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 . الذّرات 0

تمثّل في النواة الصغيرة المتكونة من البروتونات والنيوترونات  إّن النموذج المألوف للذّرة هو ذلك الم 

لذّرة يكون حوالي قطر ا ، فإن  لكترونات سريعة الحركة. وعادة  إالمحاطة ب
01-

م بينما قطر النواة حوالي 01

10
-15

 . م

 -على الترتيب  amu 1.00867و amu0.11021) البروتونات والنيوترونات نفس الكتلة تقريبا   لدى

amu النيوترون متعادل مّرة 0111بحوالي من اإللكترون ( وكل منهما أثقل هي وحدة الكتلة الذري ة .

01×  0.1البروتون شحنة موجبة )+، بينما يحمل كهربائيا  
-01

كولوم* 
1

للشحنة  معاكسة تماما   ( والتي تعدّ 

عدد اإللكترونات حول النواة يساوي عدد البروتونات  يكون كهربائيا   السالبة لإللكترون. ففي ذّرة متعادلة

 فيها.

يِّز   عنصرذّرات أي  جميع لدى. العنصر الكيميائي ،(Zعدد البروتونات في النواة )"العدد الذّري"، ي م 

، يمكن A، الذّرية ةكتل مختلفة. إّن عدد الكتل هذه الذّراتنفس عدد البروتونات، ومع ذلك يمكن أن يكون ل

هو عدد النيوترونات في النواة. وبما أّن  N، حيث A= Z + Nالحصول عليه عن طريق المعادلة 

هالعنصر يتم  ى ذلك أّن ذّرات أي عنصر كيميائي يمكن أن فقط ال غير، فإنه يترتّب عل Zبواسطة  تمييز 

 يكون لها عدد متفاوت من النيوترونات. 

. الوزن الذّري ألي ظائرالن  مختلفين تسّمى  Aو  Nولكن  Zنفس إّن العناصر الكيميائية التي يكون لها 

 تمدويعالتي توجد بشكل طبيعي، و هذا العنصر نظائروّسط وزن الكتل الذريّة لمختلف عنصر هو مت

 .02ذو عدد الكتلة الذّرية البالغة نظير الكربون  المستمّدة منبالضبط،  02مقياس الوزن الذّري على قيمة 

  

                                                 
1
 لنظام الوحدات الدولي طبقا    
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 Nuclei النُوى. 0

نة لها منفصلة. والفرق بين الكتلة سيمات المكوِّ إّن وزن نواة أي عنصر يكون أقل من مجموع أوزان الج  

ت لي، نات يسّمى الة وبين كتلة المكوِّ الفعلي   ت لي. النقص الك  ، يرتبط بطاقة الترابط داخل النواة، Δmنقص الك 

ΔE :بوحدة الجول(، عن طريق معادلة أينشتين( 

ΔE = Δm c
2

 

هي سرعة الضوء )بوحدة م.ث cحيث 
-0

ت لي )بوحدة كجم(.  Δm( و   هو النقص الك 

سيم نووي لكل ج   طاقة الترابطقد ر ت  قوية، و إّن القوى النووية التي تربط البروتونات والنيوترونات معا  

01×  0.0( بحوالي نوكليون -ةي  و  )ن  
-02

أكبر طاقة ربط نووية في نواة العناصر ذات العدد توجد جول.  

عدد -)العدد الذّري Z يساوي تقريبا   )عدد النيوترونات( N( حيث Fe كما في الحديدالذّري المتوّسط )

، 1.5Z ساوي تقريبا  ت Nذّري أكبر، مثل اليورانيوم،  عدديكون لها  . وبالنسبة للنواة التيالبروتونات(

ستقرار النووي، فإّن بعض النظائر )كمثال، أقل. وكنتيجة لهذا النقص في اإل ةي  و  ن  وتكون قوى الربط لكل 

92Uولهذا، بالنسبة لنظير اليورانيوم،  لليورانيوم( تكون غير مستقرة.
235

 (Z=92, A=235 فإنّه إذا ،)  تم 

 نيوترونات، فسيحصل التفاعل التالي:بقذفه 

92U
235

 + n → 39Y
94

 + 53I
140

 + 2n 

 

صطالح السابق، األرقام السفلية . )في اإلأصغر وأكثر استقرارا   ن وىوهنا فإّن نواتج هذا التفاعل هي 

اتج حد ينتج نوتشير إلى العدد الذّري واألرقام العلوية تشير إلى العدد الكتلي.( الحظ أّن نيوترون وا

 نفجارات النووية.لة في المفاعالت واإللس  تس  س ْس التفاعالت الم  أ  وهذه  –انشقاقية تشمل نيوترونين 

الخفيفة( التي يكون فيها نسبة عدد البروتونات والنيوترونات غير مناسب  لن وىاالثقيلة )وحتى  لن وىا

)أيونات الهيليوم( أو  αطريق انبعاث جسيمات  عن تلقائيا   (decay) االنحالل-االضمحاللبيمكن أن تقوم 

ش   لن وىا. هذه منها )اإللكترونات( βجسيمات  هذه  مثل اضمحاللّعة. معّدل يتم اإلشارة إليها على كونها م 

للمادة. خالل فترة  (half-life) بعمر النصف  الغير مستقّرة يتفاوت بشكل كبير ويتم اإلشارة إليه لن وىا

مما سيغير من خواصها )العدد  الغير مستقرة إشعاعا   لن وىانصف ينبعث من ، صفنالعمر واحدة من 

 فترات من  . خالل ثالثتكون قد نجتفقط س لن وىا 1/4، فإّن نصفالعمر من  ن الذّري(. وخالل فترتي

ة سيبقى، وهكذا. وكمثال، فإّن عمر النصف للكوبالت الباعث األصلي   لن وىافقط من  1/8، النصف عمر

27COشعة غاما "المشع"، أل
60

6Cسنة، بينما للكربون المشع  3.3(، هو X)يستخدم للعالج بأشعة  
14

 

Coمن اإلشعاع من ذّرات  كمية من أجل عدٍد متساٍو من الذرات، تنبعثسنة. ) 3011يكون 
60

في كل  

Cمن ذّرات  أكبر مما ينبعثثانية 
14

). 
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 في الذّرات النواة. اإللكترونات خارج 0

ل عليها بواسطة التجارب في عام  ذاتأّول نظرية ذريّة  تم طرح تحص  توافق كّمي مع بعض البيانات الم 

 (. لقد افترض )بالنسبة لذّرة الهيدروجين( أّن:Niels Bohrبواسطة نيلز بور ) 0103

   ةدفرِّ ت  م   (الحالة الكمي ة) يات أو حاالت طاقةل مستوحت  اإللكترونات )خارج النواة( يمكن أن ت 

كمّ    (.اة)م 

 المتحركة بمدار دائري حول النواة  اإللكترونات المتحركةفإن مستويات الطاقة هذه،  من أجل(

مستويات بين  انتقال اإللكتروناتند ( الطاقة. عدْ قْ لن تقوم بإشعاع )ف   في مستوى طاقة واحد(

نت ق ل بينها  :طاقة، يحدث إشعاع مكافئ لفرق الطاقة بين المستويات الم 

E
rad 

= E
2 
– E

1 
= hν 

  اإللكترونات في مدارات دائرية تتحرك ، الحاالت المستقرة للذّرةفي 

 الزخم الزاوي (angular momentum)  يساوي لإللكترونات في المدار(mvr )ا  يكون عددو 

 :h/2π قيمةمن  ا  صحيح

mvr = n 
 

  
  

 متحركة في مدارات الطاقة حول ال) قوانين الميكانيكا النيوتنية تنطبق على اإللكترونات الدائرة

 .(واةالن

 

( في مدارات كروية محددة vإلكترونات تدور بسرعة ) يتضمنتصويري لنموذج بور الذّري ال الشكل

حمل ق ي م ي، أن ( حول النواة. الزخم الزاوي لإللكترونات الدائرة يمكن، كما ذكرنا سابقا  rذات نصف قطر )

 قيمة صحيحة موجبة، مثال   يكونى العدد الكّمي الرئيسي( يمكن أن )يسمّ  n حيث أنّ  n × h/2πمعيّنة من 

 (.0، وهكذا حتى ما ال نهاية )شكل 0، 3، 2، 0
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 لِبور. ذّرة الهيدروجين وفقا   -0شكل ال

 

 ذّرة الهيدروجين

ة، يمكن ني  وبافتراض وجود تفاعل كولوني )إلكتروستاتيكي( متبادل وقابلية تطبيق الميكانيكا النيوت

 الحصول على القيم التالية لذّرة الهيدروجين:

 :نصف ق ْطر المدار اإللكتروني )كروي( ي عطى بواسطة 

rn = 
      

    
  (n = 1, 2, 3, 4, ...) 

rn = n
2
n =  ثابت  × 

2 
(0.529 × 10

-10
) m 

 

  هو n = 1 من أجل –المدار المستقر–ين أصغر مدارات اإللكترون في الهيدروجقيمة يمكن مالحظة أّن 

ro = 0.529 Å أّن  أيضا  . ومن الم شاهدr   مع تزيد طرديّا n
2

 (r = n
2
ro.) 

 

  ذوطاقة إلكترون دائر ت عطى ( العدد الكّمي الرئيسيn:بالعالقة التالية ) 

En = - 
 

  
 × 

   

     
  = - 

 

  
 ]جول[ ثابت  × 

عودة إلكترون من حالة ُمثارة إلى بسبب إشعاع ) انبعاث
 (األرضيةحالة الستثارة أو إلى حالة أقل ا

 

ذات ع مر  حالة - حالة إلكترون مثارة

 قصير

الحالة األرضية إلكترون دائر في 
النواة  )خمود( 

(e+
) 

 (pبروتون )

 

نصف قطر المدار 
 (rاإللكتروني )

 

استثارة اإللكترون إلى الحالة )امتصاص اإلشعاع و
 ذات ُعمر قصير(حالة  –الُمثارة 
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 قيم سالبة متناقصةإللكترون يدور ي فضي إلى  (n) زيادة العدد الكّمي الرئيسية تشير إلى أّن ه العالقهذ

n/1) للطاقة
2

(. وللتبسيط، فإنّه من التقليدي عادة ∞ → n) ، وبقيمة حّدية للطاقة تساوي الصفر من أجل (

m] دتها هيووح( ῡ) يةاألعداد الموج  التعبير عن الطاقات اإللكترونية بواسطة 
-1

[. يمكن أن يتم إتمام هذا 

 . وعليه:E = hvالتحويل بسهولة حيث أّن 

ῡ=  
 

 
 = - 

 

  
   

   

      
   [m

-1
] 

 عند إبدال كل الثوابت بقيم رقمية، نحصل على:

ῡ = - 
        

  
 = - 

 

  
            [m

-1
] 

 

، وهكذا. يتم اإلشارة إلى القيمة 0، 3، 2، 0كّمي الرئيسي والذي يمكن أن يحمل القيم هو العدد ال n)حيث 

للرجل  ( تكريما  ∞Rو  RH، وكذلك R) (Rydberg constantثابت ريدبرغ )على أنّها  01103311

 (وضع بور لنموذجهعلى قيمتها عن طريق دراسات طيفيّة قبل  حصلالذي 

بة ل ب لها )أو امتصاص إلإن تغيّرات الطاقة الم صاح  نتقاالت اإللكترونية واإلشعاع المنبعث الم صاح 

 اإلشعاع( يمكن ببساطة حسابها كما يلي:

اإلشعاع   =  ΔE   = (        )   = hv 

 

، ῡخاص بالمدار الداخلي. أّما الالعدد الكّمي  n1هنا هو العدد الكّمي الرئيسي للمدار الخارجي و n2حيث 

 لموجي، فنحصل عليه النبعاث اإلشعاع بالعالقة:العدد ا

ῡ = [( 
        

  
 )  ( 

        

  
 )] 

 أو

ΔE = 10973500 (
 

  
   

 

  
 ) × hc 

ΔE = R(
 

  
   

 

  
 ) × hc 

 

ΔE = 2.1798 × 10
-18

 (
 

  
   

 

  
 ) J 

ΔE =     -      
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متصاصاإل=   ΔE   =     -      

ῡ = R(
 

  
   

 

  
 ) 

 

 ( يتم تمثيلها عادة بما يسّمى بالمخططات.2نتقاالت اإللكترونية )شكل اإل

 

 األنظمة متعددة اإللكترونات

 12ّن ذّرة اليورانيوم ستتطلّب . كمثال، فإابعد إرسائه ذّرة بور سرعان ما أصبح جليّا   في قصورالإّن 

تحّصل عليها من التجارب.  جموسيتوّجب أن يكون لها ح إلكترونيا   مدارا    ال يتوافق مع البيانات الم 

، الذي قّدم شروط كميّة (Sommerfeld)حصل أّول التعديالت على نموذج بور على يّد سمرفيلد 

 وذلك (مختلفة قليال    ذات )الحادة تنقسم إلى عّدة خطوط بعين االعتبار أّن الخطوط الطيفيّة  آخذا  : إضافية

 بناء  عليه، . (Zeeman effectظاهرة زيمان )إذا ما حدثت انبعاثات ضوئية في مجال مغناطيسي 

 ات فرعيةمدار يكون بهايمكن أن  (أغلفة)مدارات إلكترونية كروية : شكال  جديدا   من ذّرة بور تولّد

(. lخاضعة لعدد كّمي إضافي، هو العدد الكّمي المداري ) –(مختلفة المركزة )ال تمركزيبيضاوية الشكل 

مركزية يمكن أن تتخذ اتّجاهات فراغية معيّنة ليس إاّل وتكون خاضعة للعدد المغناطيسي تالمدارات الال

(m(، في مجال مغناطيسي خارجي. السلوك المغناطيسي الم الحظ للعناصر يتطلّب كم إضافي )اولنبك 

Uhlenbeck )–   للّفبداية طرح العدد الكّمي ك ل  هذا ش ( الذاتيs.) 

سمرفيلد الكميّة، فإن اإللكترونات تتحّرك حول نواة الذّرة في مدارات واضحة الحدود، -وفقا لنظرية بور

. إّن إلكترون يتحّرك في مدار قرب األعداد الكميّةّصف بأربعة أعداد، تسّمى تّ كل من هذه المدارات م  

جود طاقة أبعد عن النواة. من إلكترون في مدار  أكبرنواة لديه طاقة )سالبة( ال وبذلك فإنه من الضروري و 

. وعلى العكس من لنتمكن من تحريك إلكترون من مدار قريب للنواة إلى مدار أبعد )ذو طاقة سالبة أقل(

خارجي آلخر داخلي. اإلشعاع  ذلك، يتم إطالق الطاقة )على هيئة إشعاع( خالل انتقال إلكترون من مدار

. طاقة الفوتونات)الكهرومغناطيسي( المنبعث يتكون من وحدات منفصلة أو كّمات، والتي تسّمى 

الفوتونات المنبعثة تتمثّل في فرق الطاقة بين المدارين الذين ينتقل اإللكترون بينهما وترتبط الطاقة 

 اطيسي بواسطة العالقة:، لإلشعاع الكهرومغن ، أو الطول الموجي، vبالتردد، 

Eفوتون = E2 – E1 = hv = h(c/ )   (c=  ) 

 هي سرعة الضوء. c، و طاقة المدار الداخلي E1طاقة المدار الخارجي و  E2تسّمى ثابت بالنك،  hحيث 
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 وجينانتقاالت المدارات واألطياف البصرية المتعلّقة بها في ذّرة الهيدر-0شكل ال

 

انتقاالت بالمر  لسلةس

 n=2المنتهية عند 
 

سلسلة انتقاالت ليمان المنتهية 

 n=1عند 
 

سلسلة انتقاالت باشن 

 n=3 المنتهية عند
 

r4=    =8.464Å 

 

r3=   =4.761Å 

 

r2=   =2.116Å 

 

En= -R˙1/n2 
 

aO=0.529 Å 

 

 سلسلة باشن )تحت الحمراء(

 سلسلة ليمان )فوق بنفسجية(

 

 (مرئي) بالمرسلة سل

 

n = ∞  E∞ = 0 
n = 5  E5 = -R.1/25 
n = 4  E4 = -R.1/16 
n = 3  E3 = -R.1/9 

n = 1  E1 = -R 

n = 2  E2 = -R.1/4 
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ثارة )ذّرة  من خالل المشاهدات )الطيفية( للترددات أو األطوال الموجية لإلشعاع المنبعث من ذّرة م 

ثار(،  يوّضح مثل هذه  0الفروقات في مستويات طاقة اإللكترون. الشكل يمكن تحديد بإلكترون م 

عاع المنبعث من ذّرة عليها من قياسات األطوال الموجية لإلش والتي يمكن الحصولالمستويات للطاقة 

ثارة كهربائيا    .في أنبوب تفريغ غازي هيدروجين م 

. "العدد الكّمي أعداد كميّةلتحديد الموقع الفراغي وطاقات اإللكترونات في ذّرة استخدام أربع يتطلّب 

ر بشكل كبيأيضا  إلكترون معيّن حول النواة. وهو يحدد  فيهالغالف الذي يدور  قياس، يحدد nالرئيسي"، 

 الخ.  n = 1, 2, 3: صحيحةتنحصر في أعداد  nطاقته. قيمة 

فإّن هذا يدل على وجود اإللكترون في أدنى مستوى للطاقة كما يدل على أّن مدار  n =1عندما يكون قيمة 

قرب للنواة. المستويات األعلى للطاقة يتم األاألعمق المسموح به،  الداخلي في الغالفهو اإللكترون 

وهكذا. ولذلك فإنّه يجب أن يكون من الواضح أّن العدد الكّمي الرئيسي لإللكترون  n = 2, 3تمثيلها عبر 

عن النواة يحدد، من حيث المبدأ، حجم أّي ذّرة م عطاة. وللتبسيط، يتم استخدام الحروف عادة  األبعد دورانا  

 وهكذا. حيث: n = 1, 2, 3لتوصيف األغلفة اإللكترونية 

 n = 1 = K الغالف 

 n = 2 = L الغالف 

 n = 3 = M الغالف 

  الخ.

متي" أو "المداري". وهو يحدد (، يتم اإلشارة إليه على كونه "العدد الكّمي الس  lالعدد الكّمي الثاني، )

صحيحة  " يمكنه فقط أن يحمل قيما  l. "أيضا  بسيط طاقاتها  وإلى حدٍ الزخم الزاوي لإللكترونات الدائرة، 

(، K)الغالف  n = 1 من أجلهو العدد الكّمي الرئيسي(. ولذلك،  n)حيث  l = (n-1)وحتى  l = 1بين 

، وهكذا. وللتبسيط  l = 1أو  l = 0، يمكن أن يكون n = 2 من أجل. 1إاّل أن يحمل القيمة  lـ ال يمكن ل

غالف )المدار( داخل أي  (electronic state)ة اإللكتروني حالة، يتم استخدام الحروف لتحديد المجددا  

 للعدد الكّمي الثاني: ( موافقا  nمن خالل  م عطى )موّصفا  

 

l = 0 = s (المدار) 

l = 1 = p (المدار) 

l = 2 = d (المدار) 

l = 3 = f (المدار) 
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يكون في  l = 1(، وآخر حيث s-)باختصار، إنّه إلكترون s-ةكّميال الحالةيكون في  l = 0فإلكترون بقيمة 

يسّمى إلكترون  l = 1و عدد كّمي مداري  n = 3فإلكترون بعدد كّمي رئيسي  ، وهكذا. ولذلك،p الحالة

3p  اإللكترون في الغالف(M  يكون في المدارp.) 

جاهات الفراغية تالمغناطيسي"، وهو يتحّكم بعدد اإلدعى "العدد الكّمي (، ي  mالعدد الكّمي الثالث، )

ف بقيمة المسموح بها )"اإل ف بقيمة ) من أجل lنحالل"( لكل مدار موص  ([. nغالف م عطى ]موص 

ت ماث لةون ذات طاقة نحالل تكاإل حاالت)  يكونوجود مجال مغناطيسي حيث  نحالل" في. يختفي "اإلم 

المسموح بها ألي  يةتجاهات المدارإللطاقة مختلفة.( العدد اإلجمالي  تجاهات المختلفة للمدارات قيمإلل

ف بقيمة  . - l( ،l-1( ،)l-2 ،...،)1 ،-1 ،-2،...، lلـ قيمة  mمع  ، متوافقا  (2l + 1)هو  lمدار موص 

توّجه اتّجاهي في  افإنّه ليس له من ثموفقط،  m = 0 لهاالبد أن يكون  l = 0حيث  ةلكترونياإل حالةلاف

. ولذك فإن mكقيم لـ  1+، 1، 1-( يسمح بالقيم l = 1) p-حالةكروي. من ناحية أخرى،  هامدار ؛الفضاء

 (.0تجاهات الثالث المحتملة الناتجة تكون متعامدة على بعضها البعض )كما يظهر في الشكل اإل

ف مدارات إلكترونات الذّرة. وهي مرmو  n ،lإّن أّول ثالث أعداد كّمية ) تبطة على الترتيب ( ت عرِّ

ي للف الذاتي ، )يسّمى "العدد الكمّ sتجاه الفراغي للمدار. العدد الكّمي الرابع، ، شكل، واإلقياسب

ر ه )وذلك أن يتم تفسيره على لإللكترون"(، يمكن  حو  ت حديد التجاه دوران اإللكترون حول م  أن ه ك 

)لف ال متوازي(.  1/2-)لف متوازي( أو  1/2+" قيما إّما s. يمكن أن تحمل "لإللكترون المداري(

 .↓السالبة بالرمز  s ةلقيمو ↑ الموجبة بالرمز s ةوبغرض التوضيح، فإنّه يتم التعبير عن قيم

ّرة. أّي إلكترون في الذّرة ة في الذلكتروني  لنا إليه فيما يخّص المستويات اإليمكننا اآلن أن نلّخص ما توصّ 

 ف بواسطة أربع أعداد كميّة، بمعنى:ي عر  

 ( العدد الكّمي الرئيسيn .والذي يمكن أن يحمل أي قيمة صحيحة موجبة فيما عدا الصفر ،)

فيها أكبر  nالذّرات المحتوية على إلكترونات قيمة فإن الثقيلة،  ىو  ، بسبب عدم استقرار الن  ا  )عملي

 .(معروفةغير هي ذّرات  0من 

 ( العدد الكّمي المداري أو السمتيl والذي يكون قيمة صحيحة ويمكن أن يكون أي قيمة موجبة ،)

 ، بما فيها الصفر.nأقل من 

0 ≤ l < n 

 العدد الكّمي المغ( ناطيسيm ،)ويمكن أن يحمل أي قيمة موجبة أو سالبة  أيضا   صحيح عدد هو

 بما في ذلك الصفر.،  lمساوية أو أقل من 

 ( العدد الكّمي للف الذاتيs والذي يمكن أن يحمل أحد قيمتين فقط، إّما )+1/2-أو  1/2. 

s = ± 1/2 
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ن نا من اإل لتوصيف المستويات اإللكترونية في أنظمة  هذه ممن قوانين الك  ستفادة هناك قانون مهم ي مكِّ

(.  تنص هذه القاعدة على Pauli Exclusion Principle) قاعدة بولي لالستبعادمتعددة اإللكترونات:  

ر ذرة ال يوجد إلكترونان لهما القيم نفسها ألعداد الكّم األربعة. من هذه القاعدة يتبع أّن كّل مدا أي فيأنّه 

إلكترونين على األكثر يختلفان في العدد الكّمي للف الذاتي والذي سيكون  ن بهيكويمكن أن  إلكتروني

لآلخر. )تعتمد قاعدة بولي على واقع أّن الوجود المنفصل ألي إلكترون يعتمد  1/2-ألحدهما و  1/2+

 ة.(طبيعته الموجي   علىعلى عدم تدميره بواسطة التداخل، أي 

( سنذكرها الحقا  مع استثناءات ) أال وهي أنّ  اإللكترونية الب نى فهم عموما   مفيدة ت بسِّط هناك حقيقة أخرى

 أّن أقل ق ي م التي تقول( Aufbau Principle مبدأ أوفابو) القاعدة تتبع لإللكترونات الكّمية المستويات

 في الذّرات اتاإللكترون من ق ب لْ  أوال   يتم اختيارها، بولي مبدأ استبعاد معق ف  وبما يتّ  ،n ، وm ،l ألعدادا

  القيمة ة علىاألولوي   يكون لها 1/2+ قيمة، فإّن الللف الذاتي الكّمية بالنسبة لألعداد. )اإللكترونات متعددة

-1/2).  

د  ، المداراتتكون فيها  األنظمة التي يقتصر على قابلية تطبيق هذه القاعدة ح   مختارة من بمجموعة ةد  الم 

جميع  حيث أنّه في الطاقة األدنى ذات المدارات تتوافق مع، دية ممكنةأدنى قيمة عد ذات مّ أعداد الك  

 عن طريق تنفيذهيتم  للذرة اإللكترونية المستويات بناء. إّن أوال   مستويات الطاقة أدنى تمتلئ الحاالت

 البناء"(.مبدأ " "مبدأ أوفابو" أو) دنى أوال  األ الطاقة مدارات في اإللكترونات وضع

 المبنية على نموذجنظرية الك م ل خالفا  (، Schrödinger شرودنغرالتي قّدمها ) اتالموج ميكانيكا

حّدد نصف ق ْطر ذو مدار له سيمج   يمكن اعتباره ال في الذّرة اإللكترون د أنتؤكِّ ، كوكبي  من ذلك، بدال  . م 

 موقع األفضل وصففإنّه من ، وبالتالي .فراغية معيّنة في مواقع اإللكترون وجودل يةاحتمالهناك فإّن 

. اإللكترونية سحابةبال في بعض األحيان، وهو ما يسمى االحتمالي ةكثافال توزيع من حيث اإللكترون

 ا  يّ و  ر  ك   متماثلة ةاإللكتروني   سحابة. الةاإللكتروني حالةال يعتمد على حتماليتوزيع االالفراغي لل التماثل

 لهذه التوزيعات أمثلة 3. يعرض الشكل p-حالةال في لإللكترونات أكثر تعقيدا  ، ولكنها s-إللكترونات

 .2pو  1sإللكترونات 
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 على الميكانيكا الموجية استنتاجات عن شكل مدارات اإللكترونات اعتمادا   -0الشكل 

 

  

 1sلمدار إلكترون  (contour -كفاف )حدود خارجية% 99

 

 2sلمدار إلكترون  (contour -كفاف )حدود خارجية% 99

    مدار 

 

    مدار 

 

    مدار 
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 . مستويات الطاقة ومبدأ أوفباو0

ي ائيدروجين، لكي يكون هناك تعادل كهرب: الهالنواة ذرة عنصر يحتوي على إلكترون واحد خارج لنأخذ

الحالة األدنى،  –حالة الخمود  -الحالة األرضية هذا اإللكترون الدائر )في. 0+يجب أن تكون شحنة النواة 

،  n = 1أال وهي،. m، و  n ،lفي كّل من  ( سيكون لديه أدنى قيم متاحة ألعداد الكمّ واألكثر استقرارا  

 .s = +1/2وأيضا   ، . m = 0  و l = 0 وبالتالي

إللكترون الهيدروجين وسوف  نفس أعداد الكمّ  إللكترون واحدفي ذرة الهليوم ذات اإللكترونين، سيكون 

ر الذي يحمل الرقم . s = -1/2و  n = 1 ،l = 0 ،m = 0يكون لإللكترون اآلخر أعداد الكم  نص  الع 

نفس أعداد الكم كما في إلكترونات الهيليوم، )الليثيوم( سيكون له اثنين من اإللكترونات تحمل  3الذري 

يجب أن  n]الحظ أّن . n = 2 ،l = 0 ،m = 0 ،s = +1/2باإلضافة إلى إلكترون واحد بأعداد الكم 

أو  ( n = 1, l = 0, m= 1) ( أوn = 1, l = 1ثل )ـتويات مـث أّن مسـالث حيـلإللكترون الث 2يكون 

(n = 1, l = 0, m= -1غير مسموح بها )] ّي لإللكترون اإلضافي ف . وعلى غرار ذلك، فإّن أعداد الكم

اإللكترون التالي للبورون )العدد . n = 2 ،l = 0 ،m = 0 ،s = -1/2 ( هي0البيريليوم )العدد الذري 

 .وهكذا ،n = 2 ،l = 1 ،m = -1 ،s = +1/2( يمتلك القيم 3الذري 

نوح ة العدد الذري قمنا حتى اآلن باإلادمتالء المداري مع زيأوفباو على اإل في تطبيق مبدأ ستدالل على ج 

الرئيسية، بمعنى أّن، األغلفة اإللكترونية المتعاقبة  نفس الترتيب كما أعداد الكمّ  التباعطاقات اإللكترونات 

ر ال يسري في جميع الحاالت. على سبيل المثال، اإللكترونات التي هذا التصو  . z يتم ملئها مع زيادة 

. n = 4, l = 0المختلفة( يكون لها طاقة أعلى من تلك مع  mوقيم ) n = 3 ،l = 2 عداد الكمّ تحمل أ

تداخل  الناتجة عنأوفباو،  ة في مبدأنحرافات الجلي  فأكثر. هذه اإل n = 4 وتحدث انقالبات أخرى عند

جموعات من ما يسّمى م للمدارات في األغلفة المتتالية، تؤدي إلى االمتالء الجزئي للغالف وظهور ةالطاق

ف نتقالي  العناصر اإل المجموعات )مع استثناءات بسيطة( من خالل تكوينات غالف اإللكترون هذه ة. توص 

ع( في الخصائص وبالتالي ال ت ظه ر، مع زيادة العدد الذري، التغيّر )المتوقّ  المتماثلاألبعد عن النواة 

ظة  نتقالية، مع زيادة العدد )في العناصر اإل .18-2لعناصر متالء الطبيعي للغالف لإلل بالنسبةالم الح 

الذري يتم استيعاب اإللكترونات في األغلفة األدنى التي ظل ت فارغة بسبب ما سبق ذكره من تداخل طاقة 

 بالنسبةمستويات طاقة المدارات المختلفة في األغلفة مخطط  يوّضح 0الشكل المدارات الخاصة بها.( 

 .n لتزايد

والتي تنّص على أّن   Hund’s Ruleوهو قاعدة هوند أوفباو أال مل آخر في تطبيق مبدأثّمة عا

فردة mاإللكترونات في الذّرات تميل في البداية إلى ملء مدارات معيّنة )مستويات  ( منفردة )مع لفّات م 

فقط بعد  mتحدث م ضاعفة في اإللكترونات في المستويات (. 1/2+يساوي  spin وبعدد كّمي للف الذاتي

معيّنة في غالف قد است خدمت لشغل إلكترون واحد. لذلك  l المرتبطة بقيمة m أن تكون جميع المستويات
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 n = 2 ،l = 1 ،m = 0 ،s = +1/2 ( لديه أعداد الكمّ 1فإّن اإللكترون اإلضافي للكربون )العدد الذري 

 يكون الطاقة وقاعدة هوند س )انقالب(تأثير كٍل من انعكا. n = 2 ،l = 1 ،m = -1 ،s = -1/2من  بدال  

 .Z = 18, 19, 20, 21اإللكتروني للعناصر  التركيبعتبار عند األخذ بعين اإل جدا   ا  واضح

ة( التي تحتلها الوظائف الموجي  مة لتعيين مستويات الطاقة )وال يعّد األكثر م الئ إّن التعبير المستخدم حاليا  

األفضل واألكثر إفادة هي استعمال رمز مكتوب كما يلي: يتم إعطاء اإللكترونات في الذّرات. الطريقة 

بالحرف التقليدي الذي يعيّن العدد الكّمي السمتي )المداري(، وفي رمز  ، متبوعا  العدد الكّمي الرئيسي أوال  

ي ف (الخموداألرضية )حالة العلوي، عدد اإللكترونات مع ذلك العدد الكّمي السمتي. وعلى ذلك فإّن رمز 

1sالهيدروجين هو: 
1

1s، وللهيليوم 
2

1s، الليثيوم 
2
2s

1
1s، البيريليوم 

2
2s

2
1s، البورون 

2
2s

2
2p

1
، الخ. 

ظ أّن العدد الكّمي المغناطيسي لم يتم تحديده، ولكن يمكن القيام بهذا عند  3)انظر الشكل  كمثال.( ستالح 

. m = 0تكون عندما  pzو  m = +1عندما تكون  m = -1 ،pyعندما تكون  pxالحاجة من خالل كتابة 

ثل هذه الرموز السفلي  fو  dتوجد رموز مماثلة للمستويات  دة وفي هذه ة تكون غير م حد  . وعادة فإّن م 

 قاعدة هوند.لالعتبار لألخذ بعين االحالة فإنّه لن تكون هناك حاجة 

يكون  f، أو s ،p ،dتويات الحقيقة المهمة الواجب تذك رها هي أّن عدد اإللكترونات في أّي من المس

. 1/2-و  1/2+: هناك، كما تعلمون، اثنين من اإللكترونات بحد أقصى في أي مستوى بأرقام لف محدودا  

، كل m (-1, 0, +1)تساوي واحد، وبالتالي، هناك ثالث قيم مسموح بها لـ  l، فإّن pبالنسبة للمستويات 

في  p إلكترونات ة، مما يؤدي إلى عدد أقصاه ستّ 1/2-و  1/2+قيمة مع اثنين من اإللكترونات برقم لف 

عشرة هو  d المداري نظامالالحد األقصى في  يجب على القارئ أن يؤكد أنّ . pأّي نظام من المدار 

 .fم المداري نظاالفي  00إلكترونات و 
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 أدنى دائما   إللكتروناتا تتخذ سوف. اإللكترونات المتعادلة، عديدةالذّرات  فيلمدارات النسبية ل الطاقات

 قبلسوف ت مأل  4sالمستويات ، فإّن األعداد الذريّة زيادة مع، والمتاحة. وبالتالي مستويات الطاقة

 .على سبيل المثال، 3d المستويات

 

 :f، و s ،p ،dالمجموعات المدارية 

نوع 

 المدارات

 األعداد الكميّة للمدار

 

 اإلجمالي العدد

للمدارات في 

 المجموعة

عدد اإلجمالي لإللكترونات ال

 الم ستوعبة

s 

p 

d 

f 

  l =0; m=0 

  l =1; m=1, 0,-1 

  l =2; m=2, 1, 0,-1,-2 

  l =3; m=3, 2, 1,0,-1,-2,-3 

0 

3 

3 

0 

2 

1 

01 

00 

 0الشكل 

قة
طا
 ال
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 . جهد التأين0

وعن  عن طريق القذف بإلكترونات أخرى ، مثال ،يمكن أن يتم إزالة اإللكترونات من الذّرات المعزولة

( عن النواة )األبعد ارتباطا   ف العمل )الطاقة( الالزم إلزالة اإللكترون األضعفعر  طريق الحرارة. وي  

الجول. في أحيان أكثر يتم  هيهذه الطاقة في بعض األحيان  وحدة سم "طاقة التأين".إب ، ذّرة معزولةل

الذي من شأنه تسريع اإللكترون  (V) د"جهد التأين". جهد التأين هو الجه بـن طاقات التأي  التعبير عن

( من الذّرة. هذا الساكن بحيث يكتسب طاقة حركية، كافية النتزاع اإللكترون األبعد )األضعف ارتباطا  

لتأيّن ذّرة الهيدروجين. يمكنك أيضا  القول أّن  (PTفولت )كما هو مذكور في  13.595 هوالجهد 

قيّد إلى البروتون بطاقة )سا فولت.  03.313لبة( تعادل مقدار طاقة إلكترون تم تسريعه بجهد اإللكترون م 

 (V) الجهدوحدة  ( وeالشحنة )وحدة ، سوف تدرك أّن حاصل ضرب وحدات]إذا قمت بعمل تحليل لل

kg.m) الطاقة  وحدة ينتج
2
.sec

-2
10 × 1.6( يتوافق مع 1eVإلكترون فولت ) 0و (

-19
جول.[ )الحظ  

في الجدول الدوري للعناصر، انظر  (V)  ن األولىإعطائها كجهود التأي   أن طاقات التأين األولى يتم

 .(الجدول الدوري

 

 من أعلى جهود التأين. وهذا يعكس حقيقة أن   واحدةمن الجدير بالذكر أن الغازات الخاملة أو النبيلة لديها 

ة. من لة تكوينات مستقر  مشكِّ  ا  فرعي غالفا  أو  غالفا   هذه العناصر لديها ما يكفي من اإللكترونات لتمأل تماما  

 هي جهد تأيّن األقل بينها –، الخ( منخفضة Li ،Ni) ةالقلوي الفلزاتن ذرات ناحية أخرى، فإن جهود تأي  

Cs لديها إلكترون ةالقلوي الفلزاتالسبب في ذلك هو أّن ذرات . إلكترون فولت 3.11فقط  والبالغة-s  واحد

فرد في ةالمستقر ةكترونياإلل البنية زيادة عنخارجي    لذّرة غاز خامل. وبالتالي فهذا اإللكترون الم 

يمكن إزالته بسهولة نسبيا. )تكون جهود التأين الثانية والتي تليها لهذه الذّرات أكبر  الغالف األخير الجديد

 (.على نحو متزايد

د  أنّه سواء إذا ما كانت ذّرة ممن وجهة نظر كيميائية وفيزيائية، و   تعادلة أو متأينة وكذلك إن كانت ج 

. ينبغي مالحظة أن الوصف السابق جليا   معزولة أو مجتمعة فإّن هذا يؤدي إلى خصائص تختلف اختالفا  

للهياكل اإللكترونية لأليونات. التكوينات اإللكترونية لذّرة الحديد  للذّرات المتعادلة يمكن تطبيقه أيضا  

 دناه. واثنين من أيونات الحديد معروضة أ

 Fe: 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

6
4s

2
 (ذّرة متعادلة) 

 Fe
+2

: 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

6 
( ferrousأيون حديد) 

 

 
Fe

+3
: 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

5 
 (  ferricأيون حديد) 
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 (EAاإللكترونية الذريّة ))االنجذاب( األلفة -0الشكل 

 

 

 

 

 

 الطيف المرئي

  

 الذّرة
التركيب 

اإللكتروني 

 المداري

 

EA, )االنجذاب اإللكتروني( 
 إلكترون فولت

تركيب ال

اإللكتروني 

 ألنيونالمداري ل

موجات 

 الراديو

 

الموجات 

 الدقيقة

 

 تحت

 الحمراء

 

وء
ض
 ال

ي
رئ
لم
 ا

 

فوق 

 البنفسجية
 ˠأشعة  Xأشعة 
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 رونيةاإللكت)االنجذاب( . األلفة 0

 رتباطامهم في تحديد كيفية  ،لفقد اإللكترونات أيضا  ، فقابلية بعض الذّرات الكتساب، وكما سنرى الحقا  

إنفاق الطاقة، فإّن قبول إلكترون واحد  الذّرات بعضها البعض. في حين أّن نزع إلكترون يتطلّب دائما  

طاقة المنطلقة عند اكتساب إلكترون تسّمى إضافي من ق ب ل ذّرة عادة ما يترافق مع إطالق الطاقة. كمية ال

العناصر على الجانب األيسر من الجدول الدوري  األلفة اإللكترونية )أو "األلفة اإللكترونية األولى"(.

من الجدول لديها ألفة إلكترونية منخفضة، في الجانب الخارجي األيمن )المعادن( والغازات الخاملة على 

، Fلفة أعلى. يمكن أن تعزى األلفة اإللكترونية العالية لذّرات الهالوجينات )المعادن لديها أ-حين أن غير

Clالبنيةالشيء الذي من شأنه أن يوفر  ،( إلى حقيقة أن كل هذه العناصر لديها نقص إلكترون واحد، الخ 

ا حيث نها تزيد استقرارهإللغاز الخامل. من خالل الحصول على إلكترون إضافي، ف ةالمستقر ةاإللكتروني

ماني، أّن اإللكترون اإلضافي يذهب إلى المدار الذي يفتقر إلى إلكترون واحد، وبالتالي يؤدي إلى تكوين ث  

s
2
p

6
 (3، مستقر. )انظر الشكل 

 

 

 الذّري لقياسا. 0

لكترونية للذّرة، اإلة سحابالفي نموذج  أنه ذّرة معزولة بوضوح حيث قياس أو حجم من الصعب تحديد

. مع ذلك، فإن كثافة اإللكترونات يهبط فقط نهايةإلى صفر في الال   نظريا   للكثافةحتمالي التوزيع اإليصل 

. في ذرة الهيدروجين، على لحجم تقريبي لبسرعة عالية على مسافة قصيرة من النواة بحيث يمكن التوص  

Å (1.2 × 10 1.2سبيل المثال، كثافة اإللكترونات تكون ما يقرب من الصفر على مسافة 
-10

 m من )

الذّري في حالة الجزيئات والمواد الصلبة في أنه ال يمكن تحديد  المقاسالنواة. يتم تبسيط مشكلة تعريف 

نحراف. لذلك، فإنّه في تي يمكن قياسها بواسطة تقنيات اإلالداخل ذريّة ال دة من المسافاتأبعاد دقيقة محد  

. في هذه ، كما هو محدد من المسافة بين النويّاتليس إاّل   Å 1.02الذرات تكون المسافة بين  H2 جزيء

هو أكثر  H2 جزيء ياسق، على الرغم من أن  Å 1.30الحالة يتم اعتبار نصف قطر ذّرات الهيدروجين 

  من أربعة أضعاف هذه القيمة.

 مع رتبطةم أم معزولة الذّرة على ما إذا كانت يعتمد نصف القطر الذّري أنّ  أن يكون من الواضح ينبغي

نصف قطر الذّرة يسّمى و، فان در فالسنصف قطر  عزولةالم ذّرةال نصف قطر ىسم  ي   .ّرات أخرىذ

يتم سرد . معدنيال نصف القطرب في المعدن لمرتبطةا ذّرةلل سّمىي، ومياه  س  نصف القطر الت   لمرتبطةا

. الدورية للعناصر بعض الجداول في العناصر لبعضالمعدني و التساهمي، فان در فالس أنصاف األقطار

أنصاف  تختلف عن األنيونات() لأليونات السالبةوتلك  الكاتيونات() أنصاف أقطار األيونات الموجبة

  فان در فالس.أقطار 
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 يةمسألة نموذج

 للطاقة أقل مستوى في إللكترونل (ET) ( ومستوى الطاقةr) نصف القطر، قم بحساب بالنسبة للهيدروجين

 (الخمود-الحالة األرضية)

 

 :الحل

 قوى الطرد المركزي ساواةم تطبيق شرط المسموح به عن طريق حجم المدار األول يمكن حساب

 .الجذب اإللكتروني إلى النواةبلإللكترون الدائر 

 

Fcentr = 
   

 
 Fatt = 

  

      
  

   

 
 = 

  

      
 

 

 :h/2π يتم حسابه بوحدة (mvr) لإللكترون الزاوي فالزخمبور، وفقا ل

mvr = 
  

  
 n = 1,2,3,… 

 :مسموح به مدار ألول rالكميّة، تصبح  هذه الظروف معو

 

   

 
 = 

  

      
 

m
2
v

2
r

2
 = 

    

    
 

    

   
 = 

    

    
 

r = 
      

    
 = n

2
 ثابت × 

 :n = 1حيث 

r0 = 0.529 × 10
-10

 m = 0.529 Å 

 

mv 1/2لإللكترون هي  الطاقة الحركية
2

 بواسطة من النواة للمسافة بوصفها دالّة الطاقة الكامنة وت عطى 

 و التالي:على النح قانون كولوم
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- 
  

     
 

 والطاقات الكامنة. الحركية الطاقات هي مجموع الطاقة اإلجمالية

ET = EK + EP 

ET = 
 

 
 mv2 - 

  

     
 

 التوازن بين قوى التجاذب والتنافر يتطلّب:

Fcentr = Fattr   
   

 
 = 

  

      
 بما أّن: 

   

 
 = 

  

      
                                    

   

 
 = 

  

     
 إذن:   

 ولذلك:

ET = 
  

     
 - 

  

     
 = - 

  

     
 

 :rبالتعويض عن 

ET = - 
 

  
   

   

     
  

 :n = 1ولقيمة 

ET = -2.179 × 10
-18

 J 

ET = - 13.6 eV 

 

 

 

 

 

 

 

Athena* م ستندة إلى نظام بيئة حوسبية هي UNIX من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا . OCWإليها  تتيح الوصولال. 
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 تعريفات. 0

 

  ذّرة

ATOM 

  

 محاطة نواة تتكون من للمادة، األساسي نالمكوِّ 

 .اإللكتروناتب

 

 A ذّريال العدد الكتلي

 (A) ATOMIC MASS NUMBER 

 

 في نواة والنيوترونات البروتونات مجموع عدد

 .محددة

 

 (Z) العدد الذّري

ATOMIC NUMBER (Z)  

مميّزة وتكون  ،محددة نواة في عدد البروتونات

 .للعنصر الكيميائي

 

 الوزن الذري

ATOMIC WEIGHT 

حة الكتلة  (1) طبيعيّا  الحادثة للذّرات الم رجِّ

خاّصة  12 القيمة، نسبة إلى تشكل العنصر والتي

C12. 

عنصر  من لمول واحد، الغراماتب ،الكتلة (2)

 .كيميائي 

 

 اإللكترون

ELECTRON 

 .شحنة سالبةبمشحون  تحت ذّري جسيم

 

 

 األلفة اإللكترونية

ELECTRON AFFINITY 

 

 

 

 

 إلكترون إلى أدنى عند إضافة الطاقة المنطلقة مقدار

 متعادلة. لذّرة طاقة ممكن مستوى
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التوزيع اإللكتروني الكثافي/التوزيع 

 االحتمالي الكثافي

ELECTRON DENSITY 

DISTRIBUTION/PROBABILITY 

DENSITY DISTRIBUTION 

      
 

   

على  ن في الذّرة، اعتمادا  التوزيع الفراغي إللكترو

 .مجموعة األعداد الكميّة خاصته

 

 التكوين اإللكتروني

                            

ELECTRONIC                 

CONFIGURATION  

 
                

  

 للداللة إلى إشغال ستخدمالمختصر المصطالح اإل

 .فردية مستويات الطاقة في ذّرة

 مستوى الطاقة

ENERGY LEVEL 

 ، اعتمادا  في ذّرة إللكترون الطاقة المنفصل مستوى

 الكميّة خاصته.األعداد  مجموعةعلى 

 

 أيّن األولجهد الت

FIRST  

IONIZATION POTENTIAL 

 

 ذّرة من إلزالة إلكترون ستهالكهاالشغل الواجب 

 .(الخمودالحالة األرضية ) في متعادلة

 

 (الخموداألرضية )الحالة 

GROUND STATE 

جميع اإللكترونات . للذّرة طاقة ممكنى أقل مستو

من  ابتداء   بشكل تسلسلي مستويات الطاقة تشغ ل

 المستوى األدنى.

 

 نصف العمر

HALF-LIFE 

نظير غير مستقر،  عدد ذّراتنصف الوقت الالزم ل

لوصول تفاعل كيميائي لنسبة  أو نحالللإلم شع 

31.% 
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 أيون

ION 

 

 نقص في أو فائض إّما لديها ذّرة مشحونة

 .نسبة إلى شحنتها النووية اإللكترونات

 

 نظير

ISOTOP 

ولكن عدد  نفس العدد الذّري لديه شكل من العنصر

 أشكال من مختلف عن غيرها)أو وزن ذّري(  كتلي

تراضيا سلوك افهر نظائر ت ظ وكقاعدة،. عنصرال

 سلوكيات يمكن أن ت ظه ر كيميائي متطابق، ولكن

 .جدافيزيائية مختلفة نووية و

 

 نيوترون

NEUTRON 

نفس  لديه تقريباالشحنة  جسيم دون ذّري متعادل

 .البروتون كتلة

 

 نواة

NUCLEUS 

 بنصف قطر، ذّرةال جزء كثيف للغاية، صغير من

 ما يزيد علىيحتوي على و الذّرة من 5-10حوالي 

 الذريّة.تلة % من الك99

 

 مدار

ORBITAL 

 

تعلّق ةتصويري اللةد    ضمن اإللكترون بوجود ةم 

 الكّمي عددال على اعتمادا  ، مستوى الفرعي

بحد يمكن أن يحتوي  مدار كلّ . m، المغناطيسي

 أعداد لف يحمالن اثنين من اإللكترونات أقصى

بمعنى، أعداد  –متعاكسة )دوران حول المحور(

 1/2-أو  1/2+ميّة للف الذاتيـك

 

 يمبدأ استبعاد بول

PAULI EXCLUSION 

PRINCIPLE 

 

مجموعة  يجب أن يكون له في الذّرة كل إلكترون

 فريدةال أعداد الكم دة منمحد  
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 الجدول الدوري

PERIODIC TABLE 

في  زيادةال بترتيب يفّصل العناصر الكيميائية مخطط

التي تمتلك سلوك  وفي المجموعات العدد الذّري

إلكترونية خارجية  وتكوينات متشابه كيميائي

 متماثلة.

 

 فوتون

PHOTON 

الطاقة الكهرومغناطيسية.  من، أدنى وحدة حدّ  أو، كم

تردد  مضروب في، h، ثابت بالنك تساوي الطاقة

 .v، اإلشعاع

 

 بروتون

PROTON 

معاكسة  شحنته موجب الشحنة جسيم دون ذّري

مرة  0111حوالي كتلته و اإللكترون لشحنة تماما

 .اإللكترون مثل

 

 أعداد الكم

QUANTUM NUMBERS 

 م ستوى ت صنِّف التي المنفصلة سلسلة من األرقام

 الميكانيكا من يمكن اشتقاقهاالتي و لكتروناإل

 الموجية.

 

 غالف

SHELL 

الكّم  عدد لها نفس إلكتروناتب ةمتعلّق ةتصويري اللةد  

 مؤشِّر في كثير من األحيان على وهو، n، الرئيسي

 .لإللكترون اإلجمالي مستوى الطاقة

 

 مدار فرعي

SUBSHELL 

بمستوى اإللكترونات داخل  ةمتعلِّق ةتصويري اللةد  

، ومؤشِّر Iتمادا على العدد الكّمي الثاني، الغالف، اع

  الفراغي لإللكترون.لتوزيع لى اع
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 المناهج التعليمية المفتوحة لمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا

http://ocw.mit.edu 

 3.091SCمقدمة إلى كيمياء الحالة الصلبة 

 2111الفصل األول 

 

المعلومات حول مرجعية هذه المواد أو حول شروط االستخدام، يرجى زيارة: للمزيد من 

http://ocw.mit.edu/terms 
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