 
 . ال تختلؾ فى سلوكها او طبٌعتها باختبلؾ نوع الؽاز او مادة المهبط 

 تتكون من اشعة المهبط من دقائ  اطل  علٌها اسم ............................ .3
 مدارات   (   --ذرات      --الكترونات       --) الفا     

 
 ات او ابخرة المواد تحت ضؽط منخفض الى درجات حرارة عالٌة فإنها .....عند تسخٌن الؽاز .4

 تطل  اشعة جاما  (   -تطل  اشعة الفا     -تشع ضوءا    -) تمتص طاقة 
 السؤال التاسع     : اسئلة متنوعة         :  
 من خبلل تجربة رذرفورد و مشاهداتب . اكتب ما ٌفسر اإلستنتاجات التالٌة  .0

 لذرة فراغ و لٌست مصمتة .معظم ا   - أ
 ٌوجد بالذرة جزء كثافتب كبٌرة و ٌشؽل حٌزا صؽٌرا جدا . - ب
 البد ان تكون شحنة النواة مشابهة لشحنة جسٌمات الفا الموجبة . - ت
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 "هو المفتاح الذى حل لؽز تركٌب الذرة .  "الطٌؾ الذرى " طٌؾ االنبعاي " " الطٌؾ الخطى "          

 
 عبارة عن ضوء عند فحصب بالمطٌاؾ نجده مكونا من عدد محدود من الخطوط الملونة بٌنها مساحات معتمة.هو  

 

ة عالٌة أو بإمرار شرارة ٌتم الحصول علٌب بتسخٌن الؽازات أو أبخرة المواد تحت ضؽط منخفض إلى درجات حرار

 كهربٌة.

 

 من وضع نموذجب الذرى الذى استح  علٌب جائزة نوبل تمكن بور       االنبعاي الخطى لذرات الهٌدروجٌن      

 

 بدراسة الطٌؾ الخطى ألشعة الشمس وجود أنها تتكون أساساً من الهٌلٌوم والهٌدروجٌن. .0

 .  بدراسة طٌؾ االنبعاي الخطى لذرات الهٌدروجٌن تمكن بور من وضع نموذجب الذرى الذى استح  علٌب جائزة نوبل .2

 

 

 

 

 

 

 

: ألن لكل عنصر طٌؾ خطى  لب طول موجى وتردد خاص بب فهو مثل بصمة اإلصبع فبل ٌوجد عنصران لهما ج 

 نفس الطٌؾ الخطى . 

 وٌمكن اٌضا اعتبار التركٌب الذري هو سبب اختبلؾ الطٌؾ الخطً من عنصر  آلخر

 كل عنصر ؟؟.الطٌؾ الخطى صفة أساسٌة و ممٌزة ل

 علل لما ٌأتى



 

 

 كبٌر معلمً الكٌمٌاء / محافظة الفٌوم اعداد األستاذ / إبراهٌم حمدي

9 

 

 

 

واسوتح   0903نظرٌتب عن تركٌوب الوذرة اعتموادا علوى دراسوتب للطٌوؾ الخطوً لوذرة الهٌودروجٌن  سونب وضع بور      

 0977علٌة جائزة نوبل سنب 
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 النواة موجبة الشحنة توجد فى مركز الذرة. (0)

 الذرة متعادلة كهربٌاً. (7)

 أثناء دوران اإللكترون حول النواة ٌتأثربقوتٌن هما قوة جذب مركزٌة وقوة طرد مركزٌة  . (3)

 

 تدور اإللكترونات حول النواة بسرعة كبٌرة دون أن تفقد أو تكتسب طاقة. (0)

ر اإللكترونات حول النواة فى مستوٌات الطاقة المحددة والثابتة وتعتبر الفراؼات بٌن المسوتوٌات منطقوة تدو (7)
 محرمة على األلكترون.

 لكل مستوى طاقة معٌنة تتوقؾ على بعده عن النواة و ٌعبر عنها بعدد صحٌق ٌسمى عدد الكم الرئٌسى . (3)

 ت الطاقة المتاحة حتى :فى الحالة المستقرة ٌبقى اإللكترون فى أقل مستوٌا (4)
  إذا اكتسب اإللكترون قدراً معٌناً من الطاقة ))ٌسمى كوانتم أو كم(( بواسطة التسخٌن أو التفرٌػ الكهربوى تصوبق

 الذرة مثارة وٌنتقل اإللكترون مؤقتاً إلى مستوى طاقة أعلى ٌتوقؾ على مقدار الكم المكتسب.
 ر و لكى ٌعوود إلوى مسوتواه األصولى، البود ان ٌفقود نفوس الكوم اإللكترون فى المستوى األعلى فى وضع ؼٌر مستق

 الذى اكتسبب على هٌئة طٌؾ خطى ممٌز.
 

تمتص كثٌر من الذرات كمات مختلفة مون الطاقوة فوى نفوس الوقوت الوذى تشوع فٌوب الكثٌور مون الوذرات كموات  (5)
ترونات خبللها. )تفسوٌر خطووط أخرى من الطاقة ولذله تنتج خطوط طٌفٌة تدل على مستوٌات الطاقة التى تنتقل اإللك

 طٌؾ ذرة الهٌدروجٌن(
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                          هو مقدار الطاقة المكتسبة أو المنطلقة عندما ٌنتقل إلكترون من مستوى طاقة إلى مستوى 
 .  طاقة آخر

 

  هى ذرة اكتسبت كما من الطاقة ٌكفى لنقل اإللكترون من مستوى طاقة أقل الى مسنوى 
 طاقة أعلى .

 

 هى أكثر حاالت المادة استقرارا و اقلها فى الطاقة .
 

 

 

 

 

 

 فسر الطٌؾ الخطى لذرة الهٌدروجٌن تفسٌراً صحٌحاً. .0

 . المختلفة أول من ادخل  فكرة الكم فى تحدٌد طاقة مستوٌات الطاقة .2

 

 الكترون . 7فشل فى تفسٌر طٌؾ ألى عنصر آخر ؼٌر الهٌدروجٌن حتى نواة الهٌلٌوم التى تحتوى على  (0)

 اهمل خواصب  الموجٌة. و  اعتبر اإللكترون جسٌم مادى سالب (7)

 افترض أنب ٌمكن تعٌٌن مكان وسرعة اإللكترون معا فى نفس الوقت وبدقة وهذا ٌستحٌل عملٌاً . (3)

 أن اإللكترون عبارة عن جسٌم ٌتحره فى مدار دائرى أى “ بور”ت نظرٌة بٌنت معادال  (4)
 .X , Y , Zأن الذرة مسطحة ، وقد ثبت أن الذرة لها االتجاهات الفراؼٌة الثبلثة             

 

 . تزداد طاقة المستوٌات كلما ابتعدنا عن النواه 

  الفر  فى الطاقة بٌن المستوٌات لٌس متساوٌا و لكنب ٌقل كلما ابتعدنا عن النواه
 وبذله ٌكون الكم من الطاقة البلزم لنقل اإللكترون بٌن المستوٌات المختلفة لٌس

 متساوٌاً .

 ج : ألن الفر  فى الطاقة بٌن المستوٌات ؼٌر متساوى و ٌقل كلما ابتعدنا عن النواة .

 

 الكم البلزم لنقل اإللكترون بٌن مستوٌات الطاقة ؼٌر متساوى وٌقل كلما ابتعدنا عن النواة ؟.

 

 علل لما ٌأتى
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 الطبٌعة المزدوجة لئللكترون . (0)

  مبدأ عدم التأكد )هاٌزنبرج(   . (7)

 المعادلة الموجٌة)شرودنجر( . (3)
 

 

 

 

 

 

 

 توصل هاٌزنبرج باستخدام مٌكانٌكا الكم  إلى مبدأ مهم هو انب 

 

                                                

======================================================= 

 

  Mechanical theory of the atom -Waveالنظرٌة المٌكانٌكٌة الموجٌة للذرة  

تأسووٌس النظرٌووة  كووار " ببلنووه " و " اٌنشووتٌن " و " دى براولووى " و "هوواٌزنبرج " تمكوون شوورودنجر موون باإلسووتعانة بأف

 التً ٌمكن تطبٌقها على حركة االلكترون فً الذرة   وضع المعادلة الموجٌةالمٌكانٌكٌة الموجٌة للذرة و

 

 

ت الطاقة و أشكالها و طاقتها  واتجاهاتها هى المعادلة المناسبة التى تصؾ الحركة الموجٌة لئللكترون و تحدد مستوٌا

 الفراؼٌة .

8  

 تعنى أن اإللكترون جسٌم مادى لب خواص موجٌة  .

  Dual Natureعة المزدوجة لئللكترون الطبٌ -0

 

 

وإنما التحدي بلؽة االحتماالت هو األقرب إلى  ٌستحٌل عملٌاً تحدٌدمكان وسرعة اإللكترون معاً فى وقت واحد بدقة

 الصواب .

 )هايزنبرج(لـ مبدأ عدم التأكد  -2

Uncertainity Principle of Heisenberg 
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 إٌجاد مستوٌات الطاقةالمسموح بها . (0)

 تحدٌد مناط  الفراغ حول النواة التى ٌكون فٌها احتمال تواجد اإللكترون أكبر ما ٌمكن )األوربٌتال(. (7)

 . الحصول على أعداد الكم (3)

  .وربٌتالاألهو النموذج المقبول لوصؾ  السحابة اإللكترونٌة  

 

 

 

 

 

 

================================================== 

 

 :  العبارات االتٌة  السؤال األول : اكتب المصطلق العلمى الدال على
 المفتاح الذى حل لؽز تركٌب الذرة . .0
 ضوء عند فحصب بالمطٌاؾ نجده مكون من عدد محدود من الخطوط الملونة . .7
 كل عنصر  .صفة اساسٌة و ممٌزة ل .3
 فشر الطٌؾ الخطى لذرة الهٌدروجٌن تفسٌرا صحٌحا . .4
 مقدار الطاقة المكتسبة او المنطلقة عندما ٌنتقل اإللكترون من مستوى الى اخر  . .5
 ٌساوى عدد صحٌق و ال ٌساوى كسرا و ٌجمع  . .6
 ى .ذرة اكتسبت كما من الطاقة ٌكفى لنقل اإللكترون من مستوى طاقة اقل الى مستوى طاقة اعل .2
 اول من ادخل فكرة الكم فى تحدٌد طاقة المستوٌات .  .2
 اإللكترون جسٌم مادى لب خواص موجٌة . .9
ٌستحٌل عملٌاً تحدٌد مكان وسرعة اإللكترون معا فى وقت واحد و بدقة و لكن التحدي بلؽة اإلحتمال هو األقرب  .01

 الى الصواب .
 مسار دائرى وهمى تدور فٌب اإللكترونات حول النواة  . .00
 طقة من الفراغ المحٌط بالنواة التى ٌحتمل وجود اإللكترون فٌها فى كل اإلتجاهات و األبعاد  .من .07
 مناط  ٌزٌد فٌها احتمال وجود اإللكترون  فٌها  . .03
 
 السؤال الثانى : علل لما ٌأتى   :  
 الطٌؾ الخطى صفة اساسٌة و ممٌزة لكل عنصر . .0
 ٌسمى الطٌؾ الخطى  بهذا اإلسم  . .7
 ذج الذرى لبور  .قصور النمو .3
 الكم البلزم لنقل اإللكترون بٌن مستوٌات الطاقة ؼٌر متساوى و ٌقل كلما ابتعدنا عن النواة  . .4
 ٌستحٌل عملٌا تحدٌد مكان و سرعة اإللكترون معا فى وقت واحد و بدقة . .5
 اإللكترون لب طبٌعة مزدوجة . .6

 هو  منطقة داخل السحابة االلكترونٌة ٌزٌد احتمال تواجد اإللكترون فىها  
 

 ة ٌحتمل تواجد االلكترون  فٌها من كل االتجاهات واالبعاد.هً منطقة من الفراغ المحٌط بالنوا
 



 

 

 كبٌر معلمً الكٌمٌاء / محافظة الفٌوم اعداد األستاذ / إبراهٌم حمدي

13 

 
 السؤال الثالي  : اكتب نبذة مختصرة عن    :  
 ول على طٌؾ اإلنبعاي  .طرٌقة الحص  .0

  ممٌزات نموذج بور . .7
 قصور نموذج بور  . .3
 اسس النظرٌة الذرٌة الحدٌثة . .4
 الطبٌعة المزدوجة لئللكترون   . .5
 مبدء عدم التاكد لهاٌزنبرج . .6
 نتائج حل المعادلة الموجٌة لشرودنجر  . .2

 
 :   السؤال الرابع  : اكتب دور العلماء األتى اسماؤهم فى علم الكٌمٌاء     
 العالم بور    .   .0
 هاٌزنبرج . .7
 شرودنجر    . .3
 
 السؤال الخامس   : ما المقصود بكل من       :  

 الطٌؾ الخطى . .0
 الكم او الكوانتم . .7
 الذرة المثارة  . .3
 الطبٌعة المزدوجة لبللكترون  . .4
 مبدء عدم التاكد . .5
 السحابة اإللكترونٌة  . .6
 األوربٌتال  . .2
 المدار  . .2

 
 : قارن بٌن كل من  : السؤال السادس  

 ممٌزات و قصور  نموذج بور  . .0
 الحالة المستقرة و الحالة المثارة  . .7
 المدار و األوربٌتال . .3

 
 السؤال السابع : اذكر اسم العالم الذى :   

 وضع مبدأ عدم التأكد .0
 اثبت ان لبللكترون لب طبٌعة مزدوجة .7
 استخدام الطٌؾ الذرى للتوصل الى تركٌب الذرة .3
 ٌة الموجٌة  المٌكانٌكٌة للذرة التى تصؾ الحركة الموجٌة لبللكترون وتحدد اشكال وطاقتها  .وضع النظر .4
 اكتشؾ مستوٌات الطاقة الرئٌسٌة . .5

 
 السؤال الثامن :اختر االجابة الصحٌحة 

 ……إذا انتقل إلكترون من مستوى قرٌب من النواة إلى مستوى بعٌد فإنب    -0
 )ب( ٌكتسب كماً من الطاقة.    .)أ( ٌفقد كماً من الطاقة         

  )د( ال ٌفقد جزء من طاقتب.   )ج( ٌنبعي منب إشعاع ضوئى.        

     “ …بور”من أهم التعدٌبلت فى نموذج ذرة    -7
 )ب( مبدأ عدم التأكد.                                     )أ( الطبٌعة المزدوجة لئللكترون.        

 )د( جمٌع ما سب  ادلة المناسبة التى تصؾ الحركة الموجٌة لئللكترون.     )ج( إٌجاد المع       
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 هى أعداد تحدد األوربٌتاالت وطاقتها و اشكالها و اتجاهتها فى الفراغ بالنسبة لمحاور الذرة .

 

  (n)عدد الكم الرئٌسى  (0)

 (l)عدد الكم الثانوى  (7)

  (ml)عدد الكم المؽناطٌسى  (3)

 (ms)عدد الكم المؽزلى  (4)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 أول من استخدمب  بور فى تفسٌر طٌؾ ذرة الهٌدروجٌن .  

 

 ٌحدد رتبة ) عدد ( مستوٌات الطاقة الرئٌسٌة . .0
 ل مستوى طاقة رئٌسى وهو ٌساوى ٌحدد عدد اإللكترونات التى ٌتشبع بها ك  .7

 .  22nضعؾ مربع رقم المستوى        و هو                         

 

 و ال ٌأخذ قٌمة الصفر أو قٌم ؼٌر صحٌحة.……( ، 4، 3، 7، 0عدد صحٌق وٌأخذ القٌم)  .0
 سووبع ground state عوودد مسووتوٌات الطاقووة فووى أثقوول الووذرات المعروفووة وهووى فووى الحالووة المسووتقرة  .7

 -مستوٌات وهى:

K L M N O P Q 

1 2 3 4 5 6 7 

 المستوى األساسى
 2n)2(عدد اإللكترونات التى ٌتشبع بها  (n)الرقم 

K 0 7  ×0 7  =7 

L 7 7  ×7 7  =2 

M 3 7  ×3 7  =02 

N 4 7  ×4 7  =37 
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  قة رئٌسى.هو عدد ٌحدد عدد المستوٌات الفرعٌة ) تحت المستوى ( فى كل مستوى طا 
 

 

 . (f, d, p, s)المستوٌات الفرعٌة تأخذ الرموز  .0
 كل مستوى طاقة رئٌسى ٌتكون من عدد من المستوٌات الفرعٌة ٌساوى رقمب . .7
   n-1 :  0 قٌم عدد الكم الثانوي تأخذ القٌم من  .3

 

 "  n+lطاقة المستوى الفرعً تتحدد من العبلقة  "   .4

 توٌات الفرعٌةعدد المس (n)الرقم  المستوى األساسى

K 0 1s 

L 7 2s, 2p 

M 3 3s, 3p, 3d 

N 4 4s, 4p, 4d, 4f 

 المستوٌات الفرعٌة لنفس المستوى الرئٌسى مختلفة فى الشكل  و متقاربة  فى الطاقة  .5
     (f  > d > p > s)حٌي نجد أن     

  (4s > 3s > 2s > 1s)تختلؾ طاقة المستوٌات الفرعٌة و احجامها تبعاً لبعدها عن النواة  .6
 .فً دراستنا  مستوٌات فى أى مستوى طاقة رئٌسى  4ال ٌزٌد عدد المستوٌات الفرعٌة عن  .2

 

 

 ." مشعة"  إلكترون تصبق الذرة ؼٌر مستقرة 37إذا زاد بمستوى طاقة عن  عدد اإللكتروناتألن ج : 

 علل لما ٌأتى

 ؟؟. الرابع األعلى من على المستوٌات  2n2قة ال تنطب  العبل 

  

توصل الٌب سمرفٌلد بإستخدام مطٌاؾ لب قدره كبٌرة على التحلٌل فتبٌن ان الخط الطٌفى الواحد ٌتكون من 

 عدة خطوط طٌفٌة دقٌقة  اسماها  ) تحت مستوٌات (  أو " مستوٌات الطاقة الفرعٌة " .
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 األوربٌتاالت فى كل مستوى فرعى و اتجاهاتها الفراؼٌة .هو عدد فردى ٌحدد عدد 

   عدد األوربٌتاالت فى اى مستوى رئٌسى ٌتعٌن من العبلقةn2 

 إلكترون . 7توى فرعى ألكثر من ال ٌتسع أى أوربٌتال فى أى مس 
 
 

 

 

 

  [s]  أوربٌتال واحد كروى متماثل حول النواة .ٌتكون من 
 

 

 

               1s                                    2s                                             3s 

 [p]  ٌتكون ثبلثة أوربٌتاالت متعامدة[px, py, pz] و كل أوربٌتال منها على شكل كمثرتٌن متقابلتٌن عند.
 .الرأس فى نقطة تنعدم فٌها الكثافة اإللكترونٌة

 

 

 

 

 

 . أوربٌتاالت المستوى الفرعى الواحد متساوٌة فى الطاقة و متشابهة فى الشكل 

 كم المؽناطٌسً لبللكترونات فً االوربٌتاالت بٌن تتراوح قٌم عدد ال  (-l, ….. ,0,…, + l ) 
 

 

 

 

 

 S p d f المستوى الفرعى

 2 5 3 0 عدد األوربٌتاالت

 04 01 6 7 عدد اإللكترونات

x 

y 

z 

x 

y 

z 

x 

y 

z 

x 

y 

z 

x 

y 
z 

 
 

x 

y 
z 

x 

y 
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 عدد ٌحدد نوعٌة حركة اإللكترون المؽزلٌة فى 

 (.( أو عكسها )  األوربٌتال فى اتجاه عقارب الساعة )

 

  7ال ٌتسع أى أوربٌتال ألكثر من [ إلكترون.] 

 حركة حول النواة ]دورانٌة[{ –]مؽزلٌة[  لكل إلكترون حركتان }حركة حول محوره 

 علوول "  نتٌجووة لوودوران اإللكتوورون حووول محوووره فٌتكووون لووب مجووال ال ٌتنووافر إلكترونووى األوربٌتووال الواحوود "
[ وبووذله تقوول قوووى التنووافر بووٌن مؽناطٌسووى فووى اتجوواه عكووس اتجوواه المجووال المؽناطٌسووى لئللكتوورون الثووانى ]

 اإللكترونٌٌن.
 

  المستوى األساسى و المستوٌات الفرعٌة و عدد األوربٌتاالت ؟؟.العبلقة بٌن رقم 

المستوى 

 الرئٌسى

رقم المستوى 

(n) 

عدد المستوٌات الفرعٌة 

n = l 

عدد األوربٌتاالت 

n2 = ml 

عدد اإللكترونات 

2n2 

K 0 1s 0 7 

L 7 2s, 2p 4 2 

M 3 3s, 3p, 3d 9 02 

N 4 4s, 4p, 4d, 4f 06 37 

 جداول توضٌحٌة

 :جدول األول : توضٌق أعداد الكم األربعة ورمزها وقٌمتها وأهمٌتهاال
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  الجدول الثانً : ٌوضق أعداد الكم األربعة للثبلثة مستوٌات الرئٌسٌة األولى

 

 علل لما ٌأتى  :

     ٌتشبع المستوى الفرعىp  بستة الكترونات بٌنما ٌتشبع المستوى الفرعىd بعشرة الكترونات ؟ 

أوربٌتاالت و كل  5ٌتكون من   dأوربٌتاالت و المستوى الفرعى  3ٌتكون من  pالمستوى الفرعى ج : ألن   

 الكترون 7أوربٌتال ٌتشبع بـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بالرؼم من أن إلكترونى األوربٌتال الواحد ٌحمبلن نفس الشحنة السالبة لكنهما ال ٌتنافران ؟ 

ج : نتٌجة لدوران اإللكترون حول محوره فٌتكون لب مجال مؽناطٌسى فى اتجاه عكس اتجاه المجال 

 نافر بٌن اإللكترونٌٌن[ وبذله تقل قوى التالمؽناطٌسى لئللكترون الثانى ]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   مستوى الطاقة الثاليM  الكترون ؟ 02ٌتشبع بـ 

 الكترون . 7أوربٌتاالت و كل اوربٌتال ٌتشبع بـ  9ن ج : ألنب ٌتكون م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1ال ٌوجد مستوى طاقة فرعىP ؟ 

  1S: ألن مستوى الطاقة الرئٌسى األول ٌتكون من مستوى فرعى واحد و هو  ج
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 تماالت اعداد الكم األربعة لئللكترون األخٌر فى ذرات العناصر األتٌة :اكتب اح .5

11Na     ,      9F     ,      5B  ,         28 Ni          ,  26  Fe 

 .      ( n = 3 )الممكنة عندما تكون قٌمة   ( ℓ )ما قٌم  .6
     ( n = 2 )المحتملة اللكترون عدد كمب الرئٌسى    ( mℓ )  ,  ( ℓ )اكتب قٌم  .2

 -اكتب الحرؾ األبجدى لبلختٌار المناسب للعبارات التالٌة:  -:ثامنالسؤال ال

 …[ أقصى عدد لمستوٌات الطاقة فى أثقل الذرات المعروفة وهى فى حالتها المستقرة 0]

  )د( ثمانٌة  )ج( سبعة  )ب( ستة  )أ( خمسة

 …… (3d)[ عدد أوربٌتاالت المستوى الفرعى 7] 

 2)د(    5)ج(    4( )ب   3)أ( 

 …… (4f)عدد أوربٌتاالت المستوى الفرعى [ 3] 

  )د( سبعة  )ج( خمسة  )ب( أربعة  )أ( ثبلثة

 ……ٌتشبع بعدد من اإللكترونات ٌساوى  (M)[ مستوى الطاقة 4] 

 51)د(   37)ج(    2)ب(    02)أ( 

 ……[ العدد الذى ٌحدد مستوٌات الطاقة الرئٌسٌة هو عدد الكم 5] 

  )د( المؽزلى  )ج( الرئٌسى  )ب( الثانوى ( المؽناطٌسى)أ

 ……[ عدد الكم المؽناطٌسى ٌحدد 6] 

  )أ( نوعٌة حركة اإللكترون حول نفسب.

 )ب( عدد إلكترونات المستوى الفرعى.

 )ج( عدد المستوٌات الفرعٌة لكل مستوى رئٌسى.

       )د( عدد األوربٌتاالت لكل مستوى فرعى.

 ……قة الفرعى الذى ٌتكون من ثبلي أوربٌتاالت هو [ مستوى الطا2] 

   f)د(    d)ج(    p)ب(    s)أ( 

 ……ٌتشبع بعدد من اإللكترونات ٌساوى (N)[ مستوى الطاقة 2]

  27)د(   37)ج(   02)ب(    2)أ( 

 ……[  مستوٌات الطاقة الفرعٌة فى أى مستوٌات الطاقة األساسٌة تكون 9] 

 )ب( متقاربة فى الطاقة.    )أ( متباعدة فى الطاقة.

    )د( ] ب،ج [ معاً     )ج( مختلفة الشكل.

 ……ٌساوى  (n)[ عدد أوربٌتاالت مستوى الطاقة الرئٌسى 01] 

  n –2)د(   n2)ج(   2n)ب(    2n2  )أ(
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 " ال ٌتف  الكترونٌن فً ذرة واحدة  فً نفس أعداد الكم األربعة  "  وٌنص على

 :  3Sلمستوى الفرعً مثال : الكترونً ا

 N L ml ms اعداد الكم االربعة

 1/2+ 0 0 3 االلكترون األول

 1/2- 0 0 3 االلكترون الثانً

 

 

  :وٌنص على 

 "البد لئللكترونات أن تمؤل المستوٌات الفرعٌة ذات الطاقة المنخفضة أوالً ثم المستوٌات الفرعٌة ذات الطاقة األعلى." 

 

 

 قبل المستوى الفرعى ٌكون كؤلتى : بالنسبة للرقم اللى 

    اولS      أول                                        0ٌأخذ  رقمP     7ٌأخذ رقم 

    أولd      أول                                         3ٌأخذ رقمf       4ٌأخذ رقم     
 

 
 

 قواعد توزٌع اإللكترونات فى مستوٌات الطاقة
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 وٌات المختلفة:أمثلة على توزٌع اإللكترونات فى المست             

 

 ملحوظة هامة جدا دراستها بالباب الثانً:

(إلكترون ،  9)     ( او 4وكان ٌحتوى على )  dونى للعنصر بالمستوى الفرعى اذا انتهى التوزٌع اإللكتر

مكتمل أو نصؾ    dلٌصبق  الـ  3dالى المستوى الفرعى 4s فبلبد من انتقال إلكترون من المستوى الفرعى 

 مكتمل  مما ٌجعل الذرة أكثر استقرار .

29Cu 1s2 – 2s2 – 2p6 – 3s2 – 3p6 – 4s1 – 3d10 

24Cr 1s2 – 2s2 – 2p6 – 3s2 – 3p6 – 4s1 – 3d5 

 علل لما ٌأتى

  4ٌمؤل المستوى الفرعىs  3باإللكترونات قبل المستوىd   ؟ 

 3dأقل فى الطاقة من المستوى الفرعى   4sألن المستوى الفرعى ج :            

  التوزٌع اإللكترونى للنحاسCu29  3 ,10 ٌنتهى بـd 14s   9,3 و لٌسd 24s    ؟ 

مكتمل و   3dفٌصبق الـ  3dالى المستوى الفرعى   4sج : نتٌجة انتقال واحد الكترون من المستوى الفرعى

 تكون الذرة أكثر استقرارا

 

 

 العنصر
 حسب توزيع اإللكترونات فى المستويات الفرعية

 مبدأ البناء التصاعدى

توزيع اإللكترونات فى المستويات 
 الرئيسية

K L M N O 

1H 1s1 1     

3Li 1s2 – 2s1 2 1    

7N 1s2 – 2s2 – 2p3 2 5    

11Na 1s2 – 2s2 – 2p6 – 3s1 2 8 1   

19K 1s2 – 2s2 – 2p6 – 3s2 – 3p6 – 4s1 2 8 8 1  

20Ca 1s2 – 2s2 – 2p6 – 3s2 – 3p6 – 4s2 2 8 8 2  

21Sc 1s2 – 2s2 – 2p6 – 3s2 – 3p6 – 4s2 – 3d1 2 8 9 2  

26Fe 1s2 – 2s2 – 2p6 – 3s2 – 3p6 – 4s2 – 3d6 2 8 14 2  
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 :وتنص على 

ال ٌحدي ازدواج بٌن الكترونٌن فى مستوى فرعى معٌن اال بعد ان تشؽل اوربٌتاالتب فرادى اوال ألن ذله " 

 " قةافضل لها من حٌي الطا

 أمثلة على التوزٌع اإللكترونى بقاعدة هوند و مبدأ البناء التصاعدى

 2p5 2s2 1s2 9F مبدأ البناء التصاعدى

2pz قاعدة هوند
1 2py

2 2px
2 2s2 1s2 9F 

 2p4 2s2 1s2 8O مبدأ البناء التصاعدى

2pz قاعدة هوند
1 2py

1 2px
2 2s2 1s2 8O 

 2p4 2s2 1s2 7N مبدأ البناء التصاعدى

2pz قاعدة هوند
1 2py

1 2px
1 2s2 1s2 7N 

 

 

 علل لما ٌأتى

 تفضل اإللكترونات ان تشؽل األوربٌتاالت فرادى اوال قبل أن تزدوج  ؟ 

 ج : ألن ذله أفضل لها من حٌي الطاقة ، ألن التنافر بٌن اإللكترونات فى حالة اإلذواج ٌقلل من استقرار الذرة 

------------------------------------------------ 

  ٌفضل اإللكترون ان ٌزدوج مع الكترون أخر فى نفس المستوى الفرعى عن اإلنتقال الى اوربٌتال مستقل

 فى المستوى األعلى 

ج : ألن ذله أفضل لها من حٌي الطاقة ألن الطاقة الناتجة عن التنافر اقل من الطاقة البلزمة لنقل اإللكترون 

 على فى الطاقة .الى المستوى التالى األ

------------------------------------------------ 

 ؼزل اإللكترونات المفردة فى اتجاه واحد  ؟ 

 ج : ألن هذا الوضع ٌعطى اكثر استقرار للذرة

  ----------------------------------------------------- 

 

 هو عدد البروتونات الموجبة فى النواة
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ئٌسووى و عوودد المسووتوٌات الفرعٌووة و عوودد االوربٌتوواالت   س : اكتووب التوزٌووع اإللكترونووى ثووم حوودد عوودد الكووم الر

 26Fe  ,  13Al  ,  9Fللعناصر األتٌة           

 9F 13Al 26Fe 

التوزٌع 

 اإللكترونى

1S2,2S2, 

2P5 

1S2,2S2,2P6, 3S2, 

3P1 

1S2 2S2, 2P6,3S2,3P6, 4S2, 

3d6 

عدد الكم 

 الرئٌسى
7 3 4 

عدد 

المستوٌات 

 الفرعٌة

3 5 2 

عدد 

 وربٌتاالتاأل
5 9 05 

 

المستقرة و ( فى الحالة  - F + ,  F  , F، أكتب التوزٌع اإللكترونى لكل من  )  9س : العدد الذرى للفلور = 

 ما هى التركٌبات اإللكترونٌة فى الؽبلؾ الخارجى " ؼبلؾ التكافؤ ".

 الحل :

 التركٌب اإللكترونى فى حالة اإلستقرار:

 9F        1S2,2S2, 2P5  

9F+       1S2,2S2, 2P4 

9F -       1S2,2S2, 2P6 

 التركٌب اإللكترونى فى الؽبلؾ الخارجى هو :

  9F        2S2, 2P5 

9F+       2S2, 2P4 

9F-        2S2, 2P6 
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 كتابة التوزٌع اإللكترونى مختصرا بداللة الؽاز  النبٌل "الخامل " كؤلتى :

 

86Rn : 7s 54Xe : 6s 36Kr : 5s 18Ar : 4s 10Ne : 3s 2He : 2s 

 

 التوزٌع بالؽاز الخامل التوزٌع بمبدأ البناء التصاعدى

 التوزٌع اإللكترونً العنصر التوزٌع اإللكترونً العنصر

 17Cl (10Ne) 3S2 3P5الكلور  17Cl 1S2 2S2 2P6 3S2 3P5الكلور 

الكالسٌوم 

20Ca 

1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2  20الكالسٌومCa (18Ar) 4S2 

 33As 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6الزرنٌخ 

4S23d104P3 

 33As (18Ar) 4S23d104Pالزرنٌخ 
3 

 األنتٌمون 

51Sb 

1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3d10 

4P6 5S2 4d105P3
 

 51Sb (36Kr) 5S2 األنتٌمون 

4d105P3 

 56Ba 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3d10 البارٌوم

4P6 5S2 4d105P66S2 

 56Ba (54Xe) 6S2 البارٌوم

 الفرانسٌوم

87Fr 

1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3d10 

4P6 5S2 

4d105P66S24f145d106P67S1 

 87Fr (86Rn) 7S1 الفرانسٌوم

 سؤال هام جدا :

 أكتب أعداد الكم االربعة  و الطاقة لئللكترون األخٌر لكل مما ٌأتً : 

   26Feذرة الحدٌد  -0
  IIأٌون النٌكل  -7
         33عنصر عدد الذري  -3
 الحل :
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 :  على الدال العلمى المصطلق اكتب : األول السؤال  

 
البد لئللكترونات ان تشؽل المستوٌات الفرعٌة ذات الطاقة المنخفضة اوال ثم المستوٌات ذات الطاقة  .0

 األعلى .
ألن ذله افضل  ال ٌحدي اذدواج بٌن الكترونٌن فى مستوى فرعى معٌن اال بعد ان تشؽل اوربٌتاالتب فرادى اوال .7

 لها من حٌي الطاقة .
 عدد البروتونات الموجبة فى النواة . .3
 ال ٌتف  الكترونٌن فى ذرة واحدة فى نفس اعداد الكم األربعة  . .4

 :   ٌاتى لما علل : الثانى السؤال  

 
 عن باقى العناصر   . Cr 24و الكروم       30Cuٌشذ التوزٌع اإللكترونى للنحاس  .0

 ان تشؽل األوربٌتاالت فرادى اوال  قبل ان تزدوج . تفصل اإللكترونات .7
ٌفضل اإللكترون ان  ٌزدوج مع الكترون اخر  فى نفس المستوى الفرعى  على ان ٌنتقل الى اوربٌتال مستقل  .3

 فى المستوى األعلى  

 :    عن مختصرة نبذة اكتب :  الثالي السؤال  

 قاعدة هوند . .0
 مبدء باولى لئلستبعاد . .7
 التصاعدى . مبدء البناء .3

 :      الكٌمٌاء علم فى اسماؤهم األتى العلماء دور اكتب :  الرابع السؤال  

 هوند .      .0
 باولى     .      .7
 

 :       من بكل المقصود ما :   الخامس السؤال  

 مبدء البناء التصاعدى . .0
 مبدء باولى لئلستبعاد . .7
 قاعدة هوند  . .3

 :        حةالصحٌ اإلجابة اختر السادس: السؤال  

 العدد الكلى لؤلوربٌتاالت المملؤة تماما فى ذرة النٌتروجٌن فى الحالة المستقرة هو ...... .0
(  1  - 2   -  3   -  5   ) 

الكترونات تكافؤ ، فأن التركٌب اإللكترونى الذى ٌمثل مستوى الطاقة   2ذرة فى الحالة المستقرة و بها  .7
 ذة الذرة فى الحالة المستقرة هو   ...................الرئٌسى الخارجى ) األكثر بعدا ( له

A. 3s1 , 3p6   
B. 3s2  , 3p5  
C. 3s1  , 3p4  , 3d2  
D. 3s2  , 3p4  ,  3d1  
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 هو  7Nطبقاً لقاعدة هوند ٌكون توزٌع اإللكترونات فى المستوى األخٌر لذرة النٌتروجٌن  -3
 )ج(        )ب(            )أ(             

 

 

 

 :  من كل بٌن قارن السابع: لالسؤا  

 مبدء البناء التصاعدى و قاعدة هوند  . .7
 

 :   األتٌة األسئلة عن اجب : الثامن السؤال  

فى  14Siالسٌلكون هو ثانى العناصر وفرة فى القشرة األرضٌة ، اكتب التركٌب اإللكترونى للسٌلكون  .2

 .الحالة المستقرة  
لماذا ال   4s1 , 3d5لذرة  الكروم  و هو فى الحالة المستقرة هو التركٌب اإللكترونى للؽبلؾ الخارجى  ل .9

 ؟      4s2 , 3d4ٌكون 

Cl+  ,  Cl , Cl. اكتب التوزٌع اإللكترونى لكل من     17العدد الذرى للكلور  .01
-

فى الحالة المستقرة . ما  

 .  هى التركٌبات اإللكترونٌة للؽبلؾ الخارجى ) ؼبلؾ التكافؤ (  فى كل و احد منهم
 اكتب احتماالت اعداد الكم األربعة لئللكترون األخٌر فى ذرات العناصر األتٌة : .00

11Na     ,      9F     ,      5B  ,         28 Ni          ,  26  Fe 

 اكتب التوزٌع اإللكترونى للذرات التالٌة تبعاً لمبدا البناء التصاعدى : .07
 35Br 

 30Zn 

 20Ca  

 11Na  

 10Ne  

 26Fe 

 هو  O 8بقاً لقاعدة هوند ٌكون توزٌع اإللكترونات فى المستوى األخٌر لذرة النٌتروجٌن [ ط07]

 )ج(        )ب(            )أ(             

 

 

 

   

 

 

 

 

  px py pz 

 2p    

2s     

 

  px py pz 

 2p    

2s     
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 2p    

2s     
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 2p    

2s     
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 2p    
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2s     
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 اختر االجابة الصحٌحة :  
 ( ٌساوى .........  nعدد اوربٌتاالت مستوى الطاقة الرئٌسى  )  (0)

 2n2   -د           n2  -ج           2n  -ب            n  -أ

 أكد العالم ............ أنب ٌستحٌل عملٌا تعٌٌن مكان وسرعة األلكترون معا .  (7)
 هاٌزنبرج -د    دى براولى  -بور           ج -ب شرودنجر  -أ

 لٌس من الممكن تواجد أحد المستوٌات الفرعٌة اآلتٌة فً أي ذرة ما .........  (3)
 4f-د           2d -ج           2P -ب          4S -أ

 --------------تختلؾ عن بعضها فى      1S  , 2Sمستوٌات الطاقة الفرعٌة   (4)
 الحجم والطاقة -الشكل والطاقة         د -الحجم         ج  -الطاقة       ب

 اوربٌتاالت المستوى الفرعى الواحد تكون ........ (5)
 )أ ، ج معا ( -مختلفة فى الشكل   .         د -متساوٌة فى الطاقة          ج -مختلفة فى الطاقة  .         ب -أ

 عند تسخٌن الؽازات او ابخرة المواد تحت ضؽط منخفض الى درجات حرارة عالٌة فانها ..... (6)
 تطل  اشعة الفا -تطل  اشعة جاما      د -تمتص ضوء                ج -تشع ضوء               ب -أ

 …( من العبلقة nدٌد أقصى عدد من اإللكترونات ٌمكن أن ٌتشبع بها مستوى الطاقة الرئٌسى  )ٌمكن تح (2)
 2n + 1]د[              2n2]ج[                  n2]ب[   n - 2]أ[ 

 …مستوى الطاقة الرئٌسى الثالي فى الذرة ٌحتوى على المستوٌات الفرعٌة  (2)
 s, p, d, f]د[         s, p, d]ج[                   s, p]ب[             s]أ[ 

 مرتبة تصاعدٌاً حسب الطاقة.…… مستوٌات الطاقة الفرعٌة  (9)
 3p < 4s < 3d]د[              3p < 3d < 4s]ج[         4p < 3d < 4f]ب[           3p < 4d < 4s]أ[ 

 ( طبقاً لقاعدة هوند. 7Nٌمثل التركٌب اإللكترونى لعنصر النٌتروجٌن )……  (01)

1s2, 2s2, 2p1]ج[         1s2, 2s2, 2p3 ]ب[           5 ,2]أ[ 
x, 2p1

y, 2p1
z      ]1]دs2, 2s1, 

2p4 

 (.........mlٌبٌن عدد الكم المؽناطٌسى )  (00)
 عدد المستوٌات الفرعٌة. -ب                     رقم المستوى الرئٌسى فً الذرة. ( أ)

 عدد األلكترونات فً األوربٌتاالت وإتجاهاتها. -فرعى.            دعدد األوربٌتاالت وأشكالها فً المستوى ال -جـ
 ......... 02عدد المستوٌات الفرعٌة لعنصر عدده الذرى   (07)

 6 -د  5 -جـ  01 -ب 3 -أ
 تساوى ......... 76عدد األوربٌتاالت لعنصر عدده  الذرى   (03)

 2 -د  76 -جـ 03 -ب     05 -أ
 لطاقة الثانى إلى الرابع فإنب ٌكتسب كمٌة من الطاقة مقدارها.........عند أنتقال األلكترون من مستوى ا (04)

 كوانتم. 4 -كوانتم. د 3 -جـ  كوانتم. -ب  كوانتم. 7 -أ
 طاقة األوربٌتاالت تكون متساوٌة فً أحد الحاالت األتٌة.........  (05)

      4d, 3d -ب            أوربٌتاالت المستوى الفرعى الواحد.                 -أ                     
 أوربٌتاالت المستوى الرئٌسى الواحد. -األوربٌتاالت المتساوٌة فً األلكترونات                     د -جـ ـ

 هو ........ 4Sمستوى الطاقة الفرعً األعلى فً الطاقة مباشرة من المستوى  (06)
 3d  -د            3P  -ج         4P-ب       5S-أ

 (ٌساوى        75لكترونات  فً مستوى الطاقة  الرئٌسً االخٌر فى عنصر عدده الذرى ) عدد اال  (02)
 7  -د                2    -ج             0  -ب           5 - أ

 ٌساوى........  09عدد مستوٌات الطاقة الرئٌسٌة فى ذرة عنصر عدده الذرى    (02)
 4 -د            3  -ج               7  -ب            0 –أ 

 مستوٌات الطاقة الفرعٌة فً مستوى الطاقة الرئٌسى تكون.........  (09)
 متفقة فً الطاقة. -د متفقة فً الشكل. -متباعدة فً الطاقة.         جـ -متقاربة فً الطاقة.        ب -أ

 (  8  -  7   -  6   -    5)    تساوي ...............  4Pطاقة المستوى الفرعً   (71)

 

  

 اختبار تقوٌمً على الباب األول  " بنٌة الذرة "



 

 
 31 اعداد : االستاذ : إبراهٌم حمدي

 إبراهٌم حمدي
01002730610 

 شرح واٍؾ  و عرض متمٌز   2018زوٌل فى  كٌمٌاء الصؾ الثانً

 


