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 لمحاضرة السابعة:المذكرة الدراسية ل

 1.11في اإلصدار الثالث(؛ لف اإللكترون، الفصل  1.9) 1.10الفصل : من أجل هذه المحاضرةللقراءة 

 الهيدروجين اإللكترونية. (؛ بنيةفي اإلصدار الثالث 1.10)

ت المدارية في اإلصدار الثالث(؛ الطاقا 1.11) 1.12الفصل الثامنة:  من أجل المحاضرةللقراءة 

 في اإلصدار الثالث(؛ مبدأ البناء. 1.12) 1.13)للذرات متعددة اإللكترونات(، الفصل 

________________________________________________________________ 

 )تتمة المحاضرة السادسة(. Sالتوزع االحتمالي الشعاعي لمدارات . I المواضيع:

  II . مداراتP. 

   A .ارات شكل مدP. 

   B ..التوزع االحتمالي الشعاعي 

  III ..لف اإللكترون والعدد الكمومي الرابع 

  IV ..التوابع الموجية للذرات متعددة اإللكترونات 

________________________________________________________________ 

 

I( التوزع االحتمالي الشعاعي .RPD لمدارات )S 

 

من  rعلى بعد  drاحتمالية العثور على إلكترون في غالف كروي ذي ثخانة زع الشعاعية: احتماالت التو

 المركز.

(1)  

(2) 
 

 ة للميكانيك الكمومي.يمن النتائج الرئيس ةواحدهي  معرفة االحتمالية فقط

 rعرفة قيمة حتمياً، إذ يمنعنا مبدأ االرتياب من م ليس على عكس الميكانيك التقليدي، الميكانيك الكمومي

  بدقة.
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II المدارات .P 

  هناك ثالثة مدارات ألي مدار فرعي ذي ،P .________ و _______، و ،______ 

  مدار  ، وتدعى لتعطي مدارات  تتحد حاالت. 

A شكل المدارات .P 

  على عكس المداراتs لمدارات ،p  و  استقالليةɸ مدارات .p  متناظرة __________

 كروياً.

  تتألف مداراتp فيه  مستومن فصين )من إشارتين مختلفتين( مفصولين ب __________

 (.)و  

  من احتمالية العثور على إلكترونp احتمالية هناك لصفر، ومن ثمفي مستو عقدي تساوي ا 

 في النواة. pللعثور على إلكترون من  ___________

 :pخرائط الكثافة االحتمالية لمدارات 

 نصف القطر نصف القطر

التوزع 
 االحتمالي
 الشعاعي

(RPD) 

التوزع 
 االحتمالي
 الشعاعي
(RPD) 
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على طول المحور  على طول ______ االحتمالية األعلى

____ 

على طول المحور 

____ 

ᴪ حيث  موجبةz ______  حيثx حيث  موجبةy موجبة 

 ___________ المستوى العقدي

 

 مستو _________ 

 

 مستو _________

 

 تظهر المستويات العقدية )مستويات ال كثافة إلكترونية فيها( من عقد زاوية في التوابع الموجية.

  0( = )و العقد الزاوية: قيم ______ أو ________ عندما تكون. 

 هي قيم  تذكرة من المحاضرة السادسة: العقد الشعاعيةr  0( = )و تكون عندما. 

 ، للمدار:شكل عامب

 n-1  مجموع العقد

 ______        العقد الزاوية 

 ______        العقد الشعاعية 

 _____= ______ مجموع العقد: 2pمن أجل      _______= ______ مجموع العقد: 2sمن أجل 

 _______=________ العقد الزاوية                 ______=_________ العقد الزاوية___    

 

 

 الشعاعية _______=_______ العقد   _________=_________ العقد الشعاعية
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Bالتوزع االحتمالي الشعاعي . 

 لتوزع االحتمالي الشعاعيتفسير مخطط ا

  كلما ازدادتn  المدار جم ح(، _______ 3ثم  2إلى  1)من. 

  من  كلما ازداد(s  إلىp  ثمd من أجل )n  _______ ،المدار حجم ثابتة. 

  لإللكترونات في حاالتs  مدارات حجم احتمالية كبيرة لتكون قريبة جداً من النواة، أي رغم كبر

s  بالنسبة إلى مداراتp  أوdإلكترونات  إن، فs ______ المحجوبة. 

IIIلف اإللكترون والعدد الكمومي الرابع . 

 من الميكانيك الكمومي، يظهر العدد الكمومي الرابع الذي يصف لف إلكترون في مدار.

 العدد الكمومي للف الممغنط _______.
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 ليس هناك شبيه تقليدي للف.

 :يمكن أن يكون لإللكترون حالتا لف 

 أو   

 وصف  مغنطة العزم الزاوي. ولكن يكمل  ، يصف ماثالً للعدد الكمومي للعزم الزاوي م

 يتعلق بالمدار. ال_________ و

 1925عام  "جورج أوهلنبيك"و " صمويل جودسميت"اُقترحت صفة لف اإللكترون ألول مرة من قبل 

 لترددات المتوقعة للخطوط الطيفية:لشرح االنحرافات الصغيرة عن ا

  ___________  ____________ 

 المتوقع       المرصود   

( وإلكترون معين باستخدام أربعة ، ، nإذاً يمكننا وصف مدار معين باستخدام ثالثة أعداد كمومية )

 (.، ، ، nأعداد كمومية )

 

 "باوليـ "مبدأ االستبعاد ل

ال يمكن إللكترونين في الذرة نفسها أن يحمال األعداد الكمومية األربعة ذاتها. أي، ال يمكن إللكترونين أن 

 يكونا في المدار ذاته ولهما اتجاه اللف ذاته.

 ستبعاد الذرة ب  _______ إلكترونات في المدار الواحد.لال "باولي"يحدّ مبدأ 

 ؟،  n = 4التي تحمل العددين الكموميين اآلتيين في ذرة واحدة: اإللكترونات مثال: ما عدد 

__________ 

 


