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 لمحاضرة التاسعةالمذكرة الدراسية ل

البنية اإللكترونية والجدول  –في اإلصدار الثالث(  1.13) 1.14الفصل : من أجل هذه المحاضرةللقراءة 

في  1.19و 1.17و 1.16و 1.15و 1.14) 1.20و 1.18و 1.17و 1.16و 1.15الدوري، الفصول 

 دورية الخواص الذرية. –اإلصدار الثالث( 

قوة  –في اإلصدار الثالث(  2.17و  2.15) 2.16و  2.14الفصول لمحاضرة العاشرة: اجل من أللقراءة 

 2.7) 2.6، الفصل "لويس"بنى  –في اإلصدار الثالث(  2.6) 2.5الروابط التكافؤية وأطوالها، الفصل 

 في األنواع متعددة الذرات. "لويس"بنى  –في اإلصدار الثالث( 

 ات المتعلقة باالمتحان كاملة في المحاضرة العاشرة.ستقدم المعلوماالمتحان األول: 

 المطيافية الكهرضوئية .Iالمواضيع: 

  II. الجدول الدوري / الخصائص الدورية 

  A( طاقة التأيين .IE) 

  B( األلفة اإللكترونية.EA) 

  Cالكهرسلبية. 

  D . القطر الذرينصف 

 IIIنظائر الذرات واأليونات . 

 

Iالمطيافية الكهرض.( وئيةPES) 

 يمكن للمطيافية الكهرضوئية أن تحدد طاقات المدارات مباشرةً. )مبدأ مشابه لألثر الكهرضوئي!(

 

 ( األثر الكهرضوئي: تذكر (
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      KE=1232 eV 

     KE=1206 eV 

     KE=384 eV 

 

 

 

 

 

 

 أصدرت منه اإللكترونات. يتوافق كل خط في الطيف مع طاقة مدار أساسي مختلف عن المدار الذي

 في الذرات متعددة اإللكترونات على عددين كموميين، هما ____ و_____. Eتعتمد طاقة المدار 

، وتعرض إلى طيف إصدار ذي xمثال: إذا دُرس عنصر معين بوساطة مطيافية كهرضوئية بأشعة 

 ذا الطيف؟. ما كل العناصر المحتملة التي يمكنها إنتاج همختلفةخمس طاقات حركية 

 أوالً، حدد المدارات التي تصدر منها الخطوط الطيفية:

 ____، و_____، و_____، و_____، و______.

 العناصر التي تحتوي إلكترونات في هذه المدارات )فقط( هي

_____________________________________________________________._ 

 

IIالجدول الدوري / الخصائص الدورية . 

جدوالً دورياً مبنياً على خواص  1869( عام 1907-1834) "ديمتري مندلييف"خترع العالم الروسي ا

 العناصر الفيزيائية وخواصها الكيميائية المتكررة. ترك أماكن فارغة للعناصر المفقودة )إذا أن ثلث

 العناصر الطبيعية لم تكن قد اكتشفت بعد!( بعض األمثلة على خواص المجموعة:

 مجتمعة في عمود واحد ألنها معادن نشيطة، ولينة، وقابلة للطرق. Kو Na و  Liالعناصر  تُصنف

 في مجموعة واحدة ألنها خاملة. Arو  Neو  Heتُصنف العناصر 
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 :تكافؤية مرتبطةلدى العناصر في العمود ذاته بنى إلكترونية 

  لدىLi  و Na وK  إلكترون تكافؤي في حالة ________s. 

 ى لد He وNe  وAr  .سويات ________ 

 الخصائص الدورية:

A( طاقة التأيين .IE:) 

إال إذا ؛ IEأول أدنى كمية من الطاقة لنزع إلكترون من الذرة. وتشير طاقة التأيين إلى هي طاقة التأيين 

 ذكر خالف ذلك.

___________________ = IE .طاقة رابطة( ألضعف إلكترون مرتبط( 

 تعريفات طاقة التأيين:

(1)  

 )أعلى مدار ذري مشغول(. HOAO: طاقة نزع إلكترون من  IEأول ≡  IEطاقة التأيين 

(2) 
 

 

 طاقة التأيين الثانية.≡   

 .IEدائماً أعلى من طاقة التأيين األولى  

(3) 
 

 

 طاقة التأيين الثالثة≡  

 :B و من  2sلنزع إلكترونات من المدار  يؤخذ بالحسبان الطاقة الالزمة

(4) 
 

 

(5) 
 

 

 متساويتان؟ _______ EΔهل قيمتا 
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 حجب أقل. في األيون  2sلدى اإللكترون 

  ________ و لذلك فإنها تستشعر 

 .تتطلب ________ طاقة ليتم سحبها من النواة 

 

 اقة التأيين:الخصائص الدورية في ط

بقى ثابتةً. ويرتبط اإللكترون األكثر محيطية ت n ولكن السوية ، Z وتزداد ______. IEعبر الصف، 

 بالنواة ارتباطاً أكثر إحكاماً ويحتاج طاقة أكبر إلصداره.

. والسويات nكلما نزلنا إلى أسفل العمود، وكذلك السوية  Z______، وتزداد IE نزوالً بالعمود،

أكثر  دالنواة. وتبعالكبيرة أبعد عن   nالمفصولة جيداً بفراغات، وكذلك تكون اإللكترونات في السوية

 .IE، مما يجعل اإللكترونات أقل ارتباطاً؛ لذلك تنخفض  Zبتزايد العدد 

 

 تقع بعض "التغيرات" في االتجاه بسبب بنية السويات الطاقية الفرعية:

       مثالَ 

 تزداد

ص
اق
تن
 ت

العامة خصائصال  

 Zالعدد الذري، 
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B .( األلفة اإللكترونيةEA  أو:)  

 قابلية الذرة )أو األيون( لكسب إلكترونات ____________ + 

(6)  

 

 يكون األيون ________ ثباتاً من الذرة. ---عندما تصدر الطاقة 

 ، على أنها EAتعرف األلفة اإللكترونية، 

  تساوي   Clـ ل EAإذاً 

 أن تكون سالبة أو موجبة. EA)التي كانت دائماً موجبة(، يمكن لـ  IEعلى العكس من 

 

 اتاً من ذرة.ب________ ثهو  -1أيون  – Nلـ  إذاً 

 ______ ألن إضافة إلكترون يتطلب إشغال مدار جديد. EAلدى الغازات النبيلة )المجموعة الثامنة( 

أكثر ألن اإللكترونات اإلضافية تمأل "حجيرةً"  EAلدى الهالوجينات )المجموعة السابعة( ألفة إلكترونية 

  مكتملة. لتعطي سوية Pالطاقية الفرعية  في السوية

 

 

بي
 ن
ت
زا
غا

لة
 

 :EAالعامة في  لخصائصا

ص
اق
تن
 تزداد ت
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C( الكهرسلبية .χ:) 

 "لينوس باولينغ"الفكرة ألول مرة الكهرسلبية قدرة الذرة على جذب إلكترون من ذرة أخرى. اقترح هذه 

 . ومقاييسه للكهرسلبية ما زالت تستخدم اليوم.1932عام 

 للكهرسلبية الذي تم تطويره منذ سنتين أسهل من حيث المبدأً. "موليكنز"مقياس 

 ______ )______+______( ( χالكهرسلبية )

 ذرة ذات كهرسلبية عالية هي ذات إلكترون _______.

 سلبية منخفضة هي ذات إلكترون ______.ذرة ذات كهر 

 

 

D:نصف القطر الذري . 

من الكثافة  %90 تحتوي على الموجودة في األسفل والتي rيعرف نصف القطر الذري بأنه قيمة 

 اإللكترونية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IE 
منخفضة و 

EA 

 منخفضة

IE  عالية و

EA عالية 

ة:االتجاهات العامة للكهرسلبي  

القطر الذرينصف   

القطر الذري نصف  _____  

 يزداد 

اد
زد
ي

 
ف
ص
ن

 
ر 
ط
الق

ال
ي
ر
ذ
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III الديها التوزيعات اإللكترونية نفسه –.النظائر 

 .Neهي نظائر لـ  مثالً كل األيونات ذات 

 

 

 

 قطر ذري أكبرنصف 
عتدلمن األصل الم  

قطر ذري أصغر نصف 
عتدلمن األصل الم  

القطر الذرينصف دور   
ةيونيفي انتقائية القناة األ  

 
 
\ 

 يةأليونالقنوات ا

 .إلى داخل الخاليا يوناتتنظم تدفق األ •

تسمح بانتقال اإلشارة الكهربائية السريعة في  •
 .العصبونات

 التنظيم واالنتقائية أساسيان

      قنوات
 أيونية

الغشاء 
 الخلوي

 
 

 . بوجود بقية األيونات، بما في ذلك  لـ انتقائية قنوات أيونات الصوديوم 

 وجزيء الماء أيون الصوديومواسعة بما يكفي لتُناسب نانو متر(  0.4)بعرض  ةريصغ مساما  قنوات الصوديوم  تحتوي

 لبوتاسيوم!ا إلى أيون جدا  بالنسبة ةصغيرو. المرافق

 أيونات

 
 MIT Opencourseمصدر الشكل من 

ware 

ةمفتوح  مغلقة 


