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حيمِ منِ الرَّ حْ مِ اللهِ الرَّ بِسْ

يأتي اهتمام المملكة العربية السعودية بتطوير مناهج التعليم وتحديثها في إطار الخطة العامة 
عد. للمملكة، وسعيها إلى مواكبة التطورات العالمية على مختلف الصُّ

ويأتي كتاب الكيمياء للصف الثاني الثانوي - الفصل الدراسي األول في إطار مشروع تطوير 
مناهج الرياضيات والعلوم، الذي يهدف إلى إحداث تطور نوعي في تعليم وتعلم هاتين المادتين، 

يكون للطالب فيها الدور الرئيس والمحوري في عمليتي التعليم والتعلم.

الدوري  والجدول  الذرات،  في  اإللكترونات  هي:  فصول،  أربعة  في  الكتاب  هذا  جاء  وقد 
والتدرج في خواص العناصر، والمركبات األيونية والفلزات، والروابط التساهمية.

توجهات  يعكس  فاعل،  تربوي  وتنظيم  مشوق،  بأسلوب  الكتاب   محتو عرض  جاء  وقد 
والتفسير  التحليل  مهارات  تنمية  على  الطالب  يساعد  بأسلوب  كتب  وقد  وفلسفته.  المنهج 
واالستنتاج والتعبير، وذلك من خالل اهتمامه بالجانب التجريبي. كذلك اشتمل المحتو على 
الفروق  مبدأ  نفسه  الوقت  في  وتراعي  لها،  الطلبة  تنفيذ  بإمكانية  تتسم   ،المستو متنوعة  أنشطة 
طبيعة  تعكس  معبرة  توضيحية  ا  ورسومً وأشكاالً  ا  صورً تضمينه  إلى  باإلضافة  بينهم،  الفردية 

المحتو، مع الحرص على مبدأ التقويم التكويني في فصول الكتاب ودروسه المختلفة.

والعمل،  التفكير  في  العلمية  المنهجية  الطالب  إكساب  أهمية  الكتاب  فلسفة  أكدت  كما 
العلمية  والتجارب  االستهاللية،  التجارب  منها:  ضرورية،  وعملية  عقلية  بمهارات  وتزويده 
الطالب، من  المعرفة مع واقع حياة  إلى حرصها على ربط  العلمي، باإلضافة  األخر، واإلثراء 

خالل ربطها مع الرياضيات، وفروع العلم األخر، والتقنية والمجتمع.

الكتاب األهداف المرجوة منه، وأن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن  واللهَ نسأل أن يحقق 
وتقدمه وازدهاره.
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نجاحك،  بمناسبة  علبة  يف  هديّة  إليك  أُهــدي  إذا 
قمت  ما  فإنّ  فتحها.  دون  اهلدية  تتوقع  أنّ  وحاولت 
تركيب  لتحديد  األوائل  الكيميائيون  به  قام  ما  يشبه  به 

الذرة.


اقرأ تعليامت السالمة يف املخترب.. 1
احصل عىل صندوق مغلف من املعلم.. 2
حاول أن تعرف ما بداخل الصندوق بكل طريقة . 3

ممكنة، دون إزالة الغالف عن الصندوق أو فتحه.
سجل مالحظاتك خالل عملية االستكشاف هذه. . 4


 كيف متكنـت مـن حتديد صفات اجلسـم . 1

املوجود داخل الصندوق، ومنها حجمه وشكله 
ومكوناته؟

 احلواس التي استخدمتها يف مالحظاتك.. 2 
 ملـاذا يصعب حتديد نوع اجلسـم املوجود . 3

داخل الصندوق دون فتحه؟
استقصاءً  م  صمّ الفصل،  هلذا  قراءتك  بعد   
مكونات  دراسة  مع  املرتبطة  الصعوبات  ح  يوضِّ آخر 

الذرة. 

    
 تسـاعدك مطـويـة  اعمـل 

عـىل تلخـيـص القـواعــد 
الثـالث التـي حتـدد ترتيب 

اإللكرتونات يف الذرة. 

عند  ورقــة  اثــنِ   1   
ا، عىل أن تكون  منتصفها طوليًّ
احلافة اخللفية أطول من احلافة 

األمامية cm 2 تقريبًا.

ل  لتشكّ الورقة  اطوِ   2   
ثالثة أجزاء متساوية.

أن  عىل  الورقة  افتح   3   
ثم  السابق،  الوضع  إىل  تعود 
قصّ اجلزء األمامي عند موضع 
الثني لكي حتصل عىل 3 أجزاء.

4 عنون األجزاء   
الثالثة عىل النحو 

اآليت: مبدأ أوفباو، 
مبدأ باويل، قاعدة 

هوند. 
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1-1
ا�هداف

املوجيّة  الطبيعة  بني    
واجلسيمية للضوء.

وتـفـسـر  الكم،  طاقة     
طاقة  تغري  مع  ارتباطها  كيفية 

املادة.
 بني الطيف  

الكهرمغناطييس املستمر 
وطيف االنبعاث الذري. 

مراجعة المفردات
ــة أو  ــع ــو األش  ه
اجلسيامت - ومنها جسيامت ألفا، 
 - جاما  وأشعة  بيتا،  وجسيامت 

املنبعثة عن مادة مشعة. 

المفردات الجديدة
اإلشعاع الكهرمغناطييس

الطول املوجيّ
د الرتدّ

سعة املوجة
الطيف الكهرومغناطييس

الكمّ
ثابت بالنك

التأثري الكهرضوئي
الفوتون

طيف االنبعاث الذري

الضوء وطاقة الكم
Light and Quantized Energy

 الرئيسةالفكرة


ا بتسـخني وجبة طعـام بارد يف امليكروويـف؟ عندما تصل   هل قمت يومً

موجات امليكروويف إىل الطعام تقوم حزمٌ صغريةٌ من الطاقة بتسخينه يف وقت قصري.

الذرة وا�سئلة التي تحتاج إلى إجابات

The Atom and Unanswered Questions

نـة للذرة مـع بداية القرن التاسـع عرش، واصـل العلامء  بعـد اكتشـاف اجلسـيامت الثالثة املكوِّ
جهودهم لفهم تركيب الذرة وتوزيع اإللكرتونات داخلها. 

اقرتح رذرفورد أن شحنة الذرة موجبة، وأنّ كتلتها مرتكزة يف النواة املحاطة بإلكرتونات رسيعة 
احلركة. غري أن هذا النموذج مل يوضح كيفية ترتيب اإللكرتونات يف الفراغ حول النواة، ومل يوضح 
ا سـبب عدم انجذاب اإللكرتونات السالبة الشـحنة إىل النواة املوجبة الشحنة. كام أن هذا  أيضً
ن العلامء من تفسري االختالف والتشابه يف السلوك الكيميائي للعنارص املختلفة. النموذج مل يمكّ

فعىل سبيل املثال، توجد عنارص الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم يف دورات خمتلفة من اجلدول 
الـدوري، ومـع ذلك فخواصهـا الكيميائية متشـاهبة؛ فهي تظهر يف صورة فلـزات يف الطبيعة، 
وتتفاعل ذراهتا بشدة مع املاء مطلقة غاز اهليدروجني. ويتفاعل كل من الصوديوم والبوتاسيوم 

بشدة مع املاء، كام يف الشكل 1-1، حتى أن غاز اهليدروجني قد يشتعل عندئذ أو ينفجر.
يف أوائل القرن التاسع عرش بدأ العلامء كشف لغز السلوك الكيميائي؛ إذ الحظوا انبعاث ضوء 
مرئي من عنارص معينة عند تسخينها بوساطة اللهب. وأظهر حتليل هذا الضوء املنبعث ارتباط 
سـلوك العنـرص الكيميائي بتوزيـع اإللكرتونات يف ذراتـه. ولفهم هذه العالقـة وطبيعة البناء 

الذري، سيكون من املفيد أوالً فهم طبيعة الضوء.

  

 1-1
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The Wave Nature of Light الطبيعة الموجية للضوء
ا من اإلشـعاع الكهرمغناطييس، وهو شـكل من أشـكال الطاقة الذي يسـلك  يُعـدُّ الضـوء املرئـي نوعً
السلوك املوجي يف أثناء انتقاله يف الفضاء. ومن األمثلة األخر لإلشعاع الكهرمغناطييس امليكروويف 
الذي يسـتخدم يف طهو الطعام، واألشـعة السـينية التي يسـتخدمها األطباء لفحص العظام واألسنان، 

واملوجات التي حتمل برامج املذياع والتلفاز إىل املنازل. 
ا لك.   يمكن أن توصف املوجات مجيعهـا بخصائص عدة، قد يكون بعضها مألوفً
ا يف بركة مـاء مثالً تتكون موجات دائرية مركزها احلجر الذي رميته تشـبه تلك التي  فعنـد رميـك حجرً

   .1-2a تظهر يف الشكل
 .1-2b الطول املوجي هو أقرص مسـافة بني قمتني متتاليتني أو قاعني متتاليني، كام هو موضح يف الشـكل
 .(1 nm = 1 ×10-9 m) ويقاس باألمتار أو السنتمرتات أو النانومرتات ،(λ) ويرمز له بالرمز اليوناين ملدا
د عدد املوجات التي تعرب نقطة حمددة خالل ثانية، ويرمز له بالرمز اليوناين v؛ ويقاس الرتدد باهلرتز   الرتدّ
Hz؛ وهو وحدة قياس عاملية تساوي موجة واحدة يف الثانية. ويف احلسابات، يعرب عن الرتدد بوحدة موجة 

لكل ثانية، (1/ s ) (s-1 )، وعندما يعربّ عنه هبذه الطريقة، يتم فهم املقصود باملوجة. فعىل سبيل املثال:
652 s-1 = 652/s 652 = 652 موجه/ ثانية أو Hz 

 1-2b ا أنه يمكنك إحداث موجة مسـتعرضة كتلك التي تظهر يف الشـكل سـعة املوجة تعلمت سـابقً
بتحريك هناية احلبل احلرة إىل أسـفل أو أعىل مسـافة كبرية. وتعرف سعة املوجة بأهنا مقدار ارتفاع القمة 

أو انخفاض القاع عن مستو احلبل األفقي. والطول املوجي والرتدد ال يؤثران يف سعة املوجة. 
تنتقـل املوجـات الكهرمغناطيسـية - ومنها الضـوء املرئي - برسعة ثابتـة m/s  108  × 3.00 يف الفراغ، 

.(v) للضوء يف تردده (λ) وهي تساوي حاصل رضب الطول املوجي ،c ويرمز  لرسعة الضوء بالرمز



c = λ v
c

λ
v
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a

b

  a 1-2
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   1-3 


 

   


     1-4 
 




عىل الرغم من تسـاوي رسعة املوجات الكهرمغناطيسـية مجيعها يف الفراغ إال أنه قد 
يكون للموجات أطوال موجات وترددات خمتلفة. وكام تر من املعادلة يف الصفحة 
ا أحدمها مع اآلخر. ولفهم هذه  السابقة، فإن الطول املوجي والرتدد يتناسبان عكسيًّ
ص املوجتني املرسـومتني يف الشكل 3-1. فعىل الرغم  العالقة عىل نحوٍ أفضل، تفحّ
مـن أن كلتـا املوجتني تنتقالن برسعـة الضوء إالّ أنك تسـتطيع مالحظـة أن املوجة 

احلمراء هلا طول موجة أكرب وتردد أقل من املوجة البنفسجية. 
 حيتوي ضوء الشـمس - وهـو مثال عىل الضوء األبيض- 
 متصـل من أطـوال املوجـات والـرتددات. وعند مـرور الضـوء األبيض  ـدً عـىل مَ
مـن خـالل املنشـور ينفصـل إىل طيـف متصـل مـن األلـوان يشـبه الطيـف املبني يف

الشكل 4-1، وهذه هي ألوان الطيف املرئي، املسمى بالطيف املتصل؛ وذلك ألن كل 
نقطـة فيه تتوافق مع طـول موجة وتردد مميزين. وقد تكون ألـوانُ هذا الطيف مألوفة 
لديـك، فـإذا كنت قد رأيت قـوس املطر من قبل فقـد رأيت األلوان املرئيـة كلها مرة 
واحدة. ويتشـكل قوس املطر عندما تشـتت قطرات املاء الصغـرية املوجودة يف اهلواء 

ضوءَ الشمس األبيض إىل ألوانه؛ إذ يتشكل الطيف يف صورة قوس يف السامء. 
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104

3 × 104

 106 108  1010

3 × 10−2

1012

3 × 10−4

 1014

3 × 10−6

1016

3 × 10−8

 1018

3 × 10−10

1020

3 × 10−12

1022

3 × 10−143

X 

3 × 102











(ν)  






 (λ) 
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4-1، كجـزء بسـيط مـن الطيـف  الشـكل  يظهـر الطيـف املرئـي للضـوء، يف 
الطيـف  ويشـتمل   .1-5 الشـكل  يف  املوضـح  الكامـل،  الكهرومغناطيـيس 
الكهرومغناطييس، عىل أشكال اإلشعاع الكهرومغناطييس كلها، والتي ختتلف يف 
الرتدد، والطول املوجي فقط، ويظهر الشـكل 4-1 اختالف زاوية ميل اإلشـعاع 
باختـالف الطـول املوجـي أثناء مـروره خالل املنشـور، مما ينتج عنه سلسـلة من 
األلـوان (أمحر، برتقايل، أصفر، أخرض، أزرق، نييل وبنفسـجي). كام نالحظ عند 
دراسـة طاقة اإلشـعاع املبينة يف الشـكل 5-1، أن الطاقة تزداد كلام ازداد الرتدد. 
وبناءً عىل ذلك، يُظهر الشـكل 3-1 أن تردد الضوء البنفسـجي أكرب. وعليه، فإن 

ا العالقة بني الرتدد والطاقة.  طاقته أكرب، من الضوء األمحر. وستدرس الحقً
يمكنك اسـتخدام املعادلة c = λ v حلسـاب الطول املوجي أو الرتدد ألي موجة؛ 
وذلك ألن املوجات الكهرومغناطيسية كلها تنتقل بالرسعة نفسها يف وسط معني.

العالقة بني طاقة اإلشعاع الكهرومغناطييس وتردده.
 تتعرض أجسامنا لإلشعاع الكهرومغناطييس من مصادر         
متنوعة. فباإلضافة إىل اإلشعاع الصادر من الشمس، ينتج عن النشاطات اإلنسانية 
إشعاعات تشمل موجات الراديو والتليفزيون، وحمطات تقوية اهلاتف، واملصابيح، 
عات اجلسيامت. كام تساهم املصادر الطبيعية  ومعدات األشعة السينية الطبية، ومرسِّ
عىل األرض مثل الربق، والنشاط اإلشعاعي الطبيعي، وحتى وميض الذبابة النارية 
يف ذلك. وتعتمد معرفة الكون عىل اإلشعاع الكهرومغناطييس املنبعث من األجسام 

البعيدة التي تُرصد بأجهزة متخصصة عىل األرض.

مهن في الكيمياء

    

 

    
      
 
       



131313



11

  تستخدم موجات امليكروويف يف طهي الطعام، ونقل املعلومات. فام الطول 
املوجي ملوجات امليكروويف التي ترددها Hz 9 10 × 3.44؟

1 تحليل المسألة

ا أن موجات امليكروويف هي جزء من الطيف الكهرمغناطييس الذي يرتبط كل  تردد موجة امليكروويف معطى. وتعرف أيضً
من رسعته وتردده وطول موجته مع املعادلة c = λ v؛ حيث قيمة c معروفة وثابتة. لذا قم أوالً بحل املعادلة للحصول عىل 

الطول املوجي، ثم عوض القيم املعروفة حلسابه.


v = 3.44 × 109 Hz

c = 3.00 × 108 m/s

λ =? m 

2 حساب المطلوب 

.(λ) حل املعادلة التي تربط بني الرسعة والرتدد والطول املوجي للموجة الكهرمغناطيسية للحصول عىل الطول املوجي


λ

v3.44× 109Hzc3.00× 108ms



c = λ v
λ = c/v

λ =   3.00 × 108 m/s
  ____________ 

3.44 × 109 Hz
  

s-1 1 أو/s الحظ أن اهلرتز يساوي
λ =   3.00 × 108 m/s

  ____________ 
3.44 × 109 s-1  

λ = 8.72 × 10-2 m
3 تقويم ا�جابة 

أرقام  بثالثة  عنها  معرب  املسألة  يف  املعروفتني  القيمتني  وكلتا   .(m) املوجي  للطول  صحيحة  بوحدات  عنها  معرب  اإلجابة 
معنوية، لذا، جيب أن حتتوي اإلجابة عىل ثالثة أرقام معنوية، وهي كذلك. وقيمة الطول املوجي ضمن نطاق الطول املوجي 

للميكروويف املبني يف الشكل 1-5.


حتصل األجسام عىل ألواهنا من خالل عكسها أطواالً موجية معينة عندما يصطدم هبا اللون األبيض. فإذا كان الطول . 1
املوجي للضوء املنعكس من ورقة خرضاء يساوي m 7-10× 4.90. فام تردد موجة هذا الضوء؟ 

يمكن لألشعة السينية أن خترتق أنسجة اجلسم وتستعمل عىل نطاق واسع لتشخيص اضطرابات أجهزة اجلسم الداخلية . 2
ومعاجلتها. ما تردد أشعة سينية طوهلا املوجي m 10-10× 1.15؟ 

بعد حتليل دقيق، وجد أن تردد موجة كهرمغناطيسية يساوي Hz 102× 7.8 . ما رسعة هذه املوجة؟. 3
حتدٍّ تذيع حمطة راديو FM برتدد مقداره MHz 94.7 ، يف حني تذيع حمطة AM برتدد مقداره  KHz 820. ما الطول . 4

املوجي لكل من املحطتني؟ أي الرسمني أدناه يعود إىل حمطة FM، وأهيا يعود إىل حمطة AM؟ 
ab  
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The Particle Nature of Light الطبيعة المادية للضوء
عـىل الرغم من أن اعتبـار الضوء موجة يفرس الكثري من سـلوكه إال أن هذه احلقيقة قد 
فشـلت يف تفسـري الكثري من صفـات الضوء التي تبـني أنه مادة؛ إذ مل يسـتطع النموذج 
املوجي للضوء تفسري ملاذا تطلق األجسام الساخنة فقط ترددات حمددة من الضوء عند 
درجـات حرارة معينـة، أو ملاذا تطلق بعـض الفلزات إلكرتونات عندما يسـقط عليها 
ضوء ذو تردد معني. لذا أدرك العلامء احلاجة إىل بناء نموذج جديد، أو مراجعة النموذج 

املوجي للضوء ملعاجلة هذه الظواهر.
ا عند تسـخينها، انظر الشكل 6-1 الذي يوضح هذه   تشـع األجسام ضوءً
الظاهـرة؛ إذ تبـدو قطعة احلديد رماديـة داكنة عند درجة حـرارة الغرفة، ولكنها تتوهج 
باللـون األمحر عند تسـخينها بصورة كافية، ثم تتحول إىل اللـون الربتقايل، ثم إىل اللون 
األزرق إذا سـخنت أكثر. وسـوف تتعلم أنَّ درجة حرارة اجلسـم مقيـاس لطاقة حركة 
اجلسيامت املكونة له. فكلام سخن احلديد أصبحت طاقته أكرب، ويبعث ألوانًا خمتلفة من 

الضوء ذات ترددات وأطوال موجية مميزة هلا. 
مل يستطع النموذج املوجي تفسري انبعاث هذه األطوال املوجية املختلفة. ويف عام 1900م 
بدأ الفيزيائي األملاين ماكس بالنك (1858 – 1947م) البحث عن هذه الظاهرة عندما 
كان يدرس الضوء املنبعث من األجسـام السـاخنة. وقادته هذه الدراسـة إىل اسـتنتاج 
مدهـش وهـو: أنه يمكـن للامدة أن تكتسـب أو خترس طاقة عىل دفعـات بكمية صغرية 
حمددة تُسمى الكم. والكم هو أقل كمية من الطاقة يمكن أن تكتسبها الذرة أو تفقدها.

ا لدرجة حرارهتا؟ ملاذا يتغري لون األجسام الساخنة تبعً 
بعث يف كميات  تص الطاقة أو تُ أدت اخلربة السابقة بالعلامء إىل االعتقاد أنه يمكن أن متُ
ر يف عملية تسخني  متغرية وباستمرار دون حد أدنى هلذه الكمية. فعىل سبيل املثال، فكِّ
كوب من املاء داخل فرن امليكروويف، فقد يبدو لك أنك تستطيع إضافة أي كمية من 
الطاقة احلرارية إىل املاء عن طريق التحكم يف القوة والفرتة الزمنية للفرن. واحلقيقة 
ا من  أن درجة احلرارة تزداد بكميات صغرية متواصلة عندما متتص جزيئاهتا كامًّ حمددً
يف  الزيادة  تبدو  لذا  ببطء  ا  تدرجييًّ حتدث  احلرارة  درجة  ازدياد  عملية  وألن  الطاقة. 

درجة احلرارة وكأهنا مستمرة بدالً من حدوثها عىل دفعات صغرية.

 1-6





 




الظاهـرة حقيقـة أو حـدث قابـل 
للمالحظة. 

خالل العواصـف املطــرية، متــر 
مـن  الكهربائيـة  التيـارات  عـادة 
السـامء إىل األرض – وهذه ظاهرة 

تُدعى الربق.
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ة، ثم أثبـت رياضيًّا وجود عالقة بني  كامّ اقـرتح بالنك أن الطاقة املنبعثة من األجسـام سـاخنة مُ
طاقة الكم وتردد اإلشعاع املنبعث.



E
qua

= hv
E
h

v


ثابت بالنك يساوي J.s 34- 10 × 6.626 حيث J رمز اجلول، وهو وحدة الطاقة العاملية. وتظهر 
 .v املعادلة ازدياد طاقة اإلشعاع بازدياد تردده

ا عىل نظرية بالنك لكل تردد معني، فإن املادة تشع أو متتص طاقة بمضاعفات صحيحة  واعتامدً
لقيم hv، مثل3hv، 2hv، 1hv وما إىل ذلك. وتشبه هذه العملية بناء طفل جلدار من املكعبات 
اخلشبية. إذ يستطيع الطفل أن يزيد أو ينقص من ارتفاع اجلدار، بوضع أو إزالة عدد من املكعبات. 

ويف املقابل متتلك املادة مقادير معينة من طاقة الكم – ال يوجد بينها كميات أخر من الطاقة.

ا عىل تفسـري  ل العلـامء إىل أن النموذج املوجي للضوء مل يكن قادرً  توصّ
الظاهرة املسامة بالتأثري الكهرضوئي. 

ويف التأثـري الكهرضوئي، تنبعـث اإللكرتونات املسـامة الفوتوإلكرتونات من سـطح الفلز 
عندما يسطع ضوء برتدد معـني، أو أعىل منـه، عىل سطح الفلـز، كام يف الشكل 7-1. ويتنبأ 
النموذج املوجي، أنه حتى الضوء املنخفض الطاقة، واملنخفض الرتدد سوف يرتاكم ويوفر الطاقة 
الالزمـة إلطـالق الفوتوإلكرتونات من فلز ما مـع مرور الوقت. ويف احلقيقـة، لن يطلق الفلز 
الفوتوإلكرتونات إذا كان الضوء الساقط عليه ذا تردد أقل من الرتدد الالزم إلطالق الفوتوإلكرتون. 
ا من Hz 1015× 1.14 إطالق الفوتوإلكرتونات  فعىل سبيل املثال، ال يمكن للضوء األقل ترددً
مـن فلـز الفضة مهام كانت شـدته أو زمـن تأثـريه. إال أن الضـوء الباهت الذي تردده يسـاوي

Hz 1015 × 1.14 أو أكرب من ذلك يطلق الفوتوإلكرتونات من فلز الفضة. 

التأثري الكهرضوئي.
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 افرتض ألربت أينشتاين يف عام 1905م لتوضيح التأثري الكهرضوئي 
أن الضـوء لـه طبيعة ثنائية؛ فلحزمة الضـوء خواص موجية، وأخر ماديـة. ويمكن القول إنه 
سـيم ال كتلة له حيمل كـامًّ من الطاقة.  حزمة أشـعة مـن الطاقة تُسـمى الفوتونات. والفوتون جُ

واستكامالً لفكرة بالنك عن طاقة الكم، وجد أينشتاين أن طاقة الفوتون تعتمد عىل تردده.



E فوتون = hv
E
h

v


ا مـن الطاقة يؤدي إىل إطالق الفوتوإلكرتون  ا معينًّ ا أنّ لكل فوتون حدًّ وكـام اقرتح أينشـتاين أيضً
من سطح الفلز. وبناءً عىل ذلك، فإن األعداد الصغرية من الفوتونات التي هلا طاقة أعىل من "احلد 
املعني"، الذي أشار إليه أينشتاين، سوف يتسبب يف التأثري الكهرضوئي وإطالق الفوتو إلكرتون. 

هذا وقد فاز أينشتاين بجائزة نوبل يف الفيزياء عام 1921م لقيامه هبذا البحث.

12

 حيصل كل جسم عىل لونه عن طريق عكس جزء معني من الضوء الساقط عليه. ويعتمد اللون عىل طول 
موجة الفوتونات املنعكسة، ثم عىل طاقتها. ما طاقة فوتون اجلزء البنفسجي لضوء الشمس إذا كان تردده  s-1 1014 × 7.230؟

1 تحليل المسألة


v = 7.230 × 1014 s-1

h = 6.626 × 10-34 J.s

 E
photon

J  ؟ = 

2 حساب المطلوب



h6.626×1034Jsv7.230×1014s1



E
photon

 = hv

E
photon = (6.626 × 10-34 J.s)(7.230 × 1014 s-1)

E
photon 

= 4.791 × 10-19 J

3 تقويم ا�جابة

إن طاقة الفوتون الواحد من الضوء صغرية للغاية كام هو متوقع. ووحدة الطاقة هي اجلول، وهناك أربعة أرقام معنوية. 


احسب طاقة الفوتون الواحد يف كل من اإلشعاعات الكهرمغناطيسية التالية: . 5
.a6.32 × 1020 s-1 .b9.50 ×1013 Hz.c 1.05 × 1016 s-1

ن إىل درجة حرارة K 1500 تقريبًا، يشع . 6 يدخل مركب كلوريد النحاس األحادي يف صناعة األلعاب النارية، فعندما يُسخَّ
لونًا أزرق ذا طول موجي nm 102 × 4.50. ما طاقة فوتون واحد يف هذا الضوء؟ 

 تُستخدم موجات امليكروويف التي طوهلا املوجي m 0.125 لتسخني الطعام. ما طاقة فوتون واحد من إشعاع امليكروويف؟. 7 
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Atomic Emission Spectra طيف االنبعاث الذري
هـل تسـاءلت كيف ينشـأ الضـوء يف مصابيح النيـون املتوهجة؟ هـذه العملية 
ظاهرة أخر ال يمكن تفسـريها بوساطة النموذج املوجي للضوء. ينتج ضوء 
النيـون عند مـرور الكهربـاء يف أنبوب ميلء بغـاز النيون، حيـث متتص ذرات 
النيون الطاقة، وتنتقل إىل حالة عدم االسـتقرار (إثـارة). وحتى تعود إىل حالة 
االستقرار ينبغي أن تبعث الضوء لكي تطلق الطاقة التي امتصتها. وعند مرور 
ضوء النيون من خالل منشـور زجاجي ينتج عن ذلك طيف االنبعاث الذري 

للنيون. 

املوجـات  تـرددات  مـا هـو جمموعـة مـن  لعنـرص  الـذري  االنبعـاث  طيـف 
الكهرمغناطيسـية املنطلقـة من ذرات العنرص. ويتكون طيـف االنبعاث الذري 
للنيون من عدة خطوط منفصلة من األلوان مرتبطة مع ترددات اإلشعاع املنبعثة 
 متصالً من األلوان، كام هو احلال يف الطيف  مـن ذرات النيون، وهو ليس مـدً

املرئي للضوء األبيض. 

كيف ينتج طيف االنبعاث؟ 
ف العنرص أو حتديد ما  لكل عنرص طيف انبعاث ذري فريد ومميز يستخدم لتعرّ
ا من مركب. فعىل سـبيل املثال، عندما يغمس سـلك  إذا كان ذلك العنرص جزءً
بالتـني يف حملـول نرتات االسرتانشـيوم ويعرض عىل هلب بنـزن، تبعث ذرات 
ا. ويمكنك إجـراء اختبار لـون اللهب هذا عىل  االسرتونشـيوم لونًـا أمحر مميـزً

جمموعة من العنارص يف املخترب. 

يوضح الشكل 8-1 التوهج األرجواين - الزهري املميز الناتج عن هتيج ذرات 
اهليدروجني، إضافة إىل اجلزء املرئي من طيف اهليدروجني املسـؤول عن إنتاج 
الوهـج. الحظ اختالف الطبيعة اخلطية لطيف انبعاث اهليدروجني الذري عن 

طبيعة الطيف املستمر.

الـذري مميـز للعنـرص، ويمكـن  طيـف االنبعـاث       
اسـتخدامه لتعـرف ذلـك العنـرص. وإن حقيقـة ظهـور ألـوان معينـة فقـط يف 
طيـف االنبعـاث الـذري للعنـرص يعنـي انبعـاث ترددات حمـددة مـن الضوء. طيـف االنبعـاث الـذري للعنـرص يعنـي انبعـاث ترددات حمـددة مـن الضوء. 
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ـا للمعادلة  hv =فوتـون E  ، لذا تنبعث  وألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً
الفوتوإلكرتونـات ذات الطاقـات املحددة فقـط. ومل يتنـبأ أحد هبـذه احلقائـق من خالل 
قوانني الفيزياء الكالسـيكية، بل توقع العلامء مالحظة انبعاث طيف مسـتمر من األلوان 
عندمـا تفقـد اإللكرتونـات املثارة طاقتهـا. متتص العنارص تـرددات الضوء التـي تطلقها 
ن طيف االمتصاص. وتظهـر الرتددات املمتصـة يف طيف االمتصاص  نفسـها، لذا يتكـوّ
كأهنا خطوط سوداء، كام يف الشكل 9-1. وعند مقارنة اخلطوط السوداء بطيف االنبعاث 

اخلاص بالعنارص يستطيع العلامء أن حيددوا تركيب الطبقات اخلارجية للنجوم.اخلاص بالعنارص يستطيع العلامء أن حيددوا تركيب الطبقات اخلارجية للنجوم.

ـا للمعادلة ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً ـا للمعادلةوألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً وألن هـذه الـرتددات املنبعثـة مرتبطة مع الطاقة وفقً

التقويم 1-1
الخالصة

بالطول  كلها  املوجات  ف  ــرَّ ــعَ تُ  
املوجي، الرتدد، السعة، والرسعة.

تنتقل املوجات الكهـرمغـنـاطـيسية   
مجيعها برسعة الضوء يف الفراغ.

للموجات الكهـرمغناطيـسيـة كلها   
خواص موجية ومادية. 

ت  تبعـث املـادة ومتتص الطاقـة بكامَّ  
حمددة. 

ا.  ا مستمرًّ ينتج الضوء األبيض طيفً  
من  العنرص  انبعاث  طيف  ويتكون 

نة ومنفصلة. سلسلة خطوط ملوَّ

الرئيسةالفكرة قارن بني الطبيعة املوجية والطبيعة املادية للضوء.. 8

صف الظاهرة التي يمكن أن تُفرسَّ بوساطة النموذج املادي للضوء فقط.. 9
قارن بني الطيف املستمر وطيف االنبعاث.. 10
م استعمل نظريات الكم ملعرفة كمية الطاقة التي تكتسبها املادة أو تفقدها.. 11 قوّ
ناقـش الطريقـة التي اسـتخدم فيهـا أينشـتاين مفهـوم الكم عنــد بالنك . 12

لتوضيح التأثري الكهرضوئي.
13 . 22.6 o C 235 مــاء مــن درجــة حـرارة g احســب يتطلـب تســخني

إىل oC 94.4 يف امليكروويـف J 104 × 7.06 مـن الطاقـة، إذا كان تـردد 
ت الالزمة للحصول  امليكروويف يسـاوي s-1 1010× 2.88 فـام عدد الكامَّ

عىل J 1014× 7.06 من الطاقة.
تفسـري الرسـوم العلمية. اسـتعن بالشـكل 5-1 ومـا تعرفه عن اإلشـعاع . 14

الكهرمغناطييس للمقابلة بني القائمتني التاليتني.

a. إشعاع جاما1.أطول طول موجة

b. موجة حتت احلمراء2. أعىل تردد

c. موجات الراديو3. أعىل طاقة
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1-2
ا�هداف 

ــوذج بــور  ــم ــني ن  ب 
امليكانيكـي الكمـي  والنموذج 

للذرة. 
 تأثـري كـلٍّ من الطبيعـة  
ي برويل  املوجية – اجلسيمية لِدِ
يف  هلايزنـربج  الشـك  ومـبـدأ 
النظرة احلالية لإللكرتونات يف 

الذرة.
جمـاالت  بيـن  العالقـة     
الطاقـة الرئيـسـة واملـجـاالت 
الفرعية  واملـجـاالت  الثانويـة 

لذرة اهليدروجني.

مراجعة المفردات
 أصـغــر جـــزء مــن 
العنرص حيتفـظ بجميـع خواصه، 
وتتـكـون مـن اإللكـرتونــــات 

والربوتونــات والنيوترونات. 

المفردات الجديدة
حالة االستقرار 

العدد الكمي
مبدأ الشك هلايزنربج 

النموذج امليكانيكي الكمي للذرة
املجال

العدد الكمي الرئيس
جمال الطاقة الرئيس
جمال الطاقة الثانوي

نظرية الكم والذرة 
Quantum Theory and the Atom

 الرئيسةالفكرة


، هل تستطيع الوقوف بني درجاته بكلتا رجليك؟   تصور أنك ترتقي سلامً
به  تقوم  ما  يشبه  وهذا  اهلواء.  يف  الوقوف  عىل  تقدر  ال  ألنك  ذلك؛  فعل  تستطيع  ال  إنك 

اإللكرتونات يف جماالت الطاقة يف الذرات. 

Bohr's Model of the Atom نموذج بور للذرة
فرسَّ نموذج الطبيعة املوجية - اجلسيمية للضوء العديدَ من الظواهر املتخصصة، ولكن بقي 
العلامء غري قادرين عىل فهم العالقات بني البناء الذري، واإللكرتونات، وطيف االنبعاث 
الذري. تذكر مما سبق أن طيف االنبعاث الذري للهيدروجني منفصل؛ أي يتكون من ترددات 

؟ حمددة من الضوء. ملاذا يكون طيف االنبعاث الذري للعنارص منفصالً وليس متصالً
 استفاد العامل نيلزبور من أفكار العاملني بالنك وأينشتاين، واقرتح 
أن لذرة اهليدروجني جماالت طاقة معينة يسمح لإللكرتنات أن توجد فيها. وتسمى احلالة 
الذرة  تكتسب  عندما  أما  االستقرار  حالة  طاقةٍ  أدنى  يف  فيها  الذرة  إلكرتونات  تكون  التي 

الطاقة فتصبح يف حالة إثارة.
ا بني جماالت الطـاقـة لذرة اهلـيدروجني واإللكـرتون داخـلها. واقرتح أن  ـً كام ربط بــور أيض
اإللكرتون يف ذرة اهليدروجـني يتحرك حـول النـواة يف مـدارات دائرية مسموح هبا فقط. وكلام 
صـغر مدار اإللكرتون قلت طاقة أو قلّ جمال الطاقة. وعىل العكس من ذلك، كلام كرب مدار 
اإللكرتون زادت طاقة الذرة أو زاد جمال الطاقة. وبناءً عىل ذلك، فإن لذرة اهليدروجني حاالت 
إثارة كثرية، رغم أهنا حتتوي عىل إلكرتون واحد. والشكل 10-1 يوضح أفكار العامل بور.
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n = 7

n = 6

n = 5

n = 4

n = 3
n = 1 + n = 2


(Balmer)


(Lyman)


(Paschen)

   11-1 
   
     
   

n2 n  1  

n3

11
nm

n= 10․05291Eاألول
1

n=20․2122Eالثاين
2
 = 4E

1

n =30․4763Eالثالث
3
 = 9E

1

n =40․8464Eالرابع
4
 = 16E

1

n = 51․325Eاخلامس
5
 = 25E

1

n = 61․906Eالسادس
6
= 36E

1

n = 72․597Eالسابع
7
 = 49E

1

ا (n)، أطلق عليه اسم العدد الكمي من أجل استكامل  ا صحيحً خصص بور لكل مدار عددً
حساباته. كام قام بحساب أنصاف أقطار املدارات. وكان نصف قطر املدار األول n=1 مساويًا 
ا nm 0.212، ويلخص اجلدول 1-1  nm 0.0529 ، ونصف قطر املدار الثاين n=2 مساويً

معلومات إضافية وصف هبا العامل بور املدارات املسموح هبا وجماالت الطاقة. 
 اقرتح بور أن ذرة اهليدروجني تكون يف احلالة املستقرة - وتسمى 
ا جمال الطاقة األول - عندما يكون اإللكرتون الوحيد يف جمال الطاقة n=1. وال تشع الذرة  أيضً
الطاقة عند هذه احلالة. وعندما تضاف طاقة من مصدر خارجي إىل الذرة ينتقل اإللكرتون إىل 
جمال طاقة أعىل مثل جمال الطاقة n=2 املوضح يف الشكل 11-1. ومثل هذا االنتقال لإللكرتون 
جيعل الذرة يف حالة اإلثارة. وعندما تكون الذرة يف حالة اإلثارة يمكن أن ينتقل اإللكرتون من 
له طاقة  الذرة فوتونًا  االنتقال، ترسل  الطاقة األقل. ونتيجة هلذا  الطاقة األعىل إىل جمال  جمال 

تساوي الفرق بني طاقة املجالني.
hv = فرق الطاقة = طاقة املجال األعىل - طاقة املجال األدنى = طاقة الفوتون
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يمكن  حيث  السلم.  بدرجات  اهليدروجني  لذرة  الطاقة  جماالت  مقارنة  يمكنك 
ذرة  إلكرتون  حال  وكذلك   .أخر إىل  درجة  من  هيبط  أو  يصعد  أن  للشخص 
اهليدروجني؛ حيث يمكنه االنتقال فقط من جمال مسموح به إىل آخر. ولذا يمكن أن 

تص كميات معينة من الطاقة تساوي فرق الطاقة بني املجالني.  تنبعث أو متُ
عن  بعضها  يبعد  ال  اهليدروجني  ذرة  يف  الطاقة  جماالت  أن   1-12 الشكل  يوضح 
ا  بعض مسافات متساوية، وذلك بخالف درجات السلم. كام يوضح هذا الشكل أيضً
تنقالت اإللكرتون األربعة التي تنتج اخلطوط املرئية يف طيف االنبعاث الذري  لذرة 
 n=2 نتج انتقال اإللكرتون من جماالت الطاقة العليا إىل املجال الثاين اهليدروجني، ويُ
خطوط اهليدروجني املرئية كلها، والتي تشكل سلسلة باملر. وكام قيست طاقة انتقال 
اإللكرتون يف املنطقة غري املرئية، مثل سلسلة ليامن (فوق البنفسجية) التي ينتقل فيها 
عن  تنتج  التي  احلمراء)،  (حتت  باشن  سلسلة  وكذلك   ،n=1 املجال  إىل  اإللكرتون 

 .n =3 انتقال اإللكرتون إىل املجال

ملاذا ينتج عن سلوك اإللكرتون يف الذرة ألوان خمتلفة للضوء؟ 

 فرسّ نموذج بور الطيف املرئي للهيدروجني، إال أنه مل يستطع 
تفسري طيف أي عنرص آخر، كام أنه مل يفرس السلوك الكيميائي للذرات.  وعىل الرغم 
من أن فكرة بور عن ذرة اهليدروجني وضعت األساس للنامذج الذرية الالحقة، إال 
حركة  تُفهم  مل  إذ  أسايس؛  بشكل  بور  نموذج  خطأ  أوضحت  الالحقة  التجارب  أن 
اإللكرتونات يف الذرات بصورة تامة حتى اآلن، وهناك أدلة تؤكد أن اإللكرتونات ال 

تتحرك حول النواة يف مدارات دائرية.

C05-08C-828378-08

1

2

3

4

5
6

∞
n









   1-12 
    
n
  n2   
    n 



222222



النموذج الميكانيكي الكمي للذرة
The Quantum Mechanical Model of the Atom

اقتنع العلامء يف منتصف القرن العرشين أن نموذج بور للذرة غري صحيح، فوضعوا تصورات 
جديدة ومبتكرة تبني كيف تتوزع اإللكرتونات يف الذرات. ففي عام 1924م اقرتح أحد طالب 
الدراسات العليا يف الفيزياء - اسمه لوي دي برويل deBrooglie (1982 -1987 م)- فكرة 

أدت إىل تفسري جماالت الطاقة الثابتة يف نموذج بور. 

  اعتقد دي برويل أن للجسيامت املتحركة خواص املوجات. وقد عرف 
ا بمدارات دائرية أنصاف أقطارها  دي برويل أنه إذا كان لإللكرتون حركة املوجة وكان مقيدً
ثابتة، فإنه يستطيع إشعاع موجات ذات أطوال موجية وترددات وطاقات معينة فقط. وبتطوير 

فكرته اشتق دي برويل املعادلة اآلتية:



λ =   h
 ___ mv  

λ
h




m
v






مختبر حل المشكالت
تفسير الرسوم العلمية

طيف  يتكون         
انبعاث اهليدروجني من ثالث سالسل من اخلطوط. فبعض 
األطوال املوجية فوق بنفسجية (سلسلة ليامن)، وبعضها اآلخر 
حتت محراء (سلسلة باشن)، وتشكل األطوال املوجية املرئية 
سلسلة باملر. يعزو نموذج بور الذري هذه اخلطوط الطيفية إىل 
انتقـال إلكـرتون من جماالت الطـاقة العليا التي تكون فيها
.n = n

f
n = n إىل جماالت الطاقـة املنخفضة التي يكون فيها 

i


توضــح الصورة عـلـى اجلهـة اليرس بعض تنقالت اإللكرتون 
اخلـطـوط    هـذه  وتُسـمى  للهـيدروجني.  باملــر  سلـسـلـة  يف 
،H  δ  (4101 Å) ،H  γ  (4340 Å)، H  β  (4861 Å)،H  α  (6562 Å)
 وكل طول موجة (λ) مرتبط مـع انتقـال إلكـرتون ضمن ذرة 
القيمة: فيها  يمثل  التي  التالية  املعادلة  خالل  من  اهليدروجني 

m-1 107× 1.09678 ثابت ريدبرج.

1/ λ = 1.09678 × 107 (  1 ___ n
f
2   -   1 ___ n

i
2  ) m-1

وحتدث يف سلسلة باملر انتقاالت اإللكرتون من املجاالت 
.n

f
العليا إىل املجال n=2، وهذا يعني أن 2 = 



 الطـول املوجـي النتقـال اإللكـرتون بني . 1
املدارات:

c.n
i
 = 5; n

f
  = 2a. n

i
 =3; n

f
 = 2

d.n
i
 = 6; n

f
 = 2b. n

i
= 4; n

f
 = 2

والتي . 2 باملر،  سلسلة  يف  املوجي  الطول  بني   
ا.  جتريبيًّ املحسوبة  والقيم  السؤال1،  يف  حسبتها 
بعني  األخذ  مع  املوجات  أطــوال  تتوافق  وهل 
ح  االعتبار خطأ التجربة وعدم دقة احلسابات؟ وضّ
 .10-10 m يساوي (Å) إجابتك. واحد إنجسرتوم

الكم . 3 طاقة  لتحديد   E = h c / λ معادلة   
لكل انتقال يف السؤال 1.

4000 5000 6000 7000

λ (Å)

Hδ Hγ Hβ Hα
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وبور   Rutherford رذرفورد  ومنهم   - العلامء  كشف      
ودي برويل - خفـايـا الـذرة بالتـدريج. إال أن االستنتـاج الذي توصـل إليه عـامل 
الفيزيـاء النظـريـة هايزنربج Heisenberg (1901- 1976م) كان له آثاره الكبرية 

يف النامذج الذرية.
التأثري فيه.  أنه من املستحيل أن تأخذ أي قياسات جلسم ما دون  أوضح هايزنربج 
فعىل سبيل املثال، تصور حماولة إجياد موقع بالون متنقل ميلء بغاز اهليليوم يف غرفة 
أنك  إال  تلمسه،  عندما  البالون  موقع  حتدد  أن  تستطيع  يدك  حركت  فإذا  مظلمة، 
مكان  حتدد  أن  ا  أيضً وتستطيع  مكانه.  وتغري  طاقة  إليه  تنقل  البالون  تلمس  عندما 
الضوء  تنعكس فوتونات  الطريقة  بإضاءة مصباح يدوي. وباستخدام هذه  البالون 

دةً مكان البالون. من البالون وتصل إىل عينيك حمدِّ
ا، لذا يكون تأثري الفوتونات املنعكس عنه عىل موقعه  وألن البالون جسم كبري نسبيًّ
ا وغري مالحظ. ولكن تصور حماولة حتديد مكان اإللكرتون باصطدامه  ا جدًّ صغريً
مع فوتون عايل الطاقة. وألن للفوتون طاقة مماثلة لطاقة اإللكرتون نفسه، لذا فإن 
اإللكرتون  وموقع  للفوتون  املوجي  الطول  من  كالًّ  يغري  اجلسمني  بني  التصادم 
ورسعته املتجهة، كام يف الشكل 13-1، أي أنه حيدث تغري ال يمكن جتاهله يف مكان 
اإللكرتون وحركته. لقد أد حتليل هايزنربج ملثل تلك التصادمات بني الفوتونات 
واإللكرتونات إىل استنتاجه التارخيي، وهو "مبدأ هايزنربج للشك" الذي ينص عىل 

أنه من املستحيل معرفة رسعة جسيم ومكانه يف الوقت نفسه بدقة. 

مبدأ هايزنربج للشك.
وعىل الرغم من أن العلامء قد وجدوا مبدأ هايزنربج يف تلك احلقبة صعب القبول، 
دات األساسية ملا يمكن مالحظته؛ فتأثري تصادم الفوتون  إال أنه أثبت أنه يصف املحدِّ
باجلسم الكبري - مثل البالون امليلء باهليليوم - قليل، بحيث إن الشك يف موقعه أصغر 
من أن يقاس. ولكن هذه احلالة ال تشبه إلكرتونًا يتحرك برسعة m/s 106× 6 قرب 
10، وهذا 

-9
m النواة. فعـدم التحـديـد أو الشك يف مكان اإللكرتون هو عىل األقل

أكرب 10 مرات تقريبًا من قطر الذرة. 
ا أنه من املستحيل حتديد مسارات ثابتة لإللكرتونات  ويعني مبدأ هايزنربج للشك أيضً
مثل املدارات الدائرية يف نموذج بور، وأن الكمية الوحيدة التي يمكن معرفتها هي 

املكان الذي حيتمل أن يوجد فيه إلكرتون حول النواة.
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إيروين  النمـساوي  الفـيـزيائي  تابع  1926م  عام  يف     
شـرودنجـر Schrodinger (1887 - 1961م) نظرية املوجة – اجلسيم التي اقرتحها 
دي برويل، واشتق رشودنجر معادلة عىل اعتبار أن إلكرتون ذرة اهليدروجني موجة. وظهر 
ا عىل ذرات العنارص األخر، وهو ما  أن نموذج رشودنجر لذرة اهليدروجني ينطبق جيدً
فشل نموذج بور يف حتقيقه. ويسمى النموذج الذري الذي يعامل اإللكرتونات عىل أهنا 
موجات بالنموذج املوجي امليكانيكي للذرة أو النموذج امليكانيكي الكمي للذرة. وكام 
هو احلال يف نموذج بور، حيدد النموذج امليكانيكي الكمي طاقة اإللكرتون بقيم معينة، إال 

أنه - بخالف نموذج بور - ال حياول وصف مسار اإللكرتون حول النواة. 

بني نموذج بور والنموذج الكمي للذرة.
أعترب كل حل ملعادلة رشودنجر يمثل دالة موجية، ترتبط مع احتامل وجود اإللكرتون 
ر من خالل دراستك للرياضيات أن حادثة  ضمن حجم معني من الفراغ حول النواة. تذكّ

ما ذات احتامل عالٍ تكون أكثر قابلية للحدوث من احلادثة ذات االحتامل املنخفض. 
حول  لإللكرتون  األبعاد  ثالثية  بمنطقة  املوجة  دالة  تتنبـأ     
املجال  يشبه  إلكـرتون.  لوجـود  املحـتمل  املوقـع  يصـف  وهو  املجال،  تُسمى  النواة 
تلك  عند  اإللكرتون  وجود  احتامل  مع  معينة  نقطة  عند  كثافتها  تتناسب  سحابة  الذري 
اإللكرتونية)  (السـحابة  اإللكرتونية  الكثافة  خريطة   1-14a الشكل  ويوضح  النقطة. 
التي تصف اإللكرتون يف جمال الطاقة األدنى، كام أهنا تُعد صورة حلظية حلركة اإللكرتون 
حول النواة، حيث متثل كل نقطة فيها موقع اإللكرتون عند حلظة معينة من الوقت. ومتثل 
ا لوجـود اإللكرتون يف هذا املوقع. إال  الكثـافة العـالية للنقاط قـرب النواة احتامالً كبريً
ا أن يوجد اإللكرتون عىل  أنه - بسبب عدم وجود حدود ثابتة للسحابة - من املمكن أيضً

مسافة أبعد من النواة.

أين توجد اإللكرتونات يف ذرة ما؟

a






b
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مجاالت ذرة الهيدروجين
Hydrogen′s Atomic Orbitals

عدم  عىل  وللتغلب  ودقيق.  ثابت  حجم  للمجال  فليس  واضحة  غري  املجال  حدود  ألن 
ا للمجال حيتوي عىل 90%  التحديد املتأصل يف موقع اإللكرتون يرسم الكيميائيون سطحً
من االحتامل الكيل لوجود اإللكرتون. وهذا يعني أن احتامل وجود اإللكرتون ضمن هذه 
وجود  احتامل  فإن   ،أخر وبعبارة   .0.1 هو  واحتامل وجوده خارجها   ،0.9 هو  احلدود 
اإللكرتون قريبًا من النواة وضمن احلجم املعرف باحلدود أكثر من احتامل وجوده خارج 

ذلك احلجم. والدائرة يف الشكل 14b-1 متثل %90 من جمال اهليدروجني األقل طاقة. 

 تذكر أن نموذج بور قد عنيّ أعداد الكم ملدارات اإللكرتون. وعنيّ 
النموذج الكمي بصورة مشاهبة أربعة أعداد كم للمجاالت الذرية. يعد العدد األول هو 
كلام  إذ  الذرية؛  املجاالت  وطاقة  النسبي  احلجم  إىل  يشري  الذي   ،(n) الرئيس  الكم  عدد 
ا عن النواة، وتزداد  ازدادت قيمة n زاد حجم املجال، لذا يقيض اإللكرتون وقتًا أكرب بعيدً
الطاقة  بمجال  جمال  كل  ويُسمى  للذرة،  الرئيسة  الطاقة  جماالت   n حتدد  لذا  الذرة.  طاقة 
الرئيس. وقد أُعطي جمال الطاقة األدنى للذرة عدد كم رئييس يساوي (1). وعندما حيتل 
تم  وقد  املستقرة.  احلالة  يف  الذرة  تكون   n=1 املجال  الوحيد  اهليدروجني  ذرة  إلكرتون 

ا (n) ترتاوح بني 1 و 7. حتديد 7 جماالت طاقة لذرة اهليدروجني، أُعطيت أعدادً
جماالت ثانوية. ويتألف    حتتوي جماالت الطاقة الرئيسة عىل 
2 من جمالني ثانويني  1 من جمال ثانوي واحد، وجمال الطاقة الرئيس  جمال الطاقة الرئيس 
بني  العالقة  وملعرفة  وهكذا.  ثانوية،  جماالت  ثالثة  من   3 الرئيس  الطاقة  وجمال  للطاقة، 
جماالت الطاقة الرئيسة واملجاالت الثانوية بطريقة أفضل، انظر إىل الشكل 15-1. فكلام 
ارتفعت إىل أعىل حتتوي الصفوف عىل مقاعد أكثر. وكذلك يتزايد عدد املجاالت الثانوية 

.n للطاقة يف جمال الطاقة الرئيس عندما تزداد قيمة

 1-15 
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العالقة بني جماالت الطاقة الرئيسة واملجاالت الثانوية. 
تسمى املجاالت الثانوية s، p، d، f حسب أشكال املجاالت 
أما  تتكون من فصني،  p مجيعها  الشكل، واملجاالت  s مجيعها كروية  الفرعية. فمجاالت 
جماالت d و f فليس هلا الشكل نفسه. وحيتوي كل جمال عىل إلكرتونني كحد أعىل. ويكون 
ا لشكل املجال الفرعي  ا مطابقً شكل املجال الثانوي الوحيد يف جمال الطاقة الرئيس 1 كرويًّ
 .2p و   2s  ،2 الرئيس  الطاقة  الثانويني يف جمال  املجالني  فيه. ويطلق عىل  يوجد  الذي   1s

واملجال الثانوي 2s حيوي املجال الفرعي 2s ذا الشكل الكروي مثل شكل املجال الفرعي 
.1-16a كام يف الشكل ، 1s ولكنه أكرب حجامً

فصـني،  من  منـها  كـل  يتكـون  فرعيـة  جمـاالت  بثالثـة   2p الثانوي  املجـال  مثّـل  ويُ
2p. وتعربِّ األحرف x و y و z عن اجتاهات املجاالت الفرعية p عىل 

x
، 2p

y
، 2p

z
تُسمـى: 

.1-16b كام يف الشكل ،xو ، yو ، z املحاور

 .p و s أشكال املجالني
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x
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حيتوي جمال الطاقة الرئيس الثالث عىل ثالثة جماالت ثانوية هي: 3d، 3p، 3s، حيث حيتوي 
الفرعية   d جماالت  من  أربعة  متساوية،  طاقة  ذات  فرعية  جماالت  مخسة   d ثانوي  جمال  كل 
الفرعي  املجال  أن  إال   ،x ، y ، z املحاور  اجتاهاهتا خمتلفة حول  متشاهبة ولكن  أشكال  هلا 
d له شكل واجتاه خيتلفان عن املجاالت الفرعية األربعة السابقة. وأشكال جماالت 

Z
اخلامس 2

(n=4) عىل  الرابع  الطاقة  16c-1. حيتوي جمال  الشكل  الفرعية واجتاهاهتا موضحة يف   d
جمال ثانوي رابع يُسمى املجال الثانوي 4f، وهو حيتوي 7 جماالت فرعية ذات طاقة متساوية. 

وللمجاالت الفرعية للمجال الثانوي f أشكال معقدة متعددة الفصوص. 
الثانوية  واملجاالت  للهيدروجني،  األربعة  الرئيسة  الطاقة  جماالت   1-2 اجلدول  يلخص 
ثانوي  جمال  كل  يف  الفرعية  املجاالت  عدد  أن  الحظ  معها.  املرتبطة  الفرعية  واملجاالت 
 .n2 يساوي  الرئيس  الطاقة  جمال  يف  الفرعية  للمجاالت  عدد  أكرب  وأن  فردي،  عدد  دائامً 
ا فقط. وتستطيع أن  ا واحدً ويمكن أن يشغل إلكرتون ذرة اهليدروجني يف أي وقت جماالً فرعيًّ
تعدّ املجاالت الفرعية األخر مساحات شاغرة، أيْ متوافرة، يمكن أن يشغلها اإللكرتون 
اهليدروجني يف  ذرة  تكون  عندما  املثال،  فعىل سبيل  انخفضت.  أو  الذرة  ارتفعت طاقة  إذا 
احلالة املستقرة حيتل اإللكرتون املجال الفرعي 1s، فإذا اكتسبت الذرة كمية من الطاقة انتقل 
ا عىل كمية الطاقة  اإللكرتون إىل أحد املجاالت الفرعية الشاغرة. ويمكن لإللكرتون اعتامدً
املجال  يف  الثالثة  الفرعية  املجاالت  أحد  إىل  أو   ،2s الفرعي  املجال  إىل  ينتقل  أن  املكتسبة 

الثانوي 2p، أو إىل أي جمال فرعي شاغر آخر.

12
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التقويم 1-2
الخالصة

عزا نمـوذج بور طيـف انبعاث   
اهلـيـدروجـني إلــى انـتـقــال 
اإللكرتونات من مدارات ذات 
طاقـة عاليـة إىل مـدارات ذات 

طاقة منخفضة.
تربـط معادلـة دي بـرويل طول   
سيم مع كتلته ورسعته  موجة اجلُ

املتجهة وثابت بالنك.
امليكانيكـي  النمـوذج  يفـرتض   
الكمي للذرة أن لإللكـتـرونــات 

خــواص املوجـات.
مناطـق  اإللكرتونـات  تشـغل   
ثالثيـة األبعاد يف الفراغ تُسـمى 

املجاالت الفرعية.

الرئيسةالفكرة فـرسّ ملـاذا حيتوي طيـف االنبعاث الذري عىل تـرددات معينة . 15

للضوء، حسب نموذج بور الذري؟
د املجـاالت الثانويـة املوجـودة يف جماالت الطاقـة الرئيسـة األربعة لذرة . 16 عـدّ

اهليدروجني.
د املجاالت الفرعية يف كل جمال ثانوي s، ويف كل جمال ثانوي p ملجاالت . 17 حدّ

الطاقة الرئيسة األربعة لذرة اهليدروجني. 
ا مبدأ . 18 فـرس ملاذا يكـون موقع اإللكـرتون يف ذرة غـري معلوم بدقة.مسـتخدمً

هايزنـربج للشـك والطبيعـة املوجيـة - اجلسـيمية؟ وكيـف يُعـرف موقـع 
اإللكرتونات يف الذرات؟

احسـب مسـتعينًا باملعلومات يف اجلدول 1-1، كم مرة يسـاوي نصفُ قطر . 19
مدار ذرة اهليدروجني السابع نصفَ قطر مدارها األول، حسب نظرية بور؟

 قارن بني نموذج بور والنموذج امليكانيكي الكمي للذرة.. 20
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1-3
ا�هداف 

 مبـدأ باويل ومبـدأ أوفباو  
التوزيـع  لكتابـة  وقاعـدة هونـد 
طريقـة  باسـتخدام  اإللكـرتوين 
رسـم املربعات، وطريقـة الرتميز 
اإللكـرتوين، وطريقة ترميز الغاز 

النبيل.
بإلكـرتونـات  املقـصـود    
التكافـؤ، وترسـم التمثيـل النقطي 

إللكرتونات التكافؤ يف الذرة. 

مراجعة المفردات
سيم ذو كتلة صغرية   جُ
ا، ســالـب الشـحنـة، يتحـرك  جـدًّ
بســـرعة، مـوجـود يف كل أشـكال 
املـادة، ويتحـرك يف الفـراغ املحيـط 

بنواة الذرة.

المفردات الجديدة
التوزيع اإللكرتوين

مبدأ أوفباو
مبدأ باويل

قاعدة هوند
إلكرتونات التكافؤ

التمثيل النقطي لإللكرتونات

التوزيع ا
لكتروني
Electron Configuration 

   الرئيسةالفكرة

 عندما يصعد الطالب إىل احلافلة جيلس كل منهم يف مقعد وحده حتى 
ل املقاعد كلها، ثم يأيت آخرون فيشاركوهنم اجللوس عليها. وكذلك اإللكرتونات متأل  تُشغَ

جماالت الطاقة بالطريقة نفسها.

التوزيع ا�لكتروني في الحالة المستقرة
Ground -State Electron Configuration

ا أن هذه الذرات  ا صعبًا، وخصوصً يبدو لنا ترتيب إلكرتونات ذرات العنارص الثقيلة أمرً
قد حتتوي عىل أكثر من 100 إلكرتون. فإذا علمنا أن جماالت هذه الذرات تشبه جماالت ذرة 
اهليدروجني فإن ذلك يسمح لنا برتتيب إلكرتونات هذه الذرات باستخدام قواعد قليلة حمددة.
الطاقة  ذات  األنظمة  وألن  اإللكرتوين.  التوزيع  الذرة  يف  اإللكرتونات  ترتيب  يُسمى 
اختاذ  فإن اإللكرتونات متيل إىل  العالية  الطاقة  ا من األنظمة ذات  استقرارً أكثر  املنخفضة 
ترتيب يُعطي الذرة أقل طاقة ممكنة. ويسمى ترتيب اإللكرتونات يف الوضع األقل طاقة 
ا التوزيع اإللكرتوين يف احلالة املستقرة للعنرص. وحتكم املبادئ أو القواعد –  واألكثر ثباتً
ومنها مبدأ أوفباو ومبدأ باويل وقاعدة هوند – كيفية ترتيب اإللكرتونات يف جماالت الذرة. 
فإن  لذا  املجال األقل طاقة.  إلكرتون يشغل  أن كل  أوفباو عىل  مبدأ  ينص    
حتديد التوزيع اإللكرتوين يف احلالة املستقرة يتطلب معرفة ترتيب املجاالت الفرعية وفق 
تزايد طاقاهتا. ويعرف هذا التسلسل برسم أوفباو، وهو موضح يف الشكل 17-1، حيث 

ا. يمثل كل صندوق يف الشكل جماالً فرعيًّ
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املجاالت الفرعية الثالثة يف املجال الثانوي 2p مجيعها متساوية الطاقة.طاقة املجاالت الفرعية يف املجال الثانوي مجيعها متساوية.
يف الذرة املتعددة اإللكرتونات تكون طاقة املجاالت الثانوية 

املختلفة ضمن جمال الطاقة الرئيس الواحد خمتلفة.
طاقة املجاالت الفرعية الثالثة يف املجال الثانوي 2p أعىل من طاقة املجال 

.2s الفرعي
تسلسل زيادة طاقة املجاالت الثانوية ضمن جمال الطاقة الرئيس 

s، p ، d ،f الواحد هو
فإذا كان n =4 فسيكون التسلسل ملجاالت الطاقةالثانوية 

.4s, 4p, 4d, 4f

تستطيع املجاالت الفرعية يف جماالت الطاقة الفرعية ملستو رئيس 
ضمن  الثانوية  الطاقة  جماالت  يف  الذرية  املجاالت  مع  تتداخل  أن 

مستو رئيس آخر.

تكون طاقة املجال الفرعي يف املجال الثانوي 4s أقل من طاقة املجاالت 
 .3d الفرعية اخلمسة يف املجال الثانوي




 "Aufbau أوفباو"
مـن الكـلـمـة األملــانـيـة 
aufbauen، والتي تعني 

هييئ أو يرتب.

المطويات 

هذا  من  معلومات  أضف 
القسم إىل مطويتك.

يصف  أوفباو  مبدأ  أن  من  الرغم  وعىل  أوفباو.  لرسم  خواص  عدة   1-3 اجلدول  يلخص 
التسلسل الذي متتلئ فيه املجاالت الفرعية باإللكرتونات إال أنه من املهم أن نعرف أن الذرات 

بنى إلكرتونًا بعد اآلخر. ال تُ
ولكل  املربعات.  يف  األسهم  باستخدام  املجاالت  يف  اإللكرتونات  متثيل  يمكن    
يف  اإللكرتون  دوران  → → → →

→

→

→ →

→ →

→

→

→

→

→ →

→

→

→

→

→

1. 

4. 

2. 

5. 

3. 

6. 

أعىل  إىل  املتجه  السهم  يمثل  حيث  معه،  مرتبط  دوران  اجتاه  إلكرتون 
ويمثل  املعاكس.  االجتاه  يف  اإللكرتون  دوران   →→→→

→

→

→→

→→

→

→

→

→

→→

→

→

→

→

→

1. 

4. 

2. 

5. 

3. 

6. 

أسفل  إىل  املتجه  السهم  ويمثل  معني،  اجتاه 
ا، كام يمثل املربع الذي حيتوي عىل سهم واحد يتجه إىل أعىل  ا شاغرً → جماالً فرعيًّ → → →

→

→

→ →

→ →

→

→

→

→

→ →

→

→

→

→

→

1. 

4. 

2. 

5. 

3. 

6. 

املربع الفارغ 
ا بإلكرتون واحد، ويمثل املربع الذي حيتوي عىل سهمني أحدمها يتجه إىل أعىل  → جماالً فرعيًّ → → →

→

→

→ →

→ →

→

→

→

→

→ →

→

→

→

→

→

1. 

4. 

2. 

5. 

3. 

ا ممتلئًا.  .6  جماالً فرعيًّ

→ → → →

→

→

→ →

→ →

→

→

→

→

→ →

→

→

→

→

→

1. 

4. 

2. 

5. 

3. 

واآلخر إىل أسفل  .6
عىل أن عدد إلكرتونات املجال الفرعي الواحد ال يزيد عىل إلكرتونني فقط إذا  وينص مبدأ باويل 
 Pauli كـان اإللكرتونان يـدوران يف اجتـاهني متعاكسـني. واقرتح الفيـزيـائي النمسـاوي بـاولـي
مثَّل املجال الفرعي الذي  (1900 –1958 م) هذا املبدأ بعد مالحظة الذرات يف حاالت اإلثارة. ويُ
 . وألن كل جمال فرعي ال يستطيع 

→ → → →

→

→

→ →

→ →

→
→

→

→

→ →

→

→

→

→

→

1. 

4. 

2. 

5. 

3. 

حيتوي عىل زوج من اإللكرتونات ذات الدوران املتعاكس بـ  .6
.2n2 احتواء أكثر من إلكرتونني لذا يساوي احلد األعىل لإللكرتونات يف جمال الطاقة الرئيس

توزيع  يف  كبري  تأثري  هلا  سالبة  بشحنة  املشحونة  اإللكرتونات  تنافر  حقيقة  إن    
أن  عىل   Hund's هوند  قاعدة  وتنص  الطاقة.  متساوية  فرعية  جماالت  يف  اإللكرتونات 
اإللكرتونات املفردة املتشاهبة يف اجتاه الدوران جيب أن تشغل املجاالت الفرعية املتساوية الطاقة، 
قبل أن تشغل اإللكرتونات اإلضافية ذات اجتاه الدوران املعاكس املجاالت نفسها. فعىل سبيل 
أل جماالت 2p الفرعية الثالثة بإلكرتونات منفردة، ثم حتدث عملية االزدواج. ويوضح  املثال، متُ

الشكل اآليت تسلسل دخول ستة إلكرتونات يف جماالت p الفرعية.

→ → → →

→

→

→ →

→ →

→

→

→

→

→ →

→

→

→

→

→

1. 

4. 

2. 

5. 

3. 

6. 

ف كيفية ترتيب اإللكرتونات يف الذرات. نص القوانني الثالثة التي تعرّ
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Electron Arrangement التوزيع ا�لكتروني
مربعات  رسم  اآلتية:  الطرائق   بإحد للذرة  اإللكرتوين  التوزيع  متثل  أن  تستطيع 

املجاالت، أو الرتميز اإللكرتوين، أو ترميز الغاز النبيل.
 يمكـن التعبـري عـن اإللكرتونـات يف املجـاالت الفرعيـة 
ن كل مربع بعـدد الكم الرئيس وجمـال الطاقة الفرعي يف  نوَ عَ بأسـهم يف املربعـات؛ إذ يُ
املجال الثانوي. فعىل سـبيل املثال، جماالت ذرة الكربون يف احلالة املسـتقرة حتتوي عىل 
إلكرتونـني يف املجـال الفرعـي 1s؛ وإلكرتونني يف املجال الفرعـي 2s، وإلكرتونني يف 

جمالني فرعيني من جماالت 2p الفرعية الثالثة، كام هو موضح:

2s

→

→

1s

→

→

2p
→ →

 يعرب الرتميز اإللكرتوين عن جمال الطاقة الرئيس واملجاالت الثانوية 
ـا يمثل عـدد اإللكرتونات يف  املرتبطـة مـع كل املجاالت الفرعية يف الذرة، ويتضمن أسًّ
.1s2 2s2 2p2 املجال. فيكتب التوزيع اإللكرتوين لذرة الكربون يف احلالة املستقرة يف صورة

1s 2s 2p لذرة النيون.
x
 2p

y
 2p

z
ويوضح الشكل 18-1 كيفية تداخل جماالت 

ويبني اجلدول 4-1 رسم مربعات املجاالت والرتميز اإللكرتوين للعنارص يف الدورتني 
األوىل والثانية من اجلدول الدوري للعنارص.

وحتتل إلكرتونات الصوديوم العرشة األوىل املجاالت 1s 2s 2p، ويدخل اإللكرتون 

2px

2s 1s

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

1s  2s  2p



2pz

2py

 1-18
1s2s2p
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ا عىل مبدأ أوفباو. لذا يكون الرتميز اإللكرتوين ورسم  احلادي عرش املجال 3s اعتامدً
مربعات املجاالت للصوديوم عىل النحو اآليت:

2s

→

→

3s

→

1s

→
→

2p

→

→

→

→

→

→

1s22s22p63s1

 طريقـة لتمثيل التوزيـع اإللكرتوين 
للغازات النبيلة املوجودة يف العمود األخري من اجلدول الدوري، وحيتوي مدارها األخري
(مـا عـدا اهليليوم) عـىل ثامنية إلكرتونـات، وهي عادة مسـتقرة. وتسـتخدم األقواس 

املربعة يف ترميز الغاز النبيل.

فعىل سبيل املثال، [He] يمثل التوزيع اإللكرتوين للهيليوم 1s2، و [Ne] يمثل التوزيع 
والصوديوم  للنيون  اإللكرتوين  التوزيع  بني  قارن   .1s2 2s2 2p6 للنيون  اإللكرتوين 
أعاله. والحظ أن التوزيع اإللكرتوين للمجاالت الداخلية للصوديوم مماثل للتوزيع 
اإللكرتوين للنيون. ويمكن أن ختترص التوزيع اإللكرتوين للصوديوم باستخدام ترميز 
التوزيع اإللكرتوين   1-5 اجلدول  3s1 [Ne]. ويوضح  النحو اآليت  النبيل عىل  الغاز 

لعنارص الدورة الثالثة بطريقتي الرتميز اإللكرتوين، وترميز الغاز النبيل.

كيف يُكتب ترميز الغاز النبيل لعنرص ما؟ وما ترميز الغاز 
النبيل للكالسيوم؟
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Na     111الصوديومs2 2s2 2p6 3s1[Ne] 3s1

Mg     121املاغنسيومs2 2s2 2p6 3s2[Ne] 3s2

Al      131األلومنيومs2 2s2 2p6 3s2 3p1[Ne] 3s2 3p1

Si      141السليكونs2 2s2 2p6 3s2 3p2[Ne] 3s2 3p2

p       151الفوسفورs2 2s2 2p6 3s2 3p3[Ne] 3s2 3p3

S         161الكربيتs2 2s2 2p6 3s2 3p4[Ne] 3s2 3p4

Cl         171الكلورs2 2s2 2p6 3s2 3p5[Ne] 3s2 3p5

Ar     181األرجونs2 2s2 2p6 3s2 3p6[Ne] 3s2 3p6 أو [Ar]


  


الدورة

االسـتخدام العلمي: صـفٌّ أفقي من 
العنارص يف اجلدول الدوري احلديث.
هناك سبع دورات يف اجلدول الدوري 

احلديث للعنارص.
االسـتخدام الشـائع: فرتة من الوقت 

حمددة بوساطة ظاهرة متكررة. 
تستغرق دورة األرض حول الشمس 

سنة واحدة.
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األكثر  اإللكرتوين  التوزيع  كتابة  يف  أوفباو  رسم  استخدام  يمكن     
استمرت  إذا  ولكن  بعده.  وما   23 الذري  العدد  ذي  الفاناديوم  من  تبدأ  التي  للعنارص  ا  استقرارً
 [Ar] 4s2 3d4 سيكون  للكروم  اإللكرتوين  التوزيع  فإن  نفسها  بالطريقة  اإللكرتونات  توزيع  يف 
للكروم الصحيح  اإللكرتوين  التوزيع  أما  صحيحتني.  غري  ومها   [Ar] 4s2 3d9 سيكون  وللنحاس 
 4s1 3d5 [Ar]، وللنحاس 4s1 3d10 [Ar]. وتوضح التوزيعات اإللكرتونية هلذين العنرصين - كام هو 

.s و d حالة االستقرار للمجاالت نصف املمتلئة واملمتلئة - حالة االستقرار للمجاالت نصف املمتلئة واملمتلئة احلال لعنارص أخر - حالة االستقرار للمجاالت نصف املمتلئة واملمتلئة احلال لعنارص أخر - احلال لعنارص أخر


اكتب التوزيع اإللكرتوين يف احلالة املستقرة للعنارص اآلتية:. 21

Br الربوم .aSb األنتيمون .cTb التريبيوم .e

Sr اإلسرتانشيوم .bRe الرينيوم .dTi التيتانيوم .f

حتتوي ذرة الكلور يف احلالة املستقرة عىل سبعة إلكرتونات يف املجاالت الفرعية ملجال الطاقة الرئيس الثالث. ما عدد اإللكرتونات . 22
التي تشغل جماالت p الفرعية من اإللكرتونات السبعة األصلية؟ وما عدد اإللكرتونات التي تشغل جماالت p من اإللكرتونات 

السبعة عرش األصلية املوجودة يف ذرة الكلور؟
هذه . 23 عدد  ما  التفاعل.  يف  تشارك  التي  هي  الثالث  الطاقة  جمال  إلكرتونات  فإن   أخر ذرات  مع  كربيت  ذرة  تتفاعل  عندما 

اإللكرتونات يف ذرة الكربيت؟ 
 عنرص توزيعه اإللكرتوين يف احلالة املستقرة 5s24d105p1 [Kr]، وهو ينتمي إىل أشباه املوصالت، ويستخدم يف صناعة سبائك . 24

عدة. ما هذا العنرص؟
العنرص . 25 التوزيع اإللكرتوين هلذا  اكتب  السادس.  الرئيس  الطاقة  إلكرتونني يف جمال  املستقرة   حتدٍّ حتتوي ذرة عنرص يف حالتها 

باستخدام ترميز الغاز النبيل، وحدد العنرص.

1s

2s

3s

4s

5s

6s

7s

2p

3p

4p

5p

6p

7p

3d

4d

5d

6d

4f

5f


ملء جماالت الطاقة

رسم  باستخدام  كيميائي  عنرص  ألي  املستقرة  للحالة  اإللكرتوين  التوزيع  تكتب  أن  تستطيع 
املجاالت الثانوية واتباع األسهم.

ارسم شكل املجاالت الثانوية عىل ورقة بيضاء.. 1
حدد عدد إلكرتونات ذرة واحدة من العنرص الذي تريد كتابة توزيعه اإللكرتوين، علامً . 2

بأن عدد اإللكرتونات يف الذرة املتعادلة يساوي العدد الذري للعنرص. 
ابدأ بـاملجال 1s، واتبع تسلسل أوفباو للمجاالت، ويف أثناء تقدمك أضف األسس . 3

لديك  يكون  حتى  ذلك  يف  واستمر  جمال،  كل  يف  اإللكرتونات  عدد  إىل  تشري  التي 
جماالت كافية الستيعاب العدد الكيل من اإللكرتونات يف ذرة العنرص. 

طبق ترميز الغاز النبيل.. 4


.Zr اكتب التوزيع اإللكرتوين يف احلالة املستقرة للزركونيوم

ترتيب ملء املجاالت باإللكرتونات 
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Valence Electrons إلكترونات التكافؤ

بأهنا  التكافؤ  إلكرتونات  وتعرف  للعنرص.  الكيميائية  اخلواص   - التكافؤ  إلكرتونات  حتدد 
إلكرتونات املجال اخلارجي للذرة . فعىل سبيل املثال، حتتوي ذرة الكربيت عىل 16 إلكرتونًَا، 
التكافؤ، كام هو موضح يف  3p اخلارجية، وهي إلكرتونات  3s و  ستة منها فقط حتتل جماالت 

التوزيع اإللكرتوين اآليت:

 S [Ne] 3s2 3p4

ا، يف املجال 6s، كام  وعىل الرغم من أن لذرة السيزيوم 55 إلكرتونًا فإن هلا إلكرتون تكافؤ واحدً
هو موضح يف التوزيع اإللكرتوين اآليت:

Cs [Xe] 6s1

 يمثل الكيميائيون عادة إلكرتونات التكافؤ 
النقطي  التمثيل  تسمى  خمترصة،  طريقة  باستخدام  الكيميائية  الروابط  تكوين  يف  تشارك  التي 
ا  لإللكرتونات، وفيها يكتب رمز العنرص الذي يمثل نواة الذرة وجماالت الطاقة الداخلية، حماطً
 Lewis ثِّل إلكرتونات املجال اخلارجي مجيعها. وقد اقرتح الكيميائي األمريكي لويس بنقاط متُ

س مادة الكيمياء يف اجلامعة عام 1902م. (1875– 1946م) هذه الطريقة عندما كان يدرّ

ثل النقاط إلكرتونات التكافؤ وتوضع نقطة واحدة يف  وعند كتابة التمثيل النقطي لإللكرتونات متُ
كل مرة عىل اجلوانب األربعة للرمز (دون مراعاة التسلسل)، ثم تكرر هذه العملية لتصبح النقاط 
يف صورة أزواج حتى تُستخدم النقاط مجيعها. يوضح اجلدول 6-1 التوزيع اإللكرتوين لعنارص 
لإللكرتونات  النقطي  والتمثيل  اإللكرتوين  الرتميز  بطريقتي  املستقرة  احلالة  يف  الثانية  الدورة 

(متثيل لويس).(متثيل لويس).
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Li  31s2 2s1الليثيوم      
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C05-25C-828378-08

 
Be 41s2 2s2البرييليوم    
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B 51s2 2s2 2p1البورون      
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C 61s2 2s2 2p2الكربون      
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N 71s2 2s2 2p3النيرتوجني    
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O 81s2 2s2 2p4األكسجني    
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F 91s2 2s2 2p5الفلور      
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Ne 101s2 2s2 2p6Neالنيون      
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التقويم 1-3
الخالصة

  يُسمى ترتيب اإللكرتونات يف الذرة التوزيع 
اإللكرتوين للذرة. 

بمبدأ  للذرة  اإللكرتوين  التوزيع  د  دَّ   حيُ
أوفباو، ومبدأ باويل، وقاعدة هوند. 

خواصه  العنرص  تكافؤ  إلكرتونات  د  دِّ   حتُ
الكيميائية. 

باستخدام  اإللكرتوين  التوزيع  متثيل    يمكن 
رسـم مـربـعـات املـجـاالت، والـتـرمـيـز 
اإللكرتوين، والتمثيل النقطي لإللكرتونات. 

التوزيع . 29 لكتابة  هوند،  وقاعدة  أوفباو،  ومبدأ  باويل،  مبدأ  طبق  الرئيسةالفكرة 

اإللكرتوين لكل من العنارص اآلتية:

Si السليكون .aF الفلور .bCa  الكالسيوم .c.Kr   الكربتون .d

ف إلكرتونات التكافؤ. . 30 عرّ
بعرشة . 31  d الثانوي  للمجال  اخلمسة  الفرعية  املجاالت  ملء  تسلسل  ارسم 

إلكرتونات.
ف بعد ولكن إلكرتوناته متأل املجاالت الفرعية للمجال . 32 التوسع عنرص مل يعرّ

الثانوي 7p. ما عدد إلكرتونات ذرة هذا العنرص؟ اكتب توزيعه اإللكرتوين 
باستخدام ترميز الغاز النبيل.

تفسري الرسوم العلمية ما التمثيل النقطي إللكرتونات ذرة السيلينيوم؟ فرسَّ إجابتك.. 33

C05-22C-828378-08
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حتتوي بعض معاجني األسنان عىل فلوريد القصديروز، وهو مركب من القصدير والفلور. ما 
التمثيل النقطي إللكرتونات القصديرSn؟

1 تحليل المسألة

د العدد الذري لعنرص القصدير، واكتب توزيعه اإللكرتوين، وحدد عدد إلكرتونات  بالرجوع إىل اجلدول الدوري للعنارص، حدّ
تكافئه، ثم استخدم قواعد التمثيل النقطي لإللكرتونات لرسم التمثيل النقطي اإللكرتوين له (متثيل لويس). 

2 حساب المطلوب


Kr

العدد الذري للقصدير 50، لذا حتتوي ذرة القصدير عىل 50 إلكرتونًا.
[Kr]5s24d105p2

متثل إلكرتونات 5s2 و 5p2 إلكرتونات التكافؤ األربعة للقصدير. 

C05-23C-828378-08

Sn ارسم أربعة إلكرتونات حول رمز القصدير الكيميائي Sn لتوضيح التمثيل النقطي اإللكرتوين للقصدير 
3 تقويم ا�جابة 

تم استخدام الرمز الصحيح للقصدير Sn وقواعد التمثيل النقطي لإللكرتونات بصورة صحيحة.


ارسم التمثيل النقطي إللكرتونات العنارص اآلتية:. 26

Mg  املاغنسيوم .aTl  الثاليوم .bXe  الزينون .c

حتتوي ذرة عنرص عىل 13 إلكرتونًا. ما هذا العنرص؟ وكم إلكرتونًا يظهر يف التمثيل النقطي لإللكرتونات؟. 27
اآلتية: . 28 العنارص  أحد  العادي  اجلوي  والضغط  الغرفة  حرارة  درجة  عند  الغازية  احلالة  يف  عنرص  يكون  أن  حيتمل  حتدّ 

اهليدروجني، أو اهليليوم، أو النيرتوجني أو األكسجني، أو الفلور، أو الكلور، أو النيون. ما هذا العنرص إذا علمت أن 
؟ X التمثيل النقطي اإللكرتوين له
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يستطيع العلامء اإلمساك بخلية واحدة باستعامل مالقط ختتلف 
عـن املتعارف عليهـا؛ إذ تتكون هذه املالقط مـن حزمتي ليزر 
ا، ومنها اخلاليا والذرات  يمكنها التقاط األشـياء الصغرية جدًّ

املفردة.
ولعلـك سـمعت عـن اسـتخدام الليـزر يف قطع األشـياء؛ إذ 
تسـتخدم مقصات الليزر يف بعض العمليات اجلراحية. ولكن 
مـن املثـري للدهشـة أن الليـزر يمكنه اإلمسـاك باخلاليـا احلية 
واألجسـام الصغرية دون إتالفهـا. فكيف تتمكن حزم الضوء 

من تثبيت األشياء يف أماكنها؟ 
 عند مرور األشـعة الضوئية من 
، وهذا مشابه لكيفية  خالل خلية ما فإهنا تغري من اجتاهها قليالً
انحناء أشعة الضوء عند مروره بوسط مائي، كحوض السمك 

 . مثالً
ا ال تؤثر يف  وعندما تنحني أشـعة الضوء تبـذل قوة صغرية جدًّ
األجسام الكبرية مثل حوض السمك، ولكن اخلاليا الصغرية 
تسـتجيب هلـذه القوة. وإذا تم توجيه أشـعة الضـوء يف االجتاه 
الصحيـح أمكنها عندئذٍ تثبيت جسـم صغـري يف مكانه، كام يف 

الشكل 1. 

أيـن يسـتخدم العلـامء هـذه املالقـط  
الصغـرية؟ تقـوم جمموعـة من العلـامء باسـتخدامها لدراسـة 
عضيـات اخلليـة الصغـرية. فهم يدرسـون القو التـي تبذهلا 
نيبيبات الدقيقة التي تنسـق انقسـام  اخليوط املغزلية وجتمع األُ
اخللية. فرتشد هذه اخليوط املغزلية الكروموسومات املنسوخة 
إىل اجلوانـب املتعاكسـة من اخللية، وهو دور رئيس يف انقسـام 
ـا كيف تقوم هذه  اخلليـة. وعىل أي حـال ال يعرف العلامء متامً

اخليوط املغزلية بوظيفتها.
مـن  أجـزاء  لقطـع  الصغـرية  الليـزر  مقصـات  اسـتخدمت 
الكروموسـومات خالل عملية انقسـام اخلاليا. واسـتخدمت 
مالقـط الليزر بعد ذلـك لتحريك القطع داخـل اخللية وحول 
اخليـوط املغزلية، كام يف الشـكل 2. وبمعرفة القوة التي متسـك 
هبا املالقط الكروموسومات يستطيع العلامء قياس القوة املقابلة 
التي تبذهلا اخليوط املغزلية. ويأمل العلامء أن يعرفوا كيف تعمل 
اخليوط املغزلية خالل عملية انقسـام اخللية، مما يسـاعدهم عىل 
معرفـة األمـراض املرتبطة مع انقسـام اخلليـة، ومنها الرسطان 

الذي تنقسم فيه اخلاليا بصورة غري قابلة للتحكم.الذي تنقسم فيه اخلاليا بصورة غري قابلة للتحكم.

 
أشـعة الليـزر يسـتخدم الليـزر يف أنـواع متعددة مـن األجهزة 
املسـتعملة يف احليـاة اليوميـة. ابحث عـن األنـواع املختلفة من 
ف نـوع الضوء الذي  الليـزر التـي نسـتخدمها يف حياتنـا، وتعرّ

يستخدمه كل جهاز. ثم خلص نتائج البحث يف دفرت العلوم.           1 
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الفكرة      الرئيسة للضـوء- وهـو نـوع مـن اإلشـعاع 

الكهرمغناطييس- طبيعة ثنائية موجية وجسيمية.


السعة.• 
طيف االنبعاث الذري. • 
اإلشعاع الكهرمغناطييس. • 
الطيف الكهرمغناطييس. • 
الرتدد. • 
التأثري الكهرضوئي. • 
ثابت بالنك. • الفوتون. • 
طول املوجة.• الكم.• 


ف املوجات بأطواهلا املوجية و تردداهتا و سعاهتا ورسعاهتا.  •  تعرّ

c = λv

تنتقل املوجات الكهرمغناطيسية يف الفراغ برسعة الضوء.• 
سيم.•  للموجات الكهرمغناطيسية صفات كلٍّ من املوجة واجلُ
متتص املادة وتبعث الطاقة بمقدار يُعرف بالكم.  • 

E الكم = hv 
االنبعاث •  طيف  يتألف  حني  يف   ، متصالً ا  طيفً األبيض  الضوء  نتج  يُ

للعنرص من سلسلة خطوط ملونة ومنفصلة.
12

املـوجـيـة  اخلـصـائـص  تسـاعـدك  الفكرة      الرئيسة 

لإللكرتونـات عىل الربط بني طيف االنبعاث الذري 
وطاقة الذرة وجماالت الطاقة.


حالة االستقرار• 
العدد الكمي• 
مبدأ هايزنربج للشك• 
النموذج الكمي للذرة• 
جمال الطاقة الفرعي• 
مي الرئيس•  العدد الكَ
جمال الطاقة الرئيس• 
جمال الطاقة الثانوي • 


يعزو نموذج بور للذرة طيف انبعاث اهليدروجني إىل انتقال اإللكرتونات • 

من جماالت طاقة عليا إىل جماالت طاقة منخفضة.
تربط معادلة دي برويل بني طول موجة اجلسيم وكتلته ورسعته املتجهة 

وثابت بالنك.
 λ = h/mv

خواص •  لإللكرتونات  أن  للذرة  الكمي  امليكانيكي  النموذج  يفرتض 
موجية.

حتتل اإللكرتونات مناطق ثالثية األبعاد تُسمى املجاالت الفرعية.• 

13

الفكرة      الرئيسة حيـدد التوزيـع اإللكـرتوين يف الـذرة 

باستخدام ثالث قواعد.


مبدأ أوفباو• التوزيع اإللكرتوين• 
قاعدة هوند• مبدأ باويل• 
إلكرتونات التكافؤ• 
التمثيل النقطي لإللكرتونات ( متثيل لويس)• 


ى ترتيب اإللكرتونات يف الذرة التوزيع اإللكرتوين للذرة. •  يُسمّ
باويل، •  ومبدأ  أوفباو،  مبدأ  عىل  باالعتامد  اإللكرتوين  التوزيع  حيدد 

وقاعدة هوند.
حتدد إلكرتونات التكافؤ اخلواص الكيميائية للعنرص.• 
املجاالت •  مربعات  رسم  باستخدام  اإللكرتوين  التوزيع  كتابة  يمكن 

والرتميز اإللكرتوين، والتمثيل النقطي لإللكرتونات. 

 العامةالفكرة
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ف املصطلحات اآلتية:. 34 عرّ
.aالرتدد.cالكم

.bالطول املوجي.dاحلالة املستقرة

رتب األنواع اآلتـيـة من اإلشـعـاعات الكهرمغناطـيسـية . 35
تصاعديًّا حسب الطول املوجي:

.aالضوء فوق البنفسجي.cموجات الراديو

.bامليكروويف.dاألشعة السينية

مــا الـذي تعنـيــه عـبـارة "أشــعــة جـامــا لـهـا تـردد. 36
 Hz 21 10 × 2.88"؟ 

ما املقصود بالتأثري الكهرضوئي؟. 37
مصبـاح النيـون كيـف خيتلف الضـوء املنبعث مـن مصباح . 38

نيون عن ضوء الشمس؟ 
وضح مفهوم بالنك للكم من حيث عالقته باكتساب املادة . 39

للطاقة أو فقدها.
كيف وضح أينشتاين التأثري الكهرضوئي؟. 40
قـوس املطـر اذكـر فرقني بـني املوجـات الكهرمغناطيسـية . 41

احلمراء واخلرضاء يف قوس املطر.
درجة احلرارة ماذا حيدث للضوء املنبعث من جسـم ساخن . 42

ومشع كلام ازدادت درجة حرارته؟
اذكر ثـالث خصائص مل يسـتطع النمـوذج املوجي للضوء . 43

تفسريها، بسبب طبيعتها اجلسيمية.
كيف تتشـابه موجات الراديو واملوجات فوق البنفسـجية؟ . 44

وكيف ختتلف؟
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الشكل 1-19
اإلشعاع استخدم الشـكل 19-1 لتحديد األنواع اآلتية من . 45

اإلشعاع.
.a8.6 × 1011 s-1 إشعاع برتدد
.b4.2 nm إشعاع بطول موجي
.c5.6 MHz إشعاع برتدد
.d3.00 × 108 m/s إشعاع ينتقل برسعة

ما الطـول املوجي لإلشـعاع الكهرمغناطييس الـذي تردده . 46
Hz 1012 × 5.00؟ وما نوع هذا اإلشعاع؟

مـا تـردد اإلشـعاع الكهرمغناطيـيس الـذي طولـه املوجي . 47
m 8-10 × 3.33؟ وما نوع هذا اإلشعاع؟ 

مـا رسعـة املوجـة الكهـرمغـناطيـســيــة التـي تـرددهـا . 48
Hz 1017 × 1.33 وطول موجتها nm 2.25 ؟

ما طاقة فوتون من الضوء األمحر تردده Hz 1014 × 4.48؟. 49

C05-21C-828378-08
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λ (nm) 400 450 500 550 600 650 700

الشكل 1-20 

الزئبـق يظهـر يف الشـكل 20-1 طيـف االنبعـاث الـذري . 50
ر الطول املوجي للخط الربتقايل. ما تردده؟ وما  للزئبـق. قدّ

طاقة الفوتون هلذا اخلط املنبعث من ذرة الزئبق؟ 
مـا طاقـة الفوتـون فـوق البنفسـجي الـذي طـول موجتـه                     . 51

m 8-10 × 1.18؟
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فوتـون يمتلـك طاقـة مقدارهـا J 25-10 × 2.93، فـام . 52
تردده؟ وما نوع اإلشعاع الكهرمغناطييس هلذا الفوتون؟ 

فــوتـون يمـتــلــك طـاقــة مقـدارها 13- 10 × 1.10 . 53
J، فام طـوله موجته؟ وما نوع اإلشـعاع الكهرمغناطييس 

هلذا الفوتون؟
السـفينة الفضـائيـة مـا الوقـت الـذي حتتاج إليه إشـارة . 54

الراديو من سـفينة الفضـاء فوجير حتى تصل األرض إذا 
كانت املسافة بني فوجير واألرض km 109 × 2.72؟ 

موجـات الراديـو إذا كـانت حمطة إذاعة FM تبـث عـىل . 55
تـــردد MHz 104.5، فمـا الطـول املوجـي إلشــارة 

املحطـة باألمـتار؟ وما طاقة الفوتون هلذه املحطة؟

يتطلبـه إرسـال . 56 الـذي  تـردد للضـوء  أقـل  بالتـني مـا 
فوتوإلكرتون واحد من ذرات البالتني والتي حتتاج عىل 

األقل إىل ( J /photon 19- 10 × 9.08) ؟

جراحــة العــني يســتخـدم ليــزر فلوريـد األرجـون . 57
(ArF) يف بعــض جراحـات تصـحيـح العـني والـذي 
موجـتـه  طــول  كهرومغناطيســيًا  ـا  إشــعـاعً يبعـث 
nm 193.3فـام تـردد إشـعاع ليزر ArF؟ ومـا طاقة كمٍّ 

واحد من هذا اإلشعاع؟ 

400λ (nm)

434
nm

486
nm

656
nm

410
nm

450 500 550


600 650 700 750 
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الشكل 1-21

اهليدروجـني إذا كان طـول موجـة خط واحـد يف طيف . 58
انبعاث اهليدروجني nm 486، فاسـتعن بالشكل أعاله 

عىل حتديد لون اخلط وتردده؟

1-2


ا عـىل نموذج بور، كيف تتحـرك اإللكرتونات يف . 59 اعتامدً
الذرات؟

ما الذي متثله n يف نموذج بور الذري؟. 60
ما الفرق بني حالة االستقرار وحالة اإلثارة للذرة؟. 61
عامـل فيه اإللكرتونات . 62 ما اسـم النموذج الذري الذي تُ

عـىل أهنا موجات؟ ومن أول مـن كتب معادالت موجة 
اإللكرتون التي أدت إىل هذا النموذج؟

ما املقصود باملجال الذري؟. 63
مـا الـذي ترمـز إليـه n يف النمـوذج امليكانيكـي الكمي . 64

للذرة؟
ا عـىل نموذج بـور املوضح يف . 65 انتقـال اإللكـرتون اعتـامدً

الشـكل 22-1 ما نـوع انتقاالت اإللكـرتون التي تنتج 
اللون البنفسجي يف سلسلة ليامن لذرة اهليدروجني؟



 

n = 4
n = 5
n = 6
n = 7

n = 3
n = 1 +

n = 2
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الشكل 1-22
مـا عـدد جمـاالت الطاقـة الثانويـة يف املجـاالت الثالثة . 66

الرئيسة األوىل للطاقة يف ذرة اهليدروجني؟ 
ما عدد املجاالت الفرعية يف املجال الثانوي d؟ . 67
فيم تشبه املجاالت s, p, d, f املجاالت الفرعية املرتبطة . 68

فيها؟
ما اجتاهات املجاالت الفرعية اخلمسة املرتبطة يف املجال . 69

الثانوي d؟ 
مـن . 70 الفرعـي  املجـال  يسـعه  أن  يمكـن  عـدد  أقـىص  مـا 

اإللكرتونات؟
صف االجتاهات النسـبية للمجاالت الفرعية املرتبطة يف . 71

.2p املجال الثانوي
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ما عدد اإللكرتونات التي يمكن أن توجد يف مجيع املجاالت . 72
الفرعية للمجال الرئيس الثالث للطاقة يف ذرة األرجون؟

كيف يصف النموذج امليكانيكي الكمي مسار اإللكرتونات . 73
يف الذرة؟

األجسـام الكبرية ملاذا ال نالحظ األطوال املوجية لألجسام . 74
املتحركة ومنها السيارات؟

ملاذا يكون من املستحيل لنا أن نعرف بدقة رسعة اإللكرتون . 75
وموقعه يف الوقت نفسه؟

1-3


ما تسلسل ملء اإللكرتونات يف املجاالت الفرعية للمجال . 76
الثانوي؟

الروبيديوم وضح باسـتخدام الشـكل 23-1، ملاذا يشـغل . 77
 4d 5 بدالً منs إلكـرتون واحـد يف ذرة الـروبيديوم جمـال

أو 4f؟ 

C05-16C-828378-08

3d

5d

6d

4d

5f

4f

2p

4p

3p

6p

7p

5p

1s
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6s

7s

5s
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الشكل 1-23
مـا إلكرتونـات التكافـؤ؟ وكـم إلكـرتون تكافـؤ يف ذرة . 78

املاغنسيوم من اإللكرتونات االثني عرش التي حتتوهيا؟
إن للضـوء طبيعة مزدوجـة (موجة – جسـيم). فامذا تعني . 79

هذه اجلملة؟

صف الفرق بني الكم والفوتون. . 80

مـا عـدد اإللكرتونـات التـي تظهـر يف التمثيـل النقطـي . 81
لإللكرتونات لذرات العنارص اآلتية؟

.aالكربون.cالكالسيوم

.bاليود.dاجلاليوم

مـا املبادئ الثالثـة أو القواعد التي جيب اتباعهـا عند كتابة . 82
التوزيع اإللكرتوين لذرة عنرص ما؟

اكتـب التوزيع اإللكرتوين لذرات األكسـجني والكربيت، . 83
بطريقة الرتميز اإللكرتوين.

 
84 ..7p 1 إىلs اكتب تسلسل أوفباو للمجاالت من

اكتب التوزيع اإللكـرتوين للعنارص اآلتية بطريقتي الرتميز . 85
اإللكرتوين ورسم مربعات املجاالت:

.aالبرييليوم.cالنيرتوجني

.bاأللومنيوم.dالصوديوم

اسـتخدم ترميـز الغـاز النبيـل لكتابـة التوزيـع اإللكرتوين . 86
للعنارص اآلتية:

.aZr.cKr

.bPb.dP

مثّل بالتوزيع اإللكرتوين اآليت:. 87 حدد العنرص الذي يُ
.a1s2 2s2 2p5

.b[Ar] 4s2 

.c[Xe] 6s2 4f4 

.d [Kr] 5s2 4d10 5p4 

.e[Rn] 7s2 5f13 

.f1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4p5
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أي ترميز إلكرتوين مما ييل يصف الذرة يف حالة اإلثارة؟. 88
.a[Ar] 4s2 3d10 4p2

.b[Ne] 3s2 3p5

.c[Kr] 5s2 4d1

.d[Ar] 4s2 3d8 4p1

أي رسـوم مربعـات املجاالت يف الشـكل 24-1 صحيحة . 89
للذرة يف حالة االستقرار؟

a.
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→
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الشكل 1-24

ارسم التمثيل النقطي إللكرتونات ذرات العنارص اآلتية:. 90
.aالكربون
.bالزرنيخ
.cالبولونيوم
.dالبوتاسيوم
.eالباريوم

مـا عـدد املجـاالت املوجـودة يف ذرة الزرنيـخ؟ ومـا عدد . 91
عـدد  ومـا  كاملـة؟  بصـورة  املمتلئـة  الفرعيـة  املجـاالت 

املجاالت الفرعية يف جمال الطاقة الرئيس n = 4؟
مـا العنصـر الـذي قـــد يكــون لـذرتـه التمثيــل النقـطي . 92

لإللكرتونات للحالة املستقرة واملوضحة يف الشكل 25-1؟
.aاملنجنيز.cالكالسيوم
.bاألنتيمون.dالساماريوم

X

الشكل 1-25

اكتب التوزيع اإللكرتوين لذرة القصدير يف احلالة املستقرة، . 93
باسـتخدام ترميـز الغـاز النبيـل، وارسـم متثيلهـا النقطـي 

لإللكرتونات.



مـا أقىص عدد من اإللكرتونات يمكن أن يوجد يف جماالت . 94
الطاقة يف الذرات التي لدهيا أعداد الكم الرئيسة اآلتية:

.a3

.b4

.c6

.d7

ما عدد االجتاهـات املحتملة للمجاالت الفرعية املتعلقة يف . 95
كل جمال ثانوي مما يأيت:

.as

.bp

.cd

.df

أي العنارص اآلتيـة لدهيا إلكرتونان فقط يف متثيلها النقطي: . 96
اهليدروجني ، اهليليوم ، الليثيوم ، األلومنيوم ، الكالسيوم ، 

الكوبالت ، الربوم ، الكربتون ، الباريوم؟

ا أخرض–أزرق يف . 97 أي انتقال لإللكرتون عرب املدارات ينتج خطًّ
طيف االنبعاث الذري للهيدروجني حسب نموذج بور للذرة؟

اخلارصـني: حتتـوي ذرة اخلارصـني عـىل 18 إلكرتونًـا يف . 98
املجـاالت 3s و3p و3d. فلـامذا يظهـر يف متثيلهـا النقطـي 

لإللكرتونات نقطتان فقط؟ 
أي عنرص له التوزيع اإللكـرتوين املمثل برتميز الغاز النبيل              . 99

7s1 [Rn ]؟ 

ح بور طيف االنبعاث الذري؟. 100 كيف وضَّ
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صـف أشـكال املجاالت الفرعـيـة املوضـحـة فـي الشـكل . 101

26-1، وحدد اجتاهاهتا. 

اسـتنتج ختيل أنك تعيـش يف عامل ينص فيه مبـدأ باويل عىل . 102

الشكل 1-26

py

p 

z

x

y



z

x

y

dxz
d

z

x

y

1s

أن ثالثـة إلكرتونات عىل األكثر، وليس اثنني، قد تكون يف 
كل جمـال طاقة فرعي. ارشح اخلـواص الكيميائية اجلديدة 

لعنارص الليثيوم والفوسفور.


د مـا إذا كانـت كل مجلـة تصـف خاصيـة كيميائية أو . 103 حـدّ

خاصية فيزيائية.
.a.الزئبق سائل عند درجة حرارة الغرفة
.b.السكروز صلب، أبيض بلوري
.c.يصدأ احلديد عندما يتعرض للهواء الرطب
.d.حيرتق الورق عندما يشتعل

إذا كان العـدد الذري لـذرة اجلادولينيوم 64، وعددها . 104
الكتـيل 153 فام عـدد كل مـن اإللكرتونـات والربوتونات 

والنيوترونات التي توجد فيها؟




لوحـات النيون: لعمل لوحات نيون تبعث ألوانًا . 105
خمتلفة، يمأل املصنعون اللوحات بغازات غري النيون. 
اكتـب مقالـة تعـرب فيهـا عـن اسـتخدام الغـازات يف 

لوحات النيون واأللوان التي تنتجها تلك الغازات.

الشـكل الشـكل 

 ختيل أنك تعيـش يف عامل ينص فيه مبـدأ باويل عىل 
أن ثالثـة إلكرتونات عىل األكثر، وليس اثنني، قد تكون يف 
كل جمـال طاقة فرعي. ارشح اخلـواص الكيميائية اجلديدة 

 مـا إذا كانـت كل مجلـة تصـف خاصيـة كيميائية أو 

، وعددها 
 فام عـدد كل مـن اإللكرتونـات والربوتونات 

نموذج رذرفـورد: ختيل أنك عـامل يف أوائل القرن . 106
العرشيـن، وقـد علمـت بتفاصيـل النمـوذج الـذري 
أرنسـت  الربيطـاين  الفيزيائـي  مـن  املقـرتح  اجلديـد 
رذرفورد. بعد حتليلك هلـذا النموذج وضح أهم نقاط 
الضعـف التـي تعتقد أنـه يتضمنهـا، ثم اكتب رسـالة 
موجهـة إىل رذرفورد تعرب فيها عن اهتاممك بنموذجه، 
ا وأمثلة عىل عنارص حمددة ملساعدتك  ا رسومً مستخدمً

عىل إظهار وجهة نظرك.


عنـد تبخـر فلز الصوديـوم يف أنبـوب التفريـغ ينتج خطان 
متقاربـان، أحدمهـا أصفـر واألخـر برتقـايل. وألن أنابيب 
ـا فإهنا تسـتخدم عىل نطاق  بخـار الصوديـوم فعالة كهربائيًّ
واسـع يف اإلضـاءة خـارج املنازل، كـام يف إنارة الشـوارع، 

وأضواء (التحذير) األمن.
االنبعـاث  املرئـي وطيـف  الطيـف   1-27 الشـكل  يبـني 

للصوديوم.

Na

الشكل 1-27
ما الفرق بني الطيفني يف الشكل أعاله.. 107
108 . 588.9590 mm يشع الصوديوم خطني طوالمها

التوزيـع  اكتـب  الرتتيـب.  عـىل   589.9524 nm و 
ا للصوديـوم. مـا عالقـة  اإللكـرتوين األكثـر اسـتقرارً

التوزيع اإللكرتوين للصوديوم باخلطوط؟
احسـب طاقـات الفوتونـات املرتبطـة باخلطـني، . 109

ا املعـادالت: مستـخــدمً
E = hc/λ , c = λv, E = hv

434343



            



األشـعة الكونية أشـعة عاليـة الطاقة قادمة مـن الفضاء . 1
اخلارجـي، مـا تـردد هذه األشـعة التـي طوهلـا املوجي

m 13-10 × 2.67 عندمـا تصـل إىل األرض؟  (رسعـة 
 (3 × 108 m/s الضوء هي

.a8.90 × 10-22 s-1

.b3.75 × 1012  s-1

.c8.01 × 10-5 s-1

.d1.12 × 1021  s-1

أي مما يأيت يعرب عن التمثيل النقطي إللكرتونات اإلنديوم؟. 2
.a

In

In

In

In

C05-17A-874637

A.

B.

C.

D.

.b

In

In

In

In

C05-17A-874637

A.

B.

C.

D.

.cIn

In

In

In

C05-17A-874637

A.

B.

C.

D. .d

In

In

In

In

C05-17A-874637

A.

B.

C.

D.

استخدم الشكل اآليت لإلجابة عن السؤالني 3 ، 4.

C05-41C-828378-B/W-08

z

x

y

z

x

y

z

x

y

مـا املجـال الثانوي الـذي تنتمي إليه املجـاالت الفرعية . 3
املوضحة يف الشكل أعاله؟ 

.as

.bp

.cd

.df

مـا جمموع اإللكرتونات التي يمكـن أن توجد يف املجال . 4
الثانوي السابق؟

.a2

.b3

.c6

.d8

ما أكـرب عدد من اإللكرتونات يمكـن أن يوجد يف جمال . 5
الطاقة الرئيس اخلامس للذرة؟

.a10

.b20

.c25

.d50

استخدم البيـانات فـي اجلدول اآليت لإلجـابـة عـن األسئلة 
من 6 إىل 8. 









V23[Ar] 4s2 3d3الفانيديوم

Y39[Kr] 5s2 4d1اليرتيوم

[Xe] 6s2 4f14 5d6

Sc21[Ar] 4s2 3d1السكانديوم

Cd48الكادميوم

6 . Cd مـا التوزيـع اإللكـرتوين للحالـة املسـتقرة لعنـرص
باستخدام ترميز الغاز النبيل؟ 

.a[Kr] 4d10 4f2

.b[Ar] 4s2 3d10

.c[Kr] 5s2 4d10

.d[Xe] 5s2 4d10
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مـا العنرص الذي لـه التوزيع اإللكـرتوين اآليت يف احلالة . 7
املستقرة 6s2 4f14 5d6 [Xe]؟

.aLa

.bTi

.cW

.dOs

ما التوزيع اإللكرتوين لذرة اإلسكانديوم Sc ؟. 8
.a1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1

.b1s2 2s2 2p73s2 3p7 4s2 3d1

.c1s2 2s2 2p5 3s2 3p5 4s2 3d1

.d1s2 2s1 2p7 3s1 3p7 4s2 3d1

استخدم رسومات مربعات املجاالت املوضحة أدناه لإلجابة 
عن السؤالني 9 و 10. 

.A
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أيٌّ مما سـبق يوضح رسامً ملربعات املجاالت خيالف مبدأ . 9
أوفباو؟ 

.aA.cC

.bB.dD

أيٌّ ممـا سـبق يوضح رسـم مربعـات املجـاالت لعنرص . 10
الربيليوم؟

.aA.cC

.bB.dD


ما أكـرب عدد من اإللكرتونات يمكـن أن يوجد يف جمال . 11

الطاقة الرئيس الرابع يف الذرة؟

ادرس العبارة اآلتية : 
عنرص ممثل عدده الذري 13يوجد يف جمال طاقته اخلارجي 

ثالثة إلكرتونات.

ما عدد املجاالت الثانوية يف جماالت الطاقة فيه.. 12
ما عدد املجاالت الفرعية يف كافة جماالت الطاقة الثانوية . 13

فيه.


قـارن بـني املعلومـات التي يمكـن احلصـول عليها من . 14

التمثيـل النقطي لإللكرتونات واملعلومـات التي يمكن 
احلصول عليها من التوزيع اإللكرتوين لذرات العنارص. 

15 . 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4d10 وضـح ملـاذا ال يمثـل التوزيـع
4p2  التوزيـع اإللكـرتوين الصحيـح للجرمانيوم Ge؟ 

اكتب التوزيع اإللكرتوين الصحيح له.
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Gallium
31
Ga

69.723

Germanium
32
Ge

72.64

Arsenic
33
As

74.922

Aluminum
13
Al

26.982

Phosphorus
15
P

30.974

Boron
5
B

10.811

Carbon
6
C

12.011

Nitrogen
7
N

14.007

13 14 15

Silicon
14
Si

28.086

15 16 17

Arsenic

33

As
74.922

Phosphorus

15

P
30.974

Chlorine

17

Cl
35.453

Nitrogen
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14.007

Oxygen

8

O
15.999

Fluorine

9

F
18.998

Selenium

34

Se
78.96

Bromine

35

Br
79.904

Sulfur

16

S
32.066
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35.453
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18.998

Selenium
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Se
78.96

Bromine

35

Br
79.904

Sulfur
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S
32.066

Oxygen
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O
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الجدول الدوري والتدرج في خواص العناصر
The Periodic Table and Periodic Trends

العامةالفكرة يتيـح لنا التـدرج يف خواص 

الفيزيائيـة  باخلـواص  التنبـؤ  العنـارص  ذرات 
والكيميائية هلا.

1-2 تطور الجدول الدوري الحديث

الرئيسةالفكرة لقد تطور اجلـدول الدوري 

ا مع الوقت باكتشـاف العلامء طرائق أكثر  تدرجييًّ
فائدة يف تصنيف العنارص ومقارنتها.

2-2 تصنيف العناصر  

تبـت العنـارص يف اجلدول  الرئيسةالفكرة رُ

الـدوري ضمـن جمموعـات حسـب توزيعهـا 
اإللكرتوين. 

3-2 تدرج خواص العناصر

خـواص  تـدرج  يعتمـد  الرئيسةالفكرة 

العنـارص يف اجلـدول الـدوري عىل حجوم 
الـذرات، وقابليتهـا لفقـدان اإللكرتونات 

واكتساهبا.

ا، •  ا 117 عنرصً يتضمن اجلدول الدوري حاليًّ
ا فقط. يوجد منها يف الطبيعة 90 عنرصً

يُعـد عنـرص اهليدروجـني أكثـر العنـارص • 
ا يف الكون ونسبة كتلته %75، يف حني  توافرً
ا  يُعد عنرص األكسجني أكثر العنارص توافرً

يف األرض ونسبته 50%. 
حيتـوي جسـم شـخص كتلتـه kg 70 عىل • 

حوايل kg 43 تقريبًا من األكسجني.
تقـل الكميـة الكليـة لعنرص األسـتاتني يف • 

القـرشة األرضيـة عن g 30، ممـا جيعله أقل 
العنارص وفرة يف األرض.

حقائق كيميائية
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ترتتـب العنـارص يف اجلدول الـدوري بطريقة تسـمح بتكرار 
خواصهـا عـىل نحـو منتظـم. ويمكـن تطبيـق عمليـة تكرار 

اخلواص عىل أشياء من البيئة.

A B C D E F G OH I J K L M N P


اقرأ نموذج السالمة يف املخترب. . 1
ا من الرباغي من ثالثة أنواع خمتلفة. . 2 أحرض عددً
قس طول كلٍّ برغي باملسطرة. . 3
قس كتلة كل برغي بامليزان. . 4
ا من حيث الطول والكتلة. . 5 رتب العينات تصاعديًّ


ا . 1 تسجل فيه أطوال الرباغي وكتلها، مراعيً 

أن يظهر اجلدول التدرج يف خصائصها.
التدرج يف الكتلة عند االنتقال من اليسار إىل اليمني . 2

يف كل صف من اجلدول.
ا من أعىل كل . 3 التدرج يف الكتلة عند االنتقال عموديًّ

عمود إىل أسفله.
 طريقتك يف ترتيـب العينات، وفـرسّ أي نمط آخر . 4

جتده يف اجلدول.
ا للمرشوبات الغازية عىل النحو  م جدوالً دوريًّ  صمّ

نفسه الذي ورد يف التجربة. ما اخلواص التي استخدمتها؟

اعمـل      
 مطوية تسـاعدك عىل تنظيم

تـدرج  عـن  املعلومـات 
اخلواص. 

1 اطو قطعة الورق   
ا. رضيًّ إىل 3 أقسام عَ

طيـة  اعمـل   2   
بعـرض 2cm عـىل طـول 
اطـو  ثـم  احلـواف،  أحـد 
قطعة الـورق من املنتصف 
عند هذا اخلط، وكرر ذلك 

.مرة أخر

الورقـة  افتـح   3   
ا عىل طول  وارسـم خطوطً
األجـزاء  وسـمِّ  الطيـات، 
عـىل النحـو اآليت: تـدرج 
الــدورات،  اخلـــواص، 

املجموعـات، نصف قطر الـذرة، نصف قطر 
األيون، طاقة التأين، مقدار الكهرسالبية.

2-3 المطويات

وخلـص التـدرج يف خـواص العنارص عـرب الدورات 
واملجموعات.
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ا�هداف
مراحلتطور اجلدول الدوري. 

الرئيسـة يف اجلـدول  املالمـح   
الدوري.

مراجعة المفردات
 عدد الربوتونات يف الذرة. 

المفردات الجديدة
التدرج يف اخلواص 

املجموعات
الدورات

العنارص املمثلة
العنارص االنتقالية  

الفلزات
الفلزات القلوية

الفلزات القلوية األرضية
الفلزات االنتقالية

الفلزات االنتقالية الداخلية
سلسلة الالنثانيدات
سلسلة األكتنيدات

الالفلزات
اهلالوجينات

الغازات النبيلة
أشباه الفلز ات

2-1

21
.الضوء، احلرارة، األكسجني، النيرتوجني، اهليدروجني

 ،األنتمون، الفضة، الزرنيخ، البزموث، الكوبلت، النحاس، القصدير، احلديد، املنجنيز، الزئبق، املوليبديوم
النيكل، الذهب، البالتينيوم، الرصاص، التنجستون، اخلارصني (الزنك). 

 .الكربيت، الفوسفور، الكربون، محض اهليدروكلوريك، محض اهليدروفلوريك، محض البوريك
.(أكسيد السليكون) الطباشري، املاغنسيا (أكسيد املاغنسيوم)، البورات، الصلصال، السليكا

تطور الجدول الدوري الحديث
Development of the Modern

Periodic Table 
    الرئيسةالفكرة


 كيف تبدو عملية التسـوق إذا أردت رشاء بعض الفاكهة وقد اختلط 
التفاح بالكمثر بالربتقال باخلوخ يف سلة واحدة؟! لذا، من هنا تتضح أمهية تصنيف األشياء 
حسب خواصها. لذا يصنف العلامء العنارص املختلفة حسب خواصها يف اجلدول الدوري.

تطور الجدول الدوري 
Development of the Periodic Table

قـام العـامل الفرنـيس أنتـوين الفوازييـه Lavoisier يف أواخـر القـرن الثامـن عـرش 
(1794-1743) بتجميـع العنـارص املختلفة املعروفة آنـذاك يف قائمة واحدة. وحتتوي 

ا موزعة عىل 4 فئات.  هذه القائمة املتضمنة يف اجلدول 1-2 عىل 33 عنرصً
John Newlands اقـرتح الكيميائـي اإلنجليـزي جـون نيوالنـدز 
ـا للعنـارص؛ فقد الحـظ أن اخلـواص تتكرر عنـد ترتيبها  ـا تنظيميًّ عـام 1864م خمططً
ا وفق تسلسل الكتل الذرية لكل ثامنية عنارص. ويسمى هذا النمط بالدورية؛  تصاعديًّ
ألنـه يتكـرر بالنمط نفسـه. ولقد قام نيوالندز بتسـمية هـذه العالقة الدوريـة بقانون 
ا كانت معروفة  الثامنيات. ويوضح الشـكل 1-2 طريقة نيوالندز يف ترتيب 14 عنرصً
يف أواسط عام 1860م. وقد واجه قانون الثامنيات معارضة؛ ألنه ال يمكن تطبيقه عىل 

العنارص املعروفة مجيعها آنذاك. 
كـام أن العلـامء مل يتقبلوا كلمـة الثامنيات. وعـىل الرغم من أن القانـون مل حيظ بموافقة 
ا أن نيوالنـدز كان عىل صواب؛ إذ  اجلميـع، إال أنـه مع مرور بعض السـنوات بدا جليًّ

تتكرر خواص العنارص بشكل دوري كل ثامنية عنارص. 
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يف عام 1869م قام كل من الكيميائي األملاين  Meyer and Mendeleev
لوثـر مايـر (1895 - 1830م) والكيميائي الـرويس ديمرتي مندليـف (1907 -1834م) 
بتقديـم الدليـل عىل العالقة بـني العدد الكتيل للعنـارص وخواصها. وقـد حظي مندليف 
. الحظ مندليف - كام الحظ نيوالندز  بسـمعة أكثر من ماير؛ حيث قام بنرش دراسته أوالً
قبـل عدة سـنوات - أنه عند ترتيـب العنارص تصاعديًّـا وفق كتلها الذريـة فإن خواصها 
ا وفق  تتكـرر وفق نمط دوري، فقام بتشـكيل اجلدول الدوري برتتيـب العنارص تصاعديًّ

كتلها الذرية يف أعمدة حتوي العنارص املتشاهبة يف خواصها.
ا؛ حيـث أمكنه توقع  وقـد القـى جدول مندليـف - كام يف الشـكل 2-2 - قبوالً واسـعً
د خواصها، كام ترك مندليف أماكن شاغرة يف اجلدول  وجود عنارص مل تُكتشف بعد وحدّ
ن مندليف من خـالل مالحظة أنامط  للعنـارص التـي اعتقد أهنا مل تكتشـف بعد. وقـد متكّ
التغري يف خواص العنارص املعروفة من توقع خواص العنارص التي سيتم اكتشافها، ومنها 

السكانديوم، واجلاليوم، واجلريمانيوم.
ا؛ فبعـد اكتشـاف العديد من  ـا متامً مل يكـن جـدول مندليـف صحيحً Moseley
ا أن  العنـارص اجلديـدة، وحتديد الكتـل الذرية للعنـارص املعروفة بدقـة أكثر، بـدا واضحً
بعـض العنـارص مل توضـع يف مكاهنـا الصحيـح يف اجلـدول. إذ إن ترتيـب العنارص وفق 
 إىل وضـع بعض العنـارص يف جمموعات لعنـارص ذات خواص خمتلفة  كتلهـا الذريـة أدّ
عنهـا. فقـام الكيميائـي اإلنجليـزي هنـري مـوزيل (1915 - 1887م) يف عـام 1913م 
بتحديـد سـبب هـذه املشـكلة؛ إذ اكتشـف أن ذرات كل عنـرص حتتـوي عـىل عـدد حمدد 
تبت العنـارص يف اجلدول الدوري  وفريـد مـن الربوتونـات يف أنويتها– وبناءً عـىل ذلك رُ
ـا وفـق أعدادهـا الذريـة. وقـد نتـج عـن ترتيب مـوزيل للعنـارص وفـق عددها  تصاعديًّ
ا يف تـدرج خواصهـا. ويُعـرف تكـرار اخلـواص الكيميائية  الـذري أنـامط أكثـر وضوحً
ـا وفـق أعدادهـا الذريـة بتـدرج اخلـواص.  والفيزيائيـة عنـد ترتيـب العنـارص تصاعديًّ

بني طريقة كل من مندليف وموزيل يف ترتيب العنارص.

م قام كل من الكيميائي األملاين 

2-2 قـام  
مندليف يف النسخة األوىل 
نشــره  الـذي  للجـدول 
برتتيـب  1896م  عـام  يف 
اخلـواص  ذات  العنـارص 
ا.  أفقيًّ املتشاهبة  الكيميائية 
وقـد تـرك أماكـن فارغة 
للعنـارص التـي مل تكن قد 
اكتشفت يف ذلك الوقت. 

C06-01C-828378-08

HA 1 FA 8

LiB 2 NaB 9

GC 3 MgC 10

BoD 4 AlD 11

CE 5 SiE 12

NF 6 PF 13

OG 7 SG 14










 2-1
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يلخص اجلدول 2-2 مسامهات كل من نيوالندز وماير ومندليف وموزيل يف تطوير 
تَّبت يف اجلدول الدوري حقائق بدت كأهنا غري مرتابطة. لذا  اجلدول الدوري؛ فقد رَ
أصبح هـذا اجلدول من أهم األدوات التي يسـتخدمها الكيميائيون. ويعد اجلدول 
ا مهامًّ لفهم خـواص العنارص، والتنبؤ هبا وتنظيم املعلومات املتعلقة  الـدوري مرجعً

بالرتكيب الذري.

 مسامهات كل من نيوالندز وماير ومندليف وموزيل يف تطوير  مسامهات كل من نيوالندز وماير ومندليف وموزيل يف تطوير 
تَّبت يف اجلدول الدوري حقائق بدت كأهنا غري مرتابطة. لذا  اجلدول الدوري؛ فقد رَ
أصبح هـذا اجلدول من أهم األدوات التي يسـتخدمها الكيميائيون. ويعد اجلدول 
ا مهامًّ لفهم خـواص العنارص، والتنبؤ هبا وتنظيم املعلومات املتعلقة  الـدوري مرجعً

الجــدول الـدوري الحــديث
 The Modern Periodic Table

يتكـون اجلدول الـدوري احلديث من جمموعة مربعات، حيتوي كل مربع عىل اسـم 
العنـرص ورمـزه وعدده الـذري وكتلتـه الذرية. ويوضـح الشـكل 3-2 أحد هذه 
ا وفق العدد الذري يف سلسـلة من األعمدة  املربعات. وقد رتبت املربعات تصاعديًّ
تُعـرف باملجموعـات أو العائـالت، ويف صفـوف تُعـرف بالـدورات. ويوضـح 

الشكل 5-2 اجلدول الدوري للعنارص.
املجموعات والدورات.  

يتكـون اجلدول الـدوري احلديث من جمموعة مربعات، حيتوي كل مربع عىل اسـم 
 أحد هذه 
ا وفق العدد الذري يف سلسـلة من األعمدة  املربعات. وقد رتبت املربعات تصاعديًّ
. ويوضـح 




Periodic الدورية
جاءت الكلمة periodos من 
أصـل التينـي وتعنـي الطريق 

الدائري.
22

جون نيوالندز 1837-1898م 
ا وفق الكتل الذرية.   رتب العنارص تصاعديًّ

 الحظ تكرار خواص العنارص لكل ثامنية عنارص. 
 وضع قانون الثامنيات.

لوثر ماير 1830-1895م 
 أثبت وجود عالقة بني الكتل الذرية وخواص العنارص. 

ا وفق الكتل الذرية.  رتب العنارص تصاعديًّ

ديمرتي مندليف 1834-1907م
 أثبت وجود عالقة بني الكتل الذرية وخواص العنارص. 

ا وفق الكتل الذرية.   رتب العنارص تصاعديًّ
 تنبأ بوجود عنارص غري مكتشفة، وحدد خواصها.

هنري موزيل 1887-1915م 
ه العدد الذري.   اكتشف أن العنارص حتتوي عىل عدد فريد من الربوتونات سامّ

ا وفق العدد الذري، مما نتج عنه نموذج لدورية خواص العنارص.    رتب العنارص تصاعديًّ

8

O

15.999

 









 2-3
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ا من اهليدروجني يف الدورة األوىل.  حيتوي اجلدول الدوري احلديث عىل سبع دورات بدءً
، حتتوي الدورة الرابعة عىل البوتاسـيوم  قمـت املجموعات من 1 إىل 18. فمثـالً وقـد رُ
والكالسـيوم، يف حـني يوجـد السـكانديوم Sc يف العمـود الثالـث مـن اليسـار، أيْ يف 
املجموعة الثالثة. ويوجد األكسـجني يف املجموعة 16. وكام أن لعنارص املجموعات 1 
ا من اخلواص الفيزيائية والكيميائية، وهلذا السبب يشار إليها  و 2 و 13 - 18 الكثري جدًّ
بعنارص املجموعات الرئيسـة أو العنارص املمثلة. ويُشـار إىل عنارص املجموعات من 3 

إىل 12 بالعنارص االنتقالية. كام تُصنّف العنارص إىل فلزات والفلزات وأشباه فلزات.  
 تُسـمى العنـارص التـي تكون ملسـاء والمعة وصلبـة يف درجة حـرارة الغرفة 
وجيـدة التوصيـل للحـرارة والكهرباء بالفلـزات. ويمتـاز معظمها بالليونـة والقابلية 
ق والسـحب؛ إذ يمكـن حتويلها إىل صفائح رقيقة، وسـحبها إىل أسـالك رفيعة.  ـرْ للطَّ
ومعظـم العنـارص املمثلة والعنارص االنتقاليـة فلزات. وإذا نظـرت إىل عنرص البورون 
ا يصل إىل األسـتاتني At يف أسـفل املجموعة 17.  ا متعرجً B يف العمود 13، تشـاهد خطًّ
ثّلت الفلزات  ويفصـل هذا اخلط بني الفلزات والالفلزات يف اجلدول الـدوري. وقد مُ

باملربعات ذات اللون األزرق يف الشكل 2-5.
 العنارص عن يسـار اجلدول مجيعها فلزات إال اهليدروجني، وتُسـمى 
ا إىل شدة نشاطها فهي  عنارص املجموعة 1 (ما عدا اهليدروجني) الفلزات القلوية. ونظرً
غالبًـا ما تكـون موجودة يف الطبيعة عىل هيئة مركبات مع عنارص أخر. ومن الفلزات 
القلوية الشائعة الصوديوم Na وهو أحد مكونات ملح الطعام، والليثيوم Li املستخدم 

يف البطاريات.
ا   توجد الفلزات القلويـة األرضية يف املجموعة 2، وهي أيضً
رسيعـة التفاعـل. ويُعـد عنرصا الكالسـيوم Ca واملاغنسـيوم Mg من الفلـزات املفيدة 
لصحة اجلسـم، ومها من الفلزات القلوية األرضية. واملاغنسيوم صلب، ووزنه خفيف 
ا، لذا يستخدم يف تصنيع األجهزة اإللكرتونية، ومنها احلواسيب املحمولة، كام يف  نسـبيًّ

الشكل الشكل 2-4 .

إىل إىل إىل إىل 

ا من اهليدروجني يف الدورة األوىل.  حيتوي اجلدول الدوري احلديث عىل سبع دورات بدءً

 2- 4
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  * أسامء ورموز العنارص 112-116 والعنرص 118 مؤقتة، وسيتم اختيار أسامء هنائية هلا عند التأكد من اكتشافها. 

 2-5الجدول الدوري للعناصر
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ا للعنرص. الرقم بني القوسني هو العدد الكتيل للنظري األطول عمرً
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 تُقسـم العنارص االنتقالية 
إىل فلـزات انتقاليـة وفلزات انتقاليـة داخلية. وتعرف الفلـزات االنتقالية الداخلية 
بسلسـلتي الالنثانيـدات واألكتنيـدات وتقعان أسـفل اجلدول الـدوري. وتوجد 

العنارص االنتقالية األخر يف املجموعات 3 - 12.
 توجـد الالفلزات يف اجلـزء العلوي األيمن   
مـن اجلـدول الـدوري. وقد تم متثيلهـا باملربعـات الصفراء، كام يف الشـكل 2-5، 
وغالبًا ما تكون الالفلزات غازات أو مواد صلبة هشة ذات لون داكن، وتعد رديئة 
ا الربوم Br فهو الالفلز الوحيد السائل عند درجة  التوصيل للحرارة والكهرباء. أمّ
حرارة الغرفة. ويعد األكسجني أكثر العنارص وفرة يف جسم اإلنسان، حيث يشكل 
%65 مـن كتلتـه. وتتألـف املجموعة 17 من عنارص شـديدة التفاعل تعرف باسـم 

اهلالوجينـات. وتكـون اهلالوجينـات عادة - كام يف املجموعتـني 1 و 2 - يف صورة 
مركبـات. وتضـاف املركبات التـي حتتوي عىل الفلـور إىل معجون األسـنان وماء 
ا  الرشب حلامية األسـنان من التسـوس. وتسـمى عنارص املجموعة 18 اخلاملة جدًّ

الغازات النبيلة، وتستخدم يف املصابيح الكهربائية وإشارات (لوحات) النيون. 

 تُقسـم العنارص االنتقالية 
. وتعرف الفلـزات االنتقالية الداخلية 
 وتقعان أسـفل اجلدول الـدوري. وتوجد 

 توجـد الالفلزات يف اجلـزء العلوي األيمن 
 ، ،
 غازات أو مواد صلبة هشة ذات لون داكن، وتعد رديئة  غازات أو مواد صلبة هشة ذات لون داكن، وتعد رديئة 
 فهو الالفلز الوحيد السائل عند درجة 
حرارة الغرفة. ويعد األكسجني أكثر العنارص وفرة يف جسم اإلنسان، حيث يشكل حرارة الغرفة. ويعد األكسجني أكثر العنارص وفرة يف جسم اإلنسان، حيث يشكل 
 من عنارص شـديدة التفاعل تعرف باسـم 
 - يف صورة  - يف صورة 
مركبـات. وتضـاف املركبات التـي حتتوي عىل الفلـور إىل معجون األسـنان وماء مركبـات. وتضـاف املركبات التـي حتتوي عىل الفلـور إىل معجون األسـنان وماء 
ا   اخلاملة جدًّ

 تُقسـم العنارص االنتقالية  تُقسـم العنارص االنتقالية 




املوصالت
االسـتعامل العلمي: مواد تستطيع نقل 

الكهرباء، أو احلرارة، أو الصوت.
النحاس موصل جيد للحرارة

االستعامل الشائع: ما يوصل به احلبل.

مختبر حل المشكالت
تحليل التدرج في خواص العناصر


اكتُشف الفرانسـيوم يف عام 1939م إالّ أن مندليف تنبأ بوجوده 
عـام 1870م. ويُعـد الفرانسـيوم أقـل العنارص الــ 101 األوىل 
ا 22 دقيقة.  ا؛ فعمـر النصـف لنظـريه األكثـر اسـتقرارً اسـتقرارً
يف ضـوء ما تعرفه عـن خواص الفلـزات القلويـة األخر تنبأ 

بخواص عنرص الفرانسيوم.


ا عـىل طريقة دمـرتي مندليف يف توقع خـواص العنارص  اعتـامدً
غري املكتشـفة، اسـتخدم املعلومات اخلاصة بخـواص الفلزات 

القلوية الستنباط طريقة لتحديد خواص عنرص الفرانسيوم.


نمـط التغـري يف كل خاصيـة واردة يف اجلـدول، . 1
بحيث يمكنك اسـتقراء القيم اخلاصة بعنرص الفرانسـيوم، 

ا بقانون دورية اخلواص. مسرتشدً
ا. . 2  ما إذا كان عنرص الفرانسيوم صلبًا أم سائالً أم غازً

وكيف يمكن دعم هذا التوقع؟ 

 أي عمـود مـن أعمـدة البيانات يظهـر أكثر . 3
احتامالً للخطأ يف التوقع؟ ارشح ذلك. 

 ملـاذا ال يكفـي إنتـاج مليـون ذرة مـن عنـرص . 4 
الفرانسـيوم يف الثانيـة إلجـراء قياسـات؛ مثل قياس 

الكثافة ودرجة االنصهار؟




°C


°C


pm

180.51347152الليثيوم

97.8897186الصوديوم

63.3766227البوتاسيوم

39.31688248الروبيديوم

28.4674.8248السيزيوم

؟؟؟الفرانسيوم
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 تُعرف العنارص يف املربعات اخلرضاء عىل جانبي اخلط املتعرج يف الشكل 2-5 
بأشباه الفلزات. وألشباه الفلزات خواص فيزيائية وكيميائية مشاهبة للفلزات والالفلزات 
ـا. فالسـليكون Si واجلرمانيـوم Ge مـن أشـباه الفلـزات املهمـة املسـتخدمة بكثـرة يف  معً
صناعة رقائق احلاسـوب واخلاليا الشمسـية، كام يستخدم السليكون يف اجلراحة التجميلية 

والتطبيقات التي حتاكي الواقع، كام يف الشكل 2-6 . 
ويمكنك الرجوع إىل دليل العنارص الكيميائية يف هناية هذا الكتاب ملعرفة املزيد عن خمتلف 

جمموعات العنارص. 

 تُعرف العنارص يف املربعات اخلرضاء عىل جانبي اخلط املتعرج يف 

  2-6 
   



 



التقويم 2-1
الخالصة

األمـر،  أول  العنـارص،  ترتيـب  تـم   
ـا وفـق كتلها الذريـة، مما نجم  تصاعديًّ
عنـه بعض التضـارب. وقد تـم ترتيبها 

ا لتزايد أعدادها الذرية.  ا وفقً الحقً
تتدرج اخلواص الفيزيائيـة والكيميائية   
للعنـارص عند ترتيبها تصاعديًّا حسـب 

أعدادها الذرية.
ترتتـب العنـارص يف اجلـدول الـدوري   
وجمموعـات  (صفـوف)  دورات  يف 
(أعمـدة)، وتقـع العنارص املتشـاهبة يف 

خواصها يف املجموعة نفسها. 
تصنف العنارص إىل فلزات، والفلزات   

وأشباه فلزات. 

الفكرة      الرئيسة صف التطور يف اجلدول الدوري احلديث، واذكر مسامهات . 1

كل من الفوازييه، ونيوالندز، ومندليف، وموزيل يف ذلك. 
ا للجـدول الـدوري، وأرش إىل مواقـع الفلـزات، . 2 ـا مبسـطً ارسـم خمططً

والالفلزات وأشباه الفلزات. 
ف اخلواص العامة للفلزات والالفلزات وأشباه الفلزات. . 3 صِ
د: أي العنارص اآلتية عنارص ممثلة، وأهيا عنارص انتقالية؟ . 4 حدّ

Pt بالتني.b   Li ليثيوم .a

C كربون.d  Pm بروميثيوم.c

يْ عنرصين هلام خصائص مشاهبة لكل من: . 5 قارن اكتب اسمَ
 Fe احلديد .c   Ba  الباريوم .b   I اليود .a

ا إىل اجلدول الـدوري احلديث، ما العنـرصان اللذان تكون . 6 قـارن اسـتنادً
قيمة الكتلة الذرية لكل منهام أقل من ضعف عدده الذري؟ 

تفسري البيانات ختطط رشكة لتصنيع جهاز إلكرتوين، مما يتطلب استخدام . 7
عنرص له خواص كيميائية شـبيهة بالسليكون Si والرصاص Pb، والكتلة 
 .Cd ولكنها أقل من كتلة الكادميوم ،S الذريـة له أكرب من كتلـة الكربيت
استخدم اجلدول الدوري لتحديد العنرص الذي يمكن أن تستخدمه الرشكة.

555555



ا�هداف
 سـبب تشـابه خواص    

عنارص املجموعة الواحدة. 
 فئـات اجلدول الدوري    
التوزيـع  إىل  ا  اسـتنادً األربعـة 

اإللكرتوين.
مراجعة المفردات

إلكـرتون    
جمال الطاقة األخري للذرة، والذي 

حيدد اخلواص الكيميائية هلا. 

2-2

231
1اهليدروجنيH1s11s1

2الليثيومLi1s2 2s1[He] 2s1

3 الصوديومNa1s2 2s2 2p6 3s1[Ne] 3s1

4 البوتاسيومK1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1[Ar] 4s1

تصنيف العناصر 
Classification of the Elements

  الرئيسةالفكرة


 إذا أردت توصيل رسالة إىل شخص ما فال يكفي أن تعرف رقم بيته فقط، 
: يف أي شارع هو؟ وأي مدينة؟ وأي منطقة؟ وبالطريقة  بل جيب أن تعرف عنوان البيت كامالً

نفسها يتم تعرف العنارص من خالل توزيعها اإللكرتوين.
ترتيب العناصر وفق التوزيع ا�لكتروني

Organizing the Elements by Electron Configuration

د التوزيـع اإللكرتوين اخلواص الكيميائيـة للعنرص. إال أن كتابة التوزيع اإللكرتوين باسـتخدام  حيـدِّ
. ويمكنك معرفة التوزيع اإللكرتوين وعدد إلكرتونات التكافؤ  نموذج أوفباو Aufbau قد يكون ممالًّ
مـن خالل موقـع العنرص يف اجلدول الـدوري احلديث. يوضـح اجلدول 3-2 التوزيـع اإللكرتوين 
لبعض عنارص املجموعة األوىل، حيث يوجد إلكرتون واحد يف جمال الطاقة األخري لكل عنرص فيها. 
 تُعـرف اإللكرتونـات املوجـودة يف جمـال الطاقـة الرئيس األخري للذرة باسـم 
إلكرتونـات التكافـؤ. ويوجـد لـكل عنـرص يف املجموعـة األوىل إلكـرتون واحـد يف جمـال طاقته 
األخري. لذا تتشـابه عنارص املجموعة األوىل يف خواصها الكيميائية؛ ألهنا حتتوي عىل العدد نفسـه 
عد هـذه اخلاصية من أهـم العالقات يف الكيمياء؛ فـذرات املجموعة  مـن إلكرتونـات التكافؤ. وتُ
الواحـدة هلـا اخلواص نفسـها ألن هلا عـدد إلكرتونات التكافؤ نفسـه. ولكل عنـرص يف املجموعة 
األوىل إلكـرتون تكافـؤ واحد له التوزيع اإللكرتوين s1. ولكل عنرص يف املجموعة الثانية اثنانِ من 
إلكرتونـات التكافؤ توزيعهام اإللكرتوين s2، ولكل عمـود يف املجموعتني 1 و2 واملجموعات من 

13 إىل 18 يف اجلدول الدوري توزيعه اخلاص من إلكرتونات التكافؤ.

د رقم جمال الطاقة األخري الذي حيتوي إلكرتونات التكافؤ رقمَ   حيدَّ
الدورة التي يوجد فيها العنرص يف اجلدول الدوري. فعىل سـبيل املثال، يوجد إلكرتون التكافؤ 
لعنـرص الليثيـوم يف جمال الطاقـة الثاين، لذا يكون عنـرص الليثيوم يف الـدورة الثانية. أما عنرص 
اجلاليـوم ذو التوزيـع اإللكـرتوين 4s2 3d10 4p1 [Ar] فإن إلكرتون تكافئـه يقع يف جمال الطاقة 

الرابع، لذا يكون عنرص اجلاليوم يف الدورة الرابعة.
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 عدد إلكرتونات تكافؤ عنارص املجموعة األوىل واحد، 
ولعنـارص املجموعـة الثانية اثنـان. يف حني أن لعنـارص املجموعة 13 ثالثـة إلكرتونات 
ا عنارص  تكافـؤ، وأمـا عنارص املجموعة 14 فلهـا أربعة إلكرتونات تكافؤ، وهكـذا. وأمّ
الغـازات النبيلة يف املجموعة 18 ففي كل منها ثامنية إلكرتونات، ما عدا اهليليوم الذي له 
إلكرتونَا تكافؤ فقط. يبني الشـكل 7-2 كيف يساعد التمثيل النقطي لإللكرتونات عىل 
الربـط بني رقم املجموعـة وعدد إلكرتونات التكافؤ. الحظ أن عـدد إلكرتونات تكافؤ 

عنارص املجموعات من 13 إىل 18 يساوي رقم اآلحاد فيها. 

Block Elements s,p,d,f عناصر الفئات
ـا ذات أحجام متفاوتة. ويعود السـبب يف عدم  حيتـوي اجلدول الـدوري أعمدةً وصفوفً
ـم إىل فئات متثل جماالت الطاقة الثانوية للذرة،  سّ انتظام شـكل اجلدول الدوري إىل أنه قُ
 (s, p, d, f ) والتـي حتتوي عىل إلكرتونـات التكافؤ. ولوجود أربعة جماالت طاقة ثانوية

فقد تم تقسيم اجلدول الدوري إىل أربع فئات خمتلفة كام يف الشكل 2-8 . 

إلكرتونَا تكافؤ فقط. يبني إلكرتونَا تكافؤ فقط. يبني إلكرتونَا تكافؤ فقط. يبني إلكرتونَا تكافؤ فقط. يبني إلكرتونَا تكافؤ فقط. يبني 

 عدد إلكرتونات تكافؤ عنارص املجموعة األوىل واحد، 
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s تتكون من عنارص املجموعتني األوىل والثانية وعنرص اهليليوم. حيث حتتوي 
عنارص املجموعة األوىل عىل جماالت s شـبه ممتلئة بإلكرتونات التكافؤ، وتوزيعها اإللكرتوين 
s1. يف حني حتتوي عنارص املجموعة الثانية عىل جماالت s ممتلئة باثنني من إلكرتونات التكافؤ، 

وتوزيعها اإللكرتوين s2. وألن جماالت s تتسـع إللكرتونني عىل األكثر فإن فئة s تشـتمل عىل 
جمموعتني فقط.

p وبعد امتالء املجال الثانوي s بإلكرتونـات التكافؤ تبدأ هذه اإللكرتونات 
يف تعبئـة املجال الثانوي p. وتشـمل جمموعات العنـارص 13 - 18، يف اجلدول الدوري، التي 
ـا بإلكرتونات التكافؤ. وال يوجـد عنارص من فئة  ا أو جزئيًّ هلـا جمـاالت p الفرعيـة املمتلئة كليًّ
 .n=1 الثانويـة ال توجـد يف جمـال الطاقة الرئيـس األول p يف الـدورة األوىل؛ ألن جمـاالت p
 عىل مد p ويوجـد يف الـدورة الثانية. ومتتد فئـة ،p هـو العنـرص األول يف فئـة B والبـورون
سـت جمموعـات؛ ألن جماالت p الفرعية الثالثة تتسـع لـ 6 إلكرتونـات عىل األكثر. وعنارص 
املجموعـة 18 (الغـازات النبيلة) عنارص فريدة يف فئة P؛ وذلك ألن ذرات عنارصها مسـتقرة 
ا. ويوضـح اجلدول 4-2 التوزيـع اإللكرتوين للغازات  لدرجـة أهنا تقريبًـا ال تتفاعل كيميائيًّ
النبيلـة األربعـة األوىل. إن جماالت الطاقـة الفرعية s وp يف جماالت الطاقـة اخلارجية هلا ممتلئة 

ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري.  متامً

 تتكون من عنارص املجموعتني األوىل والثانية وعنرص اهليليوم. حيث حتتوي 
 شـبه ممتلئة بإلكرتونات التكافؤ، وتوزيعها اإللكرتوين  شـبه ممتلئة بإلكرتونات التكافؤ، وتوزيعها اإللكرتوين 
 ممتلئة باثنني من إلكرتونات التكافؤ، 
 تشـتمل عىل  تشـتمل عىل 

 بإلكرتونـات التكافؤ تبدأ هذه اإللكرتونات  بإلكرتونـات التكافؤ تبدأ هذه اإللكرتونات 
، يف اجلدول الدوري، التي 
ـا بإلكرتونات التكافؤ. وال يوجـد عنارص من فئة  ا أو جزئيًّ  الفرعيـة املمتلئة كليًّ
 .
 عىل مد 
 إلكرتونـات عىل األكثر. وعنارص 
؛ وذلك ألن ذرات عنارصها مسـتقرة 
 التوزيـع اإللكرتوين للغازات 
 يف جماالت الطاقـة اخلارجية هلا ممتلئة  يف جماالت الطاقـة اخلارجية هلا ممتلئة 

ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري.  ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً ا باإللكرتونات. وينتج عن هذا التوزيع اإللكرتوين استقرار بنائها الذري. متامً متامً




  Structure :البنية
يشءٌ مـا يتم عمله مـن عنارص أو 

أجزاء مرتابطة بعضها ببعض.
العلـامء يف  اشــرتك عــدد مــن 

اكتشاف بنية الذرة. 

24


1n =11اهليليومs2

2n =2النيون[He] 2s2 2p6

3n =3األرجون[Ne] 3s2 3p6

4n =4الكريبتون[Ar] 4s2 4p6
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د هنـري مـوزيل العدد  1913حـدّ
الذري للعنارص املعروفة، وأثبت أنَّ 
خواص العنارص تتغري بشكل دوري 

مع العدد الذري. 

يف  العلـامء  1828بـدأ  
ا  رمـوزً احلـروف  اختـاذ 

للعنارص الكيميائية. 

الغـازات  19001894أصبحـت  
واهليليـوم  األرجـون  ومنهـا   - النبيلـة 
والكريبتون والنيون والزينون والرادون- 

جمموعة جديدة يف اجلدول الدوري.

ف أنتـوين الفوازييه  1789عـرّ
العنـرص، وأعـد قائمـة بالعنارص 
الفلـزات  بـني  وميَّـز  املعروفـة 

والالفلزات. 

ر كل مـن لوثرمايـر وديمـرتي  1869طـوّ
مندليـف - كل منهـام عـىل حـدة - جـداول 
عـا  وتوقَّ خواصهـا،  إىل  تسـتند  للعنـارص، 

خواص عنارص أخر غري معروفة. 
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d حتتوي عىل الفلزات االنتقالية، وهي أكرب الفئات. وعىل الرغم من وجود 
بعض االستثناءات إال أن عنارصالفئة d تتميز بامتالء كيلٍّ للمجال الفرعي s من جمال الطاقة 
الرئيس n، وبامتالء جزئي أو كيل ملجاالت d الفرعية من جمال الطاقة n-1. وكلام حتركت عرب 
الدورة تقوم اإللكرتونات بتعبئة املجال d. فعىل سبيل املثال، اإلسكانديوم Sc أول عنارص 
الفئة d، له التوزيع اإللكرتوين 4s2 3d1 [Ar]. أما عنرص التيتانيوم - وهو العنرص الثاين يف 
اجلـدول - فلـه التوزيع اإللكرتوين 4s2 3d2 [Ar]. الحـظ أن املجال اخلارجي s املمتلئ يف 
عنرص التيتانيوم يكون يف املجال الرئيس n = 4، يف حني أن املجال d شـبه املمتلئ يكون يف 
املجـال الرئيـس n=1. ينص مبدأ أوفباو aufbau عىل أن املجـال 4s له طاقة أقل من طاقة 
املجال 3d. لذا فإن املجال 4s يمتلئ قبل املجال 3d. وألن جماالت d الفرعية اخلمسة تتسع 
لـ 10 إلكرتونات لذا فإن العنارص فئة d متتد عىل مد 10 جمموعات يف اجلدول الدوري. 
f تشـتمل عـىل الفلـزات االنتقاليـة الداخليـة، وتتميز عنارصهـا بامتالء 
جمـال s اخلارجـي، وامتالء أو شـبه امتـالء جمـاالت 4f و5f. ولوجود 7 جمـاالت فرعية يف 
 عىل مد f فإنه يتسع لـ 14 إلكرتونًا بحدٍّ أقىص، وبذلك متتد العنارص فئة f املجال الثانوي

ا يف اجلدول الدوري.  14 عمودً

لذا حتدد الفئات sو p وd  وf شـكل اجلدول الدوري. وكلام انتقلت إىل أسـفل يف اجلدول 
الـدوري يزداد عدد جماالت الطاقة الرئيسـة، كام يزداد عدد املجـاالت الفرعية التي حتتوي 
عىل اإللكرتونات. الحظ أن الدورة رقم 1 حتتوي عىل عنارص الفئة s فقط، يف حني حتتوي 
ـا الدورتان الرابعة واخلامسـة  الدورتـان الثانيـة والثالثة عـىل عنارص من الفئتـني s وp، أمّ
فتحتويـان عىل عنارص من فئات s، وp، وd، كام حتتوي الدورتان السادسـة والسـابعة عىل 

 .fو dو pو s عنارص من  فئات
لقد اسـتغرق تطوير اجلدول الدوري سنني عديدة، وما زالت عملية التطوير جارية؛ حيث 
يتم حتضري العنارص بطريقة صناعية باستمرار. ارجع إىل الشكل 9-2  ملزيد من املعلومات 

عن تاريخ اجلدول ومسامهات العديد من العلامء يف تطويره.
كيف يمكن تعريف كل فئة من اجلدول الدوري؟كيف يمكن تعريف كل فئة من اجلدول الدوري؟

ddd مهن في الكيمياء حتتوي عىل الفلزات االنتقالية، وهي أكرب الفئات. وعىل الرغم من وجود

  

   
   



 

 



Ununpentium

115
Uup
(288)

Ununtrium

113
Uut
(284)

1940تـم ضم العنـارص املحرضة 
صناعيًّـا التي هلا عـدد ذري أكرب من 
92 إىل فئة جديدة يف اجلدول تُسـمى 

األكتنيدات.

1969قـام الباحثـون يف جامعـة بـريكيل 
بتحضري أول العنارص الصناعية األثقل من 
 4.7s األكتنيـدات، وفرتة عمـر النصف له

ي رذرفورديوم. وسمِّ

1999أعلن بعض الباحثني اكتشـاف العنرص 114، 
ي أونوكواديوم. ويعتقد العلـامء أن هذا العنرص  وسـمِّ
ربام يكون أول العنارص ذات االسـتقرار النسبي ضمن 

العنارص املحرضة صناعيًّا.

1985تبنـى االحتاد الـدويل لعلوم 
الكيمياء البحتـة والتطبيقية اجلدول 
الـدوري احلـايل املسـتخدم يف أنحاء 

العامل.

2004أعلن علامء من روسـيا عن 
اكتشاف العنرصين 113 و115.
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2-1

 لعنرص اإلسرتانشيوم الذي يستخدم يف إضفاء اللون األمحر عىل األلعاب النارية، التوزيع 
اإللكرتوين 5s2 [Kr]. حدد املجموعة والدورة والفئة التي ينتمي إليها عنرص اإلسرتانشـيوم دون اسـتخدام اجلدول الدوري. 

1 تحليل المسألة

لديك التوزيع اإللكرتوين لعنرص اإلسرتانشيوم


  [Kr] 5s2 = الفئة = ؟التوزيع اإللكرتوين الدورة = ؟  املجموعة = ؟ 
2 حساب  المطلوب




يشـري s2 إىل أن إلكرتونات تكافؤ اإلسرتانشـيوم متأل املجال الثانوي (s)، لذا 
يوجد عنرص اإلسرتانشيوم يف الفئة s واملجموعة 2

5 5 إىل أن عنرص اإلسرتانشيوم يقع يف الدورةs2 ويشري رقم 5 يف
3 تقويم ا�جابة

تم تطبيق العالقة بني التوزيع اإللكرتوين وموقع العنرص يف اجلدول الدوري بطريقة صحيحة.


د، دون الرجوع إىل اجلدول الدوري، املجموعة والدورة والفئة التي تنتمي إليها ذرات العنارص ذات التوزيع اإللكرتوين اآليت: . 8 حدّ
.a[Ne] 3s2.b[He] 2s2.c[Kr] 5s2

ما الرمز الكيميائي للعنارص التي هلا التوزيعات اآلتية إللكرتونات تكافئها:. 9
.as2 d1.bs2 p3.cs2 p6

حتدٍّ اكتب التوزيع اإللكرتوين لكل من العنارص اآلتية:. 10
.a4 عنرص يف املجموعة 2   والدورة.c5 غاز نبيل يف الدورة
.b4 عنرص يف املجموعة 12 والدورة.d2 عنرص يف املجموعة 16 والدورة

التقويم 2-2
خالصة

هـي  فئـات   4 عـىل  الـدوري  اجلـدول  حيتـوي   
.fو ،dو ،pو،s

لعنارص املجموعة الواحدة خواص كيميائية متشاهبة.  
رقم جمموعة عنـارص املجموعتني 1 و2 هو عدد   

إلكرتونات تكافئهام. 
رقـم جمـال الطاقـة الذي توجـد فيـه إلكرتونات   
تكافـؤ العنرص هو رقم الدورة التـي يقع ضمنها 

يف اجلدول الدوري. 

الفكرة      الرئيسة فرس ما الذي حيدد فئات اجلدول الدوري؟ . 11

د فئة العنارص التي توزيع إلكرتونات تكافئها عىل النحو اآليت:. 12 حدّ
.as2p4.bs1.cs2d1.ds2p1

اسـتنتج عنـرص الزينـون غاز نبيـل ال يتفاعـل، ويسـتخدم يف املصابيح . 13
الومضيـة، وهـو رديء التوصيـل للحـرارة والكهرباء. فهـل تتوقع أن 
يكـون عنرص الزينون مـن الفلـزات أو الالفلزات أو أشـباه الفلزات؟ 

وأين يقع هذا العنرص يف اجلدول الدوري؟ فرس إجابتك. 
فرس ملاذا تكون عنارص املجموعة الواحدة متشاهبة يف خواصها الكيميائية؟. 14
15 ..fو ،dو ،pو،s ا للجدول الدوري، وبني فئات ا بسيطً نمذج ارسم خمططً
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ا�هداف
بني أنـامط التغري يف خواص   
العنارص حسب موقعها يف الدورات 

واملجموعات. 
 التـدرج يف أنصـاف أقطار   
الذرات يف املجموعات أو الدورات 

مع التوزيع اإللكرتوين هلا .
مراجعة المفردات

 هو جمال 
الطاقة الرئيس للذرة. 

المفردات الجديدة
األيون

طاقة التأين
قاعدة الثامنية 

الكهرسالبية

2-3
Periodic Trends   تدرج خواص العناصر
 الرئيسةالفكرة


 يسـاعد التقويم (الرزنامة) تتبع النشـاطات يف حياتنا؛ حيث يتكرر 
ا  نمـط األسـبوع مـن السـبت إىل اجلمعة. فـإذا دونـت بعض النشـاطات اليومية سـلفً
اسـتطعت توقـع ما حيـدث يف هذا اليوم مـن ذلك األسـبوع. وكذلك يتيـح لنا ترتيب 

ف خواص العديد من هذه العنارص. العنارص يف اجلدول الدوري تعرُّ

 Atomic Radius نصف قطر الذرة
يتغري الكثري من خواص العنارص بشـكل متوقع، ويعرف ذلك التغري بالنمط، وهذا ما 
حيـدث عند االنتقال عـرب الدورة، أو املجموعة. إن حجم الـذرة من اخلواص الدورية 
الـذي يتأثـر بالتوزيع اإللكرتوين. ويعـرف احلجم الذري بمقدار اقـرتاب ذرة من ذرة 
أخر جماورة هلا. وألن طبيعة الذرة املجاورة ختتلف من مادة إىل أخر، لذا فإن حجم 

 .الذرة يتغري من مادة إىل مادة أخر
يعـرف نصـف قطر الـذرة للفلـزات - ومنها الصوديـوم - بنصف املسـافة بني نواتني 
متجاورتني يف الرتكيب البلوري للعنرص، كام يف الشـكل 10-2. أما بالنسـبة للعنارص 
التـي توجـد عـىل شـكل جزيئـات - ومنهـا الالفلـزات - فيعـرف نصف قطـر الذرة 
ا بروابط فيام بينها. ويوضح  بنصف املسـافة بني نو الذرات املتطابقة واملتحدة كيميائيًّ

 .H
2
الشكل 10-2 نصف قطر جزيء ثنائي الذرة مثل اهليدروجني 






186 pm

372 pm
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74 pm

37 pm
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1 pm = 10-12 m
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H    37 He   31

Li   152

Na  186

K    227

Rb  248

Cs  265

Be  112

Mg 160

Ca  197

Sr  215

Ba  222

B    85

Al  143

Ga 135

In  167

Tl  170

C    77

Si  118

Ge 122

Sn 140

Pb 146

N    75

P  110

As 120

Sb 140

Bi  150

O    73

S   103

Se  119

Te  142

Po 168

F    72

Cl  100

Br  114

I   133

At 140

Ne   71

Ar   98

Kr  112

Xe 131

Rn 140
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 يتناقص يف الغالب نصف القطر عند االنتقال من يسـار 
الدورة إىل يمينها. وسـبب هذا التغري - كام يف الشـكل 11-2 - هو زيادة الشحنة املوجبة يف 
النواة مع بقاء جماالت الطاقة الرئيسـة يف الدورة ثابتًا؛ حيث يزداد - باالنتقال من اليسار إىل 
اليمـني يف الدورة - عدد الربوتونات (شـحنة موجبة) يف نـواة ذرة العنرص بروتونًا عن ذرة 
العنـرص الـذي قبله، بينام يبقى عدد إلكرتونـات جماالت الطاقة الداخليـة ثابتًا، ويزداد عدد 
ا. وحيث ال يزداد حجب إلكرتونات التكافؤ عند الزيادة يف  ا أيضً إلكرتونات التكافؤ واحدً
شحنة النواة، فإن شحنة النواة جتذب إلكرتونات جمال الطاقة اخلارجي لتصبح أقرب إىل النواة.

كيـف يفرسّ بقاء جمـال الطاقة الرئيس دون تغـري عرب الدورة 
نقصانَ نصف القطر عرب تلك الدورة؟

 يزداد يف الغالب نصف قطر الذرة عند االنتقال إىل 
أسـفل املجموعـة؛ فعند االنتقال من أعىل إىل أسـفل يف املجموعة الواحـدة تقابل الزيادة 
يف الشـحنة املوجبـة يف النـواة زيادة يف عـدد إلكرتونات جماالت الطاقـة الداخلية؛ أي أنّ 
شحنة النواة املؤثرة يف إلكرتونات جمال الطاقة األخري تبقى ثابتة تقريبًا لعنارص املجموعة 
الواحـدة. ويف املقابل يزداد عدد جماالت الطاقة الرئيسـة (قيمة عـدد الكم الرئيس n) مما 
جيعـل إلكرتونات جمـال الطاقة اخلارجي أبعد عـن النواة، ويقلل ازدياد هذه املسـافة من 
تأثـري اجلذب الناتج عن زيادة شـحنة النواة. كام تقوم جمـاالت الطاقة اإلضافية بني النواة 
واإللكرتونات اخلارجية بحجب هذه اإللكرتونات عن النواة. ويلخص الشـكل 2-12 

هذه التغريات عرب الدورة واملجموعة.

 يتناقص يف الغالب نصف القطر عند االنتقال من يسـار  يتناقص يف الغالب نصف القطر عند االنتقال من يسـار 
 - هو زيادة الشحنة املوجبة يف 
النواة مع بقاء جماالت الطاقة الرئيسـة يف الدورة ثابتًا؛ حيث يزداد - باالنتقال من اليسار إىل 
اليمـني يف الدورة - عدد الربوتونات (شـحنة موجبة) يف نـواة ذرة العنرص بروتونًا عن ذرة اليمـني يف الدورة - عدد الربوتونات (شـحنة موجبة) يف نـواة ذرة العنرص بروتونًا عن ذرة 
العنـرص الـذي قبله، بينام يبقى عدد إلكرتونـات جماالت الطاقة الداخليـة ثابتًا، ويزداد عدد 
ا. وحيث ال يزداد حجب إلكرتونات التكافؤ عند الزيادة يف  ا أيضً إلكرتونات التكافؤ واحدً

كيـف يفرسّ بقاء جمـال الطاقة الرئيس دون تغـري عرب الدورة 

 يزداد يف الغالب نصف قطر الذرة عند االنتقال إىل  يزداد يف الغالب نصف قطر الذرة عند االنتقال إىل 
أسـفل املجموعـة؛ فعند االنتقال من أعىل إىل أسـفل يف املجموعة الواحـدة تقابل الزيادة 
يف الشـحنة املوجبـة يف النـواة زيادة يف عـدد إلكرتونات جماالت الطاقـة الداخلية؛ أي أنّ 
شحنة النواة املؤثرة يف إلكرتونات جمال الطاقة األخري تبقى ثابتة تقريبًا لعنارص املجموعة شحنة النواة املؤثرة يف إلكرتونات جمال الطاقة األخري تبقى ثابتة تقريبًا لعنارص املجموعة 
) مما 
جيعـل إلكرتونات جمـال الطاقة اخلارجي أبعد عـن النواة، ويقلل ازدياد هذه املسـافة من 
تأثـري اجلذب الناتج عن زيادة شـحنة النواة. كام تقوم جمـاالت الطاقة اإلضافية بني النواة 

هذه التغريات عرب الدورة واملجموعة.هذه التغريات عرب الدورة واملجموعة.

المطويات

أضـف معلومات من هذا القسـم إىل 
مطويتك.
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2-2

 أي الـذرات اآلتية هلا أكرب نصف قطـر: الكربون C، أو الفلـور F، أو البرييليوم Be، أو
الليثيوم Li؟ 

أجب عن السؤال دون الرجوع إىل الصورة يف الشكل 11-2، وفرس إجابتك حسب اجتاه التغري يف أنصاف األقطار.

1 تحليل المسألة

إذا كان لديـك 4 عنـارص فحـدد أوالً رقـم كل من املجموعة والدورة التي يشـغلها كل عنرص، ثم اسـتخدم نمـط التغري العام 
لنصف القطر لتحديد أي العنارص نصف قطر ذرته أكرب.

2 حساب المطلوب

  بالرجوع إىل اجلدول الدوري جتد أن العنارص مجيعها موجودة يف الدورة الثانية. وبرتتيب
.Fو ،Cو ،Be و ،Li :العنارص من اليسار إىل اليمني عرب الدورة يظهر التسلسل اآليت

.لذا فلذرته أكرب نصف قطر ،Li إن أول عنرص يف الدورة الثانية هو الليثيوم

3 تقويم ا�جابة 

تم تطبيق اجتاه نمط التغري يف مقدار نصف القطر عرب الدورة بشكل صحيح.

وبالرجوع إىل قيم أنصاف األقطار يف الشكل 11-2 نتحقق من اإلجابة.


استعن بمعرفتك بأنامط التغري يف نصف قطر الذرة عرب الدورة واملجموعة؛ لإلجابة عن األسئلة اآلتية، دون استخدام قيم نصف 

قطر الذرة يف الشكل 2-11.

16 . ،S أو الكربيت ،Si أو السليكون ،Mg أي العنارص له أكرب نصف قطر: املاغنسيوم
أو الصوديوم Na، وأهيا له أصغر نصف قطر؟ 

عنرص . 17 يمثل  أهيا  والــرادون.  والكريبتون  اهليليوم،  عنارص  املجاور  الشكل  يبني 
الكربتون؟ وكيف يمكن االستدالل عىل ذلك؟ 

أن . 18 إذا علمت فقط  له أكرب نصف قطر  املجهولني  العنرصين  أيّ  هل يمكن حتديد 
العدد الذري ألحدمها أكرب 20 مرة من العدد الذري لآلخر؟ فرسّ إجابتك.

د أي العنرصين يف كل زوج مما ييل له نصف قطر أكرب:. 19 حتدٍّ حدّ

.a18 عنرص يف الدورة 2 واملجموعة 1، أو عنرص يف الدورة 3 واملجموعة

.b16 عنرص يف الدورة 5 واملجموعة 2، أو عنرص يف الدورة 3 واملجموعة

.c15 عنرص يف الدورة 3 واملجموعة 14، أو عنرص يف الدورة 6 واملجموعة

.d16 عنرص يف الدورة 4، واملجموعة 18، أو عنرص يف الدورة 2، واملجموعة

C06-15A-874637

A B C
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Ionic Radius نصف قطر ا�يون
تستطيع الذرات فقد أو اكتساب إلكرتون أو أكثر لتكوين األيونات. وألن اإللكرتونات سالبة الشحنة 
فإن الذرات تصبح مشحونةً عندما تكتسب اإللكرتونات أو تفقدها. لذا فاأليون ذرة أو جمموعة ذرية 

هلا شحنة موجبة أو سالبة. 
عندما تفقد الذرة اإللكرتونات وتكون أيونًا موجبًا يصغر حجمها. ويُعز ذلك إىل عاملني: أوهلام أن 
اإللكرتون الذي تفقده الذرة غالبًا ما يكون إلكرتون تكافؤ. وقد ينتج عن فقدانه فراغ املدار اخلارجي، مما 
يسبب نقصان نصف القطر. ثانيًا: يقلّ التنافر الكهرسكوين بني ما تبقى من اإللكرتونات، باإلضافة إىل 
زيادة التجاذب بينها وبني النواة ذات الشحنة املوجبة، مما يسمح لإللكرتونات باالقرتاب أكثر من النواة.
عندمـا تكتسـب الذرات إلكرتونات وتكون أيونات سـالبة يـزداد حجمها؛ ألن إضافـة إلكرتون إىل 
ا كهرسكونيًا أكرب مع إلكرتونات املجال اخلارجي، ويدفعها بقوة نحو اخلارج. وينتج  الذرة يولّد تنافرً
عن زيادة املسـافة بني اإللكرتونات اخلارجية زيادة يف مقدار نصف القطر. فالشـكل 13a-2 يوضح 
ن أيونًا موجبًا، كام يوضح الشكل 13b-2 كيف يزيد  كيف يقل نصف قطر ذرة الصوديوم عندما تكوّ

نصف قطر ذرة الكلورعندما تكون أيونًا سالبًا.  

تستطيع الذرات فقد أو اكتساب إلكرتون أو أكثر لتكوين األيونات. وألن اإللكرتونات سالبة الشحنة 
 ذرة أو جمموعة ذرية  ذرة أو جمموعة ذرية 

عندما تفقد الذرة اإللكرتونات وتكون أيونًا موجبًا يصغر حجمها. ويُعز ذلك إىل عاملني: أوهلام أن 
اإللكرتون الذي تفقده الذرة غالبًا ما يكون إلكرتون تكافؤ. وقد ينتج عن فقدانه فراغ املدار اخلارجي، مما 
يسبب نقصان نصف القطر. ثانيًا: يقلّ التنافر الكهرسكوين بني ما تبقى من اإللكرتونات، باإلضافة إىل يسبب نقصان نصف القطر. ثانيًا: يقلّ التنافر الكهرسكوين بني ما تبقى من اإللكرتونات، باإلضافة إىل 

عندمـا تكتسـب الذرات إلكرتونات وتكون أيونات سـالبة يـزداد حجمها؛ ألن إضافـة إلكرتون إىل عندمـا تكتسـب الذرات إلكرتونات وتكون أيونات سـالبة يـزداد حجمها؛ ألن إضافـة إلكرتون إىل 
ا كهرسكونيًا أكرب مع إلكرتونات املجال اخلارجي، ويدفعها بقوة نحو اخلارج. وينتج  الذرة يولّد تنافرً
 يوضح  يوضح 
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المطويات

أدخـل معلومـات مـن 
هذا القسم يف مطويتك.
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 يوضح الشكل 14-2 أنصاف أقطار معظم العنارص املمثلة. 
، يف حني  الحظ أن العنارص التي يف اجلهة اليرس من اجلدول تكون أيونات موجبة أصغر حجامً
. ويف الغالب، كلام  ن العنـارص التي يف اجلهة اليمنى من اجلدول أيونات سـالبة أكرب حجـامً تكـوِّ
حتركت من اليسـار إىل اليمني عرب الدورة تناقَص حجـم األيون املوجب. وعند بداية املجموعة 

ا تدرجييًّا. 15 أو 16 يتناقص حجم األيون السالب األكرب أيضً

 عندما تنتقل يف املجموعة من أعىل إىل أسفل فإن إلكرتونات 
املجـاالت اخلارجية يف األيون تكـون يف جماالت طاقة أعىل؛ مما ينتج عنه زيادة يف حجم األيون. 
لذا يزداد نصف قطر كل من األيونات املوجبة والسالبة عند االنتقال إىل أسفل خالل املجموعة. 

ويلخص الشكل 15-2 اجتاه التغري يف نصف قطر األيونات عرب املجموعات والدورات.

 Ionization Energy طاقة التأين
يتطلـب تكويـن أيـون موجب انتـزاع إلكرتون مـن ذرة متعادلة. وحيتـاج هذا العمـل إىل طاقة 
ف  للتغلـب عـىل قـوة التجاذب بني شـحنة النواة املوجبة والشـحنة السـالبة لإللكـرتون. وتعرّ
طاقـة التأيـن بالطاقـة الالزمة النتزاع إلكرتون مـن ذرة العنرص يف احلالة الغازيـة. فمثالً نحتاج 
إىل 19J-10 × 8.64 النتـزاع إلكـرتون من ذرة الليثيوم يف احلالة الغازية. وتسـمى الطاقة الالزمة 
النتـزاع أول إلكـرتون من الذرة املتعادلة طاقةَ التأين األوىل. لذا فطاقة التأين األوىل لليثيوم هي 
J 19-10 × 8.64. كـام ينتـج عن فقـدان اإللكرتون تكوين أيون +Li. ويبني الشـكل 16-2 طاقة 

التأين األوىل لعنارص الدورات من 1 إىل 5. 
طاقة التأين. 

ك نواة الذرة بإلكرتونات تكافئها. لذا تشري  ر يف طاقة التأين عىل أهنا إشارة إىل مد قوة متسُّ فكّ
ا. ولذا ال متيل  طاقـة التأين الكبرية إىل أن القوة التي متسـك النواة هبذه اإللكرتونـات كبرية أيضً
الـذرات التـي قيم طاقة تأينها كبرية إىل تكوين األيونات املوجبة. فعىل سـبيل املثال، لطاقة تأين 
الليثيـوم املنخفضة أمهية يف صنع بطاريات احلاسـوب؛ فسـهولة خسـارة اإللكرتونات يسـاعد 

البطارية عىل إنتاج قدرة كهربائية أكرب.البطارية عىل إنتاج قدرة كهربائية أكرب.

إىل إىل إىل إىل 

 أنصاف أقطار معظم العنارص املمثلة. 
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ثـل كل جمموعـة من النقاط املتصلة يف الرسـم املوضح يف الشـكل 16-2 العنارص  متُ
املوجـودة يف دورة واحـدة. وتكون طاقة تأين فلزات املجموعة 1 منخفضة، لذا متيل 
ا،  إىل تكويـن أيونـات موجبـة. أما طاقة تأيـن عنـارص املجموعة 18 فهـي عالية جدًّ
ن أيونات يف أغلب األحيان؛ حيث إن التوزيع اإللكرتوين املسـتقر هلذه  لذلك ال تكوّ

العنارص حيد من نشاطها الكيميائي. 
 قـد تنتزع إلكرتونـات أخر بعد انتـزاع اإللكرتون األول 
من الذرة. وتسـمى الطاقة التي يتطلبها انتزاع إلكرتون ثانٍ من أيون أحادي الشـحنة 
املوجبـة طاقةَ التأين الثانية. وتُسـمى الطاقـة التي يتطلبها انتـزاع إلكرتون ثالث من 

أيون ثنائي الشحنة املوجبة طاقةَ التأين الثالثة، كام هو موضح يف اجلدول 2-5.
تالحـظ عند االنتقال يف اجلدول من اليسـار إىل اليمـني أن طاقة التأين يف تزايد دائم، 
ولكن ليس بشـكل منتظم؛ حيث إن هناك حـاالت تكون فيها الزيادة يف طاقة التأين 
ا من طاقة  ، طاقة التأين الثانية لليثيـوم (kJ/mol 7300) أكرب كثريً ا. فمثالً كبـرية جدًّ
التأيـن األوىل (kJ/mol 520). وهـذا يعنـي أن ذرة الليثيوم غالبًا مـا تفقد إلكرتونًا 

ا، ومن غري املتوقع أن خترس إلكرتونًا ثانيًا.  واحدً

مـا عـدد اإللكرتونـات التـي يمكـن أن خترسهـا ذرة 
الكربون؟

إذا تفحصـت اجلدول فسـتالحظ أن الزيـادة الكبرية يف طاقة التأيـن مرتبطة مع عدد 
إلكرتونات التكافؤ. لعنرص الليثيوم إلكرتون تكافؤ واحد، لذا حتدث مثل هذه الزيادة 
بعد طاقة التأين األوىل. ويشكل عنرص الليثيوم أيون  +Li بسهولة، ولكن من الصعوبة 
تشكيل أيون +Li2. لذا تشري الزيادة يف طاقة التأين هذه إىل أن القوة التي متسك هبا الذرة 

ا من تلك التي متسك هبا الذرة إلكرتونات التكافؤ.  إلكرتوناهتا الداخلية أكرب كثريً

 العنارص 
 منخفضة، لذا متيل 
ا،   فهـي عالية جدًّ
ن أيونات يف أغلب األحيان؛ حيث إن التوزيع اإللكرتوين املسـتقر هلذه  لذلك ال تكوّ

 قـد تنتزع إلكرتونـات أخر بعد انتـزاع اإللكرتون األول 
من الذرة. وتسـمى الطاقة التي يتطلبها انتزاع إلكرتون ثانٍ من أيون أحادي الشـحنة 
املوجبـة طاقةَ التأين الثانية. وتُسـمى الطاقـة التي يتطلبها انتـزاع إلكرتون ثالث من 
من الذرة. وتسـمى الطاقة التي يتطلبها انتزاع إلكرتون ثانٍ من أيون أحادي الشـحنة 
املوجبـة طاقةَ التأين الثانية. وتُسـمى الطاقـة التي يتطلبها انتـزاع إلكرتون ثالث من 
من الذرة. وتسـمى الطاقة التي يتطلبها انتزاع إلكرتون ثانٍ من أيون أحادي الشـحنة 
املوجبـة طاقةَ التأين الثانية. وتُسـمى الطاقـة التي يتطلبها انتـزاع إلكرتون ثالث من املوجبـة طاقةَ التأين الثانية. وتُسـمى الطاقـة التي يتطلبها انتـزاع إلكرتون ثالث من 

تالحـظ عند االنتقال يف اجلدول من اليسـار إىل اليمـني أن طاقة التأين يف تزايد دائم، 
ولكن ليس بشـكل منتظم؛ حيث إن هناك حـاالت تكون فيها الزيادة يف طاقة التأين ولكن ليس بشـكل منتظم؛ حيث إن هناك حـاالت تكون فيها الزيادة يف طاقة التأين 
ا من طاقة  ا من طاقة ) أكرب كثريً ) أكرب كثريً
). وهـذا يعنـي أن ذرة الليثيوم غالبًا مـا تفقد إلكرتونًا 

مـا عـدد اإللكرتونـات التـي يمكـن أن خترسهـا ذرة 

إذا تفحصـت اجلدول فسـتالحظ أن الزيـادة الكبرية يف طاقة التأيـن مرتبطة مع عدد إذا تفحصـت اجلدول فسـتالحظ أن الزيـادة الكبرية يف طاقة التأيـن مرتبطة مع عدد 
إلكرتونات التكافؤ. لعنرص الليثيوم إلكرتون تكافؤ واحد، لذا حتدث مثل هذه الزيادة 
 بسهولة، ولكن من الصعوبة 
. لذا تشري الزيادة يف طاقة التأين هذه إىل أن القوة التي متسك هبا الذرة 

ثـل كل جمموعـة من النقاط املتصلة يف الرسـم املوضح يف  متُ
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Li15207300

Be2900176014,850

B38002430366025,020

C4109023504620622037,830

N51400286045807480944053,270

O6131033905300747010,98013,33071,330

F7168033706050841011,02015,16017,87092,040

Ne8208039506120937012,18015,24020,00023,070115,380

الكيمياء في واقع الحياة


إن الزيـادة يف الضغـط الـذي 
يتعـرض لـه الغواصـون حتـت سـطح 
أكـرب  كميـة  دخـول  يف  يتسـبب  املـاء 
مـن األكسـجني إىل الـدم، ممـا يسـبب 
ذلـك  ولتجنـب  والغثيـان.  اإلربـاك 
يلجـأ الغواصـون إىل اسـتخدام خليط 

هليوكس – أكسجني خمفف باهليليوم.
إن طاقة تأين اهليليوم العالية ال تسـمح 

بالتفاعل الكيميائي مع الدم. 
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 يتبني من الشـكل 16-2 والقيم يف اجلـدول 5-2، أن 
نتج الزيادةُ  طاقة التأين األوىل تزداد عند االنتقال من اليسار إىل اليمني عرب الدورة نفسها. وتُ

يف شحنة نواة كل عنرص زيادةً يف قوة التمسك بإلكرتونات التكافؤ.
 تقل طاقة التأين األوىل عند االنتقال من أعىل إىل أسفل 
املجموعـة. ويعود ذلك إىل زيادة حجم الذرة، واحلاجة إىل طاقة أقل النتزاع اإللكرتون كلام 

ابتعد اإللكرتون عن النواة، كام هو موضح يف الشكل 2-17.
عندمـا ختـرس ذرة الصوديـوم إلكـرتون التكافـؤ الوحيد لدهيـا لتنتج أيون 

صوديوم 1+ يتغري التوزيع اإللكرتوين هلا عىل النحو اآليت: 
1s2 2s2 2p6  أيون الصوديوم 1s2 2s2 2p6 3s1   ذرة الصوديوم  

الحـظ أن التوزيـع اإللكرتوين أليون +Na مشـابه للتوزيـع اإللكرتوين للنيـون (غاز نبيل). 
وتؤدي هذه املالحظة إىل أحد أهم املبادئ الكيميائية، وهو قاعدة الثامنية. تنص قاعدة الثامنية 
عىل أن الذرة تكتسب اإللكرتونات أو خترسها أو تشارك هبا، لتحصل عىل ثامنية إلكرتونات 
ز هذه املعرفة ما تعلمناه من قبل من أن التوزيع اإللكرتوين  تكافؤ يف جمال طاقتها األخري. وتعزّ
ا. كام جيب  ملجاالت s وp الفرعية لنفس جمال الطاقة املمتلئة باإللكرتونات يكون أكثر استقرارً

أن تالحظ أن هذه القاعدة ال تشمل عنارصالدورة األوىل؛ ألهنا حتتاج إىل إلكرتونني فقط. 
تكمـن فائدة هـذه القاعـدة يف حتديد نوع األيـون الذي ينتجـه العنرص. فالعنـارص التي تقع 
عـىل اجلانب األيمن من اجلدول الدوري تكتسـب عادة اإللكرتونـات لتحصل عىل التوزيع 
اإللكـرتوين للغاز النبيل. وهلذا السـبب تنتج هـذه العنارص أيونات سـالبة، إال أنه - بطريقة 

مشاهبة - تفقد العنارص التي عىل اجلانب األيرس اإللكرتونات لتنتج أيونات موجبة.

، أن 
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المطويات

أدخـل معلومــات مــن هــذا 
القسم يف مطويتك.

كيف تتدرج اخلواص؟
الخطوات 

اقرأ تعليامت السالمة يف املخترب.. 1
اعمـل بطاقـة تعريف لكل عنـرص من واقـع املعلومات يف . 2

اجلدول املقابل.
اعمل جدوالً يف هيئة مصفوفة (4 أعمدة × 3 صفوف).. 3
رتب بطاقات العنارص تصاعديًّا حسب كتلها.. 4
ابـدأ بوضـع البطاقـات يف اجلـدول مراعيًـا تسلسـل كتـل . 5

العنارص وخصائصها، واترك مربعات فارغة عند الرضورة.
التحليل 

اعمل جدوالً تبني فيه التنظيم يف صورته النهائية.. 1
صـف التـدرج يف اللـون عـرب الـدورة وعـرب املجموعة يف . 2

التنظيم الذي أعددته.

صـف التـدرج يف الكتلـة عـرب الـدورة وعـرب املجموعة يف . 3
التنظيم الذي أعددته، وفرس موقع أي عنرص ال ينسجم مع 

النمط.
توقـع أين يمكـن وضع عنرص غـازي جديد اسـمه ph يف . 4

اجلدول الذي أعددته؟ وما مقدار كتلة ph؟
توقع خواص العنرص الذي سيحتل الفراغ األخري يف اجلدول.. 5

g
Ad52.9برتقايلصلب/ سائل
Ax108.7أزرق باهتصلب قابل للطرق
Bp69.3أمحرغاز
Cx112.0أخرض باهتصلب هش
Lq98.7أزرقصلب قابل للطرق
Pd83.4أخرضصلب هش
Qa68.2أزرق غامقصلب قابل للطرق
Px106.9أصفرسائل
Tu64.1أخرضصلب هش
Xn45.0بنفسجيغاز

رتب العناصر

676767



Electronegativity الكهرسالبية
تعـرف الكهرسـالبية عىل أهنا مد قابليـة ذرات العنرص عىل جذب اإللكرتونـات يف الرابطة الكيميائية. ويبني الشـكل 18-2 أن 

ا تقل عند االنتقال إىل أسفل املجموعة، وتزاداد عند االنتقال من اليسار إىل اليمني عرب الدورة.  الكهرسالبية غالبً
 Pauling ثَّل الكهـرسالبية بقيم تبـدأ بالرقـم 3.98 أو أقـل، والتي أُطـلق عليها اسم باولنج؛ نسبة إىل العـامل األمـريـكـي باولنج ومتُ
(1994-1901م) فالفلور F مثالً أكثر العنارص كهرسـالبية بقيمة 3.98، يف حني أن السـيزيوم والفرانسيوم أقل العنارص كهرسالبية 
بقيـم 0.79 و 0.7 عـىل الرتتيـب. ويكون للذرة ذات الكهرسـالبية الكرب قـوة جذب أكرب إللكرتونات الرابطـة. ولذا مل تُعني قيم 

ا قليالً من املركبات. الكهرسالبية للغازات النبيلة؛ ألهنا تشكل عددً

1
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التقويم 2-3
الخالصة

يتناقـص نصف قطـر األيون أو الـذرة من   
اليسـار إىل اليمـني عرب الـدورات، ويتزايد 

من أعىل إىل أسفل عرب املجموعات.
تـزداد طاقـة التأيـن غالبًـا مـن اليسـار إىل   
اليمني عرب الدورات وتتناقص من أعىل إىل 

أسفل عرب املجموعات.
تنص قاعدة الثامنية عىل أن الذرات تكتسب   
اإللكرتونـات أو خترسهـا، أو تتشـارك هبا 

لتحصل عىل ثامنية إلكرتونات تكافؤ.
تـزداد الكهرسـالبية غالبًـا مـن اليسـار إىل   
اليمني عرب الـدورة، وتتناقص من أعىل إىل 

أسفل عرب املجموعات.

عرب . 20 الذرة  قطر  نصف  يف  التدرج  بني  العالقة  فرس  الفكرة      الرئيسة 

الدورات واملجموعات يف اجلدول الدوري والتوزيع اإللكرتوين. 
بنيِّ أهيام له أكرب قيمة لكل مما يأيت: الفلور أم الربوم؟. 21

.aالكهرسالبية.cنصف قطر الذرة

.bنصف قطر األيون.dطاقة التأين

فرس ملاذا حيتاج انتزاع اإللكرتون الثاين من ذرة الليثيوم إىل طاقة أكرب . 22
من الطاقة الالزمة النتزاع اإللكرتون الرابع من ذرة الكربون؟ 

احسب فرق الكهرسالبية، ونصف قطر األيون، ونصف قطر الذرة، . 23
وطاقة التأين األوىل لألكسجني والبرييليوم. 

العنارص . 24 ا أنصاف أقطار  بيانيًّ البيانية واستخدامها مثّل  الرسوم  عمل 
حتصل  أن  عىل  الذرية.  أعدادها  مقابل   4، 3، 2 الدورات  يف  املمثلة 
نمط  خلص  ثم  دورة).  لكل  (منحنى  منفصلة  منحنيات  ثالثة  عىل 
التغري (التدرج) يف نصف قطر الذرة عرب الدورة يف ضوء الرسم الذي 

عملته. فرس إجابتك.
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كلام أكل اإلنسـان أو تنفس أخذ جسـمه العنارص التي حيتاج إليها 
ألداء واجباتـه بصورة طبيعية. وهلذه العنـارص خواصها املحددة؛ 
ا عىل موقعها يف اجلدول الدوري. ويوضح الشـكل1 النسبة  اعتامدً

املئوية الكتلية لرتكيب اخلاليا يف جسم اإلنسان. 
 يوجد يف جسـم اإلنسان البالغ ما يزيد عىل 14 بليون 
بليون بليون ذرة من األكسجني. وقد يموت اإلنسان خالل دقائق 

د الدم باألكسجني.  زوّ معدودة، إذا مل يُ
 ،ن روابط قوية بني ذراته وذرات العنارص األخر  يكوِّ
ن سالسـل طويلـة تعـد اهليـكل العظمـي الـرضوري  كـام يكـوِّ
والربوتينـات  الكربوهيـدرات،  ومنهـا  العضويـة،  للمركبـات 
والدهـون. كام يعتمد جزيء DNA الذي حيدد الصفات الشـكلية 
أو املظهرية للشخص عىل مقدرة الكربون عىل االرتباط مع العديد 

من العنارص بسهولة. 
 حيتـوي اجلسـم عـىل عـدد مـن ذرات اهليدروجني 
ـا، عىل الرغم  يزيـد عىل عـدد ذرات العنارص األخـر مجيعها معً
ا.  مـن أنه يمثل %10 من كتلة اجلسـم؛ ألن كتلة ذرتـه صغرية جدًّ
وال حيتاج جسـم اإلنسـان إىل اهليدروجني يف صـورة عنرص فقط، 
ولكـن من خالل العديد من املركبات الرضورية ومنها املاء. ويعد 
ا مهامًّ  اهليدروجـني - باإلضافة إىل األكسـجني والكربـون - جزءً
يف تركيـب الكربوهيـدرات واملركبات العضوية التـي حيتاج إليها 

اجلسم للحصول عىل الطاقة.



2 %

Ca 
2 %

N
3 %

H 
10 %

C
18%

O 
65%

 1

 تغطي العضالت معظم جسم اإلنسان. ويوجد 
النيرتوجـني يف املركبـات التي تصنـع الربوتينـات التي حيتاج 

إليها اجلسم لبناء العضالت، هذا ما يوضحه الشكل 2. 
والكربـون  األكسـجني      
ا يف  واهليدروجـني والنيرتوجـني هـي العنـارص األكثـر توافـرً
اجلسـم، ولكـن هنـاك بعـض العنـارص األخـر التـي حيتاج 
ا ضئيـالً مـن هـذه  إليهـا اجلسـم للعيـش والنمـو. إن مقـدارً
ن يف جمملها %2 من كتلة اجلسـم - يُعد  العنارص- والتـي تكوّ
، ال تسـتطيع العظام واألسـنان النمو  ا للجسـم. فمثالً رضوريًّ
دون التزود املسـتمر بالكالسيوم. وعىل الرغم من أن الكربيت 
ن أقـل مـن %1 من كتلة اجلسـم إالّ أنـه مركب رضوري  يكـوّ
ويوجد يف الربوتينات، كام يف األظافر عىل سـبيل املثال. كام أن 
الصوديوم والبوتاسـيوم رضوريان لنقل اإلشارات الكهربائية 

يف الدماغ. يف الدماغ. 

 هـل تسـتطيع احلصـول عـىل 
العنارص ذات املقدار الضئيل يف اجلسـم من أكل املواد الغذائية 
املعلبـة فقط؟ مـا أمهية هذه العنـارص رغم وجودهـا بكميات 

قليلة؟ ناقش هذه القضية مع زمالئك يف الصف.

 2
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 يمكنـك مالحظـة العديد مـن العنـارص املمثلة، ثم 
تصنيفهـا واملقارنة بني خواصها. تسـمى عمليـة تعرف خواص 

العنارص بالكيمياء الوصفية. 
 كيف تتدرج خواص العنارص املمثلة؟ 


أنابيب قابلة لإلغالق

سـدادات أنابيب اختبار وأوعية بالسـتيكية حتوي كميات قليلة 
من العنارص 

جهاز املوصلية الكهربائية
محـض اهليدروكلوريـك تركيزه 

 1.0 M
6 أنابيب اختبار

حامل أنابيب اختبار

10 ml خمبار مدرج
ملعقة صغرية

قلم للكتابة عىل الزجاج
قلم رصاص



A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P ومحـض بتذوقهـا.  الكيميائيـة  املـواد  تفحـص  ال  حتذيـر 
اهليدروكلوريك ذو الرتكيز M 1 ضار بالعني واملالبس.   


اقرأ تعليامت السالمة يف املخترب.. 1
ن املظهـر (احلالة الفيزيائية، اللـون، اللمعان، . 2 الحـظ ثم دوِّ

امللمس .... وهكذا) لكل عينة يف أنبوب االختبار دون نزع 
السدادة.

خـذ عينة صغـرية مـن كل عنـرص يف الوعاء البالسـتيكي، . 3
وضعها عىل سطح صلب، واطرقها برفق. سيصبح العنرص 
ـا فسـوف  ا إذا كان قابـالً للطـرق. أمـا إذا كان هشًّ مسـطحً

ن مالحظاتك.  يتكرس إىل قطع صغرية، ثم دوِّ
حـدد أي العنـارص موصـل للكهربـاء باسـتخدام جهـاز . 4

املوصلية الكهربائية، ثم نظف األقطاب باملاء، وجففها قبل 
فحص كل عنرص.

عنـون كل أنبـوب اختبـار برمز أحـد العنـارص يف األوعية . 5
البالسـتيكية، ثم أضف ml 5 من املاء إىل كل أنبوب اختبار 

باستخدام املخبار املدرج. 

أضـف كميـة صغـرية مـن كل عنـرص إىل أنبـوب االختبار . 6
 HCl 5 من محض اهليدروكلوريك ml اخلاص به. ثم أضف
إىل كل أنبوب اختبار، وراقب كل أنبوب مدة دقيقة، واعلم 
ن الفقاعـات يعدّ دليـالً عىل التفاعـل بني احلمض  أن تكـوّ

والعنرص، ثم سجل مالحظاتك.




الفلزات

 قابله للطرق.
 موصلة جيدة للكهرباء.

 ذات ملعان.
 هلا لون فيض أو أبيض.

 يتفاعل معظمها مع األمحاض.

الالفلزات
 توجد يف احلالة الصلبة أو السائلة أو الغازية.

 غري موصلة للكهرباء.
 ال تتفاعل مع األمحاض.

 غالبًا ما تكون هشة يف احلالة الصلبة.
 جتمع بني خواص الفلزات والالفلزات.أشباه الفلزات

التنظيـف والتخلـص مـن الفضـالت ختلص مـن املـواد مجيعها . 7
حسب تعليامت املعلم.


ا عىل اجلـدول أعـاله، وباإلضافة إىل . 1 فـرسّ البيانـات اعتـامدً

مالحظاتك، أعدّ قائمة بأسـامء عينـات العنارص التي تظهر 
اخلواص العامة للفلزات.

ا عىل اجلـدول أعـاله، وباإلضافة إىل . 2 فـرسّ البيانـات اعتـامدً
مالحظاتك، أعدّ قائمة بأسـامء عينـات العنارص التي تظهر 

اخلواص العامة لالفلزات.
ا عىل اجلـدول أعـاله، وباإلضافة إىل . 3 فـرسّ البيانـات اعتـامدً

مالحظاتك، أعدّ قائمة بأسـامء عينـات العنارص التي تظهر 
اخلواص العامة ألشباه الفلزات.

ـا للجـدول الـدوري وحدد . 4 ـا ارسـم خمططً اعمـل نموذجً
مواقـع العنـارص املمثلة مـن املجموعـة 1 إىل 17. باالعتامد 
عـىل اجلدول الـدوري الوارد يف هذا الفصـل والنتائج التي 
ل رموز العنـارص التي  حصلـت عليهـا مـن التجربة، سـجِّ
درستها يف التجربة يف خمطط اجلدول الدوري الذي أعددته.

اسـتنتج كيف تتـدرج خـواص العنارص التـي الحظتها يف . 5
التجربة.
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ر اجلـدول الـدوري  الفكرة      الرئيسة لقـد تطـوّ

باكتشـاف  الوقـت  مـع  ـا  تدرجييًّ للعنـارص 
العلامء طرائـق أكثر فائدة يف تصنيف العنارص 

ومقارنتها.



تبـت العنـارص يف البداية تصاعديًّا حسـب الكتـل الذرية، مما نتـج عنه بعض •  رُ

ا.  ا وفق األعداد الذرية تصاعديًّ التناقض، ثم رتبت الحقً
يعنـي التدرج يف خواص العنارص أن صفاهتا الكيميائيـة والفيزيائية تتكرر عند • 

ترتيبها تصاعديًّا حسب أعدادها الذرية.
يرتب اجلدول الـدوري العنارص يف دورات (صفـوف) وجمموعات (أعمدة)، • 

وتكون العنارص ذات اخلواص املتشاهبة يف املجموعة نفسها.
تُصنف العنارص إىل فلزات وال فلزات وأشباه فلزات.• 

التدرج يف خواص • 
العنارص

املجموعات• 
الدورات• 
العنارص املمثلة• 
العنارص االنتقالية• 
الفلزات• 
الفلزات القلوية• 
الفلزات القلوية • 

األرضية

الفلزات االنتقالية• 
الفلزات االنتقالية • 

الداخلية
سلسلة الالنثانيدات• 
سلسلة األكتنيدات • 
الالفلزات• 
اهلالوجينات• 
الغازات النبيلة• 
أشباه الفلزات• 

22

اجلـدول  يف  العنـارص  تبـت  رُ الفكرة      الرئيسة 

الـدوري ضمـن جمموعـات حسـب توزيعها 
اإللكرتوين.


 •.f,d,p,s حيتوي اجلدول الدوري عىل أربع فئات هي
لعنارص املجموعة الواحدة خواص كيميائية متشاهبة.• 
رقم جمموعة العنرص يف املجموعتني 1 و2 هو عدد إلكرتونات تكافؤ العنرص.• 
رقم جمال طاقة إلكرتونات التكافؤ هو لرقم دورة العنرص.• 

23

الفكرة      الرئيسة يعتمد تدرج خواص العنارص 

يف اجلـدول الـدوري عـىل حجـوم الـذرات، 
وقابليتها لفقدان اإللكرتونات أو اكتساهبا. 


تتناقـص قيـم نصـف قطر الـذرة واأليون مـن اليسـار إىل اليمني عـرب الدورة، • 

وتتزايد من أعىل إىل أسفل عرب املجموعة.
تتزايد طاقة التأين غالبًا من اليسار إىل اليمني عرب الدورة، وتتناقص من أعىل إىل • 

أسفل عرب املجموعة.
تنـص قاعـدة الثامنيـة عىل أن الـذرات تكتسـب اإللكرتونـات، أو خترسها، أو • 

تشارك هبا لتحصل عىل جمموعة من ثامنية إلكرتونات تكافؤ.
غالبًـا ما تتزايد الكهرسـالبية من اليسـار إىل اليمني عرب الـدورة، وتتناقص من • 

أعىل إىل أسفل عرب املجموعة. 


األيون• 
طاقة التأين• 
قاعدة الثامنية• 
الكهرسالبية• 

العامةالفكرة يتيح لنا التدرج يف خواص العنارص التنبؤ باخلواص الفيزيائية والكيميائية هلا.

8

O

15.999
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ح اخلطأ يف اجلدول الدوري ملندليف.. 25 وضِّ
ح كيف سـامهت قاعـدة الثامنيات لنيوالنـدز يف تطور . 26 وضِّ

اجلدول الدوري؟
أعـدّ كل مـن لوثر ماير وديمـرتي مندليف جـداول دورية . 27

متشـاهبة يف عام 1869م. فلامذا حظي مندليف بسـمعة أكرب 
ه؟ باجلدول الدوري الذي أعدّ

ما املقصود بتدرج خواص العنارص؟. 28
صف اخلواص العامة للفلزات.. 29
ما اخلواص العامة ألشباه الفلزات؟. 30
صنّـف العنـارص اآلتيـة إىل فلـزات أو الفلـزات أو أشـباه . 31

فلزات.

.aO األكسجني

.bBa  الباريوم
.cGe اجلرمانيوم
.dFe  احلديد

صل كل بند يف العمود األيمن بام يناسبه من املجموعات يف . 32
العمود األيرس:

.aاملجموعة 18 1.العنارص القلوية

.bاملجموعة 1 2.اهلالوجينات
.c املجموعة 2 3.العنارص القلوية األرضية
.dاملجموعة 17 4.الغازات النبيلة

ا للجـدول الـدوري، وحـدد عليه . 33 ـا بسـيطً ارسـم خمططً
القلويـة  والفلـزات  القلويـة  الفلـزات  مـن  كل  مواقـع 
االنتقاليـة  والعنـارص  االنتقاليـة  والعنـارص  األرضيـة 
الداخليـة والغـازات النبيلـة واهلالوجينات، باسـتخدام 

امللصقـات.

Actinium

89
Ac

(227)

 Rutherfordium

104
Rf

(261)

Lanthanum

57
La

138.906

Hafnium

72
Hf

178.49

الشكل 2-19
وضح ما يشري إليه اخلط الداكن يف منتصف الشكل 2-19.. 34

ما الرمز الكيميائي لكل من العنارص اآلتية:. 35

.a.فلز يستخدم يف مقياس احلرارة

.b غاز مشع يستخدم للتنبؤ بحدوث هزات أرضية، وهو
غاز نبيل له أكرب كتلة ذرية مقارنةً بعنارص جمموعته.

.c يسـتخدم لطالء علـب املواد الغذائيـة، وهو فلز
لـه أقـل كتلـة ذريـة يف املجموعـة 14.

.d عنرص انتقايل يسـتخدم يف صناعـة اخلزائن، ويقع يف
املجموعة 12 يف اجلدول الدوري.

إذا اكتشـف عنـرص جديـد مـن اهلالوجينـات وآخـر مـن . 36
الغازات النبيلة فام العدد الذري لكل منهام؟



لو رتبـت العنارص وفق كتلهـا الذرية فـأي العنارص الـ 55 . 37
ا عام هو عليه يف اجلدول الدوري  األوىل يكـون ترتيبها خمتلفً

احلايل؟
ا حيتوي . 38 عنـرص ثقيل جديد لو اكتشـف العلـامء عنرصً

التـي  والـدورة  املجموعـة  فـام  بروتونًـا،   117 عـىل 
ا أو شـبه  ا أو ال فلزًّ ينتمـي إليهـام؟ وهـل يكـون فلـزًّ

فلـز؟
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مـا الرمـز الكيميائـي للعنرص الـذي ينطبق عليـه الوصف . 39
اآليت؟

.a عنرص يف الدورة 3 يمكن استخدامه يف صناعة رقائق
احلاسوب ألنه شبه فلز.

.b يف يسـتخدم   5 والـدورة   13 املجموعـة  يف  عنـرص 
صناعة الشاشات املسطحة يف أجهزة التلفاز.

.c عنـرص يسـتخدم فتيالً يف املصابيح، ولـه أكرب كتلة
ذرية بني العنارص الطبيعية يف املجموعة  6.
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املنتجـات املنزلية ما أوجه الشـبه يف اخلواص الكيميائية بني . 40
الكلـور الـذي يسـتخدم يف تبييـض املالبس واليـود الذي 

يضاف إىل ملح الطعام؟ فرس إجابتك.
مـا عالقة جمال طاقة إلكرتون التكافؤ برقم دورة العنرص يف . 41

اجلدول الدوري؟ 
ما عدد إلكرتونات تكافؤ كل عنرص من الغازات النبيلة؟. 42
ما الفئات األربع الرئيسة يف اجلدول الدوري؟. 43
ا؟. 44 ما التوزيع اإللكرتوين األكثر استقرارً
فرس كيف يمكن أن حيـدد توزيع إلكرتونات التكافؤ موقع . 45

الذرة يف اجلدول الدوري؟
اكتـب التوزيـع اإللكـرتوين للعنـرص الـذي ينطبـق عليـه . 46

الوصف اآليت؟
.a ا من عنـرص يف املجموعـة 15، وغالبًا ما يكـون جزءً

مركبات مساحيق التجميل.
.b هالوجـني يف الـدورة 3، يدخل يف تركيـب منظفات

املالبس، ويستخدم يف صناعة الورق.
.c فلز انتقايل سائل عند درجة حرارة الغرفة، ويستخدم

أحيانًا يف مقاييس درجة احلرارة. 

حدد كالًّ من املجموعة، والدورة والفئة لكل عنرص مما يأيت:. 47
.a[Kr] 5s2 4d1

.b[Ar] 4s2 3d10 4p3

.c[He] 2s2 2p6

.d[Ne] 3s2 3p1

عنـرصان يف املجموعة نفسـها، فهل يكـون نصف قطر ذرة . 48
العنـرص الذي له عدد ذري أكـرب، أصغر أم أكرب من نصف 

قطر ذرة العنرص اآلخر؟
يوضـح اجلدول 6-2 عـدد العنارص يف الـدورات اخلمس . 49

األوىل مـن اجلـدول الـدوري. فـرس ملـاذا حتتـوي بعـض 
الدورات عىل أعداد خمتلفة من العنارص؟

5126
12345

2881818

االنتقاليـة . 50 العنـارص  جمموعـات   إحـد تسـمى  النقـود 
بمجموعـة النقـود؛ ألن معظـم قطع النقـود املعدنية تصنع 
مـن عنارص هـذه املجموعة. مـا رقم هـذه املجموعة؟ وما 
العنـارص التـي تنتمـي إليها؟ وهـل ما زالت مسـتخدمة يف 

صناعة النقود حتى اآلن؟
هل توجد إلكرتونـات تكافؤ مجيع عنارص املجموعة 17 يف . 51

جمال الطاقة الرئيس نفسه؟ فرس إجابتك.
تقـع إلكرتونات تكافؤ العنارص االنتقالية يف جماالت فرعية . 52

ألكثـر من جمـال طاقـة رئيس، ولكـن إلكرتونـات التكافؤ 
للعنـارص املمثلة تقع يف جماالت فرعية من جمال طاقة رئيس 
ا التوزيـع اإللكرتوين  واحـد. وضح ذلك بمثال مسـتخدمً

ألحد العنارص االنتقالية وأحد العنارص املمثلة.


األلعاب النارية يُكسـب فلز الباريوم األلعاب النارية اللونَ . 53
األخرض. اكتب التوزيع اإللكرتوين للباريوم وصف موقعه 

من حيث املجموعة والدورة والفئة يف اجلدول الدوري.
السـامعات تسـتخدم املغانط املصنوعة من فلـز النيوديميوم . 54

يف صناعـة السـامعات؛ ألهنـا قويـة وخفيفة. اكتـب التوزيع 
اإللكرتوين هلذا العنرص، وأين يقع يف اجلدول الدوري؟
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علب الصودا التوزيع اإللكرتوين للفلز املستخدم يف صناعة . 55
د  علب الصودا هو 3s2 3p1 [Ne]. ما اسـم هذا الفلز؟ حدّ

رقم جمموعته. ودورته، وفئته يف اجلدول الدوري.
امأل الفراغ يف اجلدول 2-7 .. 56

27


3Mg[ Ne]3 s  2

414Ge
12Cd[ Kr]5 s  2 4 d  10

21[ He]2 s  1
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ما املقصود بطاقة التأين؟. 57
يشـكل عنرص مـا أيونًا سـالبًا عنـد التأيـن. فأيـن يقع هذا . 58

العنرص يف اجلدول الدوري؟ فرس إجابتك.
أيّ العنارص اآلتية: املاغنسـيوم أم الكالسـيوم أم الربيليوم، . 59

نصف قطر أيونه أكـرب؟ وأهيا نصف قطر أيونه أصغر؟ وما 
نمط التغري الذي يفرس ذلك؟

فـرس ملـاذا تـزداد طاقـة تأيـن العنـارص املتتاليـة يف اجلدول . 60
الدوري عرب الدورة؟

كيـف يمكن مقارنة نصـف قطر أيون الالفلـز بنصف قطر . 61
الذرة؟ فرس ذلك.

فـرس ملـاذا يقل نصف قطر الـذرة كلام اجتهنا من اليسـار إىل . 62
اليمني عرب الدورة؟ 

د أي العنرصيـن لـه أكـرب طاقة تأيـن يف كل مـن األزواج . 63 حـدّ
اآلتية؟ 

.aLi و N.bKr و Ne.cCs و Li

ا اهليدروجني . 64 ما املقصود بقاعدة الثامنيـة؟ وملاذا ال يتبع غازَ
واهليليوم هذه القاعدة؟

C06-19C-828378

AA BB

الشكل 2-20

استخدم الشـكل 20-2 لإلجابة عن األسـئلة اآلتية، فرسّ . 65
إجابتك.

.a .متثل ذرة للعنرص نفسـه B متثل أيونًا، و A إذا كانـت
فهل يكون األيون موجبًا أم سالبًا؟

.b يمثالن نصفي قطري ذريت عنرصين يف Bو A إذا كان
الدورة نفسها، فام ترتيبهام يف الدورة؟

.c يمثالن نصفي قطري أيونني لعنرصين Bو A إذا كان
يف املجموعة نفسها، فام ترتيبهام يف املجموعة؟

a b

الشكل 2-21
يمثل الشـكل 21-2 طريقتني لتعريف نصف قطر األيون. . 66

صف كل طريقة، واذكر متى تستخدم كل منهام؟
67 .  [Ne] 3s2 3p5 الكلور التوزيع اإللكرتوين لذرة الكلور هو

إلكرتونًـا يصبـح توزيعـه اإللكـرتوين  وعندمـا يكتسـب 
3s2 3p6 [Ne]، وهـو التوزيع اإللكـرتوين لألرجون. فهل 

تغريت ذرة الكلور إىل ذرة أرجون؟ فرس إجابتك.


ات من مـادة اللكسـان Lexan، وهي . 68 تصنـع بعـض العبـوّ
ن من  الكلور  مادة بالستيكية يدخل يف تركيبها مركب مكوَّ
والكربون واألكسـجني. رتّب هذه العنارص تنازليًّا حسب 

نصف قطر الذرة ونصف قطر األيون.
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العدسـات الالصقـة تصنع العدسـات الالصقـة املرنة من . 69
ـا. اعمـل جدوالً  احتـاد ذرات السـليكون واألكسـجني معً
حيتـوي قائمـة بالتوزيـع اإللكـرتوين وأنصـاف أقطـار كل 
مـن ذرات وأيونـات السـليكون واألكسـجني. ثـم ارشح 
أي الـذرات تصبـح أكـرب، وأهيـا تصبـح أصغر عنـد احتاد 

السليكون باألكسجني؟ وملاذا؟
املحـيلِّ الصناعـي حتتـوي بعـض املرشوبـات الغازيـة التي . 70

جتنّـب زيادة الـوزن عىل املُحـيل الصناعي أسـبارتيم، وهو 
مركـب حيتـوي عـىل الكربـون والنيرتوجني واألكسـجني 
وذرات أخـر. اعمـل جـدوالً يوضـح أنصـاف أقطـار 
الـذرات واأليونـات للكربون والنيرتوجني واألكسـجني. 
افرتض حالة التأين املوضحة يف الشـكل 14-2 واستخدم 
اجلـدول الدوري للتنبؤ بام إذا كانت حجوم ذرات الكربون 
والنيرتوجـني واألكسـجني تتزايـد أم تتناقـص عند تكوين 

الروابط الكيميائية يف األسبارتيم.


ف األيون.. 71 عرّ
ارشح ملاذا ال يمكن قياس نصف قطر الذرة بطريقة مبارشة؟. 72
ما شبه الفلز يف الدورة 2 من اجلدول الدوري، الذي يكون . 73

ا من مركب يستعمل إلزالة عرس املاء؟ جزءً
أهيـام أكثـر كهرسـالبية: عنـرص السـيزيوم يف املجموعـة 1 . 74

املسـتخدم يف مصابيح األشعة حتت احلمراء، أم الربوم وهو 
اهلالوجني املستخدم يف مركبات مقاومة احلريق؟ وملاذا؟ 

A

C

B

D

الشكل 2-22
يوضح الشـكل 22-2 فئات اجلدول الدوري. سمّ كل فئة . 75

من اجلدول الدوري، وارشح اخلواص املشرتكة بني عنارص 
كل فئة.

أي عنرص يف األزواج اآلتية له كهروسالبية أعىل: . 76
.aK أو As

.bN أو Sb

.cSr أو Be

فـرس ملـاذا متتـد الفئـة s مـن اجلـدول الـدوري عـىل هيئـة . 77
جمموعتـني، والفئـة p عىل هيئة 6 جمموعـات، والفئة d عىل 

هيئة 10 جمموعات؟
ملاذا ختتلف معظم قيم الكتل الذرية يف جدول مندليف عن . 78

القيم احلالية؟
والتيلريـوم . 79 والكربيـت  األكسـجني   - العنـارص  رتـب 

والسـلينيوم - تصاعديًّا حسب نصف قطر الذرة. وهل يعد 
ترتيبك مثاالً عىل تدرج اخلواص يف املجموعة أم يف الدورة؟

احلليـب يعدّ العنرص ذو التوزيـع اإللكرتوين 4s2 [Ar]  من . 80
أهـم الفلـزات املوجـودة يف احلليب. حـدد جمموعة ودورة 

وفئة هذا العنرص يف اجلدول الدوري.
ملاذا ال توجد عنارص من الفئة p يف الدورة األوىل؟. 81
املسـتخدمان يف . 82 االنتقـاليـان  الفلـزان  مـا  املجوهـرات 

 ،11 املجموعة  يقعان يف  واللذان  املجوهرات،  صناعـة 
وهلـام أقـل كتلـة ذريـة؟

أهيـام له طاقـة تأين أكـرب: البالتـني املسـتخدم يف عمل تاج . 83
الـرضوس، أم الكوبلـت الـذي يُكسـب الفخـار ضـوءه 

األزرق الساطع؟


ن . 84 ا 1+؛ يف حني يكوِّ نُ الصوديوم Na أيونًـا موجبً طبـق يكوِّ

ا 1-. اكتب التوزيـع اإللكرتوين لكل  الفلـورF أيونًـا سـالبً
أيـون منهام. وفرسّ ملاذا ال يشـكل هـذان العنرصان أيونات 

ثنائية؟ 
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اعمل رسامً بيانيًّا واستخدمه استعن بالبيانات الواردة يف . 85
ا الكثافة مقابل العدد الذري،  اجلدول 8-2. ومثِّـل بيانيًّ

واذكر أي نمط تغريُّ يمكن أن تالحظه.

1528
gcm3

 3-  0 1 × 71.25النيرتوجني 

151.82الفوسفور

335.73الزرنيخ 

516.70األنتيمون

839.78البزموث

فرسِّ البيانات رسمت درجات انصهار عنارص الدورة 6 . 86
د نمط  مقابـل العدد الذري كـام يف الشـكل 23-2. حدّ
اإللكـرتوين  والتوزيـع  االنصهـار  درجـات  يف  التغـري 

للعنارص. ثم ضع فرضية لتفسري هذا النمط.

Hg

PbTl
Bi Po

At

Rn

55 57 75 77 79 81 83 85 8773
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الشكل 2-23 

التعميـم يعرب الرمز ns1 عن التوزيـع اإللكرتوين للمجال . 87
اخلارجي لعنارص املجموعة األوىل، حيث n هو رقم دورة 
ا لكل  ا مشـاهبً العنـرص وجمـال طاقتـه الرئيس. اكتـب رمزً

جمموعات العنارص املمثلة.
مـن . 88 3 جـزء  الـدورة  املمثلـة يف  العنـارص  أحـد  ف  تعـرَّ

املواد اخلشـنة التي تسـتعمل عىل سـطوح علـب الثقاب. 
واجلدول 9-2 يوضح طاقات التأين هلذا العنرص. استعن 
باملعلومات الواردة يف هذا اجلدول الستنتاج نوع العنرص.

kJmol29

طاقة 
1010190529104957626521238التأين

 
أنـه . 89 إالّ   ،(kJ/mol) بوحـدة  التأيـن  طاقـات  عـن  يعـرب 

يعـرب عـن الطاقـة الالزمـة النتـزاع إلكـرتون مـن الـذرة 
حلسـاب   2-5 اجلـدول  يف  القيـم  اسـتخدم   .(J) باجلـول 
الطاقـة الالزمـة النتـزاع اإللكـرتون األول بوحـدة اجلول 
مـن ذرة كل مـن B، و Be، وLi، وC، ثـم اسـتخدم العالقة
1eV = 1.6 × 10-19 J لتحويل القيم إىل اإللكرتون فولت. 


د ما إذا كان كل مما ييل مادة أم ال. . 90 ف املادة، وحدّ عرّ

.aموجات امليكروويف.dالرسعة

.bاهليليوم داخل بالون.eذرة من الغبار
.cحرارة الشمس.fاللون األزرق

ل كالًّ من وحدات القياس اآلتية إىل ما هو مبني: . 91 حوّ
.am 1.1 إىل cm.dkg 11 إىل mg

.bmm 76.2 إىل  pm.ekg 7.23 إىل mg

ما العالقة بني الطاقة التي تنبعث من اإلشعاع وتردده؟ . 92
ما العنرص الذي توزيعه اإللكرتوين 4s2 3d6 [Ar] وهو يف . 93

حالة االستقرار؟ 
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الثالثيات يف بدايات القرن التاسع عرش اقرتح الكيميائي األملاين دوبرينر . 94
ا  ما يعرف باسـم الثالثيات. ابحث عـن ثالثيات دوبرينر، واكتب تقريرً
حوهلـا. ما العنارص التي متثل الثالثيات؟ وكيف كانت صفات العنارص 

فيها متشاهبة؟
ا عـن امليـل . 95  امليـل اإللكـرتوين خاصيـة دوريـة أخـر. اكتـب تقريـرً

اإللكرتوين، وصف تدرجه عرب املجموعة وعرب الدورة.


ا باملالحظة يف ضوء املعلومات  كان اجلدول الدوري األصـيل ملندليف جديرً
التـي كانت متوافـرة عن العنـارص املعروفة يف حينه، لذلـك فهو خيتلف عن 
النسـخة احلديثـة. قـارن بـني جـدول مندليف املوضـح يف اجلـدول 2-10 

واجلدول الدوري احلديث املوضح يف الشكل 2-5.
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وضـع مندليف الغازات النبيلة يف يسـار اجلدول. فلـامذا يعد وضع هذه . 96
ا أكثر؟ العنارص يف جهة اليمني - كام يف اجلدول الدوري احلديث- منطقيًّ

ا مع موقعه احلايل، وأهيا كان . 97 أي أجـزاء جدول مندليف يعد أكثر تشـاهبً
أبعد عن موقعه احلايل يف اجلدول احلديث؟ وملاذا؟ 

ختتلـف معظـم الكتـل الذريـة يف جـدول مندليف عـن القيـم احلالية. . 98
ما سبب ذلك؟ 

777777



            




عنارص املجموعة الواحدة يف اجلدول الدوري هلا نفس: . 1
.a.عدد إلكرتونات التكافؤ
.b.اخلواص الفيزيائية
.c.عدد اإللكرتونات
.d.التوزيع اإللكرتوين

أي العبارات اآلتية غري صحيحة؟. 2
.a أصغر من نصف Na نصـف قطـر ذرة الصوديـوم

.Mg قطر ذرة املاغنسيوم
.b أكـرب مـن قيمـة C قيمـة الكهرسـالبية للكربـون

.B الكهرسالبية للبورون
.cأكـرب مـن نصـف قطـر Br- نصـف قطـر األيـون

.Br ذرة
.d أكـرب من طاقة التأين K طاقـة التأين األوىل لعنرص

.Rb األوىل لعنرص
التوزيع اإللكرتوين لذرة عنرص هو 4s2 3d10 4p4 [Ar]. ما . 3

املجموعـة والدورة والفئة التي يقع ضمنها هذا العنرص يف 
اجلدول الدوري؟ 

.ad جمموعة 14، دورة 4، فئة

.bp جمموعة 16، دورة 3، فئة
.cp جمموعة 14، دورة 4، فئة
.dp جمموعة 16، دورة 4، فئة

استخدم اجلدول اآليت لإلجابة عن السؤالني 4 و5: 



Xs .صلب، يتفاعل برسعة مع األكسجني

Yp.ن األمالح غاز عند درجة حرارة الغرفة، يكوّ
Z__غاز خامل

أي جمموعة يف اجلدول الدوري يقع فيها العنرص X؟. 4
.a1

.b17

.c18

.d4

الفئة التي يقع فيها العنرص Z هي:. 5
.as

.bp

.cd

.df

استخدم اجلدول اآليت لإلجابة عن السؤالني 6 و7. 



N
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4
30.4%69.6%

N
2
O

3
؟؟

N
2
O63.6%36.4%

N
2
O

5
25.9%74.1%

N؟. 6
2
O

3
ما النسبة املئوية للنيرتوجني يف املركب 

.a44.75%

.b46.7%

.c28.1%

.d36.8%

حتتـوي عينـة مـن أكسـيد النيرتوجـني عـىل g 1.29 من . 7
النيرتوجني، و g 3.71 من األكسـجني. أي الصيغ اآلتية 

حيتمل أن متثل املركب ؟
.aN

2
O

4

.bN
2
O

3

.cN
2
O

.dN
2
O

5

توجد أشباه الفلزات يف اجلدول الدوري فقط يف:. 8
.ad الفئة
.b17 املجموعات 13 إىل
.cf الفئة
.d2املجموعتني 1 و

ما املجموعة التي حتتوي عىل أشباه فلزات فقط؟. 9
.a1

.b13

.c15

.d18
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يمكن توقع أن العنرص 118 له خواص تشبه: . 10
.aالفلزات القلوية األرضية
.bاهلالوجني
.cأشباه الفلزات
.dالغاز النبيل


ادرس التوزيع اإللكرتوين اآليت، ثم أجب عن األسـئلة التي 

تليه:
[Ne] 3s2 3p1

يف أي دورة يف اجلدول الدوري يوجد هذا العنرص؟. 11
يف أي جمموعة يف اجلدول الدوري يوجد هذا العنرص؟. 12
ما اسم هذا العنرص؟. 13


استخدم اجلدول اآليت لإلجابة عن السؤالني 14 و 15. 

kJmol2
LiBeBC

إلكرتونات 
1234التكافؤ

طاقة التأين 
5209008001090األوىل

طاقة التأين 
7300176024302350الثانية

طاقة التأين 
85036604620‚14الثالثة

طاقة التأين 
0206220‚25الرابعة

طاقة التأين 
830‚37اخلامسة

ا يف طاقة . 14 بـنيّ العالقة التـي تربط بـني التغري الكبري جـدًّ
التأين وعدد إلكرتونات التكافؤ لكل ذرة.

توقـع أيّ طاقات التأين سـوف تُظهر أكـرب تغري لعنرص . 15
املاغنسيوم؟ فرسّ إجابتك. 
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العامةالفكرة ترتبط الذرات يف املركبات 

األيونيـة يف روابـط كيميائية تنشـأ عن جتاذب 
األيونات املختلفة الشحنات.

ن ا�يون ª1-3 تكو
الرئيسةالفكرة تتكـون األيونـات عندما 

تفقد الذرات إلكرتونات التكافؤ أو تكتسبها 
ـامين األكثر  لتصـل إىل التوزيـع اإللكرتوين الثُّ

ا. استقرارً
2-3 الـروابـط والمركبات ا�يونية

الرئيسةالفكرة تتجـاذب األيونـات ذات 

ن مركبـات أيونيـة  الشـحنات املختلفـة لتكـوِّ
ا. متعادلة كهربائيًّ

3-3 صيغ المركبات ا�يونية وأسماؤها
املركبـات  تسـمية  عنـد  الرئيسةالفكرة 

ـا  األيونيـة يُذكـر األيـون السـالب أوالً متبوعً
باأليـون املوجب.أما عند كتابة صيغ املركبات 
األيونيـة فيكتـب رمـز األيـون املوجـب أوالً 

ا برمز األيون السالب. متبوعً
4-3 الروابط الفلزية وخواص الفلزات 
ن الفلـزات بلـورات  الرئيسةالفكرة تُكـوّ

يمكـن متثيلها أو نمذجتها  بأيونات موجبة حييط 
هبا "بحر" من إلكرتونات التكافؤ احلرة احلركة.

 • ،40m يغوص الغواصون عادة عىل عمق
أما أكرب عمـق وصل إليه غواص حمرتف 

. فقد زاد عىل 300m قليالً
حيـمـل الـغـواصـون األكسـجـني فــي • 

أسطوانات معدة هلـذه الغـاية، لذا عليهم 
اتباع إجـراءات خاصة لتجنب التسـمم 

باألكسجني، والتخدير النيرتوجيني.

حقائق كيميائية

المركـبات ا�يونيـة و الفلزات
Ionic compounds and Metals

Ca2
+ CO3

2-

CaCO
3


+ +

+ + ++

+ +

+ +

++



باألكسجني، والتخدير النيرتوجيني.
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لكي توصل املادة التيار الكهربائي جيب أن حتتوي عىل جســيامت 
مشحونة قادرة عىل احلركة بسهولة. ويعد التوصيل الكهربائي من 
خواص املواد التي تزودنا ببعض املعلومات عن الروابط بني الذرات.


اقرأ تعليامت السالمة يف املخترب.. 1
اعمل جدول بيانات لتسجيل مالحظاتك.. 2
امـأل إحـد فجـوات طبـق التفاعـالت البالسـتيكي بملح . 3

.NaCl الطعام
اسـتخدم املاصة لنقل 1ml من حملول ملـح الطعام NaCl إىل . 4

فجوة أخر يف الطبق نفسه.
اغمس أقطاب جهاز املوصليـة الكهربائية داخل ملح الطعام . 5

الصلـب، فـإذا توهج املصبـاح الكهربائي فإن ذلـك يعني أن 
ملح الطعام الصلب موصل للكهرباء. كرر اخلطوة نفسها مع 

حملول ملح الطعام.
C بدالً من . 6

12
 H

22
 O

11
ا السكر  كرر اخلطوات 3 - 5 مسـتخدمً

ملح الطعام.
ا املاء املقطر بدالً من ماء الصنبور.. 7 أعد اخلطوات 3 - 5 مستخدمً


ن فيـه أسـامء املركبـات ونتائـج جتـارب . 1 اعمـل جـدوالً ودوِّ

التوصيل الكهربائي.
فرس النتائج التي حصلت عليها.. 2

بات التي  ـا يوضح االختالف بـني املركَّ م نموذجً  صمّ
بات التي ال توصل حماليها  توصل حماليلها التيـار الكهربائي واملركّ

التيار الكهربائي.

اعمـل     
 املطويـة اآلتيـة لتسـاعدك عىل

اخلـاصـة  املعلومـات  تنظـيـم 
باملركبات األيونية.

ا   1 اطـو الورقة طوليًّ  
لتعمل ثالثة أقسام متساوية.

2 اطو اجلزء العلوي     
األسـفل  نحـو  الورقـة  مـن 

بمقدار cm 2 تقريبًا.

ـا  خطوطً ارسـم   3    
عىل طول الثنيـات، ثم عنون 
األعمـدة عـىل النحـو اآليت: 
تكويـن األيـونات، الروابـط 
املركبات  األيونيـة، خـواص 

األيونية.

المطويات استخدم هذه املطوية يف 

القسمني 1-3 و 2-3.وبعد قراءهتام 
ن املعلومـات اخلاصـة باملركبات  دوّ
األيونيـة يف األعمدة املناسـبة لذلك 

يف املطوية.

C07-03A-874637










 ملراجعة حمتو هذا الفصل ونشـاطاته ارجع إىل 
املوقع: 

www.obeikaneducation.com

 ملراجعة حمتو هذا الفصل ونشـاطاته ارجع إىل 

818181



ا�هداف
ف الرابطة الكيميائية. تعرِّ  

تصف تكوين األيونات املوجبة   
والسالبة.

ن األيون وتوزيعه  تربط بني تكوّ  
اإللكرتوين.

مراجعة المفردات 
 متيـل الـذرات إىل 
أو  فقداهنـا  أو  اإللكرتونـات  اكتسـاب 
مشاركتها لتحصل عىل ثامنية إلكرتونات 

تكافؤ.

المفردات الجديدة
الكاتيون

األنيون

3-1
Ion Formation تكون ا�يون  

 الرئيسةالفكرة

 
 ختيل أنك ذاهب وجمموعة من األصدقـاء لتلعبوا كرة القدم، فوجدتم 
ا، فاتفقتم عىل تشكيل فريقني متساويني  ا يريدون اللعب أيضً هناك جمموعة أخر أكثر عددً
 .املجموعتني بعض العبيها لينضمـوا إىل املجموعة األخر ممـا يـؤدي إىل أن تفقد إحـد

وهكذا بطريقة مشاهبة يكون سلوك الذرات أحيانًا عند تكوين املركبات.

Positive Ion Formation تكوين ا�يون الموجب
ا أو أكثـر لتحصل عىل  يتكـون األيـون املوجـب عندما تفقـد الذرة إلكـرتون تكافؤ واحـدً
التوزيع  اإللكرتوين املشـابه للتوزيع اإللكرتوين ألقرب غاز نبيل. ويُسمى األيون املوجب 
بالكاتيـون. ولفهم تكوين األيون املوجب قارن بـني التوزيع اإللكرتوين لغاز النيون النبيل 
(العـدد الذري يسـاوي 10) والتوزيع اإللكـرتوين لفلز الصوديوم القلـوي (العدد الذري 

يساوي 11).
Ne ذرة النيون    1 s  2 2 s  2 2 p  6        

Na ذرة الصوديوم    1 s  2 2 s  2 2 p  6 3 s  1 

لـذرة الصوديـوم إلكرتون تكافـؤ واحد يف املجـال 3s، ولذا فهي ختتلف عـن ذرة غاز النيون 
النبيـل هبـذا اإللكـرتون اإلضايف. وعندمـا تفقـد ذرة الصوديوم هذا اإللكـرتون، حتصل عىل 
توزيع إلكرتوين مسـتقر مشـابه للتوزيع اإللكرتوين لذرة النيون. ويوضح الشكل 1-3 كيف 

تفقد ذرة الصوديوم إلكرتون التكافؤ لتتحول إىل كاتيون.
ومن الرضوري معرفة أنه رغم حصول ذرة الصوديوم عىل توزيع إلكرتوين مشابه للتوزيع 
اإللكرتوين لذرة النيون إال أهنا مل تتحول إىل ذرة نيون، بل حتولت إىل أيون صوديوم أحادي 
الشـحنة املوجبـة، وأن عدد الربوتونات (11) الذي يميـز ذرة الصوديوم ما زال ثابتًا داخل 

النواة، مل يتغري.
ما عدد إلكرتونات جمال الطاقة اخلارجي لذرة مستقرة؟

C08-09C-828378-08
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 Na طاقة تأين   +  ذرة صوديوم  →   Na+ أيون صوديوم  + e- إلكرتون
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 إن ذرات الفلزات نشـيطة كيميائيًّا؛ ألهنا تفقد إلكرتونات تكافئها بسـهولة. 
ا يف اجلدول الدوري. فعىل سبيل املثال،  وفلزات املجموعتني األوىل والثانية أكثر الفلزات نشاطً
ن فلزات البوتاسـيوم واملاغنسـيوم املوجودة يف املجموعتني 1 و 2 عـىل الرتتيب، األيونات   تُكوِّ
ا. ويلخص  ن بعـض ذرات عنـارص املجموعـة 13 أيونات موجبـة أيضً +K و +Mg2، كـام تُكـوِّ

هنا ذرات فلزات املجموعات 1و 2 و13. اجلدول 1-3 األيونات التي تكوّ

311321


1 + عند فقد إلكرتون ns1s1  [غاز نبيل]1
2 + عند فقد إلكرتوين ns2s2  [غاز نبيل]2

3 + عند فقد إلكرتونات ns2np1s2p1  [غاز نبيل]13


ـر أن جمال الطاقة اخلارجي للفلزات االنتقالية هو ns2 . وعند االنتقال من اليسـار إىل اليمني  تذكّ
عـرب الـدورة تقوم ذرة كل عنرص بإضافة إلكرتون إىل املجـال الثانوي d. وعادة ما تفقد الفلزات 
ن أيونات موجبة ثنائية الشحنة 2+. وقد تفقد  االنتقالية إلكرتونني من إلكرتونات التكافؤ، لتكوّ
ن الفلزات االنتقالية أيونات موجبة ثالثية الشحنة 3+ أو  ا إلكرتونات من املجال d. لذا تكوّ أيضً
أكثر حسـب عدد إلكرتونات املجال d، ولكن من الصعب التنبؤ بعدد اإللكرتونات التي يمكن 
ن احلديد أيونات +Fe2 وأيونـات +Fe3 . ولكن يمكننا القول إن  فقداهنا. فعىل سـبيل املثـال، يُكوّ

ن أيونات موجبة ثنائية أو ثالثية الشحنة. من املؤكد أنّ هذه الفلزات تكوِّ
عىل الرغم من أن توزيع اإللكرتونات الثامين هو التوزيع اإللكرتوين للذرة املستقرة، إالَّ أنه يوجد 

توزيعات أخر لإللكرتونات تزودها ببعض االستقرار.
ا  فعىل سبيل املثال، تفقد ذرات عنارص املجموعات 14-11 إلكرتونات لتكون جمال طاقة خارجيًّ
ذا جمـاالت ثانويـة (هي s ،p ،d) مملوءة باإللكرتونات. ويبني الشـكل 2-3 التوزيع اإللكرتوين 
ن ذرة اخلارصني األيون الثنائي املوجب  لذرة اخلارصني: 1s22s22p63s23p64s23d10. وعندما تكوِّ
تفقد إلكرتونني من املجال 4s وينتج التوزيع اإللكرتوين املستقر: 1s22s22p63s23p63d10. ويُشار 

ا بالتوزيع اإللكرتوين الشبيه بالغاز النبيل. إىل هذا التوزيع اإللكرتوين املستقر نسبيًّ

838383



Negative Ion Formation تكوين ا�يون السالب
متيل عنارص الالفلزات املوجودة يمني اجلدول الدوري إىل اكتسـاب إلكرتونات بسـهولة لتحصل 
عىل توزيع إلكرتوين خارجي مستقر، كام يف الشكل 3-3 . وللحصول عىل توزيع إلكرتوين مشابه 
ن أيونًا شـحنته 1-، ويصبح  للتوزيـع اإللكرتوين للغاز النبيل تكتسـب ذرة الكلور إلكرتونًا لتكوّ

التوزيع اإللكرتوين أليون الكلوريد بعد اكتساب اإللكرتون مثل التوزيع اإللكرتوين لألرجون:
Cl ذرة    1s22s22p63s23p5

Ar ذرة    1s22s22p63s23p6

Cl- أيون    1s22s22p63s23p6

ويسـمى األيون السـالب باألنيون. ولتسـمية األيونات السـالبة يضاف املقطع (يد) إىل هناية اسـم 
العنرص، فتصبح ذرة الكلور أيون كلوريد. فام اسم أيون النيرتوجني؟

ا من اإللكرتونات، وعندما تُضاف إىل إلكرتونات   تكتسب بعض الالفلزات عددً
تكافئها تصل إىل التوزيع اإللكرتوين الثامين األكثر استقرار. فعىل سبيل املثال، لذرة الفوسفور مخسة 
إلكرتونات تكافؤ، وحتى حتصل عىل التوزيع اإللكرتوين الثامين املسـتقر تكتسـب ثالثة إلكرتونات، 
ن أيون الفوسـفيد الذي شـحنته 3-. وباملثل ذرة األكسـجني التي هلا سـتة إلكرتونات تكافؤ  وتكـوّ
ن أيون أكسيد شحنته 2-. وتفقد أو تكتسب بعض ذرات عنارص الالفلزات  تكتسب إلكرتونني وتكوِّ
، باإلضافة إىل مقدرة ذرة الفوسـفور عىل  ا من اإللكرتونـات للوصول إىل حالة الثامنية. فمثالً أعـدادً
اكتسـاب ثالثـة إلكرتونات فإهنا تسـتطيع أن خترس مخسـة إلكرتونات ، ويف الغالب تكتسـب ذرات 
عنارص املجموعة 15 ثالثة إلكرتونات، وتكتسب ذرات عنارص املجموعة 16 إلكرتونني، وتكتسب 
ا للوصول إىل حالـة الثامنية ويبني اجلدول 2-3 أيونات  ذرات عنـارص املجموعـة 17 إلكرتونًا واحدً

املجموعات 15 و16 و17.
321715


3- عند اكتساب ثالثة إلكرتوناتns2 np3 [غاز نبيل]15

2- عند اكتساب إلكرتوننيns2 np4 [غاز نبيل]16

1- عند اكتساب إلكرتون واحدns2 np5 [غاز نبيل]17

C08-11 C-828378-08
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ذرة كلور متعادلة

طاقة + أيون كلوريد (-Cl) → إلكرتون (-e)  +  ذرة كلور 

أيون كلوريد

349 kJ/mol   3-3
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التقويم 3-1
الخالصة

الرابطة الكيميائية قوة تربط بني ذرتني.  
األيونـات  الـذرات  بعـضُ  ن  تكـوِّ  
للوصـول إىل حالة االسـتقرار. ويعني 
أن  املسـتقر  اإللكـرتوين  التوزيـع 
ا  يكـون جمـال الطاقـة اخلارجـي مملـوءً
يتضمـن  العـادة  ويف  باإللكرتونـات. 

ثامنية إلكرتونات تكافؤ.
تتكـون األيونـات مـن خـالل فقـدان   

إلكرتونات التكافؤ أو اكتساهبا.
يبقى عـدد الربوتونات يف النواة ثابتًا يف   

أثناء عملية تكوين األيون.

1 . .Li+ الفكرة      الرئيسة قارن بني استقرار ذرة الليثيوم وأيون الليثيوم

صف سببني لوجود قوة جتاذب يف الرابطة الكيميائية.. 2
ا، يف . 3 طبـق ملاذا تكـون عنارص املجموعة 18 غـري قادرة عىل التفاعل نسـبيًّ

حني تُعد عنارص املجموعة 17 شديدة التفاعل؟
خلـص تكوين الرابطـة األيونية من خـالل وضع املصطلحـات التالية يف . 4

صورة أزواج صحيحة: الكاتيون، األنيون، اكتسـاب اإللكرتونات، فقد 
اإللكرتونات.

طبـق اكتب التوزيع اإللكـرتوين لكل من الذرات اآلتيـة، ثم توقع التغري . 5
الذي ينبغي حدوثه لتصل كل ذرة إىل التوزيع اإللكرتوين للغاز النبيل.

        a- النيرتوجني     b- الكربيت       c- الباريوم        d- الليثيوم
نموذج ارسـم نموذجـني يمثّالن تكوين أيون الكالسـيوم املوجب وأيون . 6

الربوميد السالب.
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a
   


b




b a

ا�هداف
تصف تكوين الرابطة األيونية   

وبناء املركبات األيونية.
األيونيـة  الروابـط  قـوة  ـم  تُعمّ  
ا عـىل اخلـواص الفيزيائية  اعتـامدً

للمركبات األيونية.
الرابـطـة  تـكـويــن  تُصـنّف   
األيونيـة إىل طـارد أو مـاص 

للحرارة.

مراجعة المفردات 
بـني  كيميائـي  احتـاد   

عنرصين خمتلفني أو أكثر.

المفردات الجديدة
الرابطة األيونية

املركبات األيونية 
الشبكة البلورية

اإللكرتوليت 
طاقة الشبكة البلورية

3-2
الروابط والمركبات ا�يونية

Ionic Bonds and Ionic Compounds
  الرئيسةالفكرة

 
ا فصل أرشطة الصقة بعضها عن بعض؟ تعود صعوبة فصل   هل حاولت يومً

هذه األرشطة املتالصقة إىل جتاذب بعضها إىل بعض بسبب وجود شحنات كهربائية خمتلفة.

Formation of Ionic Bonds تكوين الروابط ا�يونية
ا يف كلتا احلالتني  ما اليشء املشرتك بني التفاعلني الظاهرين يف الشكل 4-3؟ تتفاعل العنارص معً
لتكويـن مركـب كيميائي. ويبـني الشـكل 4a-3 التفاعل بني عنرصي الصوديـوم والكلور، 
وينتقـل يف أثناء هذا التفاعـل إلكرتون تكافؤ من ذرة الصوديـوم إىل ذرة الكلور، فتصبح ذرة 
الصوديوم أيونًا موجبًا. وتستقبل ذرة الكلور هذا اإللكرتون يف جمال الطاقة اخلارجي لتصبح 
ذرة الكلور أيونًا سـالبًا. ويبني الشـكل 4b-3 التفاعل بني عنرصي املاغنسـيوم واألكسـجني 

.MgO لتكوين أكسيد املاغنسيوم
وعندمـا تتجاذب الشـحنات املختلفة بني أيوين الصوديوم والكلوريـد يتكون مركب كلوريد 
الصوديوم. وتسـمى القوة الكهرسـكونية التي متسـك اجلسيامت ذات الشـحنات املختلفة يف 
املركبات األيونية الرابطة األيونية. كام تسمى املركبات التي حتتوي عىل روابط أيونية املركبات 

األيونية.
حتتوي اآلالف من املركبات عىل روابط أيونية تسـمى املركبات 
األيونيـة، وهـي مركبـات ثنائية، أيْ أهنا تتكون مـن عنرصين خمتلفني. وحتتـوي هذه املركبات 
األيونية الثنائية عىل أيون فلزي موجب وأيوين الفلزي سالب؛ فكلوريد الصوديوم مثالً مركب 
أيوين ثنائي؛ ألنه يتكون من أيونني خمتلفني مها أيونا الصوديوم والكلور، وأكسـيد املاغنيسـيوم 

ا. MgO الناتج عن التفاعل الظاهر يف الشكل 4b-3 ، مركب أيوين ثنائي أيضً

868686



ما الدور الذي تقوم به شـحنة األيون يف تكوين املركبات األيونية؟  
ص طريقة تكوين مركب فلوريد الكالسيوم. إن التوزيع اإللكرتوين لذرة الكالسيوم  لإلجابة عن هذا السؤال تفحّ

هو 4s2 [Ar] ، لذا فإهنا حتتاج أن تفقد إلكرتونني لتصل إىل التوزيع اإللكرتوين املستقر لذرة األرجون .
ا للوصول إىل  أمـا التوزيـع اإللكرتوين لذرة الفلور فهـو 2s2 2p5 [He]، وجيب أن تكتسـب إلكرتونًا واحـدً
التوزيع اإللكرتوين املسـتقر لذرة النيون. وألن عدد اإللكرتونات املفقودة واملكتسـبة جيب أن يكون متساويًا 
فإننا نحتاج إىل ذرتني من الفلور لتكسـبا اإللكرتونني اللذين فقدهتام ذرة الكالسـيوم. وبذلك تكون الشحنة 

ا.  0 = (1-) 2 + (2+) 1 CaF صفرً
2
النهائية يف مركب فلوريد الكالسيوم 

 طرائق عدة متثل تكوين املركبات األيونية، ومنها كلوريد الصوديوم. طرائق عدة متثل تكوين املركبات األيونية، ومنها كلوريد الصوديوم.ويلخص اجلدول 3-3 طرائق عدة متثل تكوين املركبات األيونية، ومنها كلوريد الصوديوم.
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Na + Cl → N a  +  + C l  -  + طاقة
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[Ne] 3s1   +   [Ne]3s23p5 →   [Ne]   +   [Ar]   +   

Na Na+Cl Cl-

انتقل إلكرتون
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انتقل إلكرتون

ثامنية
طاقة



C08-12C-828378-08-B

→+ + +   Na Cl [  Cl  ]-[Na]+

انتقل إلكرتون



C08-12C-828378-08-C

11 e-

(-11) 

+ + +   →

17 e-

(-17) 
10 e-

(-10)
18 e-

(-18) 

11 p
(+11)

17 p
(+17) 

11 p
(+11) 

17 p
(+17) 

طاقة

ذرة صوديوم ذرة كلور أيون صوديومأيون كلوريد
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يتطلـب تكوين أكسـيد األلومنيوم فقدان كل ذرة ألومنيوم ثالثة إلكرتونات، واكتسـاب كل ذرة 
أكسجني إلكرتونني. وبناءً عىل ذلك نحتاج إىل ثالث ذرات من األكسجني لتكسب 6 إلكرتونات 

Al املتعادل كهربائيًّا.
2
O

3
فقد من ذريت ألومنيوم إلنتاج مركب أكسيد األلومنيوم  تُ

2 (+3) + 3 (-2) = 0


وضح كيف تتكون املركبات األيونية من العنارص اآلتية؟

الصوديوم والنيرتوجني.. 7
الليثيوم واألكسجني.. 8
االسرتانشيوم والفلور.. 9

األلومنيوم والكربيت.. 10
: وضـح كيـف يتحـد عنـرصان مـن . 11 حتـدّ

عنـارص املجموعتـني املبينتـني يف اجلدول 
الدوري لتكوين مركب أيوين؟

15
1

Properties  of  Ionic  Compounds خواص المركبات ا�يونية
حتدد الروابط الكيميائية يف املركب الكثري من خصائصه. فعىل سبيل املثال، تكون الروابط األيونية 
بنـاءات فيزيائيـة فريدة للمركبات األيونية ال تشـبه املركبات األخر. ويسـاهم البنـاء الفيزيائي 
للمركبات األيونية يف حتديد خصائصها الفيزيائية التي اسـتخدمت يف اسـتعامالت متعددة كالتي 

يبينها الشكل 3-5.
 حيتوي البناء الفيزيائي للمركبات األيونية عىل عدد كبري من األيونات املوجبة 
والسـالبة، ويتحدد عددها بنسبة عدد اإللكرتونات التي تنتقل من ذرات الفلز اىل ذرات الالفلز. 

وترتتب هذه األيونات بنمط متكرر حيفظ التوازن بني قو التجاذب والتنافر بينها.

1897تنبأ طومسـون  بأمهية 
الروابـط  يف  اإللكرتونـات  دور 

الكيميائية.

إكـس  بأشـعة  التصويـر   يظهـر  1913
أيونـات الصوديوم وأيونات الكلور يف كلوريد 

الصوديوم وترتيبها البلوري املنتظم.

19161916 اقـرتح جلربت 
لويـس  نظريـة الرتابط بني 
الـذرات مـن خـالل تبادل 

اإللكرتونات بينها.

1932سـاعدت معرفـة قيم الكهرسـالبية 
العلـامء عىل حسـاب قـوة اجلذب النسـبية لكل 

عنرص لإللكرتونات.

1940قام علامء املعادن بتطوير سـبائك  
تعمل حتت درجات حرارة وضغط مرتفعني 
وقـوة طرد مركزية عالية. وقد تم اسـتخدام 
ـا يف تصنيـع حمـركات  هـذه السـبائك الحقً

الطائرات النفاثة واملركبات الفضائية.

1897تنبأ طومسـون  بأمهية  19131932

 3-5
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تفحص نمط ترتيب األيونات يف بلورة كلوريد الصوديوم، كام تظهر يف الشكل 6-3، والحظ 
التنظيـم الدقيق لشـكل البلـورة األيونية، حيث املسـافات ثابتة بني األيونـات، والنمط املنظم 
الذي ترتتب فيه. وعىل الرغم من أن أحجام األيونات غري متسـاوية إال أن كل أيون صوديوم 
حماط بستة أيونات كلوريد، وكذلك كل أيون كلوريد حماط بستة أيونات صوديوم. فام الشكل 
الذي تتوقعه لبلورة كبرية من هذا املركب؟ كام يبني الشـكل 6-3، فإن نسـبة 1:1 من أيونات 
ن بلورة مرتبة مكعبة الشـكل. وكام هـو احلال مع أي مركب أيوين  الصوديـوم والكلوريد تكوّ
كـام يف NaCl ال تتكون وحدة بنـاء البلورة من أيون صوديوم وأيون كلوريد، بل من عدد كبري 
ا. تر، ما شـكل بلورات ملـح الطعام إذا  مـن أيونـات الصوديوم والكلوريـد التي توجد معً

فحصتها بعدسة مكربة؟
د نسبة األيونات املوجبة إىل األيونات السالبة يف املركب  ما الذي حيدّ

الكيميائي؟   الكيميائي؟   الكيميائي؟   الكيميائي؟   الكيميائي؟   الكيميائي؟   الكيميائي؟   الكيميائي؟   الكيميائي؟   الكيميائي؟   الكيميائي؟   الكيميائي؟   الكيميائي؟   الكيميائي؟   الكيميائي؟   الكيميائي؟   الكيميائي؟   الكيميائي؟   

ر العلامء سبيكة من النيكل واجلادولينيوم  2004طوّ 
هلـا القـدرة عـىل امتصـاص النيوترونـات املنبعثـة من 
املخلفات النووية، وتسـتخدم عند نقل الوقود النووي 

الشديد اإلشعاع.

املاسـح  املجهـر  اكتشـاف  أتـاح  1981 
 األنبويب للباحثني دراسـة صور عىل املستو

الذري باألبعاد الثالثة.

1962تم اكتشـاف سـبيكة النيكل والتيتانيوم التي  
هلا ؛ القدرة عىل اسـتعادة شـكلها بعد تشكيلها "ذاكرة 

ا يف تقويم األسنان. الشكل"، وتستعمل كثريً
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تتكـون الشـبكة البلوريـة نتيجـة لقوة اجلـذب الكبرية بـني األيونات املوجبـة واأليونات 
السـالبة. الشـبكة البلوريـة ترتيب هنديس للجسـيامت ثالثـي األبعاد. حيـاط فيها األيون 
املوجب باأليونات السالبة، كام حياط األيون السالب باأليونات املوجبة. وختتلف البلورات 
األيونية يف شكلها بسبب حجم األيونات وأعداد األيونات املرتابطة كام يفالشكل 3-7.

 املعـادن املوضحـة يف الشـكل 7-3 هـي بعـض األنـواع       
القليلة التي يدرسها علامء املعادن. ويستفيد العلامء من خمططات التصنيف لتنظيم اآلالف 
مـن املعادن املعروفة. وتُصنف هذه املعادن حسـب اللون والشـكل البلـوري والصالبة، 
واخلـواص الكيميائيـة، واملغناطيسـية والكهربائيـة، والعديد من اخلـواص األخر. كام 
ا من خـالل أنواع األيونات السـالبة املتوافرة فيها. فعىل سـبيل املثال،  فهـا أيضً يمكـن تعرُّ
ن السـليكات ثلـث املعـادن املعروفـة، وهي تلـك املعادن التـي حتتوي عـىل أيونات  تكـوِّ
السـليكات السـالبة الناجتة عن احتاد السـليكون مع األكسـجني. وحتتـوي اهلاليدات عىل 
أيونـات الفلوريـد، والكلوريد، والربوميـد، واليوديد. وحتتوي أنواع أخـر من املعادن 
عىل البورون واألكسـجني عىل هيئة أيونات سـالبة معروفة باسـم البورات، وكذلك عىل 

ى الكربونات. ا تسمَّ الكربون واألكسجني عىل هيئة أيونات سالبة أيضً

أي املعادن يف الشكل 7-3 سليكات، وأهيا كربونات؟
 يعد كل مـن درجة الغليـان واالنصهار والصالبـة من اخلواص 
الفيزيائيـة للامدة التي تعتمد عىل مد قوة جذب اجلسـيامت املكونة للامدة بعضها لبعض. 
وتعتمـد املقـدرة عـىل التوصيـل الكهربائي -وهـي خاصيـة فيزيائية أخر- عـىل توافر 
جسـيامت مشـحونة حرة احلركة. فاأليونات جسـيامت مشـحونة فإذا كانت حرة احلركة 
فإهنـا جتعل املركـب الكيميائي يوصـل الكهربـاء. وألن األيونات مقيـدة احلركة يف حالة 
املـادة الصلبة بسـبب قو اجلذب الكبرية، لذا ال تسـتطيع املواد األيونيـة الصلبة توصيل 

الكهرباء.
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°C°C
NaI6601304

KBr7341435

NaBr7471390

CaCl
2

782>1600

NaCl8011413

MgO28526300

عندمـا ينصهـر املركب األيـوين الصلب ويصبح سـائالً أو عند ذوبانـه يف املحلول، تصبح 
األيونـات التـي كانـت مقيـدة يف أماكنها قـادرةً اآلن عىل احلركـة بحرية، وهلـا القدرة عىل 
توصيـل التيـار الكهربائي. لذا تكون املركبـات األيونية جيدة التوصيـل الكهربائي عندما 
تكـون يف صـورة حملـول أو سـائل. ويسـمى املركب األيـوين الـذي يوصل حملولـه التيار 

الكهربائي باسم اإللكرتوليت. 
ا، لـذا حتتـاج البلــورات األيونية إىل كـم هائل من  وألن الروابـط األيونيــة قـويـة نسـبيًّ
الطاقـة لتفكيكهـا. وهلذا السـبب تكـون درجـات انصهارهـا وغلياهنا مرتفعـة، كام يبني 
اجلـدول 4-3. ويمتاز الكثري من البلورات- ومنها األحجـار الكريمة- بألواهنا الزاهية؛ 

بسبب وجود فلزات انتقالية داخل الشبكة البلورية.
ثبِّت  ا بالقوة والصالبة واهلشاشـة؛ بسبب قوة التجاذب التي تُ ومتتاز البلورات األيونية أيضً
األيونـات يف أماكنها. وعندما تؤثـر قوة خارجية يف األيونات التي تشـتمل عليها البلورة، 
وتكون هذه القوة قادرة عىل التغلب عىل قو التجاذب بني األيونات فإن البلورة تتشـقق 
ك األيونات ذات الشحنات  أو تتفتت إىل أجزاء كام يف الشكل 8-3؛ ألن القوة اخلارجية حترّ

املتشاهبة بعضها مقابل بعض، مما جيعل قوة التنافر تفتت البلورة إىل أجزاء.
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+
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تؤدي قوة التنافر إىل كرس البلورة

ذات  األيونات  بني  التنافر  قوة  تؤدي 
الشحنات املتشاهبة إىل كرس البلورة.

تـؤدي القـوة   اخلارجيـة إىل إعـادة ترتيـب 
اجلسيامت

كافٍ  بقدر  كبرية  املـؤثـرة  القـوة  كانت  إذا 
فإهنا حترك األيونات من أماكنها.

بلورة أيونية منتظمة

للبلورة نمـط منتظم لأليونات 
قبل تأثري القوة اخلارجية فيها.




(التوصيل)
االسـتعامل العلمـي: القدرة عىل 
مترير الضـوء واحلرارة والصوت 

والكهرباء.
ا. ال توصل املادة الكهرباء جيدً

االستعامل الشائع:
ـل اليشء إليـه أيْ أهنـاهُ إليه  وصّ

وأبلغه إياه.
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Energy and Ionic Bonds الطاقة والروابط ا�يونية
ت الطاقـة يف أثناء التفاعل  تـص الطاقـة أو تنطلق أثنـاء التفاعل الكيميائي، فـإذا امتُصَّ متُ
صـف التفاعـل بأنه ماص للطاقة، أما إذا انطلقت الطاقـة يف أثناء التفاعل فيوصف بأنه  وُ
ن املركبـات األيونية من األيونات املوجبة والسـالبة يوصف دائامً بأنه  طـارد للطاقة. تكوُّ
طـارد للطاقـة. فعندمـا تتجاذب األيونـات املوجبة والسـالبة يتقارب بعضهـا من بعض 
ا، طاقتـه أقل من طاقة األيونـات املنفـردة. إذا امتُصَّ مقدار  ـا أكثر اسـتقرارً لتكـون نظامً
ن الرابطة فإن ذلك يؤدي إىل تكسـري الروابط  الطاقة نفسـه الـذي تم إطالقه خالل تكـوُّ

التي تربط األيونات املوجبة والسالبة.

تسـمى الطاقة التـي تلزم لفصل أيونـات mol 1 من املركب 
األيوين طاقة الشـبكة البلورية. وتشـري إىل قوة جتاذب األيونات التي تعمل عىل تثبيتها يف 

أماكنها، حيث تزداد طاقة الشبكة البلورية بزيادة قوة التجاذب.

تتأثر طاقة الشبكة البلورية بمقدار شحنة األيون؛ إذ عادة ما تكون طاقة الشبكة البلورية 
التـي تتكون من أيونات كبرية الشـحنة املوجبة والسـالبة أكرب من طاقة الشـبكة البلورية 
التي تتكون من أيونات صغرية الشحنة املوجبة والسالبة. لذا تكون طاقة MgO أكرب أربع 
مرات تقريبًا من طاقة NaF؛ ألن شـحنة األيونات يف MgO أكرب من شـحنة األيونات يف 
SrCl تقع بني طاقة الشبكة البلورية MgO والشبكة 

2
NaF. كام أن طاقة الشـبكة البلورية 

SrCl حتتوي عىل أيونات ذات شحنة عالية وأيونات 
2
البلورية NaF، ألن الشبكة البلورية 

ا.  ذات شحنة منخفضة معً

ا. فاأليونات  ترتبط طاقة الشـبكة البلورية بصورة مبارشة بحجوم األيونـات املرتبطة معً
الصغـرية احلجـم تكون مركبات أيوناهتا مرتاصة؛ أي ال يوجـد بينها فراغات. وألن قوة 
التجـاذب بني الشـحنات املختلفـة تزداد كلام قلت املسـافة بينها فـإن األيونات الصغرية 
ن قـو جتاذب كبـرية وطاقة شـبكة بلورية كبرية. فعىل سـبيل املثال، طاقة الشـبكة  تكـوِّ
البلوريـة ملركب الليثيوم أكرب من طاقة الشـبكة البلورية ملركب البوتاسـيوم الذي حيتوي 
عىل االيون السـالب يف مركب الليثيوم نفسـه. ويعود السبب يف ذلك؛ إىل أن حجم أيون 

الليثيوم أصغر من حجم أيون البوتاسيوم.

يُظهـر اجلدول 5-3 طاقات الشـبكات البلورية لبعض املركبـات األيونية. فعند تفحص 
طاقـات الشـبكات البلورية لكل مـن RbF و KF جتد أن طاقة الشـبكة البلورية KF أكرب 
من طاقة الشـبكة البلوريـة RbF؛ ألن نصف قطر +K أصغر مـن نصف قطر +Rb. وهذا 
ما يؤكد أن طاقة الشبكة البلورية مرتبطة مع حجم األيون. واآلن، تفحص طاقة الشبكة 
SrCl و AgCl. كيـف توضـح هذه القيـم العالقة بني طاقة الشـبكة 

2
البلوريـة لـكل مـن 

البلورية ومقدار شحنة األيون؟
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التقويم 3-2
الخالصة

حتتـوي املركبـات األيونية عـىل روابط   
أيونية ناجتة عن التجاذب بني شـحنات 

األيونات املختلفة.
ترتتـب األيونات يف املركبـات األيونية   
يف صـورة وحـدات منتظمـة متكـررة 

تُعرف بالشبكة البلورية.
ترتبـط خـواص املركبـات األيونية مع   

قوة الرابطة األيونية.
املركبات األيونية التي يف صورة حماليل   

أو مصاهري توصل التيار الكهربائي.
تعـرف طاقة الشـبكة البلوريـة بالطاقة   
مـن   1mol أيونـات  لفصـل  الالزمـة 

املركب األيوين.

الفكرة      الرئيسة وضـح كيـف يمكـن ملركـب أيـوين يتكـون مـن جسـيامت . 12

مشحونة أن يكون متعادالً كهربائيًّا؟
صف التغريات يف الطاقة املصاحبة لتكوين الرابطة األيونية، وعالقة ذلك . 13

باستقرار املركبات األيونية؟
د ثـالث خـواص فيزيائيـة للمركبـات األيونيـة تعتمد عـىل الرابطة . 14 حـدِّ

األيونية، وبنيِّ عالقتها بقوة الرابطة.
فرسّ كيف تكون األيونات الروابط؟ وصف بناء املركب الناتج.. 15
اربط بني طاقة الشبكة البلورية وقوة الرابطة األيونية.. 16
طبّق باسـتعامل التوزيع اإللكرتوين ورسـم مربعات املجاالت والتمثيل النقطي . 17

لإللكرتونـات طريقـة تكويـن املركـب األيـوين من فلـز اإلسرتانشـيوم والفلز 
الكلور.

م خريطة مفاهيم لتوضيح العالقة بني قوة الرابطة األيونية واخلواص . 18 صمّ
الفيزيائية للمركبات األيونية، وطاقة الشبكة البلورية واستقرارها.
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kJmol


kJmol

KI632KF808

KBr671AgCl910

RbF774NaF910

NaI682LiF1030

NaBr732SrCl
2

2142

NaCl769MgO3795
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ا�هداف

وحدة الصيغة الكيميائية   
للمركب األيوين برتكيبه الكيميائي.
صيـغ املركبـات األيونية  

واأليونات العديدة الذرات.
عـىل  التسـمية  طريقـة    
واأليونـات  األيونيـة  املركبـات 

العديدة الذرات.
مراجعة المفردات

 عنـرص صلـب وهـش، 
للكـهـربـــاء  التوصــيـل  ورديء 

واحلرارة. 

المفردات الجديدة
وحدة الصيغة الكيميائية

األيون األحادي الذرة
عدد التأكسد

أيون عديد الذرات
أيون أكسجيني سالب 

3-3
صيغ المركبات ا�يونية وأسماؤها

Names and Formulas for Ionic compounds
  الرئيسةالفكرة

 
 

 لكل إنسـان اسـم خاص به، باإلضافة إىل اسـم عائلته. وكذلك تتشـابه أسـامء 
ا. املركبات األيونية  يف أهنا تتكون من مقطعني أيضً

Formulas for Ionic Compounds صيغ المركبات ا�يونية
ر العلامء بعض القواعد لتسـمية املركبات؛ تسهيالً للتفاهم فيام بينهم؛ حيث يسهل عليك  طوّ
بإسـتخدام نظام التسـمية املعياري هذا كتابةُ صيغة املركب األيوين، ويمكنك كذلك تسـمية 

املركب من خالل معرفة صيغته الكيميائية.
ـر أن املركـب األيـوين يتكون مـن أيونـات مرتبة بنمـط متكرر. وتسـمى الصيغـة الكيميائية  تذكّ
 ، للمركـب األيـوين وحدة الصيغة الكيميائية وهي متثل أبسـط نسـبة لأليونـات يف املركب. فمثالً
MgCl؛ ألن نسبة أيونات -Mg2+ :Cl هي 1:2، 

2
وحدة الصيغة الكيميائية لكلوريد املاغنسيوم هي 

والشـحنة الكلية يف وحـدة الصيغة الكيميائية هي صفر؛ ألهنا متثل البلـورة بكاملها، والتي تكون 
MgCl مثالً حتتوي عىل أيون واحد من +Mg2 وأيونني 

2
ا. فوحدة الصيغة الكيميائية  متعادلة كهربائيًّ

ا.  من -Cl، لذا يكون جمموع الشحنات الكيل صفرً
 تتكون املركبات األيونية الثنائية من أيونات موجبة أحادية الذرة (من 
الفلـز) وأيونات سـالبة أحادية الذرة (من الالفلز). ويتكون األيـون األحادي الذرة من ذرة عنرص 
واحدة مشحونة مثل +Mg2 أو -Br، ويبني اجلدول 6-3 شحنة بعض األيونات الشائعة األحادية الذرة 
حسب موقعها يف اجلدول الدوري. ما صيغة كل من أيون الربيليوم، وأيون اليوديد، وأيون النيرتيد؟
ال يتضمـن اجلـدول 6-3 الفلـزات االنتقاليـة التـي تقـع يف املجموعـات 3 - 12 أو فلزات 
ن  املجموعتـني 13 و 14؛ بسـبب تعدد الشـحنات األيونية لـذرات هذه املجموعـات. وتكوّ

معظم الفلزات االنتقالية وفلزات املجموعتني 13و14 أيونات موجبة خمتلفة ومتعددة.
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1H, Li, Na, K, Rb, Cs+1

2Be, Mg, Ca, Sr, Ba+2

15N, P, As-3

16O, S, Se, Te-2

17F, Cl, Br, I-1
949494



ف شحنة األيون األحادي الذرة بعدد التأكسد، أو حالة األكسدة. وكام   تُعرّ
من  أكثر   14 و   13 املجموعتني  وفلزات  االنتقالية،  الفلزات  ملعظم  فإن   ،3-7 اجلدول  يبني 
عدد تأكسد حمتمل. وجتدر اإلشارة هنا إىل أن أعداد التأكسد الظاهرة يف اجلدول 7-3 ليست 

ا. الوحيدة املحتملة ولكنها األكثر شيوعً
وعدد التأكسد ألي عنرص يف املركب األيوين يساوي عدد اإللكرتونات التي تفقدها الذرة لتكوين 
ا لينتقل إىل ذرة الكلور لتكوين مركب كلوريد  ، تفقد ذرة الصوديوم مثالً إلكرتونًا واحدً األيون. فمثالً
ن +Na و -Cl. لذا فإن عدد تأكسد الصوديوم يف املركب هو1+، حيث  الصوديوم، مما ينتج عنه تكوّ
ا قد انتقل إليها. انتقل إلكرتون واحد منها. أما عدد تأكسد ذرة الكلور فهو 1- ألن إلكرتونًا واحدً
 عند كتابة الصيغة الكيميائية ألي مركب 
، ثم يكتب رمز األيون السالب، وتوضع أرقام صغرية  أيوين يكتب رمز األيون املوجب أوالً
أسفل يمني الرمز للتعبري عن عدد أيونات العنرص يف املركب األيوين. وإذا مل يكتب رقم صغري 
لكتابة  التأكسد  أعداد  استعامل  ويمكن   .1 هو  األيونات  عدد  أن  نعترب  فإننا  الرمز  جوار  إىل 
ر أن املركبات األيونية ال حتمل شحنة كهربائية. لذا  صيغ املركبات األيونية بناءً عىل ذلك. تذكّ
التأكسد لكل أيون يف عدد أيوناته املوجودة يف وحدة الصيغة  عند مجع حاصل رضب أعداد 

ا. الكيميائية، جيب أن يكون الناتج صفرً
افـرتض أنـك تريد معرفـة صيغة املركب املكون من أيونـات الصوديوم والفلور، ابـدأ بكتابة رمز 
وشحنة كال العنرصين -Na+، F، عىل أن تبني نسبة األيونات يف وحدة الصيغة أن عدد اإللكرتونات 
التي يفقدها الفلز يسـاوي عدد اإللكرتونات التي يكتسبها الالفلز. وحيدث هذا عندما يفقد أيون 

.NaF ا، وينتقل إىل أيون الفلور، فتصبح وحدة  الصيغة الكيميائية الصوديوم إلكرتونًا واحدً
د العالقة بني شحنة األيون وعدد تأكسده. د العالقة بني شحنة األيون وعدد تأكسده.حدِّ حدِّ

هو  األيونات  عدد  أن  نعترب  فإننا  الرمز  جوار  هو إىل  األيونات  عدد  أن  نعترب  فإننا  الرمز  جوار  هو إىل  األيونات  عدد  أن  نعترب  فإننا  الرمز  جوار  هو إىل  األيونات  عدد  أن  نعترب  فإننا  الرمز  جوار  هو إىل  األيونات  عدد  أن  نعترب  فإننا  الرمز  جوار  إىل 

ف شحنة األيون األحادي الذرة  ، أو حالة األكسدة. وكام بعدد التأكسدبعدد التأكسد تُعرّ
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3S c  3+ ٫  Y  3+ ٫ L a  3+ 
4T i  2+ ٫ T i  3+ 
5 V  2+ ٫  V  3+ 
6C r  2+ ٫ C r  3+ 
7M n  2+ ٫ M n  3+ ٫T c  2+ 
8F e  2+ ٫ F e  3+ 
9C o  2+ ٫ C o  3+ 

10N i  2+ ٫ P d  2+ ٫ P t  2+ ٫ P t  4+ 
11C u  + ٫ C u  2+ ٫ A g  + ٫ A u  + ٫ A u  3+ 
12Z n  2+ ٫ C d  2+ ٫ H  g  2   2+ 
13A l  3+ ٫ G a  2+ ٫ G a  3+ ٫ I n  + ٫ I n  2+ ٫ I n  3+ ٫ T l  + ٫ T l  3+ 
14S n  2+ ٫ S n  4+ ٫ P b  2+ ٫ P b  4+ 

مهن في الكيمياء

      
    
    
    


 


االنتقال

التغري يف موضع اليشء.
اضطـر أمحـد إىل االنتقـال إىل 
مدرسـة أخـر عنـد انتقـال 

.والديه إىل منطقة أخر
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3-1

ن من البوتاسيوم واألكسجني. أوجد صيغة املركب األيوين املكوَّ
1 تحليل المسألة

تعلم أن املركب األيوين يتكون من أيوين األكسجني والبوتاسيوم، وصيغة هذا املركب جمهولة. نبدأ أوالً بكتابة رمز كل أيون 
ن أيونًا 1+، ويوجد األكسجني يف املجموعة 16 لذا  يف املركب وعدد تأكسده. يوجد البوتاسيوم يف املجموعة 1 ، لذا يكوِّ

ن أيونًا ثنائيًّا سالب الشحنة  2-. يكوِّ
K+   O2-    

وألن الشحنات غري متساوية، لذا جيب وضع رقم صغري أسفل يمني كل رمز؛ لتوضيح نسب عدد األيونات املوجبة إىل عدد 
األيونات السالبة.

2 حساب المطلوب

ا، يف حني تكتسب ذرة األكسجني إلكرتونني. فإذا احتد العنرصان يف املركب بنسبة 1:1  تفقد ذرة البوتاسيوم إلكرتونًا واحدً
فإن عدد اإللكرتونات املفقودة من البوتاسيوم لن يساوي عدد اإللكرتونات املكتسبة من األكسجني، لذا فإننا بحاجة إىل 

K
2
O أيونني من البوتاسيوم لكل أيون من األكسجني، فتصبح الصيغة الكيميائية

3 تقويم ا�جابة

ا. حمصلة الشحنة الكهربائية لوحدة الصيغة الكيميائية للمركب تساوي صفرً
2 (+1) + 1 (-2) = 0

3-2

أوجد صيغة املركب الكيميائي املكون من أيونات األلومنيوم وأيونات الكربيتيد.
1 تحليل المسألة

تعلم أن املركب األيوين يتكون من األلومنيوم والكربيت وصيغته جمهولة. لذا نبدأ أوالً بتحديد شـحنة كل أيون يف املركب. 
ا ثنائي  ن أيونًا موجبًا ثالثي الشـحنة 3+، والكربيت من املجموعة 16 ويكون أيونًا سـالبً فاأللومنيوم من املجموعة 13، يكوّ

الشحنة 2-.
Al  3+                       S  2-    

تفقد كل ذرة ألومنيوم ثالثة إلكرتونات، يف حني تكتسب كل ذرة كربيت إلكرتونني. عىل أنه جيب أن يكون عدد اإللكرتونات 
املفقودة مساويًا لعدد اإللكرتونات املكتسبة.

2 حساب المطلوب

الكربيت ستة  يتم نقل ستة إلكرتونات. تستقبل ثالث ذرات من  6، لذا  3 هو  2 و  إن أصغر عدد يمكن قسمته عىل كل من 
Al، وهي توضح أن أيونني من األلومنيوم 

2
S

3
إلكرتونات تم فقدها من ذريت ألومنيوم. فتكون الصيغة الصحيحة للمركب هي 

يرتبطان مع ثالثة أيونات كربيت.
3 تقويم ا�جابة

ا. حمصلة الشحنة الكهربائية لوحدة الصيغة الكيميائية هلذا املركب تساوي صفرً
2 (+3) + 3 (-2) = 0
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 حتتوي العديـد من املركبـات األيونية عىل 
أيونـات عديدة الذرات، أيْ األيونـات املكونة من أكثر من ذرة واحدة. يبني اجلدول 3-8 
والشـكل 9-3 قائمة بالصيغ والشـحنات الكهربائية لأليونات الشائعة العديدة الذرات. 
ويسـلك األيـون املتعـدد الـذرات بوصفه وحـدة واحـدة يف املركبات، وتشـمل شـحنته 
ـا. لذا تتبع صيغـة األيونات املكونة من جمموعـة من الذرات  الكهربائيـة الـذرات كلها معً

قواعد كتابة صيغ املركبات الثنائية نفسها.
ا إىل وجود األيون املتعدد الذرات بوصفه وحدة واحدة، فال جيوز تغيري األرقام املوجودة  ونظرً
أسـفل يمـني رموز الذرات يف األيون. وإذا دعت احلاجة إىل وجـود أكثر من أيون، نضع رمز 
األيـون داخل قوسـني، ثـم نشـري إىل العدد املطلـوب بوضع الرقم أسـفل يمـني القوس من 
NH وأيون األكسـجني -O2. حيتاج 

4
اخلـارج. ومن ذلـك املركب املكون من أيون األمونيوم +

املركب ملعادلة الشـحنات إىل أيونني من األمونيوم لكل أيون من األكسـجني، أيْ أن الصيغة 
.(NH

4
)

2
Oالصحيحة هيالصحيحة هيOOO

2
)

44
((.

 حتتوي العديـد من املركبـات األيونية عىل 


اكتب الصيغ الكيميائية للمركبات األيونية التي تتكون من األيونات اآلتية:

الربوم واأللومنيوم. 20اليود والبوتاسيوم. 19
النيرتوجني والسيزيوم. 22الكلور واملاغنسيوم. 21

حتـدّ اكتـب الصيغـة العامـة للمركب األيـوين الذي . 23
يتكون من عنـرصي املجموعتني املبينتني يف اجلدول 
ا يف املجموعة2،  املقابل استخدم الرمز X ليمثل عنرصً

ا يف املجموعة 17. والرمز Y ليمثل عنرصً

NH4
+

PO4
3-

أيون األمونيوم

أيون الفوسفات

2

17 جمموعة
جمموعة

 3-9
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I  O  4   - البريايودات N  H  4   + األمونيوم

 CH  3 COO- األسيتات N  O  2   - النيرتيت
 H  2 P  O  4   - الفوسفات الثنائية اهليدروجني N  O  3   - النرتات
C  O  3   2- الكربونات O H  - اهليدروكسيد
S  O  3   2- الكربيتيت C N  - السيانيد
S  O  4   2- الكربيتات Mn  O  4   - الربمنجنات
 S  2   O  3   2- الثيوكربيتات HC  O  3   - البيكربونات

  O  2   2- البريوكسيد Cl O  - اهليبوكلورايت
Cr  O  4   2- الكرومات Cl  O  2   - الكلورايت
C r  2   O  7   2-  ثنائي الكرومات Cl  O  3   - الكلورات
HP  O  4   2- الفوسفات اهليدروجينية Cl  O  4   - البريكلورات
P  O  4   3- الفوسفات Br  O  3   - الربومات

As  O  4   3- الزرنيخات I  O  3   - األيودات
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3-3

ا. اكتب الصيغة الكيميائية هلذا املركب.  يستعمل املركب املكون من أيونات الكالسيوم والفوسفات سامدً
1 تحليل المسألة

ا وصيغة هذا املركب جمهولة. لذا نبدأ أوالً بكتابة رمز كل أيون  ا أيونيًّ ن مركبً تعلم أن أيونات الكالسيوم والفوسفات تكوّ
2+، يف حني أن أيون  ن أيونًا موجبًا ثنائي الشحنة  الثانية، لذا يكوِّ ا بشحنته الكهربائية. وألن الكالسيوم من املجموعة  مرفقً

الفوسفات عديد الذرات، فيتفاعل بوصفه وحدة واحدة، وتكون شحنته الكهربائية  3-.
Ca2+                                  PO

4
  3- 

2 حساب المطلوب

إن أصغر عدد يقبل القسمة عىل مقدار شحنات األيونات 2 و 3 هو 6، لذا يتم نقل 6 إلكرتونات. فيكون عدد الشحنات 
السالبة عىل أيونني من أيونات الفوسفات مساويًا لعدد الشحنات املوجبة عىل ثالثة من أيونات الكالسيوم. ولكتابة الصيغة 
نضع أيون الفوسفات بني قوسني، ونضيف الرقم السفيل الصغري 2 إىل يمني القوسني، فتصبح الصيغة الصحيحة للمركب 

.Ca
3
(PO

4
)

2
هي: 

3 تقويم ا�جابة

ا. حمصلة الشحنة الكهربائية يف وحدة الصيغة لفوسفات الكالسيوم تساوي صفرً
3 (+2) + 2 (-3) = 0


اكتب صيغ املركبات األيونية املكونة من األيونات اآلتية:

األلومنيوم والكربونات. 26الكالسيوم والكلورات. 25الصوديوم والنرتات. 24
ن من . 27 حتدٍّ اكتب صيغة املركب األيوين املكون من أيونات عنرص من عنارص املجموعة 2 مع األيون العديد الذرات املكوَّ

الكربون واألكسجني فقط.

39
 عليك أن تعرف األيون الذي حيتوي عىل أكرب عدد من ذرات األكسجني. ويشتق اسم هذا األيون من اسم الالفلز وإضافة املقطع (ات) إىل آخره.

 عليك أن تعرف األيون الذي حيتوي أقل عدد من ذرات األكسجني. ويشتق اسم هذا األيون من اسم الالفلز وإضافة املقطع ( يت) إىل آخره.

  SO  3   2-   SO  4   2-   NO  2   -   NO  3   - 
نرتاتنيرتيتكربيتاتكربيتيت

Names for Ions and Ionic Compounds أسماء ا�يونات والمركبات ا�يونية
ا إىل احتواء املركبات األيونية عىل أيونات موجبة وأخر سالبة،  يستخدم العلامء طرائق منظمةً عند تسمية املركبات األيونية، ونظرً

يأخذ النظام تسمية هذه األيونات بعني االعتبار.
 األيون األكسجيني السالب أيون عديد الذرات، يتكون غالبًا من عنرص ال فلزي يرتبط مع 
ذرة أو أكثر من األكسجني، وبعض الالفلزات هلا أكثر من أيون أكسجيني، ومنها النيرتوجني والكربيت. وتسمى هذه األيونات 

باستخدام القواعد املبينة يف اجلدول 3-9.
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ن الكلور أربعة أيونات أكسجينية سالبة يمكن تسميتها  يبني اجلدول 10-3 كيف يكوِّ
حسـب عـدد ذرات األكسـجني يف كل منهـا. ويمكن تسـمية األيونات األكسـجينية 
السالبة التي تكوهنا اهلالوجينات األخر بالطريقة نفسها املستخدمة يف تسمية أيونات 
ن اليود أيون  ن الربوم أيون الربومات    -   BrO  3 ، ويكوّ الكلور. فعىل سـبيل املثال، يكوّ

. lO  3   -    وأيون أيودات lO  4   -    البريأيودات
 تُسمى املركبات بطريقة منهجية، وألنه أصبح اآلن لديك 
معرفة بالصيغ الكيميائية، لذا يمكنك استعامل القواعد اخلمس اآلتية لتسمية املركبات 

األيونية:
ا باسـم األيون املوجب. ولكـن عند كتابة . 1 نذكـر اسـم األيون السـالب أوالً متبوعً

، ثم يليه األيون السالب. الصيغة الكيميائية يُكتب رمز األيون املوجب أوالً
استخدم اسم العنرص نفسه يف تسمية أيونه املوجب األحادي الذرة.. 2
ا إليه . 3 يف حالة األيونات السالبة األحادية الذرة يشتق االسم من اسم العنرص مضافً

مقطع (يد).
يف حالة وجود أكثر من عدد تأكسد لعنرص واحد جيب أن تشري الصيغة . 4

الكيميائية إىل عدد تأكسد األيون املوجب. ويكتب عدد التأكسد باألرقام 
الرومانية بني قوسني بعد اسم األيون املوجب. 

مالحظـة : تنطبـق هذه القاعدة عىل الفلزات االنتقاليـة والفلزات يف اجلهة اليمنى 
مـن اجلدول الـدوري، انظر اجلـدول 7-3. وال تنطبق هذه القاعـدة عىل أيونات 

ا.  املجموعتني 1 و 2 املوجبة ألن هلا عدد تأكسد واحدً
أمثلة: 

 .II واملعروف باسـم أكسـيد احلديد ،FeO املركب O  2-   وأيون Fe  2+   ن أيون يكوّ
.III واملعروف باسم أكسيد احلديد ،Fe

2
O

3
ن أيون   +Fe  3 وأيون   -O  2 املركب  ويكوّ

5 . ، عندما حيتوي املركب عىل أيون عديد الذرات نقوم بتسمية األيون السالب أوالً
ثم تسمية األيون املوجب. 

 أمثلة: 
تسمية NaOH هيدروكسيد الصوديوم 

NH) كربيتيد األمونيوم.
4
)

2
S كربيتيد األمونيوم.تسمية 

ن الكلور أربعة أيونات أكسجينية سالبة يمكن تسميتها   كيف يكوِّ
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  يشتق اسـم األيون السالب األكسجيني 
الـذي حيتـوي عىل أكرب عـدد من ذرات 
األكسـجني بإضافـة مقطـع (بـري) عند 
بداية االسـم، وإضافـة مقطع (ات) إىل 

هناية جذر الالفلز.
  يشتق اسـم األيون السالب األكسجيني 
ذرات  مـن  عـدد  عـىل  حيتـوي  الـذي 
بإضافـة  ة واحـدة  أقـل ذرَّ األكسـجني 

مقطع (ات) إىل هناية جذر الالفلز
  يشتق اسـم األيون السالب األكسجيني 
ذرات  مـن  عـدد  عـىل  حيتـوي  الـذي 
األكسـجني أقـل ذرتـني بإضافـة مقطع 

(يت) إىل هناية جذر الالفلز.
  يشتق اسـم األيون السالب األكسجيني 
ذرات  مـن  عـدد  عـىل  حيتـوي  الـذي 
األكسجني أقل من ثالث ذرات بإضافة 
مقطع (هيبو)، ثم املقطع (يت) إىل هناية 

جذر الالفلز.
  ClO  4   -   ClO  3   - 

كلوراتبريكلورات
  ClO  2   -  ClO  - 
هيبوكلورايتكلورايت


سمّ املركبات اآلتية:

28 .NaBr29 .CaCl
2

30 .KOH

31 .Cu(NO
3
)

2
32 .Ag

2
CrO

4

NH من أهم املواد املتفاعلة الصلبة املستخدمة . 33
4
ClO

4
حتدٍّ يُعد املركب األيوين 

يف وقود إطالق مركبات الفضاء، ومنها تلك التي حتمل املحطات الفضائية 
إىل مداراهتا. ما اسم هذا املركب؟
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تسمية املركبات األيونية

إذا  سهلة،  عملية  األيونية  املركبات  تسمية 
قمت باتباع املخطط املفاهيمي املقابل. 


باستخدام   Ag

2
CrO

4
و   KOH املركبني  سمِّ 

املخطط املفاهيمي.

C08-14C-828378-08

Na3PO4

 Na3PO4 =  Fe2O3 = III

Fe2O3

اكتب رمز األيون املوجب ثم رمز األيون 
ا باألرقام الرومانية لتبني  السالب متبوعً

مقدار عدد التأكسد. ولكن عند التسمية 
يُذكر األيون السالب أوال ثم املوجب.

اكتب رمز األيون املوجب، ثم اكـــتب 
رمز األيون السالب. ولكن عند التسمية 

يُذكر األيون السالب أوال ثم املوجب.

حدد األيونات املوجبة
 والسالبة يف الصيغة

لأليون
 املوجب عدد تأكسد واحد؟

يوجد للحديد أكثر
 من عدد تأكسد 

للصوديوم عدد
 تأكسد واحد فقط

األيون السالب 
األيون املوجب 

األيون املوجب
األيون السالب

مثالمثال

نعمال

فوسفات الصوديومأكسيد احلديد

التقويم 3-3
الخالصة

تبـني وحـدة الصيغة الكيميائية نسـبة   
األيونـات  إىل  املوجبـة  األيونـات 

السالبة يف املركب األيوين.
يتكون األيـون األحادي الذرة من ذرة   
واحدة وتعربّ شحنته عن عدد تأكسده.
عـدد  عـن  الرومانيـة  األرقـام  تعـربّ   
تأكسـد األيون املوجب الذي له أكثر 

من حالة أكسدة.
تتكون األيونات العديدة الذرات من   
أكثر من ذرة وتتفاعل بوصفها وحدة 

واحدة.
تستخدم األقواس حول األيون وتوضع   
األقـواس  خـارج  املصغـرة  األرقـام 
لإلشـارة إىل وجود أكثر من أيون عديد 

الذرات يف الصيغة الكيميائية. 

الفكرة      الرئيسة صـف ترتيب األيونـات عند كتابة صيغـة املركب املكون من . 34

البوتاسيوم والربوم، وعند ذكر اسمه.
صـف الفرق بـني األيونات األحاديـة الذرة واأليونـات العديدة الذرات، . 35

وأعط مثاالً عىل كلٍّ منهام.
طبّـق شـحنة األيـون X هي 2 + وشـحنة األيـون Y هـي 1-. اكتب صيغة . 36

املركب الذي يتكون من هذين األيونني.
اذكر اسم املركب املكون من Mg و Cl وصيغته.. 37
اكتب اسم املركب املكون من أيونات الصوديوم وأيونات النيرتيت وصيغته.. 38
حلّل ما األرقام السـفلية املصغرة التي ستسـتعملها يف كتابة صيغ املركبات . 39

األيونية يف احلاالت اآلتية:

.a.فلز قلوي وهالوجني

.b.16 فلز قلوي وال فلز من املجموعة

.c.فلز قلوي أريض وهالوجني

.d.16 فلز قلوي أريض وال فلز من املجموعة

ح اسرتاتيجيات حل املسألة أعاله اخلطوات املتبعة عند تسمية املركب األيوين إذا  توضِّ
رفت الصيغة الكيميائية. وتعد تسمية املركب األيوين خطوة مهمة ملعرفة األيونات  عُ
املوجبة والسالبة املوجودة يف البلورة الصلبة أو املحلول. ارشح كيف يمكن أن تغري 

املخطط املفاهيمي السابق لكتابة الصيغة عند معرفة اسم املركب األيوين؟

ح اسرتاتيجيات حل املسألة أعاله اخلطوات املتبعة عند تسمية املركب األيوين إذا  توضِّ
رفت الصيغة الكيميائية. وتعد تسمية املركب األيوين خطوة مهمة ملعرفة األيونات  عُ
املوجبة والسالبة املوجودة يف البلورة الصلبة أو املحلول. ارشح كيف يمكن أن تغري 

ح اسرتاتيجيات حل املسألة أعاله اخلطوات املتبعة عند تسمية املركب األيوين إذا  ح اسرتاتيجيات حل املسألة أعاله اخلطوات املتبعة عند تسمية املركب األيوين إذا توضِّ توضِّ
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ا�هداف

 الرابطة الفلزية.  
اإللكرتونات  بحر  نموذج     

باخلواص الفيزيائية للفلزات.
إىل  وتصنّفها  السـبائــك،      

جمموعتني رئيستني.

مراجعة المفردات
خاصية 
وقياسها  مشاهدهتا  يمكن  التي  املادة 

دون تغيري تركيب املادة. 

المفردات الجديدة
نموذج بحر اإللكرتونات

اإللكرتونات احلرة
الرابطة الفلزية

السبيكة 

3-4

الروابط الفلزية وخواص الفلزات
Metallic Bonds and the Properties of Metals
  الرئيسةالفكرة


 ختيل سفينة عائمة تتاميل يف املحيط وهي حماطة باملاء من كل جانب. 
وعىل الرغم من بقاء السفينة عائمة يف مكاهنا إالَّ أن املاء يتحرك بحرية من أسفلها. يمكن 

تطبيق هذا الوصف عىل ذرات الفلزات وإلكرتوناهتا بطريقة مشاهبة نوعا ما.

Metallic Bonds الروابط الفلزية
األيونية  املركبات  مع  أهنا تشرتك  إالَّ  أيونية  مركبات  ليست  الفلزات  أن  الرغم من  عىل 
بني  التجاذب  عىل  تعتمد  األيونية  واملركبات  الفلزات  يف  فالروابط  خواص؛  عدة  يف 
ن الفلزات شبكات بلورية يف احلالة  اجلسيامت ذات الشحنات املختلفة. ويف العادة تكوِّ
الصلبة شبيهة بالشبكة البلورية األيونية التي سبق ذكرها. ويف هذه احلالة تكون كل ذرة 

.عنرص حماطة بـ 8 - 12 ذرة أخر
 رغـم أن لذرات الفلـزات إلكـرتون تكافؤ عىل األقـل، إالَّ أهنا 
ال تشـرتك يف إلكرتونـات التكافـؤ مـع الـذرات املجـاورة، وال تفقدها. وبـدالً من ذلك 
تتداخـل جمـاالت الطاقة اخلارجية بعضهـا يف بعض. ويعرف هذا التداخـل بنموذج بحر 
اإللكرتونـات، حيث يفـرتض هذا النمـوذج أن ذرات الفلزات مجيعهـا يف احلالة الصلبة 
تساهم يف تكوين بحر اإللكرتونات الذي حييط بأيونات الفلز املوجبة يف الشبكة الفلزية. 
ال ترتبـط اإللكرتونات املوجودة يف جماالت الطاقـة اخلارجية يف الذرات الفلزية بأي ذرة 
حمـددة، ويمكنها االنتقال بسـهولة مـن ذرة إىل أخر. وتعرف هـذه اإللكرتونات احلرة 
احلركـة باإللكرتونـات احلـرة. وعندمـا تتحرك اإللكرتونـات اخلارجية بحريـة يف الفلز، 
وهـو يف احلالـة الصلبـة، تتكـون األيونـات الفلزيـة املوجبـة. ترتبـط هـذه األيونات مع 
األيونات الفلزية املوجبة املجاورة مجيعها من خالل بحر من إلكرتونات التكافؤ، كام يبني 
الشـكل 10-3. والرابطـة الفلزيـة هـي قـوة التجـاذب بني األيونـات املوجبـة للفلزات 

واإللكرتونات احلرة يف الشبكة الفلزية.
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أيون فلز موجب
«بحر» من

 اإللكرتونات
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يفرس الرتابطُ الفلزي اخلـواصَّ الفيزيائية للفلزات، والتي تظهر قوة 
الروابط الفلزية.

درجتـا الغليـان واالنصهار ختتلـف درجات انصهـار الفلزات عىل نحو كبـري. فالزئبق 
سـائل عند درجة حـرارة الغرفة، مما جيعله يسـتخدم يف بعض األجهـزة العلمية، ومنها 
مقاييس درجات احلرارة وأجهزة قياس الضغط اجلوي. ويف املقابل، فإن درجة انصهار 
التنجسـتن W هي C°3422، ولذلك يُصنع منه فتيل املصباح الكهربائي، وبعض أجزاء 

السفن الفضائية.
وتكـون درجات انصهــار وغليـان الفلزات يف العادة عالية كـام يبينها اجلدول3-11، 
ا كدرجات الغليان؛ ألن األيونات املوجبة  إال أن درجات االنصهار ليسـت مرتفعة جدًّ
واإللكرتونات احلرة احلركة يف الفلز ليسـت بحاجـة إىل طاقة كبرية جدًّا جلعلها تتحرك 
بعضهـا فوق بعض. إالَّ أنـه يف أثناء الغليان جيب فصل الـذرات عن جمموعة األيونات 

ا. املوجبة واإللكرتونات احلرة األخر، مما يتطلب طاقة كبرية جدًّ

قابليـة الطرق والسـحب الفلزات قابلة للطرق، أيْ أهنا تتحـول إىل صفائح عند طرقها، 
ا قابلة للسـحب، أيْ يمكن حتويلها إىل أسـالك. ويوضح الشكل 11-3 كيف  وهي أيضً
تتحرك اجلسيامت املوجودة يف الرتابط الفلزي بوساطة الدفع أو الشد، بعضها عرب بعض. 
وتكـون الفلزاتِ عادة متينة للغاية. وعىل الرغم من حركة األيونات املوجبة يف الفلز إالّ 
أهنا ترتبط مع اإللكرتونات املحيطة هبا بصورة قوية، وال يمكن فصلها بسهولة عن الفلز.

توصيـل احلرارة والكهرباء جتعل حركة اإللكرتونات حـول أيونات الفلزات املوجبة- 
الفلـزاتِ موصالتٍ جيـدةً للحرارة والكهربـاء؛ حيث تقوم اإللكرتونـات احلرة بنقل 
احلـرارة مـن مكان إىل آخر برسعة أكرب من توصيل املواد التي ال حتتوي عىل إلكرتونات 
ا مـن التيـار الكهربائي عند  حـرة. تتحـرك اإللكرتونـات احلرة بسـهولة بوصفهـا جزءً
حـدوث فرق جهد عرب الفلـز. وتتفاعل هذه اإللكرتونات احلـرة مع الضوء من خالل 

امتصاصه وإطالق الفوتونات مما ينتج عنه خاصية الربيق واللمعان.

الصالبـة والقـوة ال تقتـرص اإللكرتونـات احلـرة احلركـة يف الفلـزات االنتقاليـة عـىل 
ا اإللكرتونات الداخلية يف املجال  اإللكرتونني اخلارجيني يف املجال s، وإنام تشمل  أيضً

d. وكلام زادت أعداد اإللكرتونات احلرة احلركة زادت خواص الصالبة والقوة.

فعىل سـبيل املثال، توجد الروابـط الفلزية القوية يف الفلـزات االنتقالية ، ومنها الكروم 
ا حر احلركة  واحلديـد والنيـكل، يف حني أن الفلزات القلوية لينة؛ ألن هلا إلكرتونًا واحدً

 .ns1 يف املجال
ق كل من الفلزات واملركبات األيونية باملطرقة؟ رْ بني ما حيدث عند طَ

يفرس الرتابطُ الفلزي اخلـواصَّ الفيزيائية للفلزات، والتي تظهر قوة 

 ختتلـف درجات انصهـار الفلزات عىل نحو كبـري. فالزئبق 
سـائل عند درجة حـرارة الغرفة، مما جيعله يسـتخدم يف بعض األجهـزة العلمية، ومنها 
مقاييس درجات احلرارة وأجهزة قياس الضغط اجلوي. ويف املقابل، فإن درجة انصهار 
، ولذلك يُصنع منه فتيل املصباح الكهربائي، وبعض أجزاء ، ولذلك يُصنع منه فتيل املصباح الكهربائي، وبعض أجزاء 

 ،
ا كدرجات الغليان؛ ألن األيونات املوجبة  ا كدرجات الغليان؛ ألن األيونات املوجبة إال أن درجات االنصهار ليسـت مرتفعة جدًّ إال أن درجات االنصهار ليسـت مرتفعة جدًّ
واإللكرتونات احلرة احلركة يف الفلز ليسـت بحاجـة إىل طاقة كبرية جدًّا جلعلها تتحرك 
بعضهـا فوق بعض. إالَّ أنـه يف أثناء الغليان جيب فصل الـذرات عن جمموعة األيونات 
واإللكرتونات احلرة احلركة يف الفلز ليسـت بحاجـة إىل طاقة كبرية جدًّا جلعلها تتحرك 
بعضهـا فوق بعض. إالَّ أنـه يف أثناء الغليان جيب فصل الـذرات عن جمموعة األيونات 
واإللكرتونات احلرة احلركة يف الفلز ليسـت بحاجـة إىل طاقة كبرية جدًّا جلعلها تتحرك 
بعضهـا فوق بعض. إالَّ أنـه يف أثناء الغليان جيب فصل الـذرات عن جمموعة األيونات 

الفلزات قابلة للطرق، أيْ أهنا تتحـول إىل صفائح عند طرقها، الفلزات قابلة للطرق، أيْ أهنا تتحـول إىل صفائح عند طرقها، 
 كيف 
تتحرك اجلسيامت املوجودة يف الرتابط الفلزي بوساطة الدفع أو الشد، بعضها عرب بعض. 
وتكـون الفلزاتِ عادة متينة للغاية. وعىل الرغم من حركة األيونات املوجبة يف الفلز إالّ 
تتحرك اجلسيامت املوجودة يف الرتابط الفلزي بوساطة الدفع أو الشد، بعضها عرب بعض. 
وتكـون الفلزاتِ عادة متينة للغاية. وعىل الرغم من حركة األيونات املوجبة يف الفلز إالّ 
تتحرك اجلسيامت املوجودة يف الرتابط الفلزي بوساطة الدفع أو الشد، بعضها عرب بعض. 
وتكـون الفلزاتِ عادة متينة للغاية. وعىل الرغم من حركة األيونات املوجبة يف الفلز إالّ 

جتعل حركة اإللكرتونات حـول أيونات الفلزات املوجبة- جتعل حركة اإللكرتونات حـول أيونات الفلزات املوجبة- 
الفلـزاتِ موصالتٍ جيـدةً للحرارة والكهربـاء؛ حيث تقوم اإللكرتونـات احلرة بنقل 
احلـرارة مـن مكان إىل آخر برسعة أكرب من توصيل املواد التي ال حتتوي عىل إلكرتونات 
ا مـن التيـار الكهربائي عند  حـرة. تتحـرك اإللكرتونـات احلرة بسـهولة بوصفهـا جزءً
حـدوث فرق جهد عرب الفلـز. وتتفاعل هذه اإللكرتونات احلـرة مع الضوء من خالل حـدوث فرق جهد عرب الفلـز. وتتفاعل هذه اإللكرتونات احلـرة مع الضوء من خالل 

 ال تقتـرص اإللكرتونـات احلـرة احلركـة يف الفلـزات االنتقاليـة عـىل  ال تقتـرص اإللكرتونـات احلـرة احلركـة يف الفلـزات االنتقاليـة عـىل 
ا اإللكرتونات الداخلية يف املجال  ، وإنام تشمل  أيضً

فعىل سـبيل املثال، توجد الروابـط الفلزية القوية يف الفلـزات االنتقالية ، ومنها الكروم 
ا حر احلركة  واحلديـد والنيـكل، يف حني أن الفلزات القلوية لينة؛ ألن هلا إلكرتونًا واحدً

ق كل من الفلزات واملركبات األيونية باملطرقة؟ رْ بني ما حيدث عند طَ

يفرس الرتابطُ الفلزي اخلـواصَّ الفيزيائية للفلزات، والتي تظهر قوة يفرس الرتابطُ الفلزي اخلـواصَّ الفيزيائية للفلزات، والتي تظهر قوة  
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Metal Alloys السبائك الفلزية
ا إىل طبيعة الرابطة الفلزية، يصبح من السهل إدخال عنارص خمتلفة إىل الشبكة الفلزية لتكوين  نظرً
السبيكة. فالسبيكة خليط من العنارص ذات اخلواص الفلزية الفريدة، لذا نجد هلا الكثري من التطبيقات 
واالستخدامات التجارية. فالفوالذ والربونز واحلديد الزهر من السبائك الكثرية املفيدة. كام تستعمل 

سبيكة التيتانيوم والفناديوم لبناء هياكل الدرجات اهلوائية كالتي تظهر يف الشكل 3-12.
مثالً  فالفوالذ  املكونة هلا.  قليالً عن خواص عنارصها  السبائك   ختتلف خواص  
حديد خملوط بعنرص آخر عىل األقل. تبقى بعض خواص احلديد فيه، ولكن للفوالذ خواص إضافية 
تصنيعها. ويف  باختالف طرائق  وتتغري  السبائك  بعض  وتتفاوت خواص  قوة.  أكثر  أنه  منها   أخر

ا عىل طريقة التسخني والتربيد. حالة بعض الفلزات تنتج بعض اخلواص املختلفة اعتامدً
ويبني اجلدول 12-3 أسامء بعض السبائك املهمة واستعامالهتا املتنوعة. 
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املغناطيسات10% Co 20% Ni٫ 20% Al٫ Fe٫ %50النيكو
السباكة، واألدوات العامة، واإلضاءةCu٫10-33% Zn %90-67 الرباس (النحاس األصفر)
األجراس، امليداليات1-18% Sn 1-25% Zn٫ Cu٫ %95-70الربونز (النحاس األمحر)

القوالب3-4% C Fe٫ %97-96احلديد الصلب
املجوهرات (احليل الذهبية)37  46% Cu 12-20% Ag٫ Au٫ %42الذهب – عيار 10 قراريط

حبيبات الطلقات النارية0  2% As Pb٫ %8  99حبيبات الرصاص
أدوات املائدة0-15% Pb 5-15% Sb٫ Sn٫ %95-70 البيويرت
املغاسل، واألدوات7-9% Ni 14-18% Cr٫ Fe٫ %79-73الفوالذ

أدوات املائدة، واحليل7  5% Cu Ag٫ %5  92فضة النقود

  3-12 
  
    

 2.5%3%



التقويم 3-4
الخالصة

تتكـون الرابطة الفلزيـة عندما جتذب   
الفلـز املوجبـة إلكرتونـات  أيونـات 

التكافؤ احلرة احلركة.
نمـوذج  يف  اإللكرتونـات  تتحـرك   
سـحابة اإللكرتونـات عـرب الشـبكة 
الفلزية، وال ترتبط مع أي ذرة حمددة.

يفـرس نمـوذج سـحابة اإللكرتونات   
اخلواص الفيزيائية للفلزات.

تتكون السبائك الفلزية عند دمج فلز   
يف عنرص آخر أو أكثر.

الفكرة      الرئيسة قارن بني تركيب املركبات األيونية والفلزات.. 40

درجة . 41 وارتفاع  الكهربائي  التوصيل  من  تفسري كل  يمكن  ارشح كيف 
غليان الفلزات بوساطة الرابطة الفلزية؟

قارن بني أسباب قو التجاذب يف الروابط األيونية والروابط الفلزية.. 42
ـم جتـربـة للتمييز بني املــواد األيـونيـة الصـلبـة واملـواد الفلزية . 43 صمّ

بني  للمقـارنـة  خمتلفتني  طريقتني  األقـل  عىل  تشمل  بحيث  الصلبة. 
املـواد الصلبة. فرس إجابتك.

ق، . 44 ـرْ ـَّ ــا يــوضــح قابليــة الفـلـــزات للـطـ نموذج ارسـم نموذجً
أو الســحب إلـى أســالك، مسـتعينًا بنمـوذج بحر اإللكرتونات كام 

يف الشكل 3-10. 


أصل الكلمة

Alloy  السبيكة
جـاءت مـن الكلمـة الالتينيـة 

alligare والتي تعني يثني.
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غالبًـا ما تكون احليل الرباقة الالمعة واملزركشـة األلوان رخيصة 
ومسلية. ولكن هل هي آمنة؟ اإلجابة يف العادة: نعم. ولكن قد 
تؤدي بعض احليل السـائدة- والسيام تلك التي تصنع يف الدول 
الناميـة، ومنهـا الصني واهلنـد- إىل خماطر كثـرية الحتوائها عىل 

عنرص الرصاص Pb السام بنسبة عالية.
عندما يبتـل الرصاص تذوب كمية حمددة منه 
يف املـاء متحوالً إىل أيونات   +Pb  2 وعندمـا تدخل هذه األيونات 
جسم اإلنسان حتل حمل أيونات الكالسيوم +Ca2. ورغم تشاهبهام 
ا من  يف الشـحنات الكهربائية، فإن أيونـات الرصاص أثقل كثريً
أيونات الكالسـيوم، وهو يسـبب اإلعاقـة يف التعلم، والغيبوبة، 

وقد يؤدي إىل املوت.
ومـن املثـري للدهشـة أن الرومـان قامـوا باسـتخدام الرصاص 
يف أنابيـب امليـاه. وقـد أخـذ رمـز الرصـاص- Pb- يف احلقيقة 
مـن الكلمة الالتينيـة plumbum التي ما زالـت تظهر يف اللغة 

باك.  اإلنجليزية كجذر لكلمة Plumber، وتعني السّ
عـىل الرغـم مـن أن الرصـاص ال يسـتخدم يف 
التمديـدات الصحيـة احلديثـة، إالَّ أنه ما زال يسـتخدم يف أمور 
أخـر. فاإلناء الظاهر يف الشـكل 1 تم طـالؤه بالرصاص، ثم 
حرقه إلعطائه اللون األسـود املميـز. وتولّد مركبات الرصاص 

املستخدمة يف الطالء ألوانًا زاهية عند حرقها يف ظروف حمددة.

  1


 كان للرصـاص العديـد مـن االسـتخدامات قبل 
تعرف سـميته العالية بخالف ما هو مستخدم يف صناعة الفخار 
والتمديـدات الصحيـة. فقـد اسـتخدم الرصـاص يف صناعـة 
األصبـاغ واجلازولني، حيث يقلل من احتامل احرتاق اجلازولني 

قبل املوعد املحدد يف حمرك السيارة. 

Chelation األطفـال أكثـر قابليـة 
للتسمم بالرصاص؛ بسـبب صغر أحجام أجسامهم ومعدالت 
نموهـم املرتفعـة. ويف احلـاالت احلرجـة تصبـح عمليـة إزالـة 
الرصاص هـي الطريقة الوحيـدة إلنقاذ حيـاة الطفل. ويف هذه 
العملية يتم التخلص من أحد أهم التأثريات السامة للرصاص، 

عن طريق إحالل الكالسيوم حمل الرصاص السام يف اجلسم.

- يف احلقيقة 
 التي ما زالـت تظهر يف اللغة 

عـىل الرغـم مـن أن الرصـاص ال يسـتخدم يف 
التمديـدات الصحيـة احلديثـة، إالَّ أنه ما زال يسـتخدم يف أمور 
عـىل الرغـم مـن أن الرصـاص ال يسـتخدم يف 
التمديـدات الصحيـة احلديثـة، إالَّ أنه ما زال يسـتخدم يف أمور 
عـىل الرغـم مـن أن الرصـاص ال يسـتخدم يف 

 تم طـالؤه بالرصاص، ثم 
حرقه إلعطائه اللون األسـود املميـز. وتولّد مركبات الرصاص 
 تم طـالؤه بالرصاص، ثم 
حرقه إلعطائه اللون األسـود املميـز. وتولّد مركبات الرصاص 
 تم طـالؤه بالرصاص، ثم 

 
اإلحسـاس باخلطر تسـتطيع حاسـة التذوق لد اإلنسـان اكتشاف 
بعـض السـموم التـي توجد بشـكل طبيعـي يف النباتـات. ابحث يف 
السـموم احلديثة األخر-ومنها الرصاص ومضاد التجمد- ملعرفة 

ملاذا ال تُظهر براعم التذوق لدينا استجابة سالبة هلا؟
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 ستقوم بتحضري مركبني كيميائيني وفحصهام لتحديد 
ا إىل االختبارات التي ستقوم هبا تقرر  بعض خواصهام. واسـتنادً

ما إذا كانت النواتج مركبات أيونية أم ال. 
 هل يمكن خلواص املركب الفيزيائية أن تدل عىل وجود 

روابط أيونية؟ 


(25cm) رشيط من املاغنسيوم
حامل احللقة ومثبت

هلب بنزن
ملقط بواتق 

100 ml كأس سعتها
جهاز املوصلية الكهربائية

بوتقة
مثلث خزيف

قضيب للتحريك
1/100g ميزان يقيس

ماء مقطر

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P


 ال تنظر مبارشة إىل املاغنسيوم املشتعل؛ ألن وهج 

الضوء يؤذي العني، وجتنب محل املواد الساخنة حتى تربد.


اقرأ تعليامت السالمة يف املخترب.. 1
ن القياسات  كلها يف جدول البيانات.. 2 دوّ
ضع احللقة الدائرية عىل احلامل عىل ارتفاع 7cm فوق هلب . 3

بنزن، ثم ضع املثلث اخلزيف عليها.
قس كتلة البوتقة بعد تنظيفها وجتفيفها.. 4
لف 25cm من رشيط املاغنسيوم عىل شكل كروي، ثم قس . 5

ا. كتلة رشيط املاغنسيوم والبوتقة معً
ضع البوتقة عىل املثلث، وسخنها بوساطة اللهب (جيب أن . 6

يكون رأس اللهب قرب البوتقة).
أغلـق هلـب بنـزن عندمـا يبـدأ املاغنسـيوم يف االشـتعال . 7

واالحرتاق بشعلة بيضاء ساطعة، ثم دع  البوتقة حتى تربد، 
وقس كتلة نواتج احرتاق املاغنسيوم والبوتقة.

ضع املكونات الصلبة اجلافة يف الكأس.. 8
ا، . 9 أضف ml 10 من املاء املقطر إىل الكأس وحرك اخلليط جيدً

ثم افحص املخلوط بوساطة جهاز املوصلية الكهربائية.

التنظيـف والتخلص من الفضـالت: ختلص من الفضالت . 10
حسـب تعليامت املعلـم. نظف البوتقة باملـاء، وأعد أدوات 

املخترب إىل أماكنها.


حلل البيانات: احسـب كتلة الرشيط والناتج، وسجل قيم . 1

الكتل يف جدول البيانات.
صنّف أشـكال الطاقـة املنبعثة.  ماذا تسـتنتج عن اسـتقرار . 2

املواد الناجتة؟
استنتج: هل يتفاعل املاغنسيوم مع اهلواء؟. 3
توقّع الصيغ الكيميائية للامدتني الناجتتني، واكتب اسميهام.. 4
حلّل واسـتنتج: لون ناتج تفاعل املاغنسيوم مع األكسجني . 5

مـع  املاغنسـيوم  تفاعـل  ناتـج  لـون  أن  أبيـض، يف حـني 
النيرتوجـني أصفر. أي هذين املركبني يشـكل اجلزء األكرب 

من الناتج؟
حلّل واستنتج: هل توصل حماليل مركبات املاغنسيوم التيار . 6

الكهربائي؟ وهل تؤكد النتائج أنّ املركبات أيونية؟
حلـل مصادر اخلطأ: إذا أظهرت النتائج أن املاغنسـيوم فقد . 7

ا من كتلته بدل أن يكتسب كتلة إضافية فاذكر األسباب  جزءً
املحتملة لذلك.

أغلـق هلـب بنـزن عندمـا يبـدأ املاغنسـيوم يف االشـتعال 
واالحرتاق بشعلة بيضاء ساطعة، ثم دع  البوتقة حتى تربد، 

ا،   من املاء املقطر إىل الكأس وحرك اخلليط جيدً


ـم جتربـة إذا كانـت حماليل مركبـات املاغنسـيوم موصلـة للتيار  صمّ

الكهربائي فهل تستطيع التأثري يف جودة توصيلها للكهرباء؟
وإذا مل تكن موصلة للتيار فكيف جتعلها قادرة عىل ذلك؟

م جتربة ملعرفة ذلك. صمّ
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الفكرة      الرئيسة تتكون األيونات عندما تفقد الذرات 

إلكرتونـات التكافؤ أو تكسـبها لتصـل إىل التوزيع 
ا.  اإللكرتوين الثُّامين األكثر استقرارً


الكاتيون• 
األنيون• 


ا.•  الرابطة الكيميائية هي القوة التي متسك ذرتني معً
ن بعض الذرات األيونات لتصل إىل حالة االسـتقرار. ويستوجب الوصول إىل •  تكوّ

التوزيع اإللكرتوين حلالة االسـتقرار ملء جماالت الطاقة اخلارجية كاملة، وعادة ما 
حتتوي هذه املجاالت عىل ثامنية إلكرتونات تكافؤ.

تتكون األيونات عند فقد أو كسب إلكرتونات التكافؤ.• 
يبقى عدد الربوتونات ثابتًا عند تكوين األيونات.• 

32

الفكرة      الرئيسة تتجاذب األيونات ذات الشـحنات 

ا. املختلفة لتكون مركبات أيونية متعادلة كهربائيًّ


املركبات األيونية• الرابطة األيونية• 
اإللكرتوليت• الشبكة البلورية• 

حتتـوي املركبـات األيونية عىل روابط أيونية تنشـأ عـن التجاذب بـني أيونات ذات • 
شحنات كهربائية خمتلفة.

بات األيونية يف نمط متكرر يعرف بالشبكة البلورية.•  ترتتب األيونات يف املركّ
بات األيونية إىل قوة الرابطة األيونية.•  تُعز خواص املركّ
املركبات األيونية يف صورة حماليل أو سوائل توصل التيار الكهربائي• 
طاقة الشبكة البلورية هي الطاقة الالزمة إلزالة 1mol من األيونات من الشبكة البلورية.• 

33

ـا  الفكرة      الرئيسة يُذكـر األيـون السـالب أوالً متبوعً

باأليـون املوجب عند تسـمية املركبات األيونية. أما 
عند كتابة صيغ املركبات األيونية فيكتب رمز األيون 

ا برمز األيون السالب. املوجب أوالً متبوعً


تبني وحدة الصيغة الكيميائية نسبة األيونات املوجبة إىل األيونات السالبة يف املركب.• 
يتكون األيون األحادي الذرة من ذرة واحدة، وشحنته هي عدد تأكسده.• 
تشري األعداد الرومانية إىل عدد تأكسد األيونات املوجبة التي هلا أكثر من عدد تأكسد.• 
ا بوصفها •  تتكـون األيونـات العديدة الـذرات من جمموعة مـن الذرات تتفاعـل معً

وحدة واحدة.
إذا أردت معرفـة وجـود أكثر مـن أيون عديد الـذرات يف املعادلـة الكيميائية فضع • 

قوسني حوله واستخدم األرقام الصغرية عن يمني القوس.


األيون األحادي الذرة• 
عدد التأكسد• 
 أيون عديد الذرات• 
أيون أكسجيني سالب• 

34

الفكرة      الرئيسة تكـون الفلـزات شـبكات بلوريـة، 

ويمكـن متثيلها أو نمذجتها بأيونـات موجبة حييط 
هبا بحر من إلكرتونات التكافؤ احلرة احلركة.


نموذج بحر اإللكرتونات • 
اإللكرتونات احلرة • 
الرابطة الفلزية • 
السبيكة • 


تتكون الرابطة الفلزية عندما تقوم أيونات الفلز املوجبة بجذب اإللكرتونات احلرة، • 

وهي إلكرتونات غري حمددة املكان.
تتحرك اإللكرتونات يف نموذج بحر اإللكرتونات يف البلورة الفلزية دون أن ترتبط • 

مع أي من الذرات.
يفرسّ نموذج بحر اإللكرتونات اخلواص الفيزيائية للمواد الفلزية الصلبة.• 
تتكون السبائك الفلزية عند خلط الفلز بعنرص واحد أو أكثر.• 

العامةالفكرة ترتبط الذرات يف املركبات األيونية بروابط كيميائية تنشأ عن جتاذب األيونات املختلفة الشحنات.
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كيف تتكون األيونات املوجبة والسالبة؟. 45
متى تتكون الروابط األيونية؟. 46
ن اهلالوجينـات والفلزات القلوية األيونات؟ فرس . 47 ملاذا تكوِّ

إجابتك.
يوضح الشـكل 13-3 العنارص التي يشـار إليها باألحرف . 48

مـن A إىل G، اذكـر عـدد إلكرتونـات تكافـؤ كل عنـرص، 
نه. ف األيون الذي يكوّ وتعرّ

 الشكل 3-13

C
B

A
D

G
E

F

ن . 49 ناقـش أمهيـة امليـل اإللكـرتوين وطاقـة التأيـن عنـد تكوّ
األيونات.

يوضح الشـكل 14-3 رسـم مربعات جمـاالت الكربيت. . 50
ن الكربيت أيونه؟ ارشح كيف يكوّ

2s

→

→

1s

→

→

3s

→

→

2p

→

→

→

→

→

→

3p

→

→

→ →

الشكل 3-14


ما عدد إلكرتونات تكافؤ كل من العنارص اآلتية؟. 51

.aالسيزيوم.bاخلارصني

.cالروبيديوم.dاإلسرتاتشيوم

.eاجلاليوم
وضح ملاذا ال تكوِّن الغازات النبيلة روابط كيميائية؟. 52
وضح كيف يتكون أيون الباريوم؟. 53

وضح كيف يتكون أيون النيرتوجني السالب؟. 54
كلام زاد نشاط الذرة ارتفعت طاقة الوضع هلا. فأهيام له طاقة . 55

وضع أكرب: النيون أم الفلور؟ فرسِّ إجابتك.
ن ذرة احلديـد أيون حديـد +Fe 2، وأيون . 56 ارشح كيـف تكـوّ

ا؟ احلديد +Fe 3 أيضً
ا إىل . 57 تنبـأ بالنشـاط الكيميائي لذرات العنارص اآلتية اسـتنادً

توزيعها اإللكرتوين:
.aالبوتاسيوم.bالفلور.cالنيون

ا عىل رسـم . 58 ارشح تكويـن أيـون اإلسـكانديوم +Sc 3 اعتامدً
مربعات املجاالت املوضح يف الشكل 3-15.

 الشكل 3-15

2s

→

→

1s

→

→

3s

4s

→

→

2p

→

→

→

→

→

→

3p

→

→

→

→

→

→

→

3d

→

→
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ا عند مناقشـة املركبات . 59 مـاذا يعني مصطلح متعادل كهربائيًّ
األيونية؟

وضح كيف تتكون الروابط األيونية؟. 60
وضح ملاذا ال يتحد البوتاسيوم والنيون لتكوين مركب؟. 61
ناقـش باختصـار ثـالث خـواص فيزيائيـة للمـواد الصلبة . 62

األيونية التي ترتبط يف روابط أيونية.
صف البلورة األيونية، وارشح ملاذا ختتلف أشكال بلورات . 63

املركبات األيونية؟
يظهـر يف الشـكل 13-3 الرمـز B وهـو للباريـوم، والرمز . 64

E وهـو لليـود. ارشح ملـاذا ال يكـون ناتـج تفاعـل هذيـن 
العنرصين يوديد الباريوم BaI؟
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حدد نسـبة األيونات املوجبة إىل األيونات السالبة يف كل مما . 65

يأيت:
.a.كلوريد البوتاسيوم، الذي حيل حمل ملح الطعام
.b.فلوريد الكالسيوم، الذي يستخدم يف صناعة الفوالذ
.c أكسيد الكالسيوم، الذي يستخدم إلزالة ثاين أكسيد

الكربيت من عوادم حمطات الطاقة.
.d كلوريد اإلسرتانشيوم، املستخدم يف صناعة األلعاب

النارية.
نه . 66 ب األيوين الذي يكوّ انظر الشـكل 13-3، ثم صف املركّ

.  D و C العنرصان
اخلارصـني . 67 بـني  األيونيـة  الرابطـة  تتكـون  كيـف  ـح  وضِّ

واألكسجني؟
ن الرابطـة األيونيـة بـني األلومنيـوم . 68 وضـح بالرسـم تكـوّ

ا رسم مربعات املجاالت. والفلور مستخدمً
الباريـوم . 69 بـني  األيونيـة  الرابطـة  ن  تكـوّ بالرسـم  وضـح 

والنيرتوجني باستخدام التوزيع اإللكرتوين.
املوصـالت: توصـل املركبات األيونية التيـار الكهربائي يف . 70

ح هـذه الظـروف، وفرس ملاذا ال توصل  ظروف حمددة. وضِّ
املركبات األيونية الكهرباء يف مجيع احلاالت؟

71 . ، Na
2
S ، CaKr :أيّ املركبات اآلتية ال يمكن توقع حدوثه

MgF، BaCl ؟ فرس إجابتك.
3

اسـتخدم اجلـدول 5-3  لتحديـد املركب األيـوين الذي له . 72
أعىل درجة انصهار: MgO، KI، AgCl، وفرس إجابتك.

أي املركبـات اآلتيـة له أكرب طاقة شـبكة بلوريـة: CsCl أو . 73
K ؟ فرس إجابتك.

2
O أو CaO أو KCl

3-3


مـا املعلومات التي حتتـاج إليهـا لكتابة الصيغـة الكيميائية . 74
الصحيحة للمركبات األيونية؟

متى يستخدم الرقم السفيل يف صيغ املركبات األيونية؟. 75

ارشح كيف تُسمي املركب األيوين؟. 76
ارشح باسـتخدام أعـداد التأكسـد، ملـاذا تكـون الصيغـة . 77

Naf غري صحيحة؟
2
الكيميائية 

ارشح مـاذا يعنـي اسـم " أكسـيد اإلسـكانديوم III " بلغـة . 78
اإللكرتونات املفقودة واملكتسـبة؟ اكتـب الصيغة الكيميائية 

الصحيحة له.


اكتب صيغة كل من املركبات األيونية اآلتية:. 79
.aيوديد الكالسيوم
.bI بروميد الفضة 
.cII كلوريد النحاس
.dبريأيودات البوتاسيوم
.eI أسيتات الفضة

سمِّ كالًّ من املركبات األيونية اآلتية:. 80
.aK

2
O

.bCaCl
2

.cMg
3
N

2

.dNaClO

.eKNO
3

أكمل اجلدول 13-3 بالبيانات الناقصة.. 81
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كربيتات 
األمونيوم

PbF
2

بروميد 
الليثيوم

Na
2
CO

3

 Mg2+PO
4

3- 
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ن . 82 الكروم عنرص انتقايل يستخدم يف الطالء الكهربائي، ويكوّ
األيونات +Cr2 و+Cr3. اكتب صيغ املركبات األيونية الناجتة 

عن تفاعل هذه األيونات مع أيونات الفلور واألكسجني.

أي الصيغ األيونيـة اآلتية صحيح؟ وإذا كانت الصيغة غري . 83
صحيحة فاكتب الصيغة الصحيحة، فرسّ إجابتك:

.aAlCl.cBa(OH)
2

.bNa
3
SO

4.dFe
2
O

اكتـب صيـغ املركبـات األيونيـة مجيعهـا التي قـد تنتج عن . 84
السـالبة  واأليونـات  املوجبـة  األيونـات  مـن  تفاعـل كل 
املوجودة يف اجلدول 14-3 ، واذكر اسم كل مركب ناتج.
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K+SO
3

2-

NH
4

+I-

Fe3+NO
3

-
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صف الرابطة الفلزية.. 85
ارشح باختصار ملاذا تُصنَّع السبائك املعدنية؟. 86
صـف باختصار كيف تفرس الرابطـة الفلزية قابلية الفلزات . 87

للطرق والسحب؟
فرس كيف تتشابه الرابطة الفلزية والرابطة األيونية؟. 88


كيف ختتلف الرابطة الفلزية عن الرابطة األيونية؟. 89
ا . 90 الفضة ارشح باختصار ملاذا يعد عنرص الفضة موصالً جيدً

للكهرباء؟
الفوالذ ارشح باختصار ملاذا يستخدم الفوالذ، أحد سبائك . 91

احلديد- يف دعائم هياكل العديد من املباين.

تبلغ درجة انصهـار الربيليوم 1287oC، يف حني تبلغ درجة . 92
انصهـار الليثيـوم  180oC. ارشح سـبب هـذا االختـالف 

الكبري يف درجات االنصهار.
تبلـغ درجة غليـان التيتانيـوم 3297oC، يف حني تبلغ درجة . 93

حرارة غليـان النحاس 2570oC . ارشح سـبب االختالف 
يف درجات غليان هذين الفلزين.


مـا عـدد إلكرتونـات تكافـؤ كل مـن ذرات األكسـجني . 94

والكربيت والزرنيخ والفوسفور والربوم؟
ن الكالسيوم أيون +Ca2 وليس أيون +Ca3 ؟. 95 ارشح ملاذا يكوِّ
أي املركبـات األيونيـة اآلتيـة له أكـرب طاقة شـبكة بلورية:. 96

MgCl أو KCl؟ فرس إجابتك.
2
NaCl أو 

ما صيغ املركبات األيونية اآلتية؟. 97
.aكربيتيد الصوديوم
.bIII كلوريد احلديد
.cكربيتات الصوديوم
.dفوسفات الكالسيوم
.eنرتات اخلارصني

98 . Co2+ ن الكوبلـت- وهو عنـرص انتقايل- أيونـات يكـوِّ
ا. اكتب الصيغ الكيميائية الصحيحة  وأيونات +Co3 أيضً

ألكاسيد الكوبلت التي تتكون من كال األيونني.
أكمل اجلدول 3-1 . 99
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السيلينيوم

القصدير
اليود

األرجون
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الذهب  ارشح باختصار ملاذا يسـتخدم الذهب يف صناعة . 100
احليل واملوصالت الكهربائية يف األجهزة اإللكرتونية؟

ح كيف يتكون أيون النيكل الذي عدد تأكسده 2+؟. 101 وضِّ

ـا يمثـل الرابطـة األيونيـة بني البوتاسـيوم . 102 ارسـم نموذجً
واليود باستخدام التمثيل النقطي لإللكرتونات.

عندما يشـتعل املاغنسـيوم يف اهلواء يكون كالًّ من أكسـيد . 103
ونرتيـد املاغنسـيوم. ناقـش كيـف يتكون أكسـيد ونرتيد 
املاغنسـيوم عند تفاعل املاغنسـيوم مع ذرات األكسجني 

وذرات النيرتوجني عىل الرتتيب.

يتغري شـكل الصوديوم إذا أثـرت فيه قوة خارجية، يف حني . 104
يتفتت كلوريد الصوديوم عند طرقه بالقوة نفسها. ما سبب 

هذا االختالف يف سلوك هاتني املادتني الصلبتني؟

ما اسم كل من املركبات األيونية اآلتية؟. 105
.aCaO.dBa(OH)

2

.bBaS.eSr(NO
3
)

2

.cAlPO
4


م خريطة مفاهيـم ترشح اخلواص الفيزيائية لكل من . 106 صمّ

املركبات األيونية واملواد الفلزية الصلبة.
ـع: تفحـص كالًّ مـن األزواج اآلتيـة، ثـم بـنيِّ املادة . 107 توقَّ

الصلبة التي هلا درجة انصهار أعىل. فرس إجابتك.
.aCsCl أو NaCl

.bCu أو Ag

.cMgO أو Na
2
O

قارن بني األيونني املوجب والسالب.. 108

د األخطـاء يف األسـامء الكيميائية . 109 الحظ ثم اسـتنتج حـدّ
ـا  ـم خمططً الكيميائيـة غـري الصحيحـة، وصمّ والصيـغ 

ا ملنع حدوث مثل هذه األخطاء: توضيحيًّ

.aأسيتات النحاس.bأكسيد الصوديوم الثنائي

.cPb
2
O

5.dMg
2
O

2

.eAl
2
 (SO

4
)

3

S2-
Al3+

N3- Ca2+

F-

Na+

الشكل 3-15
د مركبني . 110 ص األيونات يف الشكل 15-3، وحدّ طبِّق تفحّ

يمكـن أن يتكونا مـن األيونات املوجـودة، وارشح كيف 
حيدث ذلك ؟

وديميوم Pr مـن فـلــزات الالنثـانيـدات . 111 ـيُ طبِّـق الرباسِ
ن  التي تتفـاعل مـع حـمـض اهليدروكـلـوريـك وتكـوّ
كـلوريد الرباسيـوديميوم III. كام يتفـاعـل مـع محـض 
النيرتيك ليكون نرتات الرباسـيوديميوم III. إذا علمت 
الرباسـيوديميوم هـو       التوزيـع اإللكـرتوين لعنـرص  أن 

،[Xe] 4f36s2

.a ـص التوزيع اإللكـرتوين، وارشح كيف يكون فتفحّ
الرباسيوديميوم األيون 3+؟

.b بـني اللذيـن واكتـب الصيـغ الكيميائيـة لـكال املركّ
يكوهنام عنرص الرباسيوديميوم.

ص موقع البوتاسـيوم والكالسـيوم يف . 112 ن فرضيـة تفحّ كـوِّ
اجلـدول الـدوري، وصغ فرضيـة ترشح فيها ملـاذا تكون 
ا مـن درجة انصهار  درجـة انصهار الكالسـيوم أعىل كثريً

البوتاسيوم؟
ا . 113 م ارشح ملاذا يعد اصطالح اإللكرتونات احلرة مناسـبً قـوِّ

لوصف إلكرتونات الرابطة الفلزية؟
طبِّق حتتوي الذرات غري املشحونة عىل إلكرتونات تكافؤ. . 114

ارشح ملاذا ال تكون بعض العنارص ومنها اليود والكربيت 
روابط فلزية؟

حلّـل ارشح ملـاذا تكون قيمـة طاقة الشـبكة البلورية ذات . 115
مقدار سالب؟
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املركبـات األيونية يعد الكريسـوبريل من املعادن . 116

الشفافة أو شبه الشفافة، ويكون يف بعض األحيان 
متأللـئ اللون ، ويتكـون من أكسـيد األلومنيوم 
BeAl. حدد أعداد التأكسـد لكل 

2
O

4
والربيليـوم 

نه. أيون يف هذا املركب، وارشح طريقة تكوّ


أي العنرصيـن لـه طاقـة تأيـن أكـرب: الكلـور أم  . 117

الكربون؟ 
قـارن بني طريقة تكون أيونات الفلزات وأيونات . 118

الالفلزات، وارشح سبب هذا االختالف.
ما العنارص االنتقالية؟. 119
اكتب اسـم العنرص الـذي تنطبق عليـه اخلواص . 120

اآلتية ورمزه:

.a.هالوجني له ثاين أقل كتلة

.b.شبه فلز له أقل رقم دورة

.c يف املوجود   16 املجموعة  يف  الوحيد  العنرص 
احلالة الغازية عند درجة حرارة الغرفة.

.d.الغاز النبيل الذي له أكرب كتلة

.e الفلز يف املجموعة 15 صلب عند درجة حرارة
الغرفة.

يف  املوجود   

 صلب عند درجة حرارة 




اجلـذور احلـرة يعتقـد الكثري مـن الباحثني أن اجلـذور احلرة . 121
هي املسـؤولة عن الشـيخوخة ومرض الرسطان. ابحث يف 
موضـوع اجلذور احلرة وتأثرياهتـا، واإلجراءات التي يمكن 

اختاذها ملنعها.
نمـو البلـورات يمكـن حتضـري بلـورات املركبـات األيونية . 122

وزيـادة حجمهـا يف املختـرب. ابحـث يف طريقـة نمـو هـذه 
م جتربة لعمل ذلك يف املخترب. البلورات، وصمّ


املحيطـات قام العلامء يف جزء مـن التحاليل اخلاصة باملحيطات، 

بتلخيص البيانات املتعلقة باأليونات كام يف اجلدول 3-16.
316
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    N a+10٫50030.42
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 C a  2+4001.16

    K+ 3801.10

 C  O  3   2-1400.41

    B r-650.19

 B  O  3   3-200.06

 Si  O  3   2-80.02

Sr2+80.02

      F-10.003

بنيّ األيونات املوجبة والسالبة الواردة يف اجلدول أعاله.. 123
ـا باألعمدة تركيز كل أيون، مبينًـا صعوبات القيام . 124 مثّـل بيانيًّ

هبذا العمل.
ال يعد كلوريد الصوديوم املركب الوحيد الذي يتم احلصول عليه . 125

ف أربعة مركبات أخر للصوديوم يمكن  من مياه البحار. تعرّ
احلصول عليها من ماء البحر، ثم اكتب اسم كل منها وصيغته.
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استعن بالشكل اآليت لإلجابة عن السؤال 1
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C08-15C-828378-B/W

أي األوصـاف اآلتية ينطبق عىل النموذج الذي يظهر يف . 1
الشكل أعاله؟

.a.الفلزات مواد المعة وقادرة عىل عكس الضوء

.b.الفلزات جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء
.c.املركبات األيونية قابلة للطرق
.d للحـرارة التوصيـل  جيـدة  األيونيـة  املركبـات 

والكهرباء.
العبارة التي ال تنطبق عىل أيون   +Sc  3 هي أنه:. 2

.a التوزيـع يشـبه  إلكـرتوين  تـوزيــع  لـه 
.Ar اإللكرتوين لألرجون

.b عبـارة عـن أيـون عنـرص اإلسـكانديوم بثـالث
شحنات موجبة.

.c.املتعادلة Sc ا عن ذرة ا خمتلفً يعد عنرصً
.d.Sc تم تكوينه بإزالة إلكرتونات التكافؤ من

أي األمالح اآلتية حتتاج إىل أكرب مقدار من الطاقة لكرس . 3
الروابط األيونية فيها؟

.aBaCl
2

.bLiF

.cNaBr

.dKl

تتعلـق مجيع خـواص كلوريـد الصوديـوم NaCl اآلتية . 4
بقوة روابطه األيونية ما عدا:

.a.صالبة البلورة

.b.ارتفاع درجة الغليان
.c.ارتفاع درجة االنصهار
.d.انخفاض القابلية للذوبان

مـا الصيغــة الكيميائيــة الصـحيحـة ملركـب كربيتات . 5
الكروم III؟

.aCr
3
SO

4

.bCr
2
(SO

4
)

3

.cCr
3
(SO

4
)

2

.dCr(SO
4
)

3

استعمل اجلدول اآليت لإلجابة عن األسئلة 6 - 8.




°C


°C

F
2

188-220-تسامهية غري قطبية

CH
4

162-183-تسامهية غري قطبية

NH
3

7833-تسامهية قطبية

CH
3
Cl6461-تسامهية قطبية

KBr7301435أيونية

Cr
2
O

3
4000؟أيونية

ـب درجة انصهـاره C° 100-. فأي مما . 6 تم اكتشـاف مركّ
يأيت ينطبق عىل هذا املركب؟

.aروابطه أيونية

.bروابطه تسامهية قطبية
.cله رابطة تسامهية قطبية أو رابطة تسامهية غري قطبية
.dله رابطة تسامهية قطبية أو رابطة أيونية

Cr؟. 7
2
O

3
أي مما يأيت ال يمكن أن يكون درجة انصهار 

.a2375 °C

.b950 °C
.c148 °C
.d3342 °C

أي املركبـات اآلتيـة تنطبـق عليـه البيانـات الـواردة يف . 8
اجلدول؟

.a.املركبات التسامهية القطبية هلا درجة غليان مرتفعة

.b.املركبات التسامهية القطبية هلا درجة انصهار مرتفعة
.c.املركبات األيونية هلا درجة انصهار منخفضة
.d.املركبات األيونية هلا درجة غليان مرتفعة
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أي رسوم مربعات املجاالت لعنرص الفناديوم يف الشكل . 9
ا؟ أدناه يعد صحيحً
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استعن بالشكل أدناه لإلجابة عن السؤال 10.

C03-02C-828378-08-A

أيّ حاالت املادة يمثّلها هذا الشكل؟. 10
.a.ا الصلبة؛ ألن الدقائق مرتاصة جدًّ
.b.السائلة؛ ألن الدقائق تستطيع احلركة بسهولة وحرية
.c.ا الصلبة؛ ألن للنموذج شكالً ثابتًا حمددً
.d.السائلة؛ ألن الدقائق تتحرك بعضها فوق بعض

استعن بقائمة العنارص أدناه لإلجابة عن األسئلة 11 - 15.
.aصوديوم
.bكروم
.cبورون
.dأرجون
.eكلور

ما العنرص الذي ينتهي مداره األخري باملجال الثانوي s؟. 11
أي هذه العنارص له سبعة إلكرتونات تكافؤ؟. 12

ا انتقاليًّا؟. 13 أهيا يعد عنرصً
أي العنارص له الرتكيب اإللكرتوين اآليت؟ . 14

s  2 2 s  2 2 p  6 3   s  2   3   p  5 1   ؟

أهيا غاز نبيل؟ . 15


مـا العالقة بـني التغري  يف نصـف قطر الـذرة والتغري يف . 16

البنـاء الـذري عنـد االنتقال مـن اليسـار إىل اليمني عرب 
اجلدول الدوري؟

استعن بالرسوم أدناه لإلجابة عن السؤال 17.

C06-11C-828378-08-A

186 pm 95 pm

[Ne]3s1 [Ne]
Na+ Na 

مـا العالقة بـني التغري يف نصف قطر األيـون والتغريات . 17
ن األيون مـن ذرتـه املتعادلة عرب  التـي حتـدث عند تكـوّ

اجلدول الدوري؟
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العامةالفكرة تتكـون الروابـط التسـامهية 

عندما تتشارك الذرات يف إلكرتوناهتا.
1-4 الرابطة التساهمية

الرئيسةالفكرة تستقر ذرات بعض العنارص 

ن رابطة  عندمـا تتشـارك يف اإللكرتونات وتكـوِّ
تسامهية.

2-4 تسمية الجزيئات 
الرئيسةالفكرة تسـتعمل قواعـد حمـددة يف 

تسـمية املركبـات اجلزيئيـة الثنائيـة، واألمحاض 
الثنائية، واألمحاض األكسجينية.

3-4 التراكيب الجزيئية
البنائيـة  الصيغـة  توضـح  الرئيسةالفكرة 

املواقع النسبية للذرات يف اجلزيء.
4-4 أشكال الجزيئات

الرئيسةالفكرة يسـتعمل نموذج التنافر بني 

أزواج إلكرتونـات التكافـؤ VSEPR لتحديـد 
شكل اجلزيء.

5-4 الكهرسالبية والقطبية
الرئيسةالفكرة تعتمد خـواص الرابطة عىل 

قـوة التجـاذب بـني كل ذرة مـع اإللكرتونـات 
املوجودة يف الرابطة.

يعود الشـكل الكـروي لقطرة املـاء إىل قوة • 
 التوتر السطحي، وهي ظاهرة سببها القو

بني اجلزيئية.
تعمل قوة التوتر السطحي يف املاء عمل غشاءٍ • 

مرن عىل السـطح. وتستطيع بعض احلرشات 
امليش عىل سطح هذا الغشاء الذي يكونه املاء.

اخلواص الكيميائيـة والفيزيائية للامء جتعله • 
ا. سائالً فريدً

حقائق كيميائية

Covalent Bonding الروابط التساهمية







H — O
—

H



114114114








أكسيد  يدعى  مركب  من  الغالب  يف  الكرات  هذه  تُصنع 
.Si(OCH

2
CH

3
)

2
O السليكون العضوي

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P


اقرأ تعليامت السالمة يف املخترب.. 1
ا، . 2 غطِّ الطاولة باملناديل الورقيـة، وضـع فوقهـا كوبًا ورقيًّ

والبس القفازين.
باملخبار . 3 الصوديوم  سليكات  حملول  من   20 .0ml قس 

من  قطرة  الكوب  إىل  وأضف  الكوب.  يف  وصبّها  املدرج 
ن الطعام و0ml. 10 من اإليثانول، ثم حرك املحتويات  ملوِّ

ا مدة 3 ثوانٍ يف اجتاه عقارب الساعة. جيدً
 إياك أن تضع اإليثانول قرب اللهب أو أي مصدر 

آخر للرشر؛ ألن بخاره قابل لالنفجار.   
القفازات . 4 اليد وأنت ال تزال تلبس  صبّ اخلليط يف راحة 

اضغط  ثم  الورق،  بمناديل  املغطاة  الطاولة  فوق  وتعمل 
برفق عىل السائل عندما يبدأ يف التصلب.

عىل . 5 أسقطها  ثم  كرة،  لتصنع  اليد  راحة  يف  العجينة  ر  كوِّ
األرض، وسجل مالحظاتك.

احفظ الكرة يف مكان معزول عن اهلواء؛ ألنك ستحتاج إىل . 6
.تشكيلها قبل استخدامها مرة أخر


 خواص الكرة التي شاهدهتا.. 1
 بني اخلواص التي شاهدهتا وخواص املركب األيوين.. 2

 ما عدد اإللكرتونات التي حيتاج إليها كل من السليكون 
واألكسجني للوصول إىل حالة الثامنية؟ وإذا كانت كلتا الذرتني 

ا؟  بحاجة إىل اكتساب اإللكرتونات فكيف يكونان رابطة معً

اعمل      
 لتسـاعدك اآلتيـة  املطويـة 

عىل تنظيم دراسـتك ألنواع 
الروابط الرئيسة الثالث.

1 ضع ورقتني إحدامها   
حافـة  ودع   ،األخـر فـوق 
إحدامها العلوية أسـفل احلافة 

األخر بـ 2cm تقريبًا.

حافتـي  اطـوِ   2   
السـفلية  الـورق  صفحـات 
إىل األعىل لعمل ثالثة أجزاء 
متسـاوية، ثـم اضغـط عـىل 

الثنيات لتثبيتها يف أماكنها.

املطويـة  ثبّـت   3   
بدبـوس كـام يف الشـكل، واكتـب عنوانًا لكل 

جزء عىل النحو اآليت: خواص 
الرابطـة، رابطة تسـامهية غري 
قطبية، رابطة تسـامهية قطبية، 

رابطة أيونية.

4-1 المطويات

وخلص ما تعلمته عن خـواص الروابط، وكيف يؤثر 
ذلك يف خواص املركب الكيميائي؟
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 ملراجعة حمتو هذا الفصل ونشـاطاته ارجع إىل 
املوقع: 

www.obeikaneducation.com

 ملراجعة حمتو هذا الفصل ونشـاطاته ارجع إىل 
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ا�هداف

 قاعدة الثامنية عىل الذرات   
ن روابط تسامهية. التي تكوّ

الرابطـة  تكـون  كيفيـة     
والثنائيـة  األحاديـة،  التسـامهية 

والثالثية.
سـيجام  روابـط  بـني     

وروابط باي .
 بني قوة الرابطة التسامهية   

وطوهلا وطاقة تفككها.

مراجعة المفردات

 القوة التي 
ا. متسك بذرتني معً

المفردات الجديدة
الرابطة التسامهية

تركيب لويس اجلزيء  
π  رابطة باي  σ  رابطة سيجام

تفاعل ماص للطاقة
تفاعل طارد للطاقة

4-1

The Covalent Bond الرابطة التساهمية
 الرئيسةالفكرة

 

ا أن تشـرتي كرة تلعب هبا أنـت وأصدقاؤك، إال أن   لعلك أردت يومً
املبلـغ الذي معك ال يكفي لرشائها، وعندئذ شـاركك أحد أصدقائك باملبلغ املتبقي لرشاء 

ك الذرات باإللكرتونات لتكوين مركبات تسامهية. الكرة. إن هذا يشبه تشارُ

What is a covalent bond ما الرابطة التساهمية؟
تتشـارك بعـض الذرات باإللكرتونات ليسـتقر توزيعها اإللكـرتوين. فكيف حيدث ذلك؟ 
وهـل هنـاك طرائـق خمتلفـة تتيـح املشـاركة باإللكرتونات؟ وكيـف ختتلف خـواص هذه 

املركبات عن املركبات التي تتكون من األيونات؟ 

بات غـري األيونيـة يف اإللكرتونات.   تتشـارك الـذرات يف املركّ
وتسـمى الرابطـة الكيميائيـة التـي تنتج عـن مشـاركة اإللكرتونـات الرابطة التسـامهية. 
ويتكون اجلزيء عندما ترتبط ذرتان أو أكثر برابطة تسامهية. وتعد اإللكرتونات املشرتكة 
ا من إلكرتونـات جمال الطاقة اخلارجـي لكلتا الذرتني املشـرتكتني. وعادة ما حتدث  جـزءً
الروابط التسـامهية بـني الذرات املتجـاورة يف اجلدول الدوري، وتتكـون معظم الروابط 

التسـامهية بني ذرات الالفلزات.
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  H
2
 تتكـون اجلزيئات الثنائيـة الذرات- ومنهـا اهليدروجني  

Br ، واليـود 
2
Cl ، والـربوم 

2
F ، والكلـور 

2
O ، والفلـور 

2
N ، واألكسـجني 

2
والنيرتوجـني 

I - عندما تتشـارك ذرتان من كل عنرص  يف اإللكرتونات. وهي توجد عىل هذا النحو؛ ألن 
2

ا من الذرة يف حالتها الفردية. اجلزيء املكون من ذرتني أكثر استقرارً

وباسـتعراض الفلـور نجـد أن لـه التوزيـع اإللكـرتوين 1s22s22p5، حيث لـكل ذرة فلور 
سـبعة إلكرتونات تكافؤ، وحتتاج إىل إلكـرتون واحد لتصل إىل حالة الثامنية. وعندما تقرتب 
ذرتـا فلور حتـت تأثري العديد من القو -كام يف الشـكل 1-4- تتولد قوتـا تنافر تؤثران يف 
ا. كام تنشـأ  الذرات، إحدامها بني إلكرتونات الذرتني، واألخر بني بروتونات الذرتني أيضً
ـا قوة جتاذب بني بروتونات إحد الذرتني وإلكرتونـات الذرة األخر. وكلام اقرتبت  أيضً
ذرات الفلـور بعضهـا من بعـض زادت قوة التجاذب بني بروتونـات أحدها مع إلكرتونات 
 التجاذب أكرب مـن حمصلة قو إىل أن تصـل إىل نقطـة تكـون عندها حمصلة قـو األخـر
، ترتبط الذرتان برابطة تسـامهية، ويتكون اجلزيء. أمـا إذا اقرتبت الذرتان  التنافـر، وعندئذٍ

إحدامها من األخر أكثر من ذلك فسوف تتغلب قو التنافر عىل قو التجاذب.

ا واألمثل للذرات يف الرابطة التسامهية عند أفضل مسافة بني  حيدث الرتتيب األكثر استقرارً
 التجاذب عند هذه النقطـة أكرب من حمصلة قو نـوايت الذرتني. حيث تصبـح حمصلة قو
التنافر. يوجد الفلور عىل شكل جزيئات ثنائية الذرات؛ ألن مشاركة زوج من اإللكرتونات 
يعطـي كل ذرة فلـور التوزيع اإللكرتوين الشـبيه بالتوزيع اخلاص بالغـاز النبيل. ويوضح 
ا من اإللكرتونات املشرتكة،  ا واحدً الشـكل 2-4 أن لكل ذرة فلور يف جزيء الفلور زوجً

وثالثة أزواج من اإللكرتونات غري املرتابطة التي ال تشارك يف تكوين الرابطة.

 

F F

F



F 
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Single Covalent Bonds الروابط التساهمية ا�حادية
عندمـا يشـرتك زوج واحد من اإللكرتونات يف تكويـن رابطة، كام يف جزيء اهليدروجني تعرف هذه الرابطة باسـم 
الرابطة التسامهية األحادية. وعادة ما يُشار إىل زوج اإللكرتونات املشرتك بزوج إلكرتونات الرابطة. ويف حال جزيء 
اهليدوجني املبني يف الشكل 3-4 تقوم كل ذرة هيدروجني بجذب زوج إلكرتونات الرابطة باملقدار نفسه. لذا ينتمي 
كال اإللكرتونـني املشـرتكني إىل كل مـن الذرتني يف الوقت نفسـه، مما يعطي كل ذرة هيدروجـني يف اجلزيء التوزيع 
ا من أي ذرة من ذرات اهليدروجني املنفردة.  اإللكرتوين لغاز اهليليوم النبيل 1s2، فيصبح جزيء اهليدوجني أكثر استقرارً
ا توزيـع إلكرتونات تكافؤ الذرة. ويستخدم هذا التمثيل  يوضح التمـثيل النقـطي لإللكرتونات الذي درسته سابقً
النقطي يف تركيب لويس Lewis structure لتمثيل ترتيب اإللكرتونات يف اجلزيء، حيث يمثل كل خط أو زوج 
.H: H أو H- H من النقط العمودية رابطة تسامهية واحدة. فعىل سبيل املثال، يمكن كتابة جزيء اهليدورجني هكذا

C0902C82837808
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 كيـف يمكن حتديـد العالقة بني نوع الرابطـة ودرجة االنصهار؟ 
تعتمد خواص املركب عىل نوع الرابطة، إذا كان أيونية أو تسامهية.

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P

خطوات العمل 
اقرأ تعليامت السالمة يف املخترب. . 1
م جدوالً لتسجيل بيانات التجربة. . 2 صمّ
اعمـل ثالثـة أخاديـد بسـيطة ومتسـاوية (A و B و C) يف . 3

قاع طبق من األلومنيوم مسـتعينًا بقلم مناسب(قلم ختطيط 
 .( مثالً

ضع الطبق عىل السخان الكهربائي. . 4
 تعامل بحذر عند تسخني الوعاء. 

احصـل مـن معلمـك عـىل عينـات مـن كل مـن بلـورات . 5
C)، وبلورات امللح (NaCl)، وشمع 

12
H

22
O

11
السـكر  (

C)، وضعها يف األخاديد عىل الرتتيب. 
23

H
48

البارافني (
توقع الرتتيب الذي ستنصهر به املركبات عند تسخينها.. 6

أدر مفتاح التسخني عند أعىل درجة حرارة واطلب إىل أحد . 7
الزمالء البدء يف قياس زمن التسخني.

ا ينصهر . 8 راقب املركبات يف أثناء فرتة التسـخني، وسجل أهيّ
، ووفق أي ترتيب.  أوالً

أغلق جهاز التسـخني بعـد انقضاء 5 دقائـق، وارفع الطبق . 9
باملالقط أو القفازات اخلاصة بذلك. 

دع الطبق حتى يربد ثم ختلص منه بالطريقة الصحيحة. . 10

تحليل النتائج
؟ وأهيا مل ينصهر؟ . 1 اذكر أي املركبات انصهر أوالً
ا إىل النتائج واملشاهدات، صف درجة انصهار . 2 طبّق اسـتنادً

كل مادة صلبة باسـتخدام أحد اخلـواص اآلتية: منخفضة، 
ا.  متوسطة، مرتفعة، مرتفعة جدًّ

استنتج أي املركبات حيتوي عىل روابط أيونية، وأهيا حيتوي . 3
عىل روابط تسامهية؟

خلص كيف يؤثر نوع الرابطة يف درجة انصهار املركبات؟. 4

مقارنة درجات االنصهار
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17
تضـم اهلالوجينات عنارص املجموعـة 17- ومنها الفلور -سـبعة إلكرتونات تكافؤ، 
ِّن ذرات عنارص  وحتتاج إىل إلكرتون واحد للوصول إىل حالة الثامنية إلكرتونات. لذا تكو
املجموعة 17 رابطة تسامهية أحادية مع الالفلزات األخر، ومنها الكربون. وكام سبق، 
فقـد قرأت أن ذرات عنارص املجموعة 17 تكون روابط تسـامهية مـع ذرات من النوع 

.Cl
2
F، والكلور عىل صورة 

2
نفسه. فعىل سبيل املثال، يوجد الفلور عىل صورة 

16
ن رابطتني  تسـتطيع ذرات عنـارص املجموعـة 16 أن تشـرتك يف إلكرتونـني وتكـوّ
تسـامهيتني. فاألكسـجني أحـد عنـارص املجموعـة 16 وتوزيعـه اإللكـرتوين هو 
1s2 2s2 2p4، حيـث يدخـل األكسـجني يف تركيـب املـاء الذي يتكـون من ذريت 

هيدروجني وذرة أكسجني. ويصبح لكل ذرة هيدروجني التوزيع اإللكرتوين لغاز 
اهليليوم النبيل نفسه عندما تتشارك يف إلكرتون مع ذرة األكسجني، كام يصبح لذرة 
األكسـجني التوزيع اإللكـرتوين للغاز النبيـل (نيون) عندما تتشـارك يف إلكرتون 
واحد مع كل ذرة هيدروجني. ويوضح الشكل 4a-4 تركيب لويس جلزيء املاء. 
الحظ أن لذرة األكسجني رابطتني تسامهيتني أحاديتني وزوجني من اإللكرتونات 

غري املرتابطة. 
15

تستطيع عنارص املجموعة 15 أن تكون ثالث روابط تسامهية مع ذرات الالفلزات. 
فالنيرتوجني من عنارص املجموعة 15 وتوزيعه اإللكرتوين هو 1s2 2s2 2p3. ولغاز 
NH  ثالث روابط تسامهية أحادية، حيث ترتبط ثالثة إلكرتونات 

3
األمونيا (النشادر) 

ا من اإللكرتونات  ا وحيدً من النيرتوجني بثالث ذرات مـن اهليدروجني تاركةً زوجً
غري املشـرتكة عـىل ذرة النيرتوجني. ويوضح الشـكل 4b-4 نموذج لويس جلزيء 
ا تكوين مركبات مشـاهبة لألمونيـا عند احتاده  األمونيـا. ويسـتطيع النيرتوجني أيضً
NF  ثالثي فلوريد النيرتوجني وثالثي كلوريد 

3
بـذرات عنارص املجموعة 17، مثل 

NBr. وتتشارك كل ذرة من عنارص 
3
NCl، وثالثي بروميد النيرتوجني 

3
النيرتوجني 

املجموعة 17 يف ذرة نيرتوجني من خالل زوج واحد من اإللكرتونات. 
14

ن أربع روابط تسامهية. ويتكون جزيء امليثان  تستطيع عنارص املجموعة 14 أن تكوّ
CH عندمـا ترتبـط ذرة كربون واحدة بأربـع ذرات هيدروجني. وللكربون-وهو 

4

عنرص يف املجموعة 14- التوزيع اإللكرتوين 1s22s22p2، وبواقع أربعة إلكرتونات 
تكافؤ. لذا حيتاج الكربون إىل أربعة إلكرتونات ليصل إىل التوزيع اإللكرتوين املشابه 
للغـازات النبيلة. لذا، عندما يتحد الكربون بالـذرات األخر يكون أربع روابط. 
وألن اهليدروجني، من عنارص املجموعة األوىل، وله إلكرتون تكافؤ واحد فإن ذرة 
الكربـون حتتاج إىل أربع ذرات هيدروجني للحصول عـىل أربعة إلكرتونات حتتاج 
ن الكربون أربع  إليها. ويوضح الشـكل 4c-4 تركيب لويس للميثان. كذلك يكوّ

روابط تسامهية أحادية مع الالفلزات األخر، ومنها عنارص املجموعة 17. 
كيف يوضح تركيب لويس الرابطة التسامهية؟
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 تم عمـل الرسـوم املبينة يف الشـكل 5-4 عـىل الزجـاج باملعاجلة 
الكيميائيـة (احلفر) لسـطح الزجاج بوسـاطة فلوريـد اهليدروجني HF. ارسـم تركيب لويس 

جلزيء فلوريد اهليدروجني.
1 تحليل المسألة

لقد علمت أن جزيء فلوريد اهليدروجني مكون من الفلور واهليدروجني. وألن ذرة اهليدروجني 
-وهو عنرص يف املجموعة 1- هلا إلكرتون تكافؤ واحد فإهنا تستطيع االحتاد بأي من الالفلزات 
مـن خالل املشـاركة بزوج واحد مـن اإللكرتونات. كام أن ذرة الفلور- مـن عنارص املجموعة 
17- حتتـاج إىل إلكرتون لتصل إىل حالة الثامنية، لذلك تتكون رابطة تسـامهية أحادية عند احتاد 

اهليدروجني والفلور. 
2 حساب المطلوب

لكي نرسـم تركيـب لويس نبدأ بالتمثيل النقطي لإللكرتونات لـكل ذرة، ثم نعيد كتابة الرموز 
ا نضيف النقط  ـا بينهام لتوضيـح زوج اإللكرتونات املشـرتكة. وأخـريً الكيميائيـة ونرسـم خطًّ

لتوضيح أزواج اإللكرتونات غري املرتابطة. 

C0913C82837808

H F → H —F









3 تقويم ا�جابة 

لكل ذرة يف اجلزيء التوزيع اإللكرتوين للغاز النبيل، وتكون يف حالة االستقرار.


ارسم تركيب لويس لكل جزيء مما يأيت:
1 .PH

3
4 .CCl

4

2 .H
2
S5 .SiH

4

3 .HCl

حتدٍّ  ارسم تركيب لويس العام جلزيء ناتج عن احتاد ذرات عنارص املجموعة 1 مع املجموعة 16.. 6

  4-5 
 
   
HF  


  
    

SiF
4


σ تسـمى الروابط التسـامهية األحادية روابط سـيجام، ويرمـز إليها باحلرف 
اإلغريقـي σ . وتتكـون رابطة سـيجام عندما يقـع زوج اإللكرتونات املشـرتكة يف املنتصف بني 
ـا مقابل  ا (رأسً الذرتني. وعندما تتشـارك ذرتان يف اإللكرتونات فإن جماالت تكافئها تتداخل معً

رأس)، فتزداد الكثافة اإللكرتونية يف جمال الربط بني الذرتني. 
ويقع جمال الربط يف املنطقة التي يكون احتامل وجود إلكرتونات الرابطة فيها أكرب ما يكون. وتتكون 
 p مع جمال p أو عند تداخل جمال ،p آخر أو جمـال s مع جمال s رابطـة سـيجام عندما يتداخل جمال

CH روابط سيجام، كام يف الشكل 4-6.
4
NH وامليثان 

3
H ، واألمونيا 

2
O آخر. وجلزيئات املاء

قائمة باملجاالت التي تكون رابطة سيجام يف املركب التسامهي. 
120120120
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NH3  

H

Multiple Covalent Bonds الروابط التساهمية المتعددة
تكتسـب الـذرات يف بعض اجلزيئـات التوزيع اإللكرتوين للغازات النبيلة نفسـه عندما تشـرتك 
بأكثر من زوج من اإللكرتونات مع ذرة أخر أو أكثر. وينتج عن املشـاركة بأكثر من زوج  من 
اإللكرتونات الروابط التسـامهية املتعددة. فالروابط التسـامهية الثنائية والثالثية أمثلة عىل ذلك. 
ويف العـادة تكون ذرات الكربون والنيرتوجني واألكسـجني والكربيت روابط تسـامهية متعددة 
ن ذرتان رابطة متعددة؟ إن عدد إلكرتونات التكافؤ التي  مـع الالفلزات. فكيف تعرف متى تكوّ
حتتـاج إليهـا ذرة العنرص للوصول إىل حالـة اإللكرتونات الثامنية يكون مسـاويًا لعـدد الروابط 

التسامهية املمكن تكوينها. 
 تتكـون هـذه الروابـط عندما تشـرتك ذرتـان بزوجني مـن اإللكرتونات 
فيـام بينهـا. فعىل سـبيل املثال، يوجد األكسـجني عىل شـكل جزيئـات ثنائية الـذرات. ويوضح 
الشـكل 7a-4 أن لكل ذرة أكسـجني سـتة إلكرتونات تكافؤ، وحتتاج إىل إلكرتونني لتصل إىل 
التوزيـع اإللكرتوين اخلاص بالغـاز النبيل. لذا تتكون الرابطة التسـامهية الثنائية عندما تقوم كل 

ذرة باملشاركة بإلكرتونني، ليصل املجموع إىل زوجني من اإللكرتونات املشرتكة بني الذرتني.  
 تتكــون هــذه الروابـط عندمـا تشــرتك ذرتــان يف ثالثــة أزواج مـن 
N الثنائي الـذرات عىل رابطة تسـامهية ثالثية. 

2
اإللكرتونـات فيام بينها. وحيتــوي النيرتوجـني 

ويوضح الشكل 7b-4 أنّ كل ذرة نيرتوجني تشرتك يف ثالثة إلكرتونات لتكون رابطة تسامهية 
 .ثالثية مع ذرة نيرتوجني أخر

π تتألف الرابطة التسـامهية املتعددة من رابطة سـيجام واحدة ورابطة باي واحدة 
 p وتتكون هـذه الرابطة عندمـا تتداخل جماالت .π عـىل األقـل، ويرمـز إليها بالرمـز اإلغريقي
الفرعيـة املتوازيـة وتشـرتك يف اإللكرتونـات. وتشـغل أزواج إلكرتونات املشـاركة لرابطة باي 

ا وأسفله. ا وأسفله.املكان أو الفراغ أعىل اخلط الذي يمثل مكان احتاد الذرتني معً املكان أو الفراغ أعىل اخلط الذي يمثل مكان احتاد الذرتني معً

 4-6
    

  

 


  




المطويات

هذا  مـن  معلومـات  أدخل 
القسم يف مطويتك.
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من املهم أن نالحظ أن اجلزيئات التي هلا روابط تسامهية متعددة حتتوي عىل روابط سيجام 
ا. فالرابطة التسـامهية الثنائية املوضحة يف الشكل 8-4 تتألف من رابطة  وروابط باي أيضً
باي واحدة ورابطة سـيجام واحدة. أما الرابطة التسـامهية الثالثية فتتكون من رابطتي باي 

ورابطة سيجام واحدة.

The Strength of Covalent Bonds قوة الروابط التساهمية
ـر أن الرابطـة  التسـامهية تتضمـن قـو جتـاذب وقو تنافـر. ويف اجلـزيء تتجاذب  تذكّ
النـو مع اإللكرتونـات، وتتنافر النو مـع النو األخر، كام تتنافـر اإللكرتونات مع 
ا. وعندما خيتل هذا التوازن بني قو التجاذب والتنافر يمكن  اإللكرتونـات األخر أيضً
كرس الرابطة التسـامهية. والختالف الروابط التسامهية يف قوهتا يسهل كرس بعض الروابط 

أكثر من غريها. وهناك عدة عوامل تؤثر يف قوة الرابطة التسامهية.
 تعتمد قوة الرابطة التسـامهية عىل املسـافة بني النواتني. وتعرف املسـافة 
بـني النو عند أكرب قـوة جتاذب بطول الرابطة، كام يف الشـكل 9-4. وحيدد ذلك بحجم 
الذرتـني املرتابطتني، وعدد أزواج اإللكرتونات املشـرتكة. ويوضـح اجلدول 1-4 قائمة 
N. الحظ أنه كلام زاد 

2
O والنيرتوجني 

2
F واألكسـجني 

2
بأطوال الروابط جلزيئات الفلور 

عدد اإللكرتونات املشـرتكة قرصت الرابطة. إن طول الرابطة وقوهتا مرتبطان أحدمها مع 
F أضعف من 

2
اآلخـر؛ فكلـام قرص طول الرابطة كانـت أقو. فالرابطة األحاديـة للفلور 

O، وكذلـك الرابطة الثنائية لألكسـجني أضعف من الرابطة 
2
الرابطـة الثنائية لألكسـجني 

الثالثية للنيرتوجني.
العالقة بني نوع الرابطة التسامهية وطوهلا.
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F
2

m 10-10 × 1.43تسامهية أحادية
O

2
m 10-10 × 1.21تسامهية ثنائية

N
2

m 10-10 × 1.10تسامهية ثالثية
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التقويم 4-1
الخالصة

تتكـون الروابـط التسـامهية عندما تشـرتك   
الذرات يف زوج أو أكثر من اإللكرتونات.

ينتج عن املشـاركة بـزوج واحد أو زوجني   
أو ثالثـة أزواج مـن اإللكرتونـات روابط 
تسـامهية أحاديـة أو ثنائيـة، أو ثالثيـة عىل 

الرتتيب. 
التداخـل  نتيجـة  سـيجام  روابـط  ن  تتكـوّ  
املبارش للمجاالت. أما روابط باي فتتكون 
نتيجة تداخل املجـاالت املتوازية. وتتكون 
رابطـة  مـن  األحاديـة  التسـامهية  الرابطـة 
سيجام، يف حني تتكون الرابطة املتعددة من 

رابطة سيجام ورابطة باي.
يُقـاس طول الرابطـة من النـواة إىل النواة.   

ونحتاج إىل طاقة لتفكيك الرابطة.   

ن يف الغالب روابط تسامهية. . 7 د نوع الذرات التي تكوّ الفكرة      الرئيسة حدّ

صف كيف تنطبق قاعدة الثامنية عىل الروابط التسامهية؟. 8
ارشح باسـتخدام تركيـب لويـس كيـف تتكـون الرابطـة التسـامهية . 9

األحادية والثنائية والثالثية؟
قارن بني الرابطة األيونية والرابطة التسامهية. . 10
قارن بني روابط سيجام وروابط باي. . 11
طبق اسـتعن باجلدولني 1-4 و2-4، لرسـم منحنـىً بياين يمثل طاقة . 12

الرابطة مقابل طول الرابطة، ثم صف العالقة بينهام. 
ا لكل مما يأيت: . 13 توقع طاقة تفكك الروابط التسامهية نسبيًّ

.aH — C      C — H———.b

C09-28C-828378-08

——
——

H H

HH

C C——
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F
2

159kJ/mol

O
2

498kJ/mol

N
2

945kJ/mol

ن أو تكسـري الروابط بـني ذرات اجلزيئات.   حيدث تغري يف الطاقة عند تكوّ
ن الرابطة، إال أننا نحتـاج إىل الطاقة لكرسها. وتعـرف الطاقة الالزمة  وتنبعـث الطاقـة عند تكـوّ
لكرس رابطة تسـامهية معينـة بـ "طاقة تفكك الرابطة" وهي مقـدار موجب. ويبني اجلدول 4-2 

طاقة تفكك الروابط جلزيئات كل من الفلور واألكسجني والنيرتوجني.
وتبني طاقة تفكك الرابطة قوة الرابطة الكيميائية؛ بسبب العالقة العكسية بني طول الرابطة وطاقتها. ويشري 
اجلدوالن 1-4 ، و2-4، إىل أنه كلام قل طول الرابطة زادت طاقة تفكك الرابطة، وأن جمموع طاقات 
تفكك الروابط مجيعها يف جزيء من مركبٍ ما يساوي مقدار الطاقة الكيميائية الكامنة يف ذلك اجلزيء. 
هنا. وحيدث  ّد إمجايل طاقة التفاعل الكيميائي بمقدار طاقة تفكك الروابط ومقدار طاقة تكوّ د وحيُ
التفاعـل املـاص للطاقة عندما يكـون مقدار الطاقة املطلوبـة لتفكيك الروابـط املوجودة يف املواد 
ن الروابط اجلديدة يف املـواد الناجتة. أما التفاعل  املتفاعلـة أكرب من مقـدار الطاقة الناجتة عن تكـوّ
ن روابط املـواد الناجتة أكرب من  الطـارد للطاقـة فيحدث عندما تكـون الطاقة املنبعثة يف أثنـاء تكوُّ

الشكل الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الطاقة املطلوبة لتفكيك روابط املواد املتفاعلة. أنظر الشكل 4-10.
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ا�هداف

إىل  اجلزيئيـة  الصيـغ     
أسامء للمركبات اجلزيئية الثنائية 

الذرات.
 املحاليل احلمضية.   

مراجعة المفردات 

أيـون 
يتكـون مـن جمموعة من الـذرات، 
وأحـد عنـارصه يف الغالـب ال فلز 
متحد بذرة أو أكثر من األكسجني. 

المفردات الجديدة 
احلمض األكسجيني.

4-2

Naming Molecules تسمية الجزيئات
 الرئيسةالفكرة


 تعلـم أن والدة والدتك هـي جدتك، وأن أخت والـدك هي عمتك، 
بينام أخو والدتك يسمى خالك. وكام أن هذه العالقات حتكمها قواعد يف تسميتها فكذلك 

حتكم تسمية اجلزيئات جمموعة من القواعد.

تسمية المركبات الجزيئية الثنائية الذرات
Naming Binary Molecular Compounds

ا تبني  هناك العديد من األسامء الشائعة للمركبات اجلزيئية، وكذلك فإن هلا أسامء علمية أيضً
تركيبها. فعند كتابة الصيغة اجلزيئية وتسمية اجلزيئات نستعمل خطوات شبيهة  بتلك التي 

استخدمت يف املركبات األيونية. 

لنبـدأ أوالً باملركبـات اجلزيئية الثنائية الذرات. الحظ أن املركبـات اجلزيئية الثنائية الذرات 
تتكـون من الفلزيـن فقط، ال من ذرات الفلـز أو أيونات الفلز. فعىل سـبيل املثال، توضح 
N، وهو غاز أكسـيد ثنائي النيرتوجني ويستخدم 

2
O القواعد التالية خطوات تسـمية الغاز

ا الغاز املضحك.  يف التخدير، واسمه األكثر شيوعً

1 . . ، ويظهر اسـم العنرص األول كامالً يظهر اسـم العنرص الثـاين يف الصيغة اجلزيئية أوالً
N هو رمز النيرتوجني. 

يُسـمى العنصـر الثـاين يف الصـيغة اجلـزيئية باسـتخدام جذر االسـم مع إضافة مقطع . 2
(يد). O رمز األكسجني ويظهر باسم أكسيد. 

تُسـتخدم البادئـات يف التسـمية لتحديـد عـدد ذرات كل عنـرص يف الصيغـة اجلزيئية، . 3
ا إىل وجود ذريت  . ونظرً ا واسـتعامالً ويبني اجلدول 3-4 قائمة بالبادئات األكثر شـيوعً

نيرتوجني تُستخدم البادئة "ثنائي". 
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سادس (سدايس)6أول (أحادي)1

سابع (سباعي)7ثاين (ثنائي)2

ثامن (ثامين)8ثالث (ثالثي)3

تاسع (تساعي)9رابع (رباعي)4

عارش (عشاري)10خامس (مخايس)5
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P الذي يُستخدم مادةً جمففة متتص املاء؟
2
O

5
 ما اسم املركب 

1 تحليل المسألة 

 الصيغة اجلزيئية للمركب. حتتوي الصيغة عىل العنارص وعدد ذرات كل عنرص يف اجلزيء. وألن العنرصين من 
الالفلزات لذا يمكن استخدام القواعد املتبعة عند تسمية املركبات اجلزيئية الثنائية الذرات. 

2 حساب المطلوب

أوالً سمِّ عنارص املركب.
الفوسفور

أكسيد
 أكسيد الفوسفور

واآلن نضيف البادئات التي تعرب عن عدد ذرات كل عنرص. 


3 تقويم ا�جابة 

. P
2
O

5
يبني اسم املركب أنه حيتوي عىل ذرتني من الفوسفور، ومخس ذرات من األكسجني. وهذا يتفق مع الصيغة اجلزيئية 


سمِّ كالًّ من املركبات اجلزيئية الثنائية الذرات اآلتية:

14 .CO
2

15 .SO
2

16 .NF
3

17 .CCl
4

حتدٍّ ما الصيغة اجلزيئية ملركب ثالث أكسيد ثنائي الزرنيخ؟ . 18

ا بكأس ثلجة من أكسـيد   هل اسـتمتعت يومً
ا، غري أنك اسـتخدمت االسـم الشـائع لذلك وهو  ثنائـي اهليدروجني؟ لقد فعلت ذلك مرارً
املاء. تذكر أن الكثري من املركبات األيونية هلا أسـامء شـائعة باإلضافة إىل االسم العلمي. فعىل 
سـبيل املثـال، صودا اخلبز هي كربونـات الصوديوم اهليدروجينية، وملـح الطعام هو كلوريد 

الصوديوم.    
ـرف الكثـري من املركبـات اجلزيئيـة الثنائية الذرات، ومنها أكسـيد النرتوز واملـاء، منذ زمن  عُ
طويل، وأُعطيت أسـامء شـائعة قبـل تطوير النظام احلايل يف تسـمية املركبـات. ومن املركبات 
NH واهليدرازين 

3
التسامهية التي تعرف غالبًا باسمها الشائع بدالً من اسمها العلمي األمونيا 

 .NO وأكسيد النيرتيك N
2
H

4

ما االسم العلمي لكل من األمونيا واهليدرازين وأكسيد النيرتيك؟ ما االسم العلمي لكل من األمونيا واهليدرازين وأكسيد النيرتيك؟
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Naming Acids تسمية ا�حماض
ا. إن األمحاض مركبات مهمة، وهلا خواص حمددة.  ون املحاليل املائية لبعض اجلزيئات محضية، وتُسمى أمحاضً تكُ
 HCl ،ا. فعىل سـبيل املثال وإذا أنتـج املركـب الكيميائي أيونات اهليدروجني +H يف املحلول يكون املركب محضً
ينتج +H يف املحلول، لذا فهو محض. وهناك نوعان من األمحاض، مها األمحاض الثنائية واألمحاض األكسجينية.
 حيتوي احلمـض الثنائي عىل اهليدروجني وعنرص آخر فقط. وتسـمى األمحاض 

الثنائية الشائعة -ومنها محض اهليدروكلوريك- وفق القواعد اآلتية: 
يسـتعمل املقطـع "هيدرو" يف الكلمة الثانية لتسـمية اجلـزء اهليدروجيني من املركب. وتتألـف بقية الكلمة . 1

ا  ا إليها اخلامتة "يك". لذا فإن HCl (اهليدروجني والكلور) يصبحان معً من جذر اسـم العنرص الثاين مضافً
هيدروكلوريك. 

تكون الكلمة األوىل دائامً كلمة محض، لذا فإن حملول HCl يف املاء يعرف باسم محض اهليدروكلوريك. . 2
وعـىل الرغـم مـن أن تعبري ثنائي يشـري إىل وجـود عنرصين فقـط، إالَّ أن بعـض األمحاض التي حتـوي أكثر من 
عنرصين تُسـمى بالطريقة نفسـها التي تسـمى هبا األمحاض الثنائية العنارص. وإذا مل يوجد األكسـجني يف صيغة 
ِّى احلمض بطريقة األمحاض الثنائية نفسها، إال أن جذر اجلزء الثاين لالسم هو جذر األيون  م املركب احلميض سُ
HCN الذي يتألف من اهليدروجني وأيون السيانيد يعرف باسم محض اهليدروسيانيك.  املتعدد الذرات. فمثالً

 يعــرف احلـمـض الذي يتـألـف مـن اهلـيـدروجني وأيـون أكســجيني 
باســم احلمـض األكسـجيني. والبد أنك تتذكر أن األنيون األكسـجيني عبارة عن أيون عديـد الذرات  حيتوي 
HNO وهو محض 

3
عىل ذرة أو أكثر من ذرات األكسجني. والقواعد اآلتية ترشح طريقة تسمية محض النيرتيك 

أكسجيني. 
ف األنيون األكسجيني املوجود. إن الكلمة الثانية التي يتألف منها اسم احلمض األكسجيني تأيت . 1 : تعرّ أوالً

من مصدر األيون األكسجيني ومعها مقطع "بري" أو "هيبو". أما إذا انتهى اسم األنيون األكسجيني بمقطع 
"ات" فيستبدل به مقطع "يك". وإذا انتهى اسم األنيون األكسجيني بمقطع " يت" فإنه يستبدل به مقطع 

"وز". ، ويصبح أيون النرتات نيرتيك. 
HNO (املكون من اهليدروجني وأيـون النرتات) يصبح . 2

3
تكـون الكلمـة األوىل دائامً كلمة محض، فجـزيء 

محض النيرتيك. 
ويوضـح اجلدول 4-4 كيف تتفق أسـامء عدة أمحاض أكسـجينية مع هذه القواعد. والحـظ أن اهليدروجني ال 

يذكر يف عمود "اسم احلمض". 

44


HClO
3

محض الكلوريك- يككلورات

HClO
2

محض الكلوروز- وزكلوريت

HNO
3

محض النيرتيك- يكنرتات

HNO
2

محض النيرتوز- وزنيرتيت
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اكتب الصيغ الكيميائية للمركبات اآلتية: 

كلوريد الفضة.. 25
أكسيد ثنائي اهليدروجني.. 26
ثالثي فلوريد الكلور.. 27
ثالثي أكسيد ثنائي الفوسفور.. 28
عشاري فلوريد ثنائي الكربيت.. 29
حتدّ ما الصيغة الكيميائية حلمض الكربونيك؟. 30
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H
2
Oأكسيد ثنائي اهليدروجنيماء

NH
3

نيرتيد ثالثي اهليدروجنيأمونيا

N
2
H

4
ثنائي النيرتوجني رباعي اهليدروجنيهيدرازين

HClمحض اهليدروكلوريكمحض امليوريتيك

التسامهية. الحظ وجود  املركبات  اجلزيئية وأسامء بعض  الصيغ   4-5 اجلدول  ويلخص 
أسامء شائعة لألمحاض الثنائية واألمحاض األكسجينية باإلضافة إىل أسامئها العلمية.


ا أن مجيعها تذوب يف املاء. سمّ كالًّ من األمحاض اآلتية مفرتضً

19 .HI20 .HClO
3

21 .HClO
2

22 .H
2
SO

4
23 .H

2
S

حتدّ ما الصيغة اجلزيئية حلمض البرييوديك؟. 24

كتابة الصيغ الكيميائية من أسماء المركبات 
Writing  Chemical Formulas from Names

فعند  الكيميائي؛  املركب  تركيبه، ويُعدّ هذا مهامًّ ملعرفة طبيعة  املركب اجلزيئي  يُظهرُ اسم 
فاملقاطع  اجلزيئية.  صيغته  تكتب  كيف  تعرف  أن  ينبغي  ثنائي  جزيء  أي  اسم  إعطائك 
الرموز السفلية املستخدمة  الذرات يف اجلزيء وحتدد  املستخدمة يف االسم تشري إىل عدد 

يف الصيغة اجلزيئية. 
أن  املفيد  ومن  نفسه.  احلمض  اسم  من  ا  أيضً للحمض  اجلزيئية  الصيغة  معرفة  ويمكن 
تتذكر أن كل األمحاض الثنائية حتتوي عىل اهليدروجني وعنرص آخر. ويتعني عليك لتسمية 
تعرف  أن  األكسجني-  أنيون  عىل  حتتوي  التي  األمحاض  -وهي  األكسجينية  األمحاض 

. األسامء الشائعة لألنيون األكسجيني أوالً
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التسامهي،  اجلزيئي  املركب  اسم  حتديد  عىل   4-11 الشكل  يساعد 
املوجودة  اإلرشادات  القمة وطبق  ابدأ من  املفاهيمي  املخطط  والستخدام 

يف األشكال امللونة، حتى حتدد اسم املركب املطلوب.يف األشكال امللونة، حتى حتدد اسم املركب املطلوب.
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التقويم 4-2
الخالصة

حتتـوي أسـامء الصيـغ اجلزيئيـة   
عـىل  التسـامهية  للمركبـات 
مقاطع لإلشارة إىل عدد الذرات 

املوجودة يف الصيغة اجلزيئية. 
تكون املركبات التي تنتج +H يف   
حماليلها محضية. وحتتوي األمحاض 
الثنائية عىل اهليدروجني وعنرص 
آخر، أما األمحاض األكسـجينية 
فتحتوي عىل اهليدروجني وأنيون 

أكسجيني.

الثنائية . 31 اجلزيئية  املركبات  تسمية  يف  املستخدمة  القواعد  خلص  الفكرة      الرئيسة 

العنارص.
عرف املركب اجلزيئي الثنائي. . 32
صف الفرق بني احلمض الثنائي واحلمض األكسجيني.. 33
املركب . 34 تسمية  قواعد  باستخدام   ،N

2
O

4
اجلزيء  تسمي  كيف  ارشح  طبق 

اجلزيئي الثنائي.
طبق اكتب الصيغة اجلزيئية للمركبات اآلتية: محض األيوديك، ثالثي أكسيد . 35

ثنائي الكربيت، أكسيد ثنائي النيرتوجني، محض اهليدروفلوريك. 
اكتب الصيغة اجلزيئية للمركبات اآلتية: . 36

.aثالثي أكسيد ثنائي النيرتوجني.dمحض الكلوريك

.bأكسيد النيرتوجني.eمحض الكربيتيك
.cمحض اهليدروكلوريك.fمحض الكربيتوز
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ا�هداف

 اخلطوات الرئيسـة لرسـم    
تركيب لويس.

 ملاذا حيدث الرنني؟ وحتدد   
تراكيبه.

 ثـالث حـاالت جلزيئات    
تشـذ عن قاعدة الثامنية، وتسـمي 

هذه اجلزيئات.

مراجعة المفردات

 قـوة 
كهرسـكونية تربـط اجلسـيامت ذات 
الشـحنات املختلفــة بعضـهـا مـع 

بعـض يف املركـب األيوين .

المفردات الجديدة
الصيغة البنائية

الرنني
الرابطة التسامهية التناسقية

4-3

Molecular     Structures  التراكيب الجزيئية
 الرئيسةالفكرة

ب  ركَّ ا - قد لعبت بقطع املكعبات التي تُ  لعلك - عندما كنتَ صغريً
بطرائق حمددة. إن شـكل املجسـم الـذي بنيته يعتمد عىل طرائـق تركيب هذه املكعبات. 

بطريقة مشاهبة يتم بناء اجلزيئات من ذراهتا. 

Structural Formulas الصيغ البنائية
ختربنـا الصيـغ اجلزيئيـة للمركبات التسـامهية عـن أنـواع ذرات العنـارص وأعدادها يف 
اجلزيء فقط. وملعرفة الرتاكيب اجلزيئية للمركبات التسـامهية تسـتعمل النامذج يف متثيل 
اجلزيء. ويبني الشـكل 12-4 وجود أكثر من نموذج يمكن اسـتعامله لتمثيل اجلزيء. 
وقـد تـم متثيل ذرات كل عنرص يف نموذج الكرة والعصـا ونموذج ملء الفراغ اجلزيئي، 
ات إذا مل يكتب عليها  ف الـذرّ بوسـاطة كرة ذات لون خمتلف. وتسـتعمل األلـوان لتعرّ

الرمز الكيميائي للعنرص. 

وأكثـر النـامذج اجلزيئية فائدة نمـوذج الصيغة البنائية الذي يسـتعمل الرمـوز والروابط 
لبيان مواقع الذرات. ويمكنك توقع الصيغة البنائية من خالل رسم تركيب لويس، فقد 
سبق أن رأيت بعض األمثلة البسيطة عىل تراكيب لويس. إال أننا نحتاج إىل بناء أكثر من 

تركيب لتحديد أشكال اجلزيئات. 

C0926C82837808
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 عىل الرغم من سـهولة رسـم تراكيب لويس ملعظم املركبات املكونة من الالفلزات إال 
أنه من املفيد أن نتبع خطوات منتظمة لعمل ذلك؛ فكلام أردت أن ترسـم تركيب لويس اتبع اخلطوات 

املبينة يف اسرتاتيجية حل املسألة.




توقع موقع ذرات معينة.. 1
تكون الذرة التي هلا أقل جذب لإللكرتونات املشرتكة هي الذرة املركزية يف اجلزيء. ويكون هذا 
العنـرص أقـرب إىل اجلهة اليرس من اجلـدول الدوري، ويف الغالب يكون مـكان الذرة املركزية 
يف مركـز اجلـزيء، كام أنه حييط هبا أكرب عدد من الـذرات يف اجلزيء. وعليه فإن باقي الذرات يف 

اجلزئ هي ذرات جانبية.
يكـون اهليدروجني دائـامً ذرة جانبية؛ ألنه يشـارك بزوج واحد من اإللكرتونـات، ويتصل بذرة 

واحدة فقط.
حدد عدد اإللكرتونات املتوافرة لتكوين روابط؛ إذ يساوي هذا العدد الكيل إللكرتونات تكافؤ . 2

الذرات املوجودة يف اجلزيء.
حـدد عـدد أزواج إلكرتونـات الربط. ولتحديـد هذا العدد اقسـم عدد اإللكرتونـات املتوافرة . 3

للربط عىل 2. 
ا (رابطة واحدة) بني الـذرة املركزية كل ذرة . 4 حـدد أماكـن أزواج الربط. ضع زوج ترابـط واحدً

جانبية.
حـدد عـدد أزواج إلكرتونـات الرتابط املتبقيـة. ولتحديد ذلك اطرح عدد األزواج املسـتخدمة . 5

يف اخلطـوة الرابعـة من العدد الكيل لـألزواج يف اخلطوة الثالثة. حيث تبـني األزواج املتبقية عدد 
األزواج غـري املرتابطة واألزواج املسـتخدمة يف الروابط الثنائيـة والثالثية، ثم ضع األزواج غري 
املرتابطـة حـول كل ذرة جانبية (ما عـدا اهليدروجني) مرتبطـة مع الذرة املركزيـة لتحقق قاعدة 

الثامنية، ثم ضع أي أزواج إضافية عىل الذرة املركزية.
حدد ما إذا كانت الذرة املركزية حتقق قاعدة الثامنية.. 6

هل الذرة املركزية حماطة بأربعة أزواج من اإللكرتونات؟ إذا كان اجلواب ال فإهنا ال حتقق قاعدة 
ا أو زوجني مـن األزواج غري املرتابطـة يف الذرات  ل زوجً الثامنيـة. ولتحقيـق قاعدة الثامنية حـوّ
اجلانبيـة إىل رابطة ثنائية أو ثالثية بني الذرة اجلانبية والـذرة املركزية، فتبقى هذه األزواج مرتبطة 
ر أن الكربـون والنيرتوجني واألكسـجني  مـع الـذرة اجلانبيـة، وكذلك مع الـذرة املركزيـة. تذكّ

ن روابط ثنائية وثالثية. والكربيت عادة ما تكوّ


 األمثلة  3-4 و4-4 ملعرفة كيف طبقت هذه  اخلطوات يف حل املسائل.
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4-3

 ،ا لصناعة العديـد من املواد األخر  تسـتخدم األمونيا بوصفها خامً
.NH

3
ومنها مواد التنظيف واألسمدة واملتفجرات. ارسم تركيب لويس لألمونيا 

1 تحليل المسألة 

يتكون جزيء األمونيا من ذرة نيرتوجني وثالث ذرات هيدروجني، ولكون اهليدروجني ذرة جانبية فالبد أن يكون النيرتوجني 
الذرة املركزية.

2 حساب المطلوب

جيب أن نجد العدد اإلمجايل إللكرتونات التكافؤ املتوافرة للرتابط.

   = 8 إلكرتونات تكافؤ.
1 atom H  ___________  1 3 ×   إلكرتون تكافؤ atom H +   

1 atom N  ____________  1 ×   5 إلكرتونات تكافؤ atom N

هناك 8 إلكرتونات تكافؤ موجودة للرتابط.


28 إلكرتونات ___________ 2 إلكرتون/زوج   = 4 أزواج   

يتوافر أربعة أزواج من اإللكرتونات للرتابط.         
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H

 H — N — H

—

حدد عدد األزواج غري املرتبطة املتبقية.         



– 3 أزواج مستخدمة =  4 أزواج (املجموع الكيل) 

زوج واحد غري مرتبط
يكون الزوج املتبقي هو الزوج غري املرتبط، وجيب أن يضاف إىل الذرة املركزية أو إىل الذرات اجلانبية. وألن ذرات اهليدروجني 

ا غري مرتبط من اإللكرتونات. تقبل رابطة واحدة فقط فإهنا ال تستقبل زوجً
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H

H — N — H

—

2  تقويم ا�جابة

تشـارك كل ذرة هيدروجني بزوج واحد من اإللكرتونات. وتشـارك ذرة النيرتوجني املركزية بثالثة أزواج من اإللكرتونات، 
وهلا زوج واحد غري مرتبط للحصول عىل حالة الثامنية املستقرة.



37 ..BH
3
ارسم تركيب لويس جلزيء 

 حيتوي جزيء ثالثي فلوريد النيرتوجني عىل عدد من األزواج غري املرتبطة. ارسم تركيب لويس للجزيء.. 38
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4-4

  ثاين أكسيد الكربون هو ناتج عملية تنفس اخلاليا يف اجلسم. ارسم 
.CO

2
تركيب لويس جلزيء 

1 تحليل المسألة 

حيتوي جزيء ثاين أكسيد الكربون عىل ذرة كربون وذريت أكسجني. وألن الكربون أقل جذبًا لإللكرتونات املشرتكة تصبح ذرة 
الكربون الذرة املركزية، وذرتا األكسجني ذرات جانبية.

2 حساب المطلوب

 إلجياد العدد الكيل إللكرتونات التكافؤ املوجودة 

   = 16 إلكرتون تكافؤ.
1 atom O  ____________   2 ×   6 إلكرتونات تكافؤ atom O +   

1 atom C  ____________  1 ×   4 إلكرتونات تكافؤ atom C

                  لذا، فهناك 16 إلكرتون تكافؤ متوافر للرتابط.

216 إلكرتونًا  ___________ 2 إلكرتون/زوج   = 8 أزواج   

                  هناك 8 أزواج من اإللكرتونات متوافرة للرتابط.


O - C - O

لتحديد عدد أزواج الرتابط املتبقية، اطرح عدد األزواج املستخدمة يف الروابط من املجموع الكيل ألزواج اإللكرتونات غري املرتبطة.



8 أزواج (املجموع الكيل) – زوجني مستخدمني = 6 

أزواج غري مرتبطة



C09-14C-828378-08

O — C — O

 0 = 6 أزواج (املجموع الكيل) – 6 أزواج مستخدمة
أزواج غري مرتبطة

تفحص الرتكيب غري املكتمل، وبني مواقع األزواج غري املرتبطة. الحظ أن ذرة الكربون ليس هلا ثامنية إلكرتونات وال توجد 
ن اجلزيء روابط ثنائية. أزواج إلكرتونات إضافية متاحة. وحلصول ذرة الكربون عىل ثامنية إلكرتونات، جيب أن يكوِّ

 

C09-15C-828378-08

O    C    O—— ——

3  تقويم ا�جابة

ق كل من الكربون واألكسجني قاعدة الثامنية. حقّ


39 ..C
2
H

4
ارسم تركيب لويس لإلثيلني 

حتدٍّ حيتوي جزيء ثاين كربيتيد الكربون عىل أزواج غري مرتبطة وأزواج مرتبطة متعددة. ارسم تركيب لويس للجزيء.. 40
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عىل الرغـم من أن األيون املتعدد الذرات يُعامل كأنه أيـون واحد إال أن الذرات فيه  
تكون مرتبطة بروابط تسـامهية. لذا تكون خطوات رسـم تركيب لويس لأليونات املتعددة الذرات مشـاهبة خلطوات رسـم املركبات 
التسامهية. ويتلخص الفرق الرئيس يف إجياد العدد الكيل لإللكرتونات املتوافرة للرتابط. وباملقارنة مع عدد إلكرتونات التكافؤ املوجودة 
ن األيون، إذا كان األيون مشحونًا بشحنة سالبة يكون هناك عدد أكرب من اإللكرتونات، وإذا كان مشحونًا بشحنة  يف الذرات التي تكوّ

موجبة يكون عدد اإللكرتونات أقل.
وإلجياد العدد الكيل إللكرتونات الرتابط نجد أوالً العدد املتوافر لد الذرات املوجودة يف األيون، ثم نطرح شحنة األيون إن كان 

موجبًا أو نجمع شحنته إن كان سالبًا.

4-5

PO  املتعدد الذرات.
4 
 ارسم تركيب لويس الصحيح أليون الفوسفات -3

1 تحليل المسألة

نعلم أن أيون الفوسفات حيتوي عىل ذرة فوسفور وأربع ذرات أكسجني وشحنة ثالثية سالبة 3-. وألن للفوسفور أقل قوة 
جذب لإللكرتونات املشرتكة تصبح ذرة الفوسفور هي الذرة املركزية، وذرات األكسجني األربع هي الذرات اجلانبية.

2 حساب المطلوب

أوجد العدد الكيل إللكرتونات التكافؤ املتوافرة للرتابط. 

atom O 1  ____________  6 إلكرتونات تكافؤ   1+ 3 إلكرتونات من الشحنة السالبة = 32 إلكرتون تكافؤ  
   × 4 atom O +   1  ____________  5 إلكرتونات تكافؤ atom P

   × 1 atom P

ا    32 إلكرتون تكافؤ   _____________   2 إلكرتون / زوج   = 16 زوجً

OP

 C09-31C-828378-08

O

O — P — O

—

O

—

 12 = ا (املجموع الكيل)- 4 أزواج مستخدمة 16 زوجً

ا غري مرتبط زوجً
ضع ثالثة أزواج غري مرتبطة لكل ذرة أكسجني جانبية 

ا =0 ا مستخدمً ا – 12 زوجً ا غري مرتبطً 12 زوجً




C09-16C-828378-08

O — P — O

O
3-

O

—
—

3 تقويم ا�جابة

حققت الذرات حالة الثامنية إلكرتونات، والشحنة الكلية للمجموعة هي3-.


41 ..NH
4

 ارسم تركيب لويس أليون +
ClO عىل عدد من األزواج غري املرتبطة. ارسم تركيب لويس له. . 42

4
 

4
 حيتوي أيون -
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Resonance Structures أشكال الرنين
يمكن باستخدام جمموعة الذرات نفسها احلصول عىل أكثر من تركيب لويس صحيح، وذلك 
حينام يكون للجزيء أو األيون املتعدد الذرات روابط أحادية وثنائية يف الوقت نفسه. وأليون 
النرتات املتعدد الذرات   املبني يف الشـكل 13a-4 ثالث أشـكال متكافئة، يمكن اسـتعامهلا 

لتمثيل هذا األيون.
الرنني حالة حتدث عندما يكون هناك احتامل لرسم أكثر من تركيب لويس لشكل اجلزيء أو األيون.
ويشـار إىل تركيـب لويـس الصحيـح الذي يمثل اجلـزيء نفسـه أو األيون بأشـكال الرنني. 
وختتلـف أشـكال الرنني يف مـكان وجـود أزواج اإللكرتونات ال يف مكان وجـود الذرة. لذا 
O واأليونات 

3
ختتلـف أماكن األزواج غـري املرتبطة وأزواج الروابط يف األشـكال. وجلزيء 

  -CO2  أشكال رنني.
3
   ، SO2-  

3
  ، NO- 

2
 ، NO- 

3
املتعددة الذرات 

ا فقط.   ومـن املهـم معرفـة أن كل جزيء أو أيون له رنـني خاص به، يظهر كأن له بنـاءً واحدً
انظر الشكل 13b-4، أظهرت القياسات العملية أن أطوال الروابط هلذا اجلزيء املحسوبة يف 
املخترب متامثلة، وتكون الروابط أقرص من الروابط األحادية، ولكنها أطول من الروابط الثنائية. 
وقد وجد أنّ الطول احلقيقي للرابطة هو املتوسط احلسايب ألطوال الروابط يف أشكال الرنني.


ارسم أشكال الرنني للجزيئات اآلتية:

43 .NO
2

-44 .SO
2

45 .O
3

46 . SO
3

حتدّ ارسم أشكال رنني لويس لأليون -2

Exceptions to the Octet Rule استثناءات قاعدة الثمانية
عـادة مـا حتصل الذرات عـىل ثامنية إلكرتونـات عندما تتحـد بذرات أخـر. ولكن بعض 

األيونات واجلزيئات ال تتبع قاعدة الثامنية. وهناك بعض األسباب هلذه االستثناءات.
: يمكن أن يكون ملجموعة صغرية من اجلزيئات  أوالً
 : ن ثامنية إلكرتونات حول كل ذرة. فمثالً أعداد فردية إللكرتونات التكافؤ، وال تستطيع أن تكوّ
NO له مخسـة إلكرتونات تكافؤ من النيرتوجني و 12 من األكسـجني، أيْ أن املجموع 17 

2

إلكرتون تكافؤ، لذا ال يمكنه تكوين عددٍ صحيحٍ من أزواج اإللكرتونات. انظر الشكل 4-14.
NO ،ClO أمثلة أخر عىل جزيئات ذات إلكرتونات تكافؤ فردية العدد.

2
وتعد 

C O9-48C -828378-A

N
O O
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   NO
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  تُعز احلاالت االسـتثنائية 
األخر لقاعدة الثامنية إىل وصول بعض املركبات إىل الرتكيب املسـتقر بأقل من ثامنية إلكرتونات حول الذرة. وهذه 
ن  BH . يوجد البورون يف املجموعة 13، وهو عنرص شـبه فلزي، ويكوّ

3
املجموعة نادرة الوجود، ومن األمثلة عليها 

.ثالث روابط تسامهية مع ذرات ال فلزية أخر

 C09-32C-828378-A

H

H — B — H

—

 

تتشـارك ذرة البـورون بسـتة إلكرتونات فقـط؛ أي ال تتبع قاعدة الثامنيـة. وتكون مثل هذه املركبـات يف الغالب قابلة 
.للتفاعل، ألنّ هلا القابلية الستقبال زوج من اإللكرتونات من ذرة أخر

تتكون الرابطة التسـامهية التناسـقية عندما تقدم إحد الذرات إلكرتونني لتشارك هبام ذرةً أخر أو أيونًا آخر بحاجة 
ن الذرات، أو  ا بأقل طاقة وضـع. انظر الشـكل 15-4، عادة ما تكـوِّ ا مسـتقرًّ نـا ترتيبًـا إلكرتونيًّ إىل إلكرتونـني ليكوّ
األيونـات ذات األزواج غـري املرتبطـة روابط تسـامهية تناسـقية مع ذرات أو أيونـات حتتاج إىل إلكرتونـني إضافيني.
 للمجموعة الثالثة من املركبات التي ال تتبع قاعدة الثامنية ذرة مركزية 
حتتوي عىل أكثر من 8 إلكرتونات تكافؤ. ويمكن تفسري ذلك باألخذ بعني االعتبار املجال d الذي يوجد يف جماالت طاقة 
PCl إىل حالة االستقرار بأكثر 

5
عنارص الدورة الثالثة وما بعدها. ويبني الشكل 16-4 كيف تصل ذرة الفوسفور يف جزيء 

من ثامنية إلكرتونات؛ إذ تتكون مخس روابط من عرشة إلكرتونات مشرتكة يف جمال s واحد، وثالثة جماالت p وجمال d واحد.
SF الذي حيتوي عىل ست روابط تتشارك يف 12 إلكرتونًا يف جمال s وثالثة جماالت p، واثنني 

6
واملثال اآلخر هو جزيء 

.d من جماالت
وعندما نرسم بناء لويس هلذه املركبات فإما أن نضيف أزواج إلكرتونات غري مرتبطة للذرة املركزية، أو أن يكون هناك 

أكثر من أربع ذرات ترتبط يف اجلزيء.
األسباب الثالثة التي جتعل جزيئًا ما ال ينتمي إىل اجلزيئات التي حتقق قاعدة الثامنية.األسباب الثالثة التي جتعل جزيئًا ما ال ينتمي إىل اجلزيئات التي حتقق قاعدة الثامنية.

  تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية   تُعز احلاالت االسـتثنائية 
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4-6

ن مركبات نادرة عند تفاعله مع الالفلزات الشديدة   الزينون غاز نبيل، يكوّ
. XeF

4
اجلذب لإللكرتونات. ارسم تركيب لويس الصحيح للجزيء 

1 تحليل المسألة

يُكون  Xe لإللكرتونات قليلة لذلك  F. وألن جاذبية  Xe واحدة، وأربع ذرات  XeF الذي حيتوي عىل ذرة 
4
لديك اجلزيء 
الذرة املركزية.

2 حساب المطلوب

أوالً جيب أن نجد العدد الكيل إللكرتونات التكافؤ.

   = 36 إلكرتون تكافؤ
1 atom F  ____________  4 ×   7 إلكرتونات تكافؤ atom F +    

1 atom Xe  ____________  1 ×   8 إلكرتونات تكافؤ atom Xe

ا 36 إلكرتونًا  ___________   2 إلكرتون / زوج   = 18 زوجً    

XeF

C09-17C-828378-A

Xe
F F

FF

ا غري مرتبط ا (املجموع الكيل) - 4 أزواج مستخدمة = 14 زوجً 18 زوجً

F
زوجني غري مرتبطني =    

1 atom F  ________  3 أزواج
    × 4 atom F – ا 14 زوجً

Xe

C09-18C-828378-A

Xe
F F

F

F

FF

3 تقويم ا�جابة

مركبات  تعد  إلكرتونات.   8 من  بأكثر  االستقرار  إىل  تصل  ا  أهنّ يعني  وهذا  إلكرتونًا.   12 الزينون  ذرة  الرتكيب  هذا  يعطي 
XeF- سامة بسبب قدرهتا العالية عىل التفاعل.

4
الزينون- ومنها 



ارسم تراكيب لويس للجزيئات اآلتية : 
47 .ClF

3
48 .PCl

5

حتدّ ارسم تراكيب لويس للجزيء الناتج عن ارتباط 6 ذرات فلور مع ذرة كربيت بروابط تسامهية.. 49

136136136



التقويم 4-3
الخالصة

هنـاك أكثر من نموذج يمكن اسـتعامله   
لتمثيل اجلزيئات.

حيـدث الرنـني عندما يكون هنـاك أكثر   
من شكل لويس للجزيء الواحد.

ال تتبع بعض اجلزيئات قاعدة الثامنية.  

الفكرة      الرئيسة صف املعلومات املوجودة يف الصيغة البنائية للجزيء.. 50

اذكر اخلطوات الرضورية لرسم تراكيب لويس.. 51

خلـص اسـتثناءات قاعـدة الثامنيـة من خالل عمـل أزواج مـن اجلزيئات . 52
BH ، عدد فردي من إلكرتونات 

3
ClO ، و 

2
PCl ، و 

5
والعبارات اآلتية: 

التكافؤ، أكثر من ثامنية إلكرتونات، أقل من ثامنية إلكرتونات.

م يزعم أحد الطالب أن املركبات الثنائية التي حتتوي عىل روابط سيجام . 53 قوّ
فقط يمكنها إظهار خاصية الرنني. هل هذه العبارة صحيحة؟

54 ..N
2
O ارسم أشكال الرنني جلزيء أكسيد ثنائي النيرتوجني

55 . AsF
6

- ، HCO
3

- ، SiF
4
 ، CN- ارسم تراكيب لويس لكل من
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ا�هداف

نمــوذج  مفـهـوم     
التنافر بني أزواج إلكرتونات 

.VSEPR التكافؤ
 الشـكـــل وزاويــة  

الرابطة يف اجلزيء.
 التهجني.  

مراجعة المفردات

 املنطقة املوجودة حـول 
نــواة الذرة والتي حتـدد احتامل 

مكان وجود اإللكرتونات. 

المفردات الجديدة
VSEPR نموذج

التهجني

4-4
Molecular Shapes أشكال الجزيئات

VSEPR الرئيسةالفكرة


ا حككت بالونني بشـعرك وأنت تلعب. هـل رأيت كيف   لعلـك يومً
يتنافر البالونان بسبب شحنتيهام املتشاهبتني، ويبتعد أحدمها عن اآلخر؟ وكذلك احلال مع 

الشحنات؛ فإن أشكال اجلزيئات تتأثر بقو التنافر اإللكرتونية.

VSEPR Model نموذج التنافر بين أزواج إلكترونات التكافؤ
د أشـكال  د شـكل اجلـزيء الكثري من خواصـه الفيزيائيـة والكيميائيـة. وعادة ما حتدِّ ـدّ حيُ
جزيئـات املـواد املتفاعلة ما إذا كان بعضها يسـتطيع االقرتاب من بعض للسـامح بحدوث 

التفاعل أم ال. 
ا شـكل  حتـدد الكثافـة اإللكرتونيـة الناجتة عـن تداخل جماالت اإللكرتونات املشـرتكة معً
رت أكثر من نظرية لرشح تداخل جماالت الرتابط، ويمكن اسـتخدامها  وّ اجلـزيء. وقد طُ
يف توقـع شـكل اجلزيء. كام يمكن معرفة شـكل اجلزيء عندما نرسـم تراكيب لويس له. 
ويُسـمى النموذج املسـتخدم يف حتديد شـكل اجلزيء نموذج VSEPR (التنافر بني أزواج 
إلكرتونـات التكافـؤ). ويعتمد هذا النمـوذج عىل الرتتيب الذي من شـأنه أن يقلل التنافر 
بني أزواج اإللكرتونات املرتبطة وغري املرتبطة حول الذرة املركزية إىل أقىص درجة ممكنة.

 ولفهم نموذج VSEPR عىل نحو أفضل، ختيل بالونات منتفخة بحجوم 
ـا بعضها مـع بعض كام يف الشـكل 17-4؛ حيث يمثـل كل بالون منطقة  متامثلـة ومربوطً
كثافـة إلكرتونيـة، ومتنع قوة تنافـر منطقة الكثافـة اإللكرتونية اإللكرتونـات األخر من 
دخوهلـا. وعندمـا تتصل جمموعة من البالونـات بنقطة مركزية، وهي متثـل الذرة املركزية، 

فمن الطبيعي أن تأخذ هذه البالونات شكالً يقلل من التصادم بينهام. 
تتنافـر أزواج اإللكرتونـات يف اجلزيء بطريقة مماثلة، وتعمل قـو التنافر هذه عىل تثبيت 
مواقـع الـذرات يف اجلزيء بحيث تصنع زوايا ثابتة بعضهـا مع بعض. وتعرف الزاوية بني 
ذرتـني جانبيتـني والـذرة املركزية بزاويـة الرابطة. وتكون قيـم زوايا الروابـط التي يمكن 
توقعهـا بنموذج التنافر بني أزواج إلكرتونات التكافؤ مدعومة بأدلة جتريبية. وتؤثر أزواج 
ا يف حتديد شكل اجلزيء؛ إذ حتتل هذه اإللكرتونات جماالتٍ  اإللكرتونات غري املرتبطة أيضً
أكـرب قليالً مقارنة باإللكرتونات املشـرتكة. لـذا تضغط أزواج اإللكرتونـات غري املرتبطة 

جماالت الربط املشرتكة بني الذرات.
  4-17 
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 يعـد شـكل جزيئـات الطعام عامـالً مهامًّ يف حتديـد طعمها، حيث  
تغطي براعم التذوق سـطح اللسان، وحيتوي كل برعم ما بني 50 إىل 100 من خاليا مستقبالت 
الذوق. وحتدد خاليا مستقبالت التذوق 5 نكهات، هي احللو واملر واملالح واحلامض ونكهة طعم 
جلوتومات الصوديوم األحادية MGS. وتستجيب كل خلية مستقبلة للذوق نكهة واحدة فقط.
ا عىل تركيبها الكيميائي. وحينام يدخل اجلزيء نسيج التذوق  تتحدد أشكال جزيئات الطعام اعتامدً
جيب أن يكون له الشكل الصحيح لتتمكن كل خلية عصبية من متييزه، وإرسال رسالة إىل الدماغ 
الذي حيللها بوصفها نكهة معينة. وعندما ترتبط هذه اجلزيئات بمسـتقبالت الطعم احللو يكون 
ا. وكلام ازداد عدد جزيئات الطعام املرتبطة بمسـتقبالت الطعم احللو زادت حالوة  مذاقها حلوً
يات املصنعة ليست اجلزيئات احللوة الوحيدة؛ فبعض الربوتينات املوجودة  الطعام. فالسكر واملُحلِّ
يف الفاكهة جزيئات حلوة الطعم. ولقد تم إدراج بعض أشكال اجلزيئات املعروفة يف اجلدول 4-6.

Hybridization التهجين
ا.  ا، حيث يكـون لليشء اهلجـني خواص كال الشـيئني معً حيـدث التهجـني عند دمج شـيئني معً
فالسـيارات اهلجينة مثالً تسـتخدم الكهرباء والبنزين مصادر للطاقة. وخالل الرتابط الكيميائي 
خيضـع العديـد من املجاالت الذرية لعمليـة التهجني. ولفهم ذلـك، ادرس رابطة جزيء امليثان 
CH. فلـذرة الكربـون 4 إلكرتونـات تكافؤ، وتوزيعهـا اإللكرتوين هـو 2s22p2[He]. وربام 

4

ا  تتوقـع أن يرتبـط اإللكرتونان املنفـردان من p بذرات أخر، وأن تبقـى إلكرتونات 2s أزواجً
غـري مرتبطة. ولكـن حيصل لذرات الكربـون عملية التهجـني، حيث ختتلط املجـاالت الفرعية 

نة جديدة. ن جماالتٍ مهجّ لتكوّ
يبـني الشـكل 18-4 املجـاالت اهلجينـة يف ذرة الكربـون، حيـث حيتوي كل فلـك مهجن عىل 
إلكرتون واحد يمكن أن يشـرتك به مع ذرة أخر، ويُسـمى باملجال املهجن sp3 ألنه يتكون من 

املجال s وثالثة جماالت p. ويعد الكربون أشهر العنارص التي ختضع لعملية التهجني. 
ن املجال املهجن مسـاويًا ملجموع أعـداد أزواج  ا وتكـوّ ويكـون عـدد املجاالت التـي ختتلط معً
اإللكرتونـات، كـام يف اجلـدول 6-4. باإلضافة إىل ذلك يكـون عدد املجـاالت املهجنة الناجتة 

مساويًا عدد املجاالت املتداخلة.
AlCl ثالثة أزواج من اإللكرتونات، ويتوقـع نموذج VSEPR أن يكون 

3
فعىل سـبيل املثال، لــ 

شـكل اجلزيء مثلثًا مستويًا. وينتج هذا الشـكل عند تداخل املجال الفرعي s مع جمالني فرعيني 
 .sp2 وتكوين ثالثة جماالت هجينة متشاهبة من نوع Al يف الذرة املركزية p من

 BeCl
2
H و 

2
O ا. قارن بني املجاالت املهجنة يف حتتـل األزواج غـري املرتبطة جماالتٍ مهجنة أيضً

املوجودة يف اجلدول 6-4، حيث حيتوي كل من املركبني عىل ثالث ذرات. فلامذا حيتوي جزيء 
H، لذا 

2
O ؟ هناك زوجان غري مرتبطني عىل ذرة األكسـجني املركزية يفsp3 عـىل جمـاالت H

2
O

جيب أن يكون هناك أربعة جماالت مهجنة، اثنان للربط واثنان ألزواج غري مرتبطة.
ر أن الرابطة التسـامهية املتعددة تتكون من رابطة سـيجام واحـدة، ورابطة باي أو أكثر. حتتل  تذكّ
ن  إلكرتونات رابطة سيجام فقط جماالتٍ مهجنة مثل sp و sp2 ، أما بقية جماالت p غري املهجنة فتكوّ
روابط باي (π). ومن املهم أن نعلم أن الروابط التسامهية األحادية والثنائية والثالثية حتتوي عىل 
.sp حيتوي عىل رابطتني ثنائيتني ويكون املجال املهجن من نوع CO

2
جمال مهجن واحد. لذا فإن 

.sp3 عدد اإللكرتونات املتوافرة للرتابط يف املجال املهجن عدد اإللكرتونات املتوافرة للرتابط يف املجال املهجنspsp.

إلكرتون واحد يمكن أن يشـرتك به مع ذرة أخر، ويُسـمى باملجال املهجن إلكرتون واحد يمكن أن يشـرتك به مع ذرة أخر، ويُسـمى باملجال املهجن إلكرتون واحد يمكن أن يشـرتك به مع ذرة أخر، ويُسـمى باملجال املهجن إلكرتون واحد يمكن أن يشـرتك به مع ذرة أخر، ويُسـمى باملجال املهجن إلكرتون واحد يمكن أن يشـرتك به مع ذرة أخر، ويُسـمى باملجال املهجن 

إلكرتونات رابطة سيجام فقط جماالتٍ مهجنة مثل إلكرتونات رابطة سيجام فقط جماالتٍ مهجنة مثل إلكرتونات رابطة سيجام فقط جماالتٍ مهجنة مثل إلكرتونات رابطة سيجام فقط جماالتٍ مهجنة مثل إلكرتونات رابطة سيجام فقط جماالتٍ مهجنة مثل إلكرتونات رابطة سيجام فقط جماالتٍ مهجنة مثل 

 يعـد شـكل جزيئـات الطعام عامـالً مهامًّ يف حتديـد طعمها، حيث 


Trigonal planner  ٍمثلث مستو
 ،trigonum التينـي  أصـل  مـن 
وتعني شـكالً لـه ثـالث زوايا يف 

. سطح مستوٍ
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BeCl
2

220spBeCl 2

180°

C09-23C-828378-08-A



AlCl
3

330 s p  2AlCl 3

120°

C09-23C-828378-B



CH
4

440 s p  3CH 4

109.5°

C09-23C-828378-08-B



PH
3

431 s p  3PH 3

C09-23C-828378-08-C

107.3°


H
2
O422 s p  3H2O

C09-23C-828378-08-D

104.5°


NbBr
5

550s p  3 d

C09-23C-828378-08-E

NbBr 5

120°

90°



SF
6

660 s p  3  d  2
SF6

C09-23C-828378-08-F

90°

90°



BeCl عىل زوجـني فقط  
2
حيتـوي جـزيء 

 Be ذرة  مـع  املرتبطـة  اإللكرتونـات  مـن 
الرابطـة  املركزيـة. لـذا تكـون إلكرتونـات 
عىل أبعد مسـافة ممكنة بينهـا، وزاوية الرابطة 

°180 وشكل اجلزيء خطيًّا

تكـون أزواج اإللكرتونـات الثالثـة املكونـة 
AlCl عىل أكرب مسـافة 

3
للروابـط يف املركب 

بينهـا عندمـا تكـون عىل شـكل مثلث مسـتوٍ 
والزوايا بني الروابط 120°.

عندمـا حتتوي الذرة املركزية يف جزيء عىل أربعة 
 CH

4
أزواج من إلكرتونات الرتابط كام يف امليثان 

يكون الشكل رباعي األوجه منتظامً والزوايا بني 
الروابط 109.5° .

PH ثالث روابط تسـامهية أحادية 
3
جلزيء 

وزوج غري مرتبط. يأخـذ الزوج غري املرتبط 
ا أكرب مـن الرابطـة التسـامهية. وتوجد  حيـزً
قـوة تنافـر أقو بني هـذا الـزوج واألزواج 
املرتابطـة مقارنة بـاألزواج املرتابطـة بعضها 
ببعـض. لـذا يكـون الشـكل الناتـج مثلثـي 

هرمي والزوايا بني الروابط 107.3°.

للـامء رابطتـان تسـامهيتان وزوجـان غـري 
مرتبطـني، ويصنـع التنافر بـني األزواج غري 
املرتبطـة زاويـة مقدارهـا   °104.مما جيعل 

شكل جزئ املاء منحنيًا.

مـن  أزواج  مخسـة   NbBr
5

جلــزيء 
ل الشـكل  اإللكرتونات املرتابطـة، لـذا يقـلّ
الثنـائــي اهلرم الثالثي من التنافر بني أزواج 

اإللكرتونات املشرتكة.

إلكرتونـات  أزواج   SF
6

جلـزيء  ليـس 
غـري مرتبطة مع الـذرة املركزيـة، ومع ذلك 
فلـه سـتة أزواج مرتبطـة مرتبة حـول الذرة 

ن شكالً ثامين األوجه. املركزية لتكوّ

متثل الكـرات الـذرات، ومتثل العيص 
الروابـط، وأما الفلقـات فتمثل أزواج 

اإللكرتونات غري املرتبطة.

140140140
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ثالثي هـيدريد الفوسـفور غـاز عـديم اللـون ينتج عن تعفن املواد العضـوية، ومنها السـمك. ما شـكل 
د مقدار زاوية الرابطة واملجاالت املهجنة فيه.  جزيء ثالثي هيدريد الفوسفور؟ حدّ

1 تحليل المسألة

نعلم من املعطيات أن اجلزيء ثالثي هيدريد الفوسفور، وله 3 ذرات هيدروجني جانبية متصلة بذرة فوسفور مركزية.
2 حساب المطلوب

   = 8 إلكرتونات تكافؤ.
1 atom H  ___________  3 ×   1 إلكرتون تكافؤ atom H +   

1 atom P  ____________  1 ×   5 إلكرتونات تكافؤ atom P

8 الكرتونات _________ 2 إلكرتون/زوج   = 4 أزواج   






C0919C82837808

→ H H

H


H —P —H

H



P

sp3107O
3 تقويم ا�جابة

كل أزواج اإللكرتونات مستخدمة، وكل ذرة هلا التوزيع اإللكرتوين املستقر.


ما شكل اجلزيء، ومقدار زاوية الرابطة، واملجاالت املهجنة يف كل مما يأيت:
56 .BF

3
57 .OCl

2
58 .BeF

2
59 .CF

4

NH وقيمة زاوية الرابطة ونوع التهجني ؟. 60
4

حتدّ ما شكل أيون +

التقويم 4-4
الخالصة

ينـص نمـوذج VSEPR عىل   
اإللكـتــرونــات  أزواج  أن 
بعـض،  مـع  بعضهـا  يتنافـر 
وحتدد شـكل اجلزيء وزوايا 

الرتابط فيه. 
يفـرسّ الـتـهـجــني أشـكال   
اجلزيئات املعروفة من خالل 

جماالت التهجني املتكافئة.

الفكرة      الرئيسة خلص فكرة نموذج VSEPR للرتابط. . 61

ف زاوية الرابطة.. 62 عرّ
ارشح كيـف يؤثـر وجـود زوج إلكرتونـات غري مرتابطـة يف املسـافات بني جماالت . 63

الروابط املشرتكة؟
ا وآخر حيتـوي زوج . 64 قـارن بـني حجم املجـال الذي حيتـوي زوج إلكـرتون مشـرتكً

إلكرتونات غري مرتبط.
د نوع املجاالت املهجنة وزوايا الروابط يف جزيء له شكل رباعي األوجه منتظم.. 65 حدّ
PF. وارشح الفرق بني شكليهام.. 66

5
PF و 

3
قارن بني شكل اجلزيء واملجاالت املهجنة لكل من 

ـم كالًّ ممـا يأيت يف جـدول: تركيب لويس، شـكل اجلزيء وزاويـة ربط املجاالت . 67 نظِّ
.CS

CH ، و2
2
O  و ، H

2
Seو ، CCl

2
F

NCl، و 2
3
املهجنة لكل من: 
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ا�هداف

 كيف تسـتخدم الكهرسالبية   
لتحديد نوع الرابطة.

التسـامهية  الروابـط  بـني    
القطبيـة وغري القطبيـة، واجلزيئات 

القطبية وغري القطبية.
ذات  املركـبـات  خـواص     

الروابط التسامهية.
مراجعة المفردات

النسـبية  املـقــدرة   
للذرة عىل جـذب إلكرتونات الرابطة 

الكيميائية. 

المفردات الجديدة
الرابطة التسامهية غري القطبية

الرابطة التسامهية القطبية

4-5
الكهرسالبية والقطبية

Electronegativity and Polarity
  الرئيسةالفكرة


 ختتلف قدرة الناس عىل سـحب األشـياء حسب قوة أذرعهم. وكذلك 

ختتلف قدرة الذرات عىل جذب اإللكرتونات يف الروابط الكيميائية. 

الميل ا�لكـتروني، والكهـرسـالبيـة، وخـواص الـروابـط
Electron Affinity, Electronegativity, and Bond Characters
يعتمد نوع الرابطة الكيميائية التي تتكون يف أثناء التفاعل الكيميائي عىل قدرة جذب الذرات 
لإللكرتونات. وامليل اإللكرتوين هو مقياس لقـابليـة الذرة عىل استقبال اإللكرتون. وفيام 
عـدا الغــازات النبيلــة، يزداد املـيــل اإللكـرتوين كلـام زاد العـدد الذري عـرب الـدورة، 
ويقـل كلام زاد العدد الذري عرب املجموعة. تسـاعد قيم الكهرسـالبية املوجودة يف الشكل 
19-4، الكيميائيني عىل حساب امليل اإللكرتوين لبعض الذرات يف املركبات الكيميائية. 

تذكر أن الكهرسـالبية تشري إىل القدرة النسبية للذرة جلذب إلكرتونات الرابطة الكيميائية. 
والحظ أنه يتم تعيني قيم الكهرسالبية، يف حني يتم قياس قيم امليل اإللكرتوين.

 يوضح اجلدول الدوري يف الشـكل 19-4 مقادير الكهرسـالبية للعنارص. 
الحظ أن للفلور أكرب قيمة كهرسالبية 98. 3 يف حني أن للفرانسيوم أقل قيمة 7. 0. وألن 
الغـازات النبيلـة ال تتفاعـل يف الغالب، وال تكـون املركبات، لذا ال يتضمـن اجلدول قيم 
الكهرسالبية للهيليوم والنيون واألرجون. ومع ذلك تتحد الغازات النبيلة الكبرية -ومنها 

الزينون- مع الذرات التي هلا قيم كهرسالبية عالية مثل الفلور.
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 ال يمكن أن تكون الرابطة الكيميائية بني ذرات العنارص املختلفة رابطة أيونية أو 
تسامهية بالكامل. يعتمد نوع الرابطة عىل مقدار قوة جذب الذرات إللكرتونات الرابطة. 

ويبـني اجلدول 7-4 إمكانية توقع نوع الرابطة باسـتعامل فرق الكهرسـالبية بني العنارص املكونة 
ا، وهذا يعني  للرابطـة. ويكون فرق الكهرسـالبية إللكرتونات الرابطة بني ذرتني متامثلتـني صفرً
أن اإللكرتونات موزعة بالتسـاوي بني الذرتني. وتعد هذه الرابطة تسـامهية غري قطبية أو تسامهية 

نقية. 
ويف املقابـل، وألن العنارص املختلفة هلا مقادير كهرسـالبية خمتلفة لـذا ال يتوزع زوج إلكرتونات 
الرابطة التسـامهية بني ذرات العنارص املختلفة بالتسـاوي. وينتج عن عدم التسـاوي يف التوزيع 
رابطة تسـامهية قطبية. وعندما يكون هناك فرق كبري يف الكهرسـالبية بني الذرات املرتابطة ينتقل 

ن رابطة أيونية.  اإللكرتون من ذرة إىل أخر، مما يؤدي إىل تكوُّ
أحيانًا تكون الرابطة غري واضحة ما إذا كانت أيونية أو تسامهية. فإذا كان الفرق يف الكهرسالبية 

7. 1 فإن ذلك يعني أن الرابطة بنسبة %50 أيونية، وبنسبة %50 تسامهية. 

وعـادةً تتكـون الرابطة األيونيـة عـندمـا يكـون فـرق الكهرسـالبية أكرب مـن 7. 1. ومـع ذلك، 
ا.  ال يتفـق هذا احلد الفاصل يف بعض األحيان مع التجـارب العملية التي يرتبط فيها الفلزان معً
ويلخـص الشـكل 20-4 مد الرتابط الكيميائي بني ذرتني. ما نسـبة أيونيـة الرابطة التي تنتج 

عن احتاد ذرتني فرق الكهرسالبية بينهام 00. 2؟ وأين سيكون مكان LiBr عىل الرسم البياين؟
ما نسبة الصفة األيونية يف رابطة تسامهية نقية؟ 

47


أيونية غالبًا7. 1<

تسامهية قطبية7. 1 – 4. 0

تسامهية غالبًا4․0 >

تسامهية غري قطبية0 
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Polar Covalent Bonds الروابط التساهمية القطبية
تتكون الروابط التسـامهية القطبيـة نتيجة عدم جذب الذرات إللكرتونات الرابطة املشـرتكة 
بالقوة نفسـها. وتُشـبه الرابطة التسـامهية القطبية رياضة شـد احلبل بني فريقني غري متساويي 
القـو، فعـىل الرغم من إمسـاك كلٍّ منهـام باحلبـل إال أن الفريق األقو يسـحب احلبل إىل 
 جهته. وعندما تتكون الرابطة القطبية تُسـحب أزواج اإللكرتونات املشـرتكة يف اجتاه إحد
ا أطول حول هذه الذرة، وينتج عن ذلك شـحنة جزئية  الـذرات، لذا متيض اإللكرتونات وقتً

عند هنايتي الرابطة. 
ويستخدم احلرف اإلغريقي δ ليمثل الشحنة اجلزئية يف الرابطة التسامهية القطبية. ومتثل 
-δ شـحنة جزئيـة سـالبة، يف حـني متثل +δ شـحنة جزئيـة موجبة. وتضـاف -δ و +δ إىل 

الشكل اجلزيئي لتوضيح قطبية الرابطة التسامهية، كام يف الشكل 4-21. 
تكون الذرة ذات الكهرسـالبية األكرب عند طرف الشحنة اجلزئية السالبة. أما الذرة ذات 
الكهرسـالبية األقل فتكون عند طرف الشـحنة اجلزئية املوجبة. وتعرف الرابطة القطبية 

الناجتة بثنائية القطب.
ـون اجلزيئـات ذات الروابط التسـامهية قطبية أو غـري قطبية،   تكُ
ويعتمـد نـوع الرابطة عىل مـكان وطبيعة الروابط التسـامهية يف اجلـزيء. ومن اخلواص 
املميـزة للجزيئـات غـري القطبية أهنا ال تنجـذب للمجـال الكهربائـي، إال أن اجلزيئات 
القطبيـة تنجـذب للمجـال الكهربائي؛ ويعود السـبب يف ذلـك إىل أن اجلزيئات القطبية 
ثنائيـة األقطاب، هلا شـحنات جزئية عنـد أطرافها، لـذا تكون الكثافـة اإللكرتونية غري 
متسـاوية عنـد الطرفـني. وينتج عـن ذلك تأثـر اجلزيئـات القطبيـة باملجـال الكهربائي 

واالنتظام داخله.
 يمكنك معرفة سـبب كون بعض اجلزيئـات قطبية وبعضها 
CCl؛ 

4
H وجـزيء رباعي كلوريـد الكربون 

2
O اآلخـر غري قطبـي بمقارنة جزيء املـاء

ا ملعلومات الشـكل 19-4. فإن الفرق  حيث لكال اجلزيئني روابط تسـامهية قطبية. وتبعً
يف الكهرسالبية بني ذريت اهليدروجني واألكسجني يساوي 24. 1، والفرق يف الكهرسالبية 
بني ذريت الكلور والكربون يساوي 61. 0. وعىل الرغم من وجود اختالف يف الكهرسالبية 

إال أن رابطة H – O وروابط C – Cl مجيعها روابط تسامهية قطبية.
δ+ δ-δ+ δ-

C-ClH-O

ا عىل الصيغ اجلزيئية نجد أن لكال اجلزيئني أكثر من رابطة تسـامهية قطبية، ولكن  واعتامدً
جزيء املاء فقط قطبي.

ملاذا ينحني جمر املاء البطيء مـن الصنبور عندما يقرتب منه 
بالون مشحون بالكهرباء الساكنة؟ 

تتكون الروابط التسـامهية القطبيـة نتيجة عدم جذب الذرات إللكرتونات الرابطة املشـرتكة تتكون الروابط التسـامهية القطبيـة نتيجة عدم جذب الذرات إللكرتونات الرابطة املشـرتكة 
بالقوة نفسـها. وتُشـبه الرابطة التسـامهية القطبية رياضة شـد احلبل بني فريقني غري متساويي 
تتكون الروابط التسـامهية القطبيـة نتيجة عدم جذب الذرات إللكرتونات الرابطة املشـرتكة 
بالقوة نفسـها. وتُشـبه الرابطة التسـامهية القطبية رياضة شـد احلبل بني فريقني غري متساويي بالقوة نفسـها. وتُشـبه الرابطة التسـامهية القطبية رياضة شـد احلبل بني فريقني غري متساويي 
القـو، فعـىل الرغم من إمسـاك كلٍّ منهـام باحلبـل إال أن الفريق األقو يسـحب احلبل إىل 
بالقوة نفسـها. وتُشـبه الرابطة التسـامهية القطبية رياضة شـد احلبل بني فريقني غري متساويي 
القـو، فعـىل الرغم من إمسـاك كلٍّ منهـام باحلبـل إال أن الفريق األقو يسـحب احلبل إىل 
بالقوة نفسـها. وتُشـبه الرابطة التسـامهية القطبية رياضة شـد احلبل بني فريقني غري متساويي 
القـو، فعـىل الرغم من إمسـاك كلٍّ منهـام باحلبـل إال أن الفريق األقو يسـحب احلبل إىل 
بالقوة نفسـها. وتُشـبه الرابطة التسـامهية القطبية رياضة شـد احلبل بني فريقني غري متساويي 
القـو، فعـىل الرغم من إمسـاك كلٍّ منهـام باحلبـل إال أن الفريق األقو يسـحب احلبل إىل القـو، فعـىل الرغم من إمسـاك كلٍّ منهـام باحلبـل إال أن الفريق األقو يسـحب احلبل إىل 
 جهته. وعندما تتكون الرابطة القطبية تُسـحب أزواج اإللكرتونات املشـرتكة يف اجتاه إحد
القـو، فعـىل الرغم من إمسـاك كلٍّ منهـام باحلبـل إال أن الفريق األقو يسـحب احلبل إىل 
 جهته. وعندما تتكون الرابطة القطبية تُسـحب أزواج اإللكرتونات املشـرتكة يف اجتاه إحد
ا أطول حول هذه الذرة، وينتج عن ذلك شـحنة جزئية  ا أطول حول هذه الذرة، وينتج عن ذلك شـحنة جزئية الـذرات، لذا متيض اإللكرتونات وقتً الـذرات، لذا متيض اإللكرتونات وقتً

 ليمثل الشحنة اجلزئية يف الرابطة التسامهية القطبية. ومتثل 
 إىل  إىل 

تكون الذرة ذات الكهرسـالبية األكرب عند طرف الشحنة اجلزئية السالبة. أما الذرة ذات 
الكهرسـالبية األقل فتكون عند طرف الشـحنة اجلزئية املوجبة. وتعرف الرابطة القطبية الكهرسـالبية األقل فتكون عند طرف الشـحنة اجلزئية املوجبة. وتعرف الرابطة القطبية 

ـون اجلزيئـات ذات الروابط التسـامهية قطبية أو غـري قطبية،   تكُ
ويعتمـد نـوع الرابطة عىل مـكان وطبيعة الروابط التسـامهية يف اجلـزيء. ومن اخلواص 
املميـزة للجزيئـات غـري القطبية أهنا ال تنجـذب للمجـال الكهربائـي، إال أن اجلزيئات 
القطبيـة تنجـذب للمجـال الكهربائي؛ ويعود السـبب يف ذلـك إىل أن اجلزيئات القطبية القطبيـة تنجـذب للمجـال الكهربائي؛ ويعود السـبب يف ذلـك إىل أن اجلزيئات القطبية 
ثنائيـة األقطاب، هلا شـحنات جزئية عنـد أطرافها، لـذا تكون الكثافـة اإللكرتونية غري ثنائيـة األقطاب، هلا شـحنات جزئية عنـد أطرافها، لـذا تكون الكثافـة اإللكرتونية غري 
متسـاوية عنـد الطرفـني. وينتج عـن ذلك تأثـر اجلزيئـات القطبيـة باملجـال الكهربائي 

 يمكنك معرفة سـبب كون بعض اجلزيئـات قطبية وبعضها 
؛ ؛ 
. فإن الفرق . فإن الفرق 
، والفرق يف الكهرسالبية ، والفرق يف الكهرسالبية 
. وعىل الرغم من وجود اختالف يف الكهرسالبية 

ا عىل الصيغ اجلزيئية نجد أن لكال اجلزيئني أكثر من رابطة تسـامهية قطبية، ولكن  واعتامدً

ملاذا ينحني جمر املاء البطيء مـن الصنبور عندما يقرتب منه 
بالون مشحون بالكهرباء الساكنة؟ 

مهن في الكيمياء
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H، كام هو حمدد من خالل نموذج VSEPR منحنيًا بسبب وجود زوجني 
2
O يكون شكل جزيء

من اإللكرتونات غري املرتبطة عىل ذرة األكسـجني املركزية كام يبني الشـكل 22a-4. وجلزيء 
املـاء طرفان دائامن، أحدمها موجب، واآلخر سـالب؛ ألن روابطه القطبيـة غري متامثلة، لذا فهو 
 ،4-22b فهو رباعي األوجه، أي متامثل، كام يظهر يف الشـكل CCl

4
مركب قطبي. أما جزيء 

لذا يكون مقدار الشـحنة من أي مسـافة عن املركز مساويًا ملقدار الشحنة عند املسافة نفسها من 
اجلهـة املقابلة. ويكون مركز الشـحنة السـالبة عـىل كل ذرة كلور، يف حني يكون مركز الشـحنة 
CCl غري قطبي. 

4
املوجبة عىل ذرة الكربون. وألن الشـحنات اجلزئية متساوية لذا يكون جزيء 

وعـادة ما تكون اجلزيئـات املتامثلة غري قطبية. أما اجلزيئات غري املتامثلـة فتكون قطبية إذا كانت 
الروابـط قطبيـة. هل جزيء األمونيـا يف الشـكل 22c-4 قطبي؟ هلذا اجلـزيء ذرة نيرتوجني 
مركزية وثالث ذرات هيدروجني جانبية، وله شـكل مثلثي هرمي بسـبب أزواج اإللكرتونات 
غـري املرتبطـة التي توجد عىل ذرة النيرتوجني. وباسـتخدام الشـكل 19-4 نجـد أن الفرق يف 
الكهرسـالبية بـني اهليدروجـني والنيرتوجني يسـاوي 84. 0، مما جيعل روابط N – H تسـامهية 

ا. ؛ ألن اجلزيء غري متامثل، لذا يكون اجلزيء قطبيًّ قطبية. إن توزيع الشحنة غري متساوٍ
 تبني هذه اخلاصية الفيزيائية قدرة مادة ما عىل الذوبان يف 
مادة أخر. وحيدد نوع الرابطة وشكل اجلزيء مد قابليته للذوبان. وعادة ما تكون اجلزيئات 
القطبيـة واملركبـات األيونية قابلة للذوبـان يف املواد القطبية، أما اجلزيئات غـري القطبية فتذوب 

فقط يف مواد غري قطبية، كام يف الشكل 4-23.

 4-23 
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H δ⁺

H2O

املنحنـي  الشـكل  جيعـل 
جزيء املاء قطبيًّا.

a
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Cl

Cl

δ⁻

δ⁻

δ⁻

δ⁻

Cl

Cl
C δ⁺

CCl4

 CCl
4
ينتـج عـن متاثل جـزيء 

تسـاوٍ يف توزيـع الشـحنة، لـذا 
يكون اجلزيء غري قطبي.

b
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H H

N

H
NH3

δ⁻

δ⁺

δ⁺

δ⁺

ينتـج عـن شـكل جـزيء األمونيـا 
غري املتامثل عدم التسـاوي يف توزيع 

الشحنة لذا يكون اجلزيء قطبيًّا.

c   4-22 
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خواص المركبات التساهمية
Properties of Covalent Compounds

ملـح الطعـام مـادة أيونية صلبة، والسـكر مـادة تسـامهية صلبة، هلـام املظهر نفسـه، ولكنهام 
خيتلفان يف خواصهام عند التسخني. فامللح ال ينصهر، أما السكر فينصهر عند درجات حرارة 

منخفضة. هل يؤثر نوع روابط املركب يف خواصه؟
تعود االختالفات يف اخلواص نتيجة االختالف يف قو اجلذب. ففي 
املركبـات التسـامهية تكون الروابط التسـامهية بني الذرات يف اجلزيئـات قوية، يف حني تكون 
ا . وتعرف قـو التجاذب الضعيفة هذه بالقو بني  قو اجلذب بني اجلزيئات ضعيفة نسـبيًّ
اجلزيئية أو قو فاندرفال Van der Waals. وختتلف هذه القو يف قوهتا، ولكنها أضعف 

من قو الربط التي تربط بني الذرات يف اجلزيء أو بني األيونات يف املركب األيوين. 
هناك عدة أنواع من القو بني اجلزيئية، ومنها القو الضعيفة بني اجلزيئات غري القطبية التي 
تُسـمى قو التشـتت، وكذلك القو بني األطراف املشـحونة بشـحنات خمتلفة يف اجلزيئات 
القطبيـة والتي تسـمى قو ثنائيـة القطب. وكلام زادت قطبية اجلـزيء زادت هذه القو. أما 
القوة الثالثة فهي الرابطة اهليدروجينية، وهي أقواها. وتتكون بني ذرة هيدروجني تقع يف هناية 

أحد األقطاب وذرة  نيرتوجني أو أكسجني أو فلور عىل القطب اآلخر.

ملـح الطعـام مـادة أيونية صلبة، والسـكر مـادة تسـامهية صلبة، هلـام املظهر نفسـه، ولكنهام 
خيتلفان يف خواصهام عند التسخني. فامللح ال ينصهر، أما السكر فينصهر عند درجات حرارة 

تعود االختالفات يف اخلواص نتيجة االختالف يف قو اجلذب. ففي تعود االختالفات يف اخلواص نتيجة االختالف يف قو اجلذب. ففي 
املركبـات التسـامهية تكون الروابط التسـامهية بني الذرات يف اجلزيئـات قوية، يف حني تكون املركبـات التسـامهية تكون الروابط التسـامهية بني الذرات يف اجلزيئـات قوية، يف حني تكون 
ا . وتعرف قـو التجاذب الضعيفة هذه بالقو بني  ا . وتعرف قـو التجاذب الضعيفة هذه بالقو بني قو اجلذب بني اجلزيئات ضعيفة نسـبيًّ قو اجلذب بني اجلزيئات ضعيفة نسـبيًّ
. وختتلف هذه القو يف قوهتا، ولكنها أضعف 

هناك عدة أنواع من القو بني اجلزيئية، ومنها القو الضعيفة بني اجلزيئات غري القطبية التي 
تُسـمى قو التشـتت، وكذلك القو بني األطراف املشـحونة بشـحنات خمتلفة يف اجلزيئات 
القطبيـة والتي تسـمى قو ثنائيـة القطب. وكلام زادت قطبية اجلـزيء زادت هذه القو. أما 
القوة الثالثة فهي الرابطة اهليدروجينية، وهي أقواها. وتتكون بني ذرة هيدروجني تقع يف هناية 

أحد األقطاب وذرة  نيرتوجني أو أكسجني أو فلور عىل القطب اآلخر.أحد األقطاب وذرة  نيرتوجني أو أكسجني أو فلور عىل القطب اآلخر.

مختبر حل المشكالت
تفسير النتائج

كيـف تؤثـر قطبيـة الطـور املتحـرك يف نتائج حتليـل بيانات 
الكروماتوجرام؟

كروماتوجرافيا السائل العالية الكفاءة HPLC تقنية تستخدم 
لفصـل ونقل مكونات خملوط ما؛ حيـث يذاب املخلوط يف 
مذيـب ما (الطور املتحرك)، ويمرر عـرب أنبوب مبطن بامدة 
صلبـة (الطور الثابـت) التي ينجذب إليهـا بعض مكونات 
املخلوط أكثر من املكونـات األخر، وبذلك متر املكونات 
األخـر التـي مل تنجذب يف األنبوب وتظـل ذائبة يف الطور 
. ويقيس جمسٌّ ذلك، بحيث خترج النتائج  املتحرك، لتخرج أوالً
عىل شـكل خمطط (كروماتوجـرام)، فتشـري ارتفاعات قمم 

املخطط إىل كميات مكونات املخلوط املراد حتليله وفصله.
يسـتخدم العلـامء خملـوط امليثانول مـع املاء بوصفـه مذيب 

فصل ملخلوط الفينول - محض البنزويك.


 اختـالف أزمنـة البقـاء يف املحلـول املبينـة عـىل . 1
الكروماتوجرام.
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ا عىل الرسم البياين، ما املادة التي كميتها . 2  اعتامدً
كبرية: الفينول أم محض البنزويك؟ فرسّ إجابتك.

 أي املواد يف املخلوط هلا جزيئات ذات قطبية . 3
أعىل؟

 تركيب مذيـب الطـور املتحرك األكثـر كفاءة . 4
لفصل الفينول عن محض البنزويك؟ فرسّ إجابتك.
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 تُعز خواص املركبات اجلزيئية التسـامهية إىل القو بني اجلزيئية التي 
ا. وألن هذه القو ضعيفة لذا تكون درجات انصهار هذه املواد وغلياهنا  تربط اجلزيئات معً
منخفضـة مقارنة باملواد األيونية. وهذا يفرس سـبب انصهار السـكر بالتسـخني املعتدل يف 
حني ال ينصهر امللح. كام تفرس القو بني اجلزيئية وجود الكثري من املواد اجلزيئية يف احلالة 
الغازية،  عند درجة حرارة الغرفة. ومن أمثلة الغازات التسـامهية األكسـجني وثاين أكسيد 
الكربـون وكربيتيـد اهليدروجـني. وألن صالبة املواد تعتمـد عىل القو بـني اجلزيئية، لذا 
يكون الكثري من املركبات التسـامهية لينًا يف حالة الصالبة. والربافني املسـتعمل يف الشـمع 
ومنتجات أخر مثال شـائع عىل املواد الصلبة التسـامهية اللينة. وترتتب اجلزيئية يف احلالة 
الصلبـة، لتكون شـبكة بلورية شـبيهة بالشـبكة األيونيـة الصلبة، إال أن قـو اجلذب بني 
جسـيامهتا أضعف. ويتأثر بناء الشـبكة بشـكل اجلزيء ونوع القو بـني اجلزيئية، ويمكن 

حتديد معظم املعلومات عن اجلزيئات من خالل دراسة املواد الصلبة اجلزيئية. 

المواد الصلبة التساهمية الشبكية
Covalent Network Solids

 هنـاك بعض املواد الصلبة تسـمى باملواد الصلبة التسـامهية الشـبكية؛ حيـث ترتبط  ذراهتا 
بشبكة من الروابط التسامهية، ومن األمثلة عىل هذه املواد األملاس والكوارتز.

تكون املواد الصلبة التسـامهية الشـبكية هشـة وغري موصلـة للحرارة والكهرباء وشـديدة 
الصالبة، مقارنة باملواد الصلبة اجلزيئية. 

ويرشح حتليل بناء األملاس بعض هذه اخلواص. ففي األملاس، ترتبط كل ذرة كربون بأربع 
ذرات كربـون أخـر. وهذا الرتتيـب الرباعي األوجه املنتظم يف الشـكل 24-4 يشـكل 

ا. ا بلوريًّا شديد الرتابط له درجة انصهار عالية جدًّ ا.نظامً ا بلوريًّا شديد الرتابط له درجة انصهار عالية جدًّ نظامً

 تُعز خواص املركبات اجلزيئية التسـامهية إىل القو بني اجلزيئية التي 

C09-12C-828378-08

التقويم 4-5
الخالصة

حيـدد فـرق الكهرسـالبية خواص   
الرابطة بني الذرات.

تتكـون الروابط القطبيـة عندما ال   
تكون اإللكرتونات املرتبطة منجذبة 

بالتساوي إىل ذريت الرابطة. 
حيدد الرتتيب البنائي للروابط القطبية   

يف اجلزيء قطبية اجلزيء كله.
ـا  جتـذب اجلزيئـات بعضهـا بعضً  
الشـبكة  أمـا يف   . بقـو ضعيفـة 
التسـامهية الصلبـة فرتتبط كل ذرة 
بوسـاطة  كثـرية   أخـر بـذرات 

روابط تسامهية.

الفكرة      الرئيسة خلص كيف يؤثر الفرق يف الكهرسالبية يف خواص الرابطة؟. 68

صف الرابطة التسامهية القطبية.. 69
صف اجلزيء القطبي. . 70
عدد ثالثًا من خواص املركبات التسامهية يف احلالة الصلبة.. 71
ا الفرق يف الكهرسالبية.. 72 صنّف أنواع الروابط مستخدمً
م اخلواص العامة الرئيسة للمواد الصلبة التسامهية الشبكية.. 73 عمّ
توقع نوع الرابطة التي ستتكون بني أزواج الذرات اآلتية:. 74

.aH و S.bH و C.cS و Na

75 . SCl
2
CS ، و 

2
CF ، و 

4
تعرف أي مما يأيت يُعد جزيئًا قطبيًّا؟ وأهيا يُعد غري قطبي: 

76 .. ا أو غري قطبيًّ حدد ما إذا كان املركب املكون من اهليدروجني والكربيت قطبيًّ
د ما إذا كان . 77 SF. وحلّل كل شكل، وحدّ

6
SF و 

4
ارسم تركيب لويس لكل من 

. ا أو غري قطبيًّ اجلزيء قطبيًّ

 4-24
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ا�قدام الالصقة: كيف تلتصق السحلية؟
إن التصـاق السـحلية عىل احلائط أو السـقف ليس 
باألمر الصعـب، ويكمن رس قوة االلتصاق الباهرة 
يف أصابعهـا. فقد وجد الباحثـون أن قوة االلتصاق 

تعتمد عىل قو متاسك الذرات.

1

2


اخـرتاع يقـوم العلـامء بتطويـر تطبيقـات ملـواد الصقـة تسـتند إىل 
معلوماهتـم عـن قـو التالصـق التـي تسـتعملها السـحايل. ومن 
التطبيقـات املحتملـة تصميـم روبوت قـادر عىل تسـلق اجلدران، 
وأرشطة الصقة تعمل حتت املاء. هل تتوقع أن تكون اسـتخدامات 

املواد الالصقة اجلديدة كتلك التي لد السحلية ؟
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 تتكـون الروابـط التسـامهية عندمـا تتشـارك الـذرات 
د موضع الذرات املرتبطة شكل اجلزيء  دِّ بإلكرتونات التكافؤ. وحيُ
حسب نموذج تنافر أزواج إلكرتونات التكافؤ VSEPR. كام تعتمد 
طريقة حتديد شكل اجلزيء وتصوره عىل نموذج لويس للجزيئات.
 كيف يؤثر نموذج  لويس وأماكن إلكرتونات التكافؤ يف 

شكل املركب التسامهي؟ 


جمموعة نامذج اجلزيئات (الكرات والوصالت).

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P




اقرأ تعليامت السالمة يف املخترب.. 1
ن جدوالً لتدوين البيانات.. 2 كوّ
لتمثيـل ذرات: . 3 املسـتخدمة  الكـرات  ن لـون  الحـظ ودوِّ

 ،C الكربون ،P الفوسفور،O األكسـجني ،H اهليدروجني
. N النيرتوجني ،S الكربيت ،F الفلور

4 ..H
2
 ، O

2
 ، N

2
ارسم تراكيب لويس جلزيئات 

احصل عىل ذرتني (كرتني) من اهليدروجني وثبتهام بوساطة . 5
H. الحظ أن النموذج 

2
وصلة للحصول عىل نموذج جزيء 

يمثّل جزيء هيدروجني ثنائيَّ الذرة ذا رابطة أحادية.
O. والحـظ أن . 6

2
اسـتعمل وصلتـني لربـط ذريت جـزيء 

النموذج يمثل جزيء أكسجني ثنائي الذرات برابطة ثنائية.
ـا. الحظ أن . 7 N معً

2
اسـتعمل ثـالث وصـالت لربـط ذريت 

النمـوذج يمثل جـزيء النيرتوجني الثنائي الـذرات برابطة 
ثالثية.  

الحظ أن اجلزيئـات الثنائية الذرات، كالتي صنعت يف هذا . 8
النشـاط، تكون دائامً خطية. تتكـون اجلزيئات الثنائية الذرة 

من ذرتني فقط، ويمكن وصلهام بخط مستقيم. 
ـا مماثالً له . 9 ارسـم تركيـب لويس جلزيء املـاء، وابنِ نموذجً

باستعامل الوصالت والكرات.
H مسـتعينًا باملعلومات الواردة يف . 10

2
O صنف شـكل جزيء

اجلدول 4-6.

ر اخلطوات 9 - 10 مع اجلزئيات:  . 11 كرّ
.PH

CF، و 3
CO، و 4

SO، و 2
CO، وHCN، و 3


التفكـري الناقد بنـاءً عىل النـامذج اجلزيئية التي شـاهدهتا يف . 1

املخترب وبنيتها، رتب الروابط األحادية، والثنائية والثالثية، 
حسب ليونتها وقوهتا. 

شاهد واسـتنتج ارشح سـبب االختالف بني شكل جزيء . 2
.CO

2
H وشكل جزيء ثاين أكسيد الكربون 

2
O املاء

ـل واسـتنتج أحـد اجلزيئات يف هذا النشـاط له أشـكال . 3 حلّ
من الرنـني. حدد أي هذه اجلزيئات له ثالثة أشـكال رنني، 

وارسمها، ثم ارشح ملاذا حيدث هذا الرنني؟ 
ف السـبب والنتيجة اسـتخدم الفـرق يف الكهرسـالبية . 4 تعـرّ

لتحديد قطبيـة اجلزيئات املسـتخدمة يف اخلطوات 9 - 11، 
ا عىل قيم قطبية الروابط، ونامذج اجلزيئات التي نفذت  اعتامدً

يف املخترب، حدد قطبية كل جزئ.  الحظ أن اجلزيئـات الثنائية الذرات، كالتي صنعت يف هذا 
النشـاط، تكون دائامً خطية. تتكـون اجلزيئات الثنائية الذرة 
الحظ أن اجلزيئـات الثنائية الذرات، كالتي صنعت يف هذا 
النشـاط، تكون دائامً خطية. تتكـون اجلزيئات الثنائية الذرة 
الحظ أن اجلزيئـات الثنائية الذرات، كالتي صنعت يف هذا 

ـا مماثالً له  ارسـم تركيـب لويس جلزيء املـاء، وابنِ نموذجً

 مسـتعينًا باملعلومات الواردة يف 

يف املخترب، حدد قطبية كل جزئ. 

استقصاء
اسـتعمل الكرات والوصالت لبناء شـكيل الرنني جلـزيء األوزون 
O، ثـم اسـتعن بأشـكال لويـس لـرشح كيـف يمكـن أن يتحـول 

3

اجلزيء من شـكل إىل آخر (الرنني) بـأن حيل زوج من اإللكرتونات 
غري املرتبطة حمل رابطة تسامهية.
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بـعــض  تـسـتـقـر ذرات  الفكرة      الرئيسة 

العنارص عندما تتشارك يف اإللكرتونات 
ن رابطة تسامهية. وتكوّ


الرابطة التسامهية • 
اجلزيء • 
تركيب لويس• 
 • σ رابطة سيجام
 •π رابطة باي
تفاعل ماص للطاقة• 
تفاعل طارد للطاقة • 


تتكون الروابط التسامهية عندما تتشارك الذرات بزوج أو أكثر من اإللكرتونات. • 
ينتج عن املشـاركة يف زوج واحد أو زوجني أو ثالثة أزواج من اإللكرتونات رابطة • 

تسامهية أحادية وثنائية وثالثية عىل الرتتيب. 
ن روابط سـيجام نتيجة التداخل املبـارش للمجاالت. أما روابـط باي  فتتكون •  تتكـوّ

نتيجـة تداخـل املجـاالت املتوازيـة (جنبًـا إىل جنـب). وتتكـون الرابطة التسـامهية 
األحادية من رابطة سـيجام، يف حني تتكون الرابطة املتعددة من روابط سـيجام وباي 

ا.  معً
يقاس طول الرابطة من النواة إىل النواة، ونحتاج إىل طاقة التفكيك لكرس الرابطة.• 

42

حمـددة  قواعـد  تسـتعمل  الفكرة      الرئيسة 

الثنائيـة  اجلزيئيـة  املركبـات  تسـمية  يف 
الذرات، واألمحاض الثنائية، واألمحاض 

األكسجينية.


احلمض األكسجيني 


حتتوي أسـامء الصيغ اجلزيئية للمركبات التسامهية عىل مقاطع تشري إىل عدد الذرات • 

املتوافرة يف الصيغة اجلزيئية. 
تكـون اجلزيئـات التي تنتج +H يف املحاليـل محضية. وحتتوي األمحـاض الثنائية عىل • 

اهليدروجـني وعنـرص آخـر. أما األمحـاض األكسـجينية فتحتوي عـىل اهليدروجني 
وأنيون أكسجيني.

43

الفكرة      الرئيسة تبني الصيـغ البنائية املواقع 

النسبية للذرات يف اجلزيء.


الصيغة البنائية 
الرنني

الروابط التسامهية التناسقية


يمكن استخدام أكثر من نموذج لتمثيل اجلزيئات.• 
حيدث الرنني عندما يكون للجزيء الواحد أكثر من تركيب من تراكيب لويس. • 
ال تتبع بعض اجلزيئات قاعدة الثامنية.• 

العامةالفكرة تتكون الروابط التسامهية عندما تتشارك الذرات يف اإللكرتونات.
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44

التنافـر  نمـوذج  يسـتعمل  الفكرة      الرئيسة 

 VSEPR بني أزواج إلكرتونات التكافؤ
لتحديد شكل اجلزيء.


 VSEPR  نموذج

التهجني


ينـص نمـوذج VSEPR عىل أن أزواج إلكرتونات التكافـؤ يتنافر بعضها مع بعض، • 

وهي حتدد شكل اجلزيء والزوايا بني روابطه.
يفـرسِّ التهجني األشـكال التي يمكـن مالحظتها يف اجلزيئـات نتيجة وجود جماالت • 

هتجني متامثلة.

45

الــرابطــة  الفكرة      الرئيسة يعـتـمـد نـوع 

الكيميائيـة عـىل مقـدار جـذب كل ذرة 
لإللكرتونات يف الرابطة.


الرابطة التسامهية غري القطبية

الرابطة التسامهية القطبية


حيدد فرق الكهرسالبية نوع الرابطة بني الذرات. • 
ا •  نة جزيئً كوِّ تتكـون الروابط القطبية نتيجة املشـاركة غري املتسـاوية باإللكرتونـات مُ

ثنائي القطب. 
حيدد ترتيب الروابط القطبية يف اجلزيء قطبية اجلزيء كله.• 
ا بوساطة قو اجلذب بني اجلزيئية الضعيفة. •  جتذب اجلزيئات بعضها بعضً
ترتبـط كل ذرة يف املواد الصلبة التسـامهية  الشـبكية مع ذرات أخـر كثرية بروابط • 

تسامهية.
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ما قاعدة الثامنية؟ وكيف يمكن استخدامها يف الروابط التسامهية؟. 78
صف تكوين الرابطة التسامهية.. 79
صف تكوين الرتابط يف اجلزيئات.. 80
 صـف قو التجـاذب والتنافـر الناجتة عن اقـرتاب ذرتني . 81

.إحدامها من األخر
كيف يمكنك توقع وجود روابط σ أو باي π يف اجلزيء؟. 82


ما عـدد إلكرتونات التكافؤ لكل من N ، وAs ، وBr ، وSe؟ . 83

توقع عدد الروابط التسامهية التي حيتاج إليها كل عنرص ليحقق 
قاعدة الثامنية.

حدد روابط σ و باي π يف كل من اجلزيئات اآلتية:. 84
.a

 C09-35C-828378-08

H — C — H

O

— —

   

.bH — C      C — H———

CO تكون فيها . 85
CH ، و 2

2
O و ، CO ،أي اجلزيئـات اآلتيـة

رابطة C-O أقرص، وأهيا تكون فيها أقو؟
الكربـون والنيرتوجـني يف . 86 بـني  الروابـط  رابطـة مـن  أي 

اجلزيئات اآلتية أقرص، وأهيا أقو؟

رتـب اجلزيئات اآلتية من حيث طول الرابطة بني الكربيت . 87
واألكسجني تصاعديًّا؟

.aSO
2.b SO  3   -2  .c SO  4   -2  

4-2


ارشح تسمية املركبات اجلزيئية؟. 88
ا؟. 89 متى يُسمى املركب اجلزيئي محضً
ارشح الفرق بني سدايس فلوريد الكربيت ورباعي فلوريد . 90

ثنائي الكربيت.

الساعات: تتكون بلورات الكوارتز التي تستخدم يف ساعات . 91
اليد من ثاين أكسيد السليكون. ارشح كيف يمكن استخدام 

االسم ملعرفة أو حتديد صيغة ثاين أكسيد السليكون؟
أكمل اجلدول 8-4 اآليت :. 92

48


HClO
2

H
3
PO

4

H
2
Se

HClO
3

سمِّ اجلزيئات اآلتية:. 93
.aNF

3.bSO
3.cNO.dSiF

4

سمِّ اجلزيئات اآلتية:. 94
.aSeO

2.bSeO
3.cN

2
F

4.dS
4
N

4

اكتب صيغ اجلزيئات اآلتية:. 95
.aثنائي فلوريد الكربيت.c رباعي فلوريد الكربون
.bرباعي كلوريد السليكون.dمحض الكربيتوز

اكتب الصيغ اجلزيئية للمركبات اآلتية:. 96
.aثنائي أكسيد السليكون
.bمحض الربوموز
.c ثالثي فلوريد الكلور
.dمحض الربوميك

4-3


ما الواجب معرفته لتتمكن من رسم تراكيب لويس جلزيء ما؟. 97
عامـل التنشـيط يـدرس علامء املـواد خـواص البوليمرات . 98

AsF. ارشح ملاذا خيالف املركب 
5
عندما يتم معاجلتهـا بامدة 

AsF قاعدة الثامنية؟
5

99 . BH
3
العامـل املختـزل يسـتخدم ثالثـي هيدريد البـورون 

 BH
3
عامـالً خمتـزالً يف الكيمياء العضوية. فرسّ ملـاذا يكون 

روابط تسامهية تناسقية مع جزيئات أخر؟  

 C09-36C-828378-08

H

C — N

—

H

—

H

 H — 

—

H

—C    N
-

≡
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ن عنـرصا األنتيمون والكلـور مركب . 100 ـوِّ كَ يمكـن أن يُ
ثالثي كلوريد األنتيمون ومخايس كلوريد األنتيمون، ارشح 

نا مركبات خمتلفة؟ كيف يمكن هلذين العنرصين أن يكوّ


101 ..  CO  3   -2   ارسم ثالثة أشكال رنني لأليون املتعدد الذرات
ارسـم تراكيب لويس للجزيئات اآلتية التي حيتوي كل . 102

منها عىل ذرة مركزية، وال تتبع قاعدة الثامنية:
.aPCl

5.bBF
3.cClF

5.dBeH
2

103 .. HCO
2

ارسم شكيل رنني األيون املتعدد الذرات -
ارسم تراكيب لويس لكل من املركبات واأليونات اآلتية:. 104

.aH
2
S.bBF-

4
.cSO

2.d SeCl
2

ا تزيـد عدد . 105 ن جزيئًـا مسـتقرًّ أي العنـارص اآلتيـة يكـوّ
إلكرتوناته اخلارجية عىل ثامنية إلكرتونات؟ ارشح إجابتك.

.aB.bC.cP

.dO.eSe

4-4


ما األساس الذي بني عليه نموذج VSEPR؟. 106
مـا أقـىص عدد للمجـاالت املهجنـة التي يمكـن لذرة . 107

هنا؟ الكربون أن تكوّ
ر زاوية . 108 ما الشـكل اجلزيئي  لكل جزيء ممـا يأيت ؟ وقدّ

الرابطة لكل جزيء، بافرتاض عدم وجود إلكرتونات غري 
مرتبطة.

.a

A

A B A——

—

A B A——

A B—.b

A

A B A——

—

A B A——

A B—

.c

A

A B A——

—

A B A——

A B—

.d

A

A B A

A

——

—
—

PCl بوصفـه مركب أصل . 109
5
ـب األصل يسـتخدم  املركّ

يف تكويـن مركبـات أخر كثـرية. ارشح نظرية الـتهجني، 
. PCl

5
د عدد جماالت التهجني املوجودة يف جزيء  وحدّ


أكمـل اجلـدول 9-4 مـن خـالل تعريـف الـتهجـني . 110

املتوقع للذرة املركزية. (يسـاعدك رسم تراكيب لويس عىل 
احلل).
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XeF
4

TeF
4

KrF
2

OF
2

توقع الشكل اجلزيئي لكل من املركبني اآلتيني:. 111
.aCOS.bCF

2
Cl

2

توقع الشـكل اجلزيئـي وزاوية الرابطة ونـوع التهجني . 112
لكل مما يأيت. (يساعدك رسم تراكيب لويس عىل احلل).

.aSCl
2.cHOF

.bNH
2
Cl.dBF

3

4-5


فرس نمط التغري يف الكهرسالبية يف اجلدول الدوري.. 113
وضح الفرق بني اجلزيئات القطبية وغري القطبية. . 114
قارن بني أماكن إلكرتونات الرتابط يف الرابطة التسامهية . 115

القطبية والرابطة التسامهية غري القطبية، وفرس إجابتك.
مـا الفرق بـني اجلـزيء التسـامهي الصلـب واجلزيء . 116

التسامهي الشبكي الصلب؟ هل هناك اختالف يف اخلواص  
الفيزيائية؟ فرسّ إجابتك. 


بَنيّ الرابطة األكثر قطبية يف كل زوج مما ييل بوضع دائرة . 117

حول هناية القطب السالب فيها :

.a.C-Oو S-C.c.P-H و P-Cl

.b.C-Fو C-N
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أرش إىل الذرة السالبة الشحنة يف كل رابطة مما يأيت:. 118
.aC-H.cC-S
.bC-N.dC-O

توقع أي الروابط اآلتية أكثر قطبية. 119
.aC-O.cC-Cl
.bSi-O.dC- Br

رتّب الروابط اآلتية تصاعديًّا حسب زيادة القطبية:. 120
.aC-H.bN-H.cSi- H
.dO- H.eCl- H

املـبــردات: تـعـــرف املبــردات املعــروفة بـاســم . 121
فريون -14 بتأثريها السلبي يف طبقة األوزون. وصيغة هذا 
CF جزيئًا غري قطبي مع أنه 

4
CF، فلامذا يُعـد 

4
املركـب هي 

حيتوي عىل روابط قطبية؟
بـني ما إذا كانـت اجلزئيات أو األيونـات اآلتية قطبية، . 122

وفرسّ إجابتك
.aH

3
O+.cH

2
S

.bPCl
5.dCF

4

استخدم تراكيب لويس لتتنبأ بالقطبية اجلزيئية لكل من . 123
ثنائي فلوريد الكربيت، ورباعي فلوريد الكربيت وسدايس 

فلوريد الكربيت.


اكتب صيغ اجلزيئات اآلتية:. 124

.aأول أكسيد الكلور.bمحض الزرنيخيك

.cمخايس كلوريد الفوسفور.dمحض كربيتيد اهليدروجني
سمِّ اجلزيئات اآلتية:. 125

.aPCl
3.cP

4
O

6

.bCl
2
O

7.dNO

ارسم تراكيب لويس للجزيئات واأليونات اآلتية:. 126
.a Se F  2.cPO

3
3-.eGeF

4

.b Cl O  2-.dPOCl
3

حدد أي اجلزيئات اآلتية قطبي، وفرس إجابتك.. 127
.aCH

3
Cl.bClF.cNCl

3

.dBF
3.eCS

2

رتّب الروابط اآلتية تصاعديًّا حسب القطبية:. 128

.aC-O.bSi-O.cGe-O

.dC-Cl.eC-Br

وقود الصواريخ اسـتخدم اهليدرازيـن وثالثي فلوريد . 129
ا للصواريـخ. ارسـم  ClF يف عـام 1950م وقـودً

3
الكلـور 

ClF، وبنيّ نوع التهجني فيه.
3
شكل لويس لـِ 

ـا عـدد اإللكرتونـات . 130 أكمـل اجلـدول 10-4 موضحً
املشرتكة يف الروابط التسامهية األحادية، والثنائية، والثالثية، 
د جمموعة الذرات التي تكون كالًّ  من الروابط اآلتية: وحدّ

410
 

التسامهية األحادية
التسامهية الثنائية

التسامهية  الثالثية


131 . ،VSEPR ـم خريطـة مفاهيـم تربـط بـني نمـوذج نظِّ

ونظرية التهجني، وأشكال اجلزيئات.
قارن بني املركبني التسـامهيني املعروفني باسـم أكسـيد . 132

الزرنيخيك III وثالثي أكسيد ثنائي الزرنيخيك. 
أكمل اجلدول 4-11.. 133

411

أيوين

جزيئي تسامهي
فلزي

تسامهي شبكي

طبِّـق اليوريـا مركـب يسـتخدم يف تصنيع البالسـتيك . 134
واألسـمدة. بـنيّ روابـط σ و π وأزواج اإللكرتونات غري 

املرتبطة يف هذا املركب املبني أدناه.

N
H

H

H

H
C

O

N

— —
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حلّل حدد قطبية كل جزيء يتصف باخلواص اآلتية:. 135
.a.صلب يف درجة حرارة الغرفة
.b.غاز يف درجة حرارة الغرفة
.c.ينجذب إىل التيار الكهربائي

136 .CH
3
CN طبق الصيغة البنائية ملركب أسيتونيرتيل

H

H
H C ———C N

ص هذه الصيغة، وحـدد عدد ذرات الكربون، ونوع  تفحّ
التهجني يف كل ذرة من ذرات الكربون، وفرسّ إجابتك.

 
ص طـاقات تفكك الروابط املبينة يف اجلدول 4-12.. 137 تفـحّ

412


kJmol

kJmol
C-C348O-H467
C=C614C-N305

C ≡ C 839O=O498

N-N163C-H416

N = N418C-O 358

N ≡ N945C= O 745

.a.HCOOH و C
2
H

2
ارسم تركيب لويس الصحيح لكل من 

.bما قيمة الطاقة التي نحتاج إليها لتفكيك هذه اجلزيئات؟


اكتب الصيغة اجلزيئية الصحيحة لكل مركب مما ييل:. 138
.aكربونات الكالسيوم
.bكلورات البوتاسيوم
.cأسيتات الفضة
.dII كربيتات النحاس
.eفوسفات األمونيوم

اكتب االسم الكيميائي الصحيح لكل مركب مما ييل:. 139
.aNaI.dCoCl

2

.bFe(NO
3
)

3
.eMg(BrO

3
)

2

.cSr(OH)
2




مضـاد التجمـد Antifreeze ابحـث عـن املركـب إيثلـني . 140
جاليكـول ethylene glycol لتعـرف صيغتـه الكيميائيـة، 
ا. دً وارشح كيف يساعد تركيب هذا املركب عىل استخدامه مربِّ

ا تركيبه . 141 املنظفات اكتب مقالة حول منظف غسـل املالبس موضحً
الكيميائي، وارشح كيف يزيل الدهون واألوساخ عن األقمشة.


يسـتخدم املحققـون اجلنائيـون عـادة املركـب التسـامهي لومينول  
luminol للبحـث عن بقع الـدم؛ إذ تنتج طاقة ضوئية عند تفاعل 

الـدم.  واهليموجلوبـني يف  واللومينـول  الكيميائيـة  املـواد  بعـض 
والشكل 25-4 يوضح نموذج الكرة والعصا هلذا املركب.

a

b

c

الشكل 4-25
حـدد الصيغـة اجلزيئيـة ملركـب اللومينـول، وارسـم . 142

تركيب لويس هلذا اجلزيء.
143 . c و،bو، a بـنيّ هتجني الذرات التي تقـع عليها األحرف

يف الشكل 4-25.
عندمـا يتصـل اللومينول مبـارشة بأيونـات احلديد يف . 144

Na وماء 
2
APA اهليموجلوبـني ينتج عـن التفاعل مركـب

ونيرتوجني وطاقـة ضوئية، والشـكل 26-4 يبني الصيغة 
البنائيـة أليـون APA. اكتـب الصيغـة الكيميائيـة لأليـون  

APA العديد الذرات.

C
C

CH

H

C

C

C
C

C

H O

NH2 O

O

APA 

O

الشكل 4-26
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SiI هو رباعي أيودو سيالن. . 1
4
االسـم الشـائع للمركب 

ما االسم العلمي له؟ 
.a.رباعي يوديد السيالن
.b.رباعي يود السيالن
.c.يوديد السليكون
.d.رباعي يوديد السليكون

أي املركبـات اآلتيـة حيتـوي عـىل رابطـة باي واحـدة عىل . 2
األقل؟

.aCO
2.cAsI

3

.bCHCl
3.d BeF

2

استخدم الرسم البياين يف اإلجابة عن السؤالني 3 و 4








5

4


3


2


1

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ما كهرسالبية العنرص الذي عدده الذري 14؟. 3

.a1 .5.b1 .9.c2 .0.d2 .2

ن رابطة أيونية؟. 4 بنيِّ أي أزواج العنارص اآلتية يكوّ
.a4 العدد الذري 3 و
.b8 العدد الذري 7 و
.c18 العدد الذري 4 و
.d12 العدد الذري 8 و

أي مما يأيت يمثّل تركيب لويس لثنائي كربيتيد السليكون؟. 5
.aS SSi

CO9-45C-828378-08
.b

CO9-43C-828378-08

SS Si SS

.c

CO9-44C-828378-08

S SSi

.dSiS S

CO9-42C-828378-08

فلوريـد . 6 سـدايس  يف  املركزيـة  السـيلينيوم  ذرة  نُ  ـوّ كَ تُ
أزواج  عـدد  مـا  املمتـدة.  الثامنيـة  قاعـدة  السـيلينيوم 

اإللكرتونات التي حتيط بذرة Se املركزية؟

.a4.b5.c6.d7

استخدم اجلدول أدناه لإلجابة عن السؤالني 7 و 8.
298k

kJmolkJmol
Cl- Cl242N ≡ N945
C-C345O-H467
C-H416C-O358
C-N305C=O745

H-I299O=O498

H-N391

أي الغـازات الثنائية الذرات فيام يأيت له أقرص رابطة بني . 7
ذرتيه؟

.aHI.bO
2.cCl

2.d N
2

مـا مقـدار الطاقـة الرضورية لتفكيـك الروابـط مجيعها . 8
املبينة يف اجلزيء اآليت:

CO9-46C-828378-08

O 

— —

HH
N

H

C

—
—

—

O
CC

H
H

H

H — 

.a3024 kJ/mol.c4621 kJ/mol

.b4318 kJ/mol.d5011 kJ/mol

أي املركبات اآلتية ليس له شكل اجلزيء املنحني؟. 9

.aBeH
2.bH

2
S.c    H

2
O.d SeH

2

أي مما يأيت غري قطبي؟. 10

.aH
2
S.bCCl

4.cSiH
3
Cl.d AsH

3
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حتتـوي األمحاض األكسـجينية عىل عنـرص اهليدروجني . 11

وأنيـون األكسـجني، ويوجد منهـا نوعـان حيتويان عىل 
اهليدروجـني والنيرتوجـني واألكسـجني. حـدد هذين 
ا عىل أسـامئهام  فهام اعتامدً احلمضـني، وكيف يمكـن تعرُّ

وصيغتيهام؟
اسـتخدم طيف االنبعاث الذري أدناه لإلجابة عن السؤالني 

12و 13.

CHAS056C82453208

400 500


600 700

قدر طول موجة  الفوتون املنبعث من هذا العنرص.. 12
احسب تردد الفوتون املنبعث من هذا العنرص.. 13

استعن باجلدول أدناه لإلجابة عن السؤالني 14و 15.


12131415161718

C08-01C-828378-08

Li Be B C N O F Ne

C08-01C-828378-08

Li Be B C N O F Ne

C08-01C-828378-08

Li Be B C N O F Ne

C08-01C-828378-08

Li Be B C N O F Ne

C08-01C-828378-08

Li Be B C N O F Ne

C08-01C-828378-08

Li Be B C N O F Ne

C08-01C-828378-08

Li Be B C N O F Ne

C08-01C-828378-08

Li Be B C N O F Ne

ا عىل تراكيـب لويـس املبينة أعـاله، أي األزواج . 14 اعتـامدً
اآلتية ترتبط بنسبة 3 : 2 ؟

.aليثيوم وكربون

.b برييليوم وكلور
.c برييليوم ونيرتوجني
.d  بورون وأكسجني
.eبورون وكربون

مـا عـدد إلكرتونـات جمـال الطاقـة األخـري يف عنـرص . 15
الربيليوم إذا أصبح أيونًا موجبًا؟

.a0.d6

.b2.e8

.c 4



XY عـن احتـاد ذرة العنرص X مـع ذرتني من 
2
ينتـج اجلـزيء 

العنرص Y. إذا علمت أنّ العدد الذري للعنرص X يسـاوي 8 
والعدد الذري للعنرص Y هو1، فأجب عام ييل:

ارسم شكل لويس هلذا اجلزيء.. 16
هل اجلزيء قطبي أم ال؟ فرس إجابتك.. 17
ح نوع املجال اهلجني يف هذا اجلزيء.. 18 وضِّ
فـرس ملاذا تكون الزوايا بـني الروابط يف هذا اجلزيء أقل . 19

من 5․109 درجة؟
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دليل العناصـر الكيميائية
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دليل العناصـر الكيميائية

Hydrogen

1

H
1s1

 C07-03C-828378-08-A
Kent

حقائق حول عنصر: الهيدروجين   

الخواص الفيزيائية والذرية
H كثافة أقل من الغازات األخـر عند درجة حرارة  •

2
لغـاز اهليدروجـني 

وضغط ثابتني. 
يمكن أن يوجد اهليدروجني يف احلالة الصلبة عند تعرضه للضغط الشديد  •

كام يف باطن كوكب املشرتي.
يوضـع اهليدروجني يف املجموعة األوىل من اجلـدول الدوري؛ الحتوائه  •

عىل إلكرتون تكافؤ واحد.
يتشارك اهليدروجني مع فلزات املجموعة 1 يف بعض اخلواص؛ فهو يفقد  •

.H+ ا لتكوين أيون اهليدروجني املوجب إلكرتونًا واحدً
ا مع عنـارص املجموعة 17  • يتشـارك اهليدروجـني يف بعض اخلـواص أيضً

الالفلزية؛ فهو يسـتطيع اكتسـاب إلكرتون واحد لتكويـن أيون اهليدريد 
.H-  السالب

للهيدروجـني ثالثـة نظائـر شـائعة، هي:الربوتيـوم وهو األكثر شـيوعا،  •
ا، وال حيتوي نيوترونات.  ا وإلكرتونًا واحـدً حيث حيتـوي بروتونًا واحدً
والديوترييـوم الذي يدعى أيضا اهليدروجني الثقيل حيث حيتوي بروتونًا 

ا،  واحـدً ونيوترونًـا  ا  واحـدً
ا. وإلكرتونًا واحدً

الرتيتيـوم وهو مشـع وحيتوي  •
وإلكـرتون  نيوترونـني  عـىل 

واحد، وبروتون واحد.



-259°C

-253°C

8.98 × 1 0  -5  g/ml

78 pm

1312 kJ/mol

2.2 

االختبارات التحليلية
ـا لدرجـة تركيـز أيونـات  يعـد الرقـم اهليدروجينـي pH مقياسً
نا عن تركيـز أيونات  اهليدروجـني +H يف حملـول مائي، فـإذا عربّ
اهليدروجـني بوحـدة mol/l فـإن الرقـم اهليدروجينـيpH هو 
سـالب لوغاريتم تركيز أيـون اهليدروجـني log [H+]-. فمثال: 
إذا كان تركيـز أيون اهليدروجني mol/l 2-10 ×1، فيكون الرقم 

يمكن أن تكون املواد الكيميائية املسـتخدمة يف تنظيف املنازل اهليدروجيني pH يساوي 2. 
محضية أو قلوية حسـب تركيـز أيونات اهليدروجـني املوجبة، 

وكلام كان تركيزها أكرب كانت درجة احلموضة أقل. 

Hydrogen



 C07-04C-828378-08
Kent

Lithium

3

Li
[He]2s1

Sodium

11

Na
[Ne]3s1

Potassium

19

K
[Ar]4s1

Rubidium

37

Rb
[Kr]5s1

Cesium

55

Cs
[Xe]6s1

Francium

87

Fr
[Rn]7s1

المجموعة 1:  الفلزات القلوية

الخواص الفيزيائية
للفلزات القلوية مظهر فيض المع. •
تكون الفلزات القلوية الصلبة لينة لدرجة يمكن قطعها بالسكني. •
ملعظم الفلزات القلوية كثافة منخفضة مقارنة بالعنارص الصلبة التابعة للمجموعات  •

األخر. فعىل سـبيل املثال، تكون كثافة كل من الصوديوم والليثيوم  والبوتاسـيوم 
أقل من كثافة املاء.

للفلـزات القلويـة درجـات انصهار منخفضـة، مقارنـة بالفلزات األخـر، ومنها  •
الفضة والذهب.

MP

BP

°C 

181
1342

98
883

63
759

39
668

28
671

Li

Na

K

Rb

Cs

5000 1000 1500

BPMP

0.5 1.00 1.5 2.0

g/ml

0.535

0.968

0.856

1.532



Li

Na

K

Rb

Cs 1.879

Alkali Metals



حقائق حول العناصر

الخواص الذرية 
• . ns1 لكل عنرص من عنارص املجموعة 1 إلكرتون تكافؤ واحد وتوزيع إلكرتوين ينتهي بـ
تفقد عنارص املجموعة 1 إلكرتون التكافؤ اخلاص هبا لتكون أيونًا ذا شحنة موجبة 1+. •
تزداد أنصاف أقطار الذرات وأنصاف أقطار األيونات كلام انتقلنا يف املجموعة 1 من أعىل  •

إىل أسفل.
تقل الكهرسالبية كلام انتقلنا يف املجموعة 1 من أعىل إىل أسفل. •
ا. • ال توجد الفلزات القلوية يف الطبيعة بشكل حر؛ ألهنا نشطة جدًّ
لكل عنرص من عنارص الفلزات القلوية نظري واحد مشع عىل األقل. •
ا فإن خواصه غري معروفة  • بسبب ندرة عنرص الفرانسيوم، وألنه يضمحل برسعة كبرية جدًّ

إىل اآلن.

kJ/mol

Li

Na

K

Rb

Cs

Fr

1000 200 300 400 500

496

419

403

376

380

520





Li

Na

K

Rb

Cs

Fr

0.50 1.0 1.5 2.0

0.98

0.93

0.82

0.82

0.79

0.70



Li
152

Li1+

76

(pm)

Na
186

Na1+

102

K
227

K1+

138

Rb
248

Rb1+

152

Cs
265

Cs1+

167

Fr
270

(pm)







االختبارات التحليلية 
ا،  يمكـن تعـرف الفلزات القلوية من خـالل اختبارات اللهب؛ فالليثيوم ينتج هلبًا أمحر اللـون، والصوديوم ينتج هلبًا برتقاليًّ

بينام ينتج كل من البوتاسيوم والروبيديوم والسيزيوم هلبًا بنفسجيًّا.











المجموعة 2 :  الفلزات القلوية ا�رضية

Radium

88

Ra
[Rn]7s2

Barium

56

Ba
[Xe]6s2

Strontium

38

Sr
[Kr]5s2

Calcium

20

Ca
[Ar]4s2

Magnesium

12

Mg
[Ne]3s2

Beryllium

4

Be
[He]2s2

الخواص الفيزيائية
ملعظـم الفلـزات القلوية األرضية مظهر فيض المع، وتتكـون طبقة رقيقة عليها عند  •

تفاعلها مع األكسجني.
تعـد الفلـزات القلوية األرضية أصلب وأكثـر كثافة وأقو مـن العديد من عنارص  •

املجموعة 1، ولكنها تبقى أقل صالبة من الكثري من الفلزات.
ملعظم الفلزات القلوية األرضية درجات انصهار ودرجات غليان أكرب من الفلزات  •

القلوية.
تزداد الكثافة بشكل عام كلام انتقلنا من أعىل إىل أسفل يف املجموعة. •

1000 2000 30000

MP

BP

1287
2469

650
1090

842
1484

777
1382

727
1870

700
1737

Be

Mg

Ca

Sr

Ba

Ra

EH-02A-874637

BPMP

(°C) 
1 20 3 4 5

g/ml

1.848

1.738

1.550

2.630

Be

Mg

Ca

Sr

Ba

Ra

EH-03A-874637

5.000

3.510



Alkaline Earth Metals



حقائق حول العناصر

الخواص الذرية 
• . ns2 لكل عنرص من املجموعة 2 إلكرتونا تكافؤ وتوزيع إلكرتوين ينتهي بـ
ني هبا لتكـون أيونًا ذا  • تفقـد عنـارص الفلـزات القلوية األرضية إلكـرتوين التكافـؤ اخلاصَّ

شحنة ثنائية موجبة 2+.
يزداد نصف قطر الذرة ونصف قطر األيون كلام انتقلنا يف املجموعة 2 من أعىل إىل أسفل،  •

ولكنها تبقى أصغر من أنصاف أقطار ذرات املجموعة 1 وأنصاف أقطار أيوناهتا.
تقـل الكهرسـالبية وطاقة التأيـن كلام انتقلنـا يف املجموعة 2 من أعىل إىل أسـفل، ولكنهام  •

يكونان أكرب من عنارص املجموعة 1.

EH-06A-874637

Be

Mg

Ca

Sr

Ba

Ra

0.5 1.0 1.5 2.00

1.57

1.31

1.00

0.95

0.89

0.90




kJ/mol

Be

Mg

Ca

Sr

Ba

Ra

EH-05A-874637

2000 400 600 800

738

590

550

503

509

900



Be
112

Be2+

31

Mg
160

Mg2+

72

Ca
197

Ca2+

100

Sr
215

Sr2+

118

Ba
222

Ba2+

135

Ra
220

(pm)




(pm)




االختبارات التحليلية 
ف ثالثة مـن الفلـزات القلوية األرضيـة من خالل  يمكـن تعـرُّ
اختبارات اللهب؛ فالكالسـيوم ينتج هلبًا قرمزي اللون أقرب إىل 
ا أقرب إىل  اللـون الربتقايل ، بينام ينتج اإلسرتانشـيوم هلبًـا قرمزيًّ

ا. اللون البنفسجي، أما الباريوم فينتج هلبًا أصفر خمرضًّ





المجموعات 12 - 3:  العناصر االنتقالية

الخواص الفيزيائية
تشـمل العنارص االنتقالية الرئيسـة أربع سالسل من الفئة d، والتي ترتاوح أعدادها  •

الذريـة بـني (109 - 104 ) ،(80 - 72 ) ،(48 - 39 ) ،(30 – 21). أمـا العنـارص 
االنتقاليـة الداخليـة فتشـمل عنـارص الفئة f ( وهـي عنارص نادرة)، ضمن سلسـلة 
الالنثانيدات، والتي ترتاوح أعدادها الذرية بني ( 71 - 57)، وسلسـلة األكتنيدات 

التي ترتاوح أعدادها الذرية بني ( 103 - 89)، ومجيعها فلزات.
تعـد العنارص االنتقالية -كغريها مـن الفلزات- جيدة التوصيل للكهرباء واحلرارة،  •

وهي قابلة للسـحب، مما يعني أنه من املمكن سـحبها عىل شكل أسالك، وهي أيضا 
مرنة قابلة للطرق، مما يعني إمكانية طرقها وسحبها عىل شكل صفائح.

للعنـارص االنتقالية عامة كثافة مرتفعة، ودرجـات انصهار مرتفعة، وضغط بخاري  •
منخفـض. وتكـون مجيع العنارص االنتقاليـة صلبة عند درجة حـرارة الغرفة ما عدا 

الزئبق، الذي يكون يف احلالة السائلة.
صالبـة العنـارص االنتقاليــة، وتوافـرهـا بكثرة -ومنهـا احلديد- جتعلها تسـتخدم  •

بوصفها مواد بناء.
العديـد من العنـارص االنتقالية تعكس الضـوء املرئي عند أطـوال موجية حمددة، مما  •

جيعل بعض مركباهتا تظهر ملونة والمعة.
غالبـا مـا يكون للعنـارص االنتقالية خـواص مغناطيسـية، مما يعني أهنـا تنجذب إىل  •

جمـال مغناطيـيس قريب منها. وتعد العنـارص االنتقالية الثالثـة ( احلديد والكوبلت 
والنيـكل) ذات خـواص مغناطيسـية، حيـث يمكـن هلـذه العنـارص تكويـن جماهلا 

املغناطييس اخلاص هبا.

عنـد تعرض بـرادة احلديـد إىل مغناطيس 
ا، وتنجذب إىل املغناطيس  تصبح مغناطيسً

وينجذب بعضها إىل بعض. 

Transition Elements



حقائق حول العناصر

الخواص الذرية 
للعنارص االنتقالية الرئيسة جماالت ثانوية d غري مكتملة. •
تتضمـن العنارص االنتقالية الداخلية سلسـلة الالنثانيدات وسلسـلة األكتنيدات، وهلذه العنـارص جماالت ثانوية f غري  •

مكتملة. 
ف خواصها الكيميائيـة؛ فكلام كان عـدد اإللكرتونات غري  • يسـاعد الرتكيـب اإللكرتوين للعنـارص االنتقالية عىل تعـرّ

املرتبطة يف املجال الثانوي d أكرب كان العنرص أكثر صالبة وكانت درجات االنصهار والغليان أعىل.
تسبب اإللكرتونات غري املرتبطة يف جماالت f و d اخلواص املغناطيسية للعنارص االنتقالية. •
يساعد الرتكيب اإللكرتوين العنارص االنتقالية عىل تكوين املركبات امللونة؛ إذ تستطيع املركبات التي حتتوي إلكرتونات  •

غري مرتبطة يف املجال d امتصاص الضوء املرئي.
يوجـد اختالف يسـري بني العنارص االنتقالية يف احلجم الذري، والكهرسـالبية، وطاقة التأيـن، عند االنتقال يف الدورة  •

الواحـدة من اليسـار 
إىل اليمني.

العنـارص  • تسـتطيع 
تكويـن  االنتقاليـة 
أيونـات مـن خـالل 
أعداد تأكسد خمتلفة.


Sc+3

Ti+1+2+3+4

V+1+2+3+4+5

Cr0+1+2+3+4+5+6

Mn0+1+2+3+4+5+6+7

Fe0+1+2+3+4+5+6

Co0+1+2+3+4+5

Ni+1+2+3+4

Cu+1+2+3

Zn+2

االختبارات التحليلية 
الحـظ ألـوان مركبـات العنـارص االنتقاليـة يف الشـكل املجاور، 
متتص هذه العنارص أطـواالً موجية خمتلفة من الضوء عند وضعها 
يف املحاليل. يسـتخدم الطيف املرئـي عملية امتصاص الضوء عند 
أطـوال موجيـة حمددة لقياس تركيـز املركبات امللونـة يف املحلول. 
تَسـتخدم هـذه الطريقـةُ يف التحليـل التفاعـلَ الـذي حيـدث بـني 
إلكرتونـات التكافـؤ للعنـارص االنتقاليـة، والضـوء املرئي. وألن 
الكثري مـن مركبات العنارص االنتقالية ذات ألـوان فإنه يصبح من 

املمكن استخدام هذه التقنية يف حتليل العنارص االنتقالية.

لعنـارص املركبـات االنتقاليـة ألـوان بسـبب االمتـالء اجلزئـي 
للمجـال d، وتسـتطيع اإللكرتونـات فيهـا امتصـاص الضوء 
املرئـي ألطوال موجبـة حمددة، أمـا املركبات التـي حتتوي جماالً 
ا من اإللكرتونات فإهنا ال تكون ألوانًا براقة.  ا متامً ممتلئًا أو فارغً



 C07-06C-828378-08

Thallium

81

Tl
[Xe]6s24f145d106p1

Gallium

31

Ga
[Ar]4s23d104p1

Indium

49

In
[Kr]5s24d105p1

Aluminum

13

Al
[Ne]3s23p1

Boron

5

B
[He]2s22p1

الخواص الفيزيائية
ملعظم عنارص املجموعة 13 من الفلزات مظهر فيض المع، ما عدا البورون الذي له  •

لون أسود، والثاليوم ذو لون فيض غري المع، ولكنه يتأكسد برسعة.
يعد البورون من أشباه الفلزات، بينام باقي عنارص املجموعة 13 من الفلزات. •
ا  • ا، وطرية، ما عدا البورون الذي يعد صلبً عنارص هذه املجموعة خفيفة الوزن نسـبيًّ

ا كاملاس. جدًّ
تكـون عنارص املجموعة 13 صلبة عند درجة حرارة الغرفـة، وينصهر اجلاليوم عند  •

. ارتفاع درجة حرارة الغرفة عن معدهلا قليالًَ
لعنـارص املجموعـة 13 درجة غليان أعىل من درجة غليـان عنارص جمموعة الفلزات  •

القلوية األرضية،  و درجتا غليان وانصهار أقل من عنارص جمموعة الكربون.
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Boron Groupالمجموعة 13:  مجموعة البورون



حقائق حول العناصر

الخواص الذرية 
لكل عنصـر من عنـارص املجموعة 13 ثـالثة إلكرتونات تكـافؤ وتوزيع إلكرتوين ينتهي  •

.ns2 np1 بـ
قـد عنـارص املجموعة 13 – ما عدا البورون- إلكرتونـات تكافئها الثالث لتكون أيونًا  • تفْ

ذا شـحنة ثالثية موجبة 3+. ولبعض العنارص- ومنها ( Tl In٫ Ga٫)- القدرة عىل فقد 
إلكرتون واحد فقط من إلكرتونات تكافئها لتكون أيونًا ذا شحنة أحادية موجبة 1+ .

يتشارك البورون فقط يف الروابط التسامهية.  •
يـزداد نصـف القطر الذري ونصف القطـر األيوين لعنارص املجموعـة 13 كلام انتقلنا من  •

أعىل إىل أسفل، وحجوم عنارصها مشاهبة حلجوم عنارص املجموعة 14.
تقل طاقة التأين لعنارص املجموعة 13 كلام انتقلنا من أعىل إىل أسفل. •

kJ/mol
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االختبارات التحليلية 
معظـم عنارص جمموعـة البورون- مـا عدا األلومنيـوم، الذي 
ا من العنـارص األكثر وفرة يف قرشة األرض - نادرة   يعـد واحدً
ف ثالثة  وال يمكن العثور عليها حـرة يف الطبيعة. ويمكن تعرُّ
ح يف اجلـدول. فينتج  منهـا باختبـارات اللهـب، كام هـو موضّ

البورون اللون األخرض الساطع ، يف حني ينتج اإلنديوم اللون األزرق النييل. وينتج الثاليوم اللون األخرض. وتتضمن أكثر 
ف العنارص تقنيات الطيف وتقنيات التصوير املتقدمة.  األساليب دقة يف تعرُّ



متت تسمية عنرص اإلنديوم هبذا االسم بعد أن الحظ العلامء اللون األزرق النييل يف خطوط الطيف.




وميض أخرض ساطعالبورون
لون أزرق نييلاإلنديوم
أخرضالثاليوم



المجموعة 14:  مجموعة الكربون

 C07-07C-828378-08
Kent

Lead

82

Pb
[Xe]6s24f145d106p2

Germanium

32

Ge
[Ar]4s23d104p2

Tin

50

Sn
[Kr]5s24d105p2

Silicon

14

Si
[Ne]3s23p2

Carbon

6

C
[He]2s22p2

الخواص الفيزيائية
تـزداد اخلـواص الفلزية لعنارص جمموعـة الكربون كلام انتقلنا إىل أسـفل املجموعة.  •

فالكربون الفلز. بينام السليكون واجلرمانيوم أشباه فلزات. أما القصدير والرصاص 
ففلزات.

يمكن أن يوجد الكربون عىل شـكل مسـحوق أسـود ؛ أو مادة طرية، أو مادة صلبة  •
زلقـة رمادية اللون؛ أو مادة صلبة شـفافة ؛ أو مـادة صلبة ذات لون برتقايل قريب إىل 

االمحرار.
ا أو مادة صلبة رمادية المعة. • ا بنيًّ يمكن للسليكون أن يكون مسحوقً
اجلرمانيوم شبه فلز صلب والمع ، لونه رمادي- أبيض، يمكن أن يكرس بسهولة. •
للقصديـر أيضا شـكالن؛ حيث يوجد عىل شـكل فلـز صلب فيض اللـون مائل إىل  •

ا عىل شـكل فلز صلب رمادي المـع. وكالمها قابل  اللـون األبيـض، كام يوجد أيضً
للطرق والسحب والتشكيل.

الرصاص مادة فلزية المعة رمادية، لينة ، قابلة للطرق والسحب. •
تقل درجات االنصهار والغليان ، وتزداد الكثافة كلام انتقلنا إىل أسفل املجموعة . •
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Carbon Group



حقائق حول العناصر

الخواص الذرية 
لـكل عنـرص من عنارص املجموعة 14 أربعـة إلكرتونات تكافؤ وتوزيـع إلكرتوين ينتهي بـ  •

. ns2 np2

تشـارك عنارص جمموعة الكربون يف الروابط التسـامهية بعدد تأكسد 4+. ويمكن للقصدير  •
والرصاص أيضا أن يكون هلام عدد تأكسـد 2+. و للكربون والسـليكون يف بعض املركبات 

عدد تأكسد 4-
يوجد كل من الكربون والسليكون والقصدير بأشكال بلورية خمتلفة. •
يـزداد نصف القطر الـذري ونصف القطر األيوين كلام انتقلنا إىل أسـفل املجموعة، ولكنها  •

تتشابه مع أنصاف أقطار عنارص املجموعة 13.
لعنـارص املجموعـة 14 - مـا عـدا الكربون - طاقـات تأين متامثلـة، وليس هنـاك تباين يف  •

الكهرسالبية بني هذه العنارص.

kJ/mol
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االختبارات التحليلية 
ف عنارص املجموعة 14، مـن خالل اختبارات اللهـب؛ ألن هذه العنارص  ال يمكـن تعـرُّ
ا أزرق  ترتبط مع غريها من خالل الروابط التسـامهية، ما عدا الرصاص الذي ينتج ضوءً
ف عنارص جمموعـة الكربون من خـالل حتليل خواصهـا الفيزيائية،  اللـون. ويمكـن تعرُّ
ومنهـا درجـة االنصهار ودرجـة الغليان والكثافـة، و من خالل طيـف االنبعاث، أو من 
ن الرصاص والقصدير رواسب  خالل تفاعلها مع غريها من املواد الكيميائية، فمثالً يكوّ

عند إضافتهام إىل حماليل حمددة.

عنـد إضافة نـرتات الرصـاص إىل 
راسـب  ينتـج  البوتاسـيوم  يوديـد 

أصفر من يوديد الرصاص. 



C07-09C-828378-08
Rhonda

Nitrogen

7

N
[He]2s22p3

Phosphorus

15

P
[Ne]3s23p3

Arsenic

33

As
[Ar]4s23d104p3

Antimony

51

Sb
[Kr]5s24d105p3

Bismuth

83

Bi
[Xe]6s24f145d106p3

المجموعة 15:  مجموعة النيتروجين

الخواص الفيزيائية
ـا كعنـارص املجموعـة 14- كلـام انتقلنـا إىل أسـفل  • تـزداد اخلـواص الفلزيـة – متامً

املجموعـة؛ فالنيرتوجـني والفوسـفور الفلـزات، بينام الزرنيـخ واألنتيمون أشـباه 
فلزات. أما البزموث ففلز.

ا كعنارص املجموعة 14. • ختتلف أشكال عنارص جمموعة النيرتوجني متامً
يكون النيرتوجني عىل شكل غاز عديم اللون والرائحة . •
يوجـد الفوسـفور عىل ثالثة أشـكال بلورية مجيعهـا صلب، وتكون هذه األشـكال  •

بيضاء أو محراء أو سوداء. 
ا، ولونه رمادي مائل إىل اللون األبيض، وهش. ويمكن  • يكون الزرنيخ  صلبًا والمعً

أن يكـون صلبًـا ذا لـون أصفر باهـت حتت ظروف حمـددة. ويتسـامى الزرنيخ عند 
تسخينه.

األنتيمون صلب، فيض- رمادي اللون، المع، هش. •
البزموث صلب ذو لون رمادي المع أقرب إىل اللون الوردي. وهو أقل الفلزات يف  •

ا. اجلدول الدوري توصيالً للكهرباء، وهو هش أيضً
تزداد درجات غليان العنارص، وتزداد الكثافة أيضا كلام انتقلنا إىل أسـفل املجموعة  •

.15
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Nitrogen Group



حقائق حول العناصر

الخواص الذرية 
لكل عنرص من عـنارص املجمـوعـة 15 مخـسـة إلكرتونـات تكافؤ وتوزيع إلكرتوين ينتهي  •

  . ns2 np3 بـ
النيرتوجـني ضعيـف النفاذية املغناطيسـية، مما يعني أنـه ال ينجذب إىل املجـال املغناطييس.  •

وهذا يدل عىل أن إلكرتوناته مجيعها مرتبطة.
للنيرتوجني عدد تأكسد يرتاوح بني 3- و5+ . •
للفوسفور والزرنيخ واألنتيمون أعداد تأكسد 3- و 3+ و 5+ . •
للبيزموث أعداد تأكسد 3+ و 5+. •
تقل طاقات التأين األوىل والكهرسـالبية، ويزداد نصف القطر الذري كلام انتقلنا إىل أسـفل  •

املجموعة.

N

P

As

Sb

Bi

3.04

2.19

2.18

2.05

2.02

0 1.0 2.0 3.0



kJ/mol

N

P

As

Sb

Bi

0

1012

947

834

703

1402

500 1000 1500



N
75

N3-

146

P
110

P3-

212

As
120

As3-

222

Sb
140

Sb5+

62

Bi
150

Bi5+

74

(pm)




(pm)




االختبارات التحليلية 
ف عنارص املجموعة 15 من خالل اختبارات اللهب؛ ألن معظم هذه  ال يمكن تعرُّ
العنارص الفلزية وترتبط بغريها من خالل الروابط التسـامهية، ما عدا األنتيمون 
ا أخـرض خافتًا أو أزرق عند تعريضه للهب، والبزموث الذي  الـذي يصدر ضوءً

ا أزرق مائالً إىل البنفسجي. يصدر ضوءً
ف عنارص جمموعة النيرتوجني من خالل حتليـل خواصها الفيزيائية،  يمكن تعـرُّ
ومنهـا درجة االنصهارودرجة الغليـان والكثافة، ومن خـالل طيف االنبعاث، 
أو مـن خـالل تفاعلها مـع غريها مـن املـواد الكيميائيـة، فمثال يتكون راسـب 
مـن أيونـات البزمـوث عند إضافتهـا إىل هيدروكسـيد القصدير وهيدروكسـيد 
ف مركبات األمونيوم التـي حتتوي عىل النيرتوجني من  الصوديـوم. ويمكن تعرُّ

خـالل الرائحـة املميزة التي تصـدر عند إضافتها إىل هيدروكسـيد الصوديوم، ومن خالل تغري اللـون  احلاصل لورقة تباع 
الشمس احلمراء املوضوعة عىل فوهة أنبوب االختبار.



المجموعة 16:  مجموعة ا�كسجين

C07-10C-828378-08
Rhonda

Oxygen

8

O
[He]2s22p4

Sulfur

16

S
[Ne]3s23p4

Selenium

34

Se
[Ar]4s23d104p4

Tellurium

52

Te
[Kr]5s24d105p4

Polonium

84

Po
[Xe]6s24f145d106p4

الخواص الفيزيائية
ا ، عديم الرائحة، بينام يكون باقي  • ا نقيًّ يف درجة حرارة الغرفة يكون األكسـجني غازً

عنارص املجموعة 16 مواد صلبة.
لبعـض عنـارص املجموعـة 16 أشـكال بلوريـة عديـدة شـائعة. فيمكـن أن يوجـد  •

ا الكثري من األشكال  O (األوزون). وللكربيت أيضً
3
O أو 

2
األكسـجني عىل شـكل 

البلورية.أما السيلينيوم فله ثالثة أشكال بلورية شائعة: رمادي غري متبلور، وبلوري 
أمحر، أو عىل شكل مسحوق ذي لون أمحر مائل إىل األسود.

يعدُّ كل من األكسجني والكربيت والسيلينيوم  الفلزات، بينام التريونيوم والبولونيوم  •
أشباه فلزات.

لألكسـجني خـواص مغناطيسـية، وهذا يعني أنـه يمكن ملغناطيس قـوي أن جيذب  •
جزيئات األكسجني.

تزداد درجات الغليان واالنصهار لعنارص املجموعة 16 ما عدا البولونيوم مع زيادة  •
العدد الذري. وتزداد الكثافة جلميع عنارص املجموعة 16 بزيادة العدد الذري هلا.
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حقائق حول العناصر

الخواص الذرية 
لـكل عنصـر من عنـارص املجمـوعة 16 سـتة إلكرتونات تكافـؤ وتوزيع إلكرتوين ينتهي  •

  . ns2 np4 بـ
يمكـن لعنـارص املجموعة 16 أن يكون هلا أعداد تأكسـد خمتلفة، فمثال لألكسـجني أعداد  •

تأكسد 2- و 1- ، وللكربيت أعداد تأكسد 6+ و 4+ و 2+. 
تقل طاقات التأين األوىل والكهرسالبية،  كلام انتقلنا إىل أسفل املجموعة. •
ا، ومجيعها نظائر مشعة. • ا معروفً للبولونيوم 27 نظريً
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االختبارات التحليلية 

يمكـن قياس نسـبة وجـود األكسـجني بطرائق عـدة، ويف بيئات خمتلفـة؛ فمثال يمكن 
جلهـاز قيـاس ذائبية األكسـجني أن يقيس نسـبة األكسـجني املـذاب يف عينة مـن املاء، 
حيث يسـتخدم هذا اجلهاز التفاعـالت  الكهركيميائية التي تعمل عىل حتويل جزيئات 
األكسجني إىل أيونات اهليدروكسيد. ويقيس هذا اجلهاز التيار الكهربائي الناتج خالل 

هذا التفاعل، فكلام كان تركيز األكسجني أكرب كان التيار أكرب.

فحص ذائبية األكسجني أحـد 
حتاليـل مـراقـبة جـودة املـاء.



المجموعة 17:  مجموعة الهالوجينات
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الخواص الفيزيائية
عنـد درجة حرارة الغرفة يكون الفلور والكلـور يف احلالة الغازية. ويكون الربوم -  •

. أما اليود فامدة صلبة تتسامى بسهولة. باإلضافة إىل الزئبق- سائالً
الفلـور غـاز أصفر باهت. والكلـور غاز أصفر مائل إىل اللـون األخرض. أما الربوم  •

فسائل أمحر مائل إىل البني، بينام اليود صلب، لونه أزرق غامق.
تزداد درجة غليان ودرجة انصهار عنارص املجموعة 17  كلام زاد العدد الذري. •
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حقائق حول العناصر

الخواص الذرية 
لكل عنصـر مـن عـنـارص املجموعة 17 سـبعة إلكرتونات تكافؤ وتوزيع إلكرتوين ينتهي  •

  . ns2 np5 بـ
تقل طاقات التأين األوىل والكهرسالبية، كلام انتقلنا إىل أسفل املجموعة 17. •
يعـدّ الفلـور العنرص األكثر كهرسـالبية يف اجلـدول الدوري. لذلك لديـه ميل أكرب جلذب  •

اإللكرتونات.
األستاتني عنرص مشع، ولكن استخداماته غري معروفة. •
يزداد نصف القطر الذري ونصف القطر األيوين كلام انتقلنا إىل أسفل املجموعة. •
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االختبارات التحليلية 
ف ثالثة مـن اهلالوجينات مـن خالل تفاعالت الرتسـيب،  يمكـن تعـرُّ
فيتفاعـل كل مـن الكلـور والـربوم و اليود مع نـرتات الفضـة ليكونوا 
رواسب مميزة لكل منهم. فكلوريد الفضة راسب أبيض وبروميد الفضة 
ف  راسـب  حليبي اللون ، أما يوديد الفضة فراسب أصفر. ويمكن تعرُّ
الكلـور والـربوم واليود أيضا من خـالل ذوباهنم يف اهلكسـان احللقي. 
فكـام هـو مبني يف الشـكل، يتحول املحلـول إىل اللـون األصفر يف حالة 

الكلور، والربتقايل عند إضافة الربوم، والبنفسجي عند إضافة اليود. 

املـاء (الحـظ الطبقـة  تـذوب اهلالوجينـات قليـالً يف 
السـفىل). ولكن يف اهلكسـان احللقي (الطبقـة العليا)، 
يذوب كل مـن الكلور (األصفر) والـربوم (الربتقايل) 

واليود (البنفسجي).



المجموعة 18:  مجموعة الغازات النبيلة

الخواص الفيزيائية
بأهنـا  •  18 املجموعـة  عنـارص  متتـاز 

غازات عديمة اللون والرائحة.
مجيعها الفلزات. •
واالنصهـار  • الغليـان  درجتـا  تـزداد 

انتقلنـا إىل  لعنـارص املجموعـة كلـام 
أسـفل املجموعـة، ولكنهـا تبقى أقل 

من باقي عنارص اجلدول الدوري.

الخواص الذرية 
لكل عنـرص من عنـارص املجموعة 18  •

ثامنية إلكرتونات تكافؤ يف جماله األخري. 
ns2 np6 وتـوزيـع إلكـرتوين ينتهي بــ
مــا عـــدا اهلــيـلـيـوم، الـــذي لـه 

إلكرتونان فقط.
مجيـع عنارص الغـازات النبيلة  وحيدة  •

الذرة، وتوجد يف صورة غري مرتبطة. 
للغازات النبيلة طاقات تأين أوىل أكرب  •

من عنارص اجلدول الدوري مجيعها.
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االختبارات التحليلية 
ا غري نشـطة، فإن العديد من  ألن الغـازات النبيلـة عديمة اللون والرائحة، وتكون عمومً
ف هذه العنارص ليسـت مفيـدة. ومع ذلك، فإن  التجـارب التحليلية املسـتخدمة  يف تعرُّ
ا ذا ألوان حمددة ينبعث عندما تتعرض لتيار كهربائي، ويظهر  الغازات النبيلة تصدر ضوءً

هلا طيف خطي.  

عـندمــا يمـر التيـار الكهـربائـي خـالل 
غــاز الزينـون يظهـر لـون أزرق، وطيف 

خطي مميز.
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المصطلحات


Metalloidsالعناصر التي لها الخواص الفيزيائية والكيميائية لكل من الفلزات والالفلزات.

Electrolyteالمركب األيوني الذي يوصل محلوله المائي التيار الكهربائي.
ValenceElectronsاإللكترونـات فـي مجـال الطاقـة األخيـر في الـذرة، والتي تحـدد الخواص 

الكيميائية لهذه الذرة.

ن الرابطة الفلزية، وتكون حرة الحركة من ذرة إلى  DelocalizedElectronsاإللكترونات التي تكوّ
أخر في الفلز، وال تكون منجذبة نحو ذرة بعينها.

Anionاأليون الذي له شحنة سالبة.
Ionذرة أو مجموعة ذرات مترابطة لها شحنة موجبة أو سالبة.

MonatomicIonsاأليونات التي تتكون من ذرة واحدة فقط.
PolyatomicIonاأليون الذي يتكون من ذرتين أو أكثر ويسـلك سـلوك األيـون الواحد الذي 

يحمل شحنة موجبة أو سالبة.


PeriodicLawترتيب العناصر وفق تزايد أعدادها الذرية، بحيـث يؤدي إلى تدرج في خواص 

هذه العناصر.

LewisStructureنموذج يتم فيه تمثيل إلكترونات التكافؤ فقط على شكل نقاط أو خطوط لإللكترونات 
المرتبطة.

Exothermicالتفاعل الكيميائي الذي يرافقه انبعاث طاقة أكبر من الطاقة الالزمة لكسر الروابط 
في جزيئات المواد المتفاعلة.

Endothermicالتفاعل الكيميائي الذي يحتاج إلى كمية من الطاقة لكسـر الروابط الموجودة 
في المواد المتفاعلة أكبر من الطاقة التي تنبعث عندما تتكون روابط جديدة في جزيئات المواد الناتجة.

ElectronDotStructureطريقة تمثيل إلكترونات التكافؤ حول رمز العنصر باستعمال 
النقط.

Hybridizationالطريقة التي يتم فيها خلط المجاالت الفرعية لتكوين مجاالت جديدة مهجنة ومتماثلة.

ا لثالث قواعـد، هي مبدأ أوفباو،  ElectronConfigurationترتيـب اإللكترونات في الذرة وفقً
ومبدأ باولي، وقاعدة هوند.



المصطلحات


Moleculeأصغر جزء في المركب يحمل صفاته.


GroundStateحالة الذرة في أدنى مجال للطاقة.

Oxyacidأي حمض يتكون من الهيدروجين وأنيون أكسجيني.


Periodsالصفوف األفقية في الجدول الدوري الحديث للعناصر.


IonicBondالرابطة التي تنتج عندما يتحد فلز والفلز.

πBondالرابطة المتكونة من تداخل المجاالت المتوازية بهدف التشارك باإللكترونات.
CovalentBondالرابطة التي تنتج عن التشارك بإلكترونات التكافؤ. 

CoordinateCovalentBondالرابطة التسـاهمية التي تقـدم فيها إحد الذرات 
ا من اإللكترونات لذرة أخر أو أيون بحاجة إلى زوج اإللكترونات للوصول إلى حالة االستقرار. زوجً

PolarCovalentBondالرابطـة التي تنشـأ عندما ال تكون المشـاركة باإللكترونات 
متساوية.

SigmaBondالرابطـة التسـاهمية األحادية الناتجـة عن اشـتراك زوج من اإللكترونـات نتيجة التداخل 
المباشر لمجاالت الذرات.

MetallicBondقوة التجاذب بين األيونات الموجبة في الفلز واإللكترونات الحرة الحركة.
Resonanceالحالة التي تحدث عند وجود أكثر من تركيب لويس واحد للمركب أو األيون.


Alloyمخلـوط مـن عـدة عناصر لها خـواص فلزية، وتتكون عـادة من عناصـر متماثلة الحجـوم، أو يكون أحد 

ا من العنصر اآلخر. العناصر أصغر كثيرً
ActinideSeriesعناصر الفئة f في الجدول الدوري من الدورة 7 التي تلي عنصر األكتينيوم.

LanthanideSeriesعناصر الفئة f في الجدول الدوري من الدورة 6 التي تلي عنصر الالنثانيوم.



المصطلحات


CrystalLatticeتركيـب ثالثي األبعاد يتكون من جسـيمات بحيث يحيط األيـون الموجب عدد من 
ا الختالف حجوم  األيونات السـالبة، ويحيط األيون السـالب عدد من األيونات الموجبة، وتختلف البلورات في شكلها وفقً

األيونات وأعدادها.


EmpiricalFormulaالصيغة التي تبين أصغر نسـبة موالت بين أعداد الذرات النسـبية في المركب، 

وقد تمثل أو ال تمثل الصيغة الجزيئية ( الفعلية ) لهذا المركب.
StructuralFormulaالنموذج الجزيئي الذي يسـتخدم الرموز والروابط لتوضيح المواقع النسـبية 

للذرات، ويمكن التنبؤ بالعديد من الصيغ البنائية للجزيئات بعد رسم تركيب لويس لها.
MolecularFormulaالصيغة التي تبين العدد الفعلي لكل عنصر في المركب.


LatticeEnergyالطاقة الالزمة لفصـل 1mol من األيونات من مركب أيونـي، والتي تعتمد على مقدار 

حجم األيون وشحنته.
IonizationEnergyالطاقة الالزمة النتزاع أبعد إلكترون تكافؤ من ذرة عنصر في الحالة الغازية.


OxidationNumberالشحنة الموجبة أو السالبة التي يحملها أيون أحادي الذرة.

PrincipalQuantumNumbernعدد يتم تعيينه في ضوء النموذج الكمي ليدل على الحجوم 
النسبية وطاقات المجاالت.

QuantumNumberالعدد المخصص لوصف اإللكترون في مجاالت الطاقة الرئيسة.
TransitionElementsالعناصر التي توجد في المجموعات مـن 12 - 3 من الجدول الدوري، 

وتقسم إلى فلزات انتقالية، وفلزات انتقالية داخلية.
RepresentativeElementsالعناصـر التي تنتمي إلى المجموعـات 1و2 و 18 – 13 في الجدول 

الدوري الحديث، وتتمثل فيها بشكل واضح الخواص الكيميائية والفيزيائية. 



المصطلحات


Metalsالعناصـر التي تكون في الحالـة الصلبة في درجة حرارة الغرفة، وهي موصلة جيـدة للحرارة والكهرباء، 

وتكون بشكل عام المعة وقابلة للطرق والسحب.

Transitionmetalsالعناصــر التـي توجـد فـي المجمـوعــات 12 - 3، وتنتمي إلى الفئة d في 
الجـدول الـدوري، مع وجود بعض االسـتثناءات التي تتعلق بامتالء المجال s من مجال الطاقـة n ، وامتالء أو نصف امتالء 

 . n-1 من مجال الطاقة d مجاالت

InnerTransitionMetalsالعناصـر االنتقاليـة التـي تنتمي إلى الفئـة f في الجدول 
ا. الدوري، وتتميز بأن مجاالت 4f ، و5f تكون ممتلئة او ممتلئة جزئيًّ

ا، وتوجد عادة  AlkaliMetalsعناصـر المجموعة 1 ما عـدا الهيدروجين، وهي عناصر نشـطة كيميائيًّ
متحدة مع عناصر أخر على شكل مركبات. 

AlkalineEarthMetalsعناصر المجموعة 2 في الجدول الدوري الحديث، وهي عناصر 
ا.  نشطة كيميائيًّ


OctetRuleتنص على أن الذرات تسـعى إلى اكتسـاب اإللكترونات أو خسارتها أو المشاركة بها؛ لكي 

تكتسب التركيب اإللكتروني للغاز النبيل.

HundsRuleتنص على أن تعبئة اإللكترونات في المجاالت المتسـاوية الطاقة يتم بشـكل فردي قبل البدء 
بإضافة اإللكترون الثاني للمجال نفسه؛ إذ ال يمكن إللكترونين لهما نفس اتجاه الحركة أن يشغال المجال نفسه.


Cationاأليون الذي يحمل شحنة موجبة.

Electronegativityخاصيـة تشـير إلى قدرة ذرات العناصر على جـذب اإللكترونات عند تكوين الرابطة 
الكيميائية.


ـا إما غـازات أو مواد صلبـة معتمة أو المعـة، وضعيفة التوصيـل للحرارة  Nonmetalsعناصـر تكـون عمومً

والكهرباء.



المصطلحات


AufbauPrincipleينص على أن كل إلكترون يسعى ألن يكون في المجال األقل طاقة.

PauliExclusionPrincipleينص على أن المجال ال يمكن أن يتسع ألكثر من إلكترونين، على ان ال يكون 
لهما نفس اتجاه الحركة.

HeisenbergUncertaintyPrincipleينص على أنه ال يمكن معرفة مكان الجسيم وسرعته  
في الوقت نفسه.

PrincipalEnergyLevelأحد مجاالت الطاقة الرئيسة في الذرة.
ن مجاالت الطاقة الثانوية مجال الطاقة الرئيس. EnergySublevelتكوِّ

AtomicOrbitalمنطقة ذات ثالثة أبعاد، توجد حول نواة الذرة، وهي تصف الموقع المحتمل لوجود 
اإللكترونات.

Groupsالعناصر الموجودة في األعمدة الرأسية في الجدول الدوري مرتبة حسب تزايد أعدادها الذرية.
IonicCompoundsالمركبات التي تحتوي روابط أيونية.


VSEPRModelنموذج التنافر بين إلكترونات التكافؤ والذي يعتمد على 

ترتيب اإللكترونات المرتبطة وغير المرتبطة حول الذرة المركزية.

ك جميع الذرات في الفلز الصلب بإلكترونات  ElectronSeaModelيقترح هذا النموذج تشارُ
ر الخواص الفلزية لهذه الذرات. ا من اإللكترونات، وهي يفسِّ التكافؤ مكونة بحرً

QuantumModeloftheAtomالنمـوذج الذي يتم فيـه التعامل مـع اإللكترونات على أنها 
موجات.


ا توجد في المجموعة 17 في الجدول الدوري. Halogensعناصر نشطة كيميائيًّ


FormulaUnitأبسط نسبة يمكن أن تمثل األيونات في المركب األيوني.



جداول مرجعية
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د
الجدول الدوري للعناصرج

يدل لون صندوق كل عنرص عىل 
ا أو شبه فلز أو الفلز. كونه فلزًّ

أسامء رموز العنارص 111 إىل 114 مؤقتة، وسيتم اختيار أسامء هنائية هلا عند التأكد من اكتشافها. 
 كان يظن أن العنرصين 116و 118 قد تم تكوينهام، ولكن تم الرتاجع عن ذلك؛ ألنه مل يمكن إعادة التجارب املتعلقة هبام.

فلز
شبه فلز

الفلز



جداول مرجعية
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ا للعنرص. الرقم بني القوسني هو العدد الكتيل للنظري األطول عمرً

يدل السهم عىل املكان الذي جيب 
يف  العنارص  هذه  فيه  توضع  أن 
أسفل  إىل  نقلها  تم  لقد  اجلدول. 

ا للمكان. اجلدول توفريً

غاز

صلب
سائل

صنع العدد الذريمُ

الكتلة الذرية 
املتوسطة

العنرص

الرمز

تدعى  األفقية  العنارص  صفوف 
العدد الذري من  دورات. يزداد 

اليسار إىل اليمني يف كل دورة.

خواص  وهلا  جمموعة،  ى  تسمَّ عمود  كل  يف  العنارص 
كيميائية متشاهبة.

عىل  تدل  العليا  الثالثة  الرموز 
حرارة  درجــة  يف  العنرص  حالة 
الغرفة.بينام يدل الرمز الرابع عىل 

العنارص املصنعة.


