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  -طرائق حساب نق االيوني :

 Bragg Methodطريقة براك.  -1

عتمد الفرق ما بين انصاف اقطار االيونات من خالل قياس االواصر االيونية بواسطة ي

      KCl ,         , , NaClمثال                             x-raѰاالشعة السينية 

  Method      Lande'sطريقة الندي -2

على اعتبار   X = F , CL , Br , Iحيث   LiXلقد قام هذا العالم بدراسة هاليدات الليثيوم 

حجماً بحيث ال يمنع تالمس ايونات   Li هو اصغر االيونات الموجبة  Li ان عنصر 

الهاليدات السالبة الشحنة الكبيرة الحجم وبذلك يمكن اعتبار نصف المسافه بين نواتي ايوني 

يد. وباستخدام هذه الطريقة وجد الندي ان نق ديد مثال على انها تساوي نق ايون اليوداليو

 -: والشكل االتي يوضح فكره الندي  2.13  هو   ايون اليوديد

 ـــ هو ايون اليوديد 

   + هو ايون الليثيوم

 

 : اما في الجدول الدوري فان انصاف االقطار تتغير بالشكل االتي 

يزداد نق االيوني لعناصر الزمرة الواحدة بزيادة العدد الذري بسبب زيادة الحجب الناتج  -2

 عن زيادة عدد االغلفة الرئيسة. 

Rb      اقلهم  
+
>  K

+
>  Na

+
>  Li

                               اكثرهم         +

يقل نق االيون الموجب كلما ازداد عدد التأكسد بسبب زيادة الشحنة الموجبة اي كلما  -1

      ة ولذلك تزداد  ازداد عدد االلكترونات المفقود

Co > Co      هم نقاقل
+2   

> Co
 اكبرهم نق       3+
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يزداد نق االيون السالب كلما ازدادت الشحنة السالبة الن اكتساب االلكترونات يؤدي الى  -3

حصول تنافر بين االلكترون المكتسب والكترونات الغالف الخارجي اضافه الى زيادة 

 الحجب

اصغرهم نق  O   O
- 
< O -1نق

اكبرهم      

  (Iجهد  التأين )

يدعى ايضا طاقة التاين هو اقل طاقة تلزم لنزع الكترون من ذرة غازية متعادلة وهي في ادنى 

 رونات الغالف الخارجي االول. اذا كانت عملية النزع الكترون واحد من الكت حاالت الطاقة

 I2وعند نزع الكترون ثاني من الكترونات الغالف الخارجي الثاني   I1جهد التاين االول   يدعى

 . ويقاس بوحدات ال ماص للحرارة .ودائما اشارته موجبة النه -----وهكذا 

Kcal.mol
-1

, Kj. mol
-1

, ev  

وجهد التأين هو احد الخواص االساسية القليلة التي يمكن قياسها مباشرة وتعتمد قيمته بالنسبة 

 معين على العوامل االتية :لإللكترون 

, نق الذرة , نفاذية االلكترون لاللكترونات االخرى وهذة  ,*zعلى  مقدار  Iوتعتمد قيمة ال 

 تعتمد على نوع االوربتال 

اكثرهم حجبا   S   P   d    f  اقلهم حجبا 

 حسب ما يأتي Iفي الجدول الدوري يتغير جهد التاين 

في عناصر الدورة الواحدة يزداد جهد التاين بزيادة العدد الذري بأستثناء العناصر التي   -2

لها اعلى من العنصرالذي ياتي  Iلها اغلفة خارجية مشبعة او نصف مشبعة فتكون قيمة 

 بعدها .

3Li  5B  4Be   6C  8O  7N  9F  10Ne  

 *zبزيادة العدد الذري بسبب  زيادة نق فتقل  في عناصر الزمرة الواحدة يقل جهد التاين -1

3Li  11Na  19K  37Rb 

 اكبر . nفي بداية كل دورة نتيجة االنتقال الى عدد كم  Iيحصل انخفاض كبير في  -3
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:لذلك تعرف االلفة االلكترونية لذرة ما على انها الطاقة المتحررة عند اتحاد االلفة االلكترونية 

ادنى حاالت الطاقة باإللكترون معطية االيون السالب األحادي ذرة غازية متعادلة وهي في 

  الغازي في ادنى حاالت الطاقة ", اي انها طاقة التفاعل

  I=+………. ev                
    

 Aااللفة االلكترونية تمثل طاقة التفاعل لذلك تدعى طاقة االلفة االلكنرونية ويرمز لها 

 -لعناصر الجدول الدوري حسب الترتيب االتي : Aقيمة االلفة االلكترونية  تتغيير

ي وتقل االلفة في عناصر الدورة الواحدة تزداد االلفة االلكترونية بزيادة العدد الذر -2

تها في الدورة العدد الذري بسبب تغير الشحنة المؤثرة فزياد بنقصانااللكترونية 

بينما تعدد االغلفة في الزمرة الواحدة يقلل من  ب االلكتروناتذالواحدة يزيد من جّ 

 قابلية النواة لجذب االلكترونات .

9F   8O  7N       5Bاكبرهم الفة اإللكترونية     اقلهم الفة الكترونية 

 اكبرهم الفة اإللكترونية 3Li  11Na  19K  37Rb     اقلهم الفة الكترونية

عدا العناصر النبيلة باعث للحرارة سالبة االشارة اي  A1دائما طاقة االلفة االولى  -1

فهي موجبة  ----و    A2,A3بسبب تشبع غالفها . اما ال  IIAوعناصر الزمرة 

االشارة اي ماص  للحرارة بسبب التنافر الذي يحصل بين االلكترون المضاف 

 لنفس العنصر    Iاقل من قيمة    Aوااليون السالب . ودائما 

على جذب  جزيئةقوة ذرة في  :يعتبر باولنك اول من عرفها وهي ) كهربائيةالساليبة ال

 االلكترونات نحوها(.

 -في الجدول كما ياتي : الساليبة الكهربائيةتتغير 

الذري وخاصة الهالوجينات  لعناصر الدورة الواحدة بزيادة العددالساليبة الكهربائية تزداد قيم 

بزيادة العدد  االلفة االلكترونيةغالفها الخارجي بينما تقل  ل الكتساب الكترون الشباعيمتحيث 

 .الذري بسبب تغير الشحنة المؤثرة فزيادتها في الدورة
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 اشكال مركبات العناصر غير االنتقاليه 

توجد طريقه تساعد على التوصل الى  ,في طبقه التكافؤ اإللكترونيةـــ طريقه تنافر المزدوجات 

 تعتمد على. االنتقاليةاشكال جزيئات مركبات العناصر غير 

عدد ونوع المزدوجات االلكترونيه الموجوده في طبقه التكافؤ للذره المركزيه وتسمى طريقه 

 Valence  Shell  Electron Pairتنافر المزدوجات االلكترونيه في طبقه التكافؤ ) 

Repulsion)   (( .: وتعرف اختصارا بطريقهV S E P R )) 

 الرموز التاليه :. 

                 A    يرمز الى الذره المركزيه 

                  B  يرمز الى الذره المرتبطه بالذره المركزيه 

                 Е   يرمز الى مزدوج الكتروني غير مرتبط 

 وتصنف المزدوجات الى نوعين : 

a) . مزدوج الكتروني رابط ويربط هذا بين نواتي الذرتين باصره تساهميه 

b) ةالمركزي ةالكتروني منفرد  ويعود الى الذر مزدوج 

في طبقه التكافؤ لذره ما هو  القاعده االولى :  الترتيب المفضل لعدد من المزدوجات االلكترونيه

 ذلك الترتيب الذي يباعد بين هذه المزدوجات الى اكبر مدى ممكن .

 الشكل الفراغي عدد المزدوجات االلكترونيه

 مستقيم 2

 مثلث مستوي 3

 رباعي السطوح 4

 ثنائي الهرم المثلثي 5

 ثماني السطوح 6

 

حيث لذره البريليوم الكترونين في طبقه   Beمركبات البريليوم : وتشمل   AB2النوع االول  

 Аالتكافؤ يشتركان مع الكترونين عائدين الى الذرتين المرتبطتين مع  
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 هيدريد البيريليوم H- Be- H   (BeH2)مثال / 

ثالث الكترونات في طبقه التكافؤ  وتشمل مركبات البورون المركزيهAB3   BF3 :النوع الثاني 

يشترك كل منهم مع الكترون في ذره الفلور لتكوين ثالث مزدوجات الكترونيه رابطه بين ذره 

 مثلث مستوي البورون المركزيه وذرات الفلور الثالث وشكل هذه الجزيئه هو 

حيث لذره النتروجين  :NH3جزيئه االمونيا مثال على ذلك  NH3  AB3E:  //النوع الثالث 

لذرات الهيدروجين الثالث ثالث منها مع ثالث الكترونات    المركزيه خمس الكترونات  تشترك

لتكوين ثالث مزدوجات الكترونيه رابطه بين ذره  النتروجين المركزيه وذرات الهيدروجين 

ن يكونان مزدوجا الكترونيا منفردا وبذا  يصبح اه النتروجين الكترونين غير مشتركويبقى لذر

عدد المزدوجات االلكترونيه لذره النتروجين المركزيه اربع نحو اركان ولذلك يكون الشكل 

 .شكل رباعي السطوح .هرم مثلثي الفراغي لجزيئه االمونيا 

المركزيه حيث  لذره االوكسجين  ::H2O   مثال على ذلك جزيئه الماء AB2E2  //النوع الرابع 

ست االلكترونات يشترك اثنان منها مع الكترونين لذرتي الهيدروجين مكونه مزدوجين 

الكترونيين رابطين ويبقى لذره االوكسجين اربع الكترونات غير مشتركه تكون مزدوجين 

الكترونين منفردين وبذا يصبح عدد المزدوجات االلكترونيه لذره االوكسجين المركزية اربع 

جزيئه ل واثنان منفرده وتتوزع هذه المزدوجات نحو اركان شكل رباعي السطوح  اثنان منها

 .الماء 

 AB3E2   الذرة المركزية تمتلك خمسه مزدوجات الكترونيه البنيه الناتجة هي ثنائي الهرم

 ,المثلثي 

 عناصر الزمرة الخامسة.من االمثلة هي AB5مثال :

PF5 ,   PF4CH3   ,    ASF5 ,   SbCl5 ,    BiPh3Cl2,   PPh3Cl2 

AB4E  ) اربع مزدوجات ترابطيه ومزدوج الكتروني منرد غير رابط )تاصري 

  AB4E1     :SF4مثال//

AB2E3 . عناصرمزدوجين  ترابطين وثالث مزدوجات الكترونيه  غير ترابطيه 

  XF2, KrF2 , I3امثله:.
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 (Pairs  of electrons 6االشكال للجزيئات التي تمتلك سته مزدوجات الكترونيه ) 

  octahedralناخذ بنيه ثماني السطوح 

1- AB6  مثالSF6  

2- AB5E    مثال :ClF5  

3- AB4E2   مثال:XeF4 

 ((12...........2اشكال الجزيئات للعناصر االنتقاليه )) المركبات التناسقيه وعدد المزدوجات ) 

 ان الشكل المتوقع لمثل هذه الجزيئات 

 الكترونيه )الشكل رباعي السطوح (  مزدوجات4

1- AB4  مثال  CH4 

2- AB3E    مثال    :NH3 

3- AB2E2   مثال    H2O: 

 

 القاعده الثانيه :.

يشغل المزدوج االلكتروني المنفرد حيز من الفراغ اكبر من الذي يشغله المزدوج الرابط وينعكس 

 Bـــ  Аـــ Bعلى زاويه  

  AB3E امثله :

107
O

 : NH3 1 

93
 O

 :PH3 2 

92
 O

 ASH3: 3 

91
 O

 SbH3: 4 

 

كلما تكبر الذره المركزيه تناقص الزاويه ))اي المزدوجات غير التاصريه امتدادها بالفراغ يكون 

 اكبر (( 
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AB2E2 

105
O

 H2O:: 1 

92
 O

 H2S:: 2 

91
 O

 H2 Se:: 3 

90
 O

 H2Te:: 4 

 

: يقل حجم الحيز الفراغي الذي يشغله المزدوج االلكتروني الرابط مع زياده  القاعده الثالثه

 السالبيه االلكترونيه للذره المركزيه . 

 Bـــ  Аـــ AB2         Bجزيئه  -مثال:

 اكبر حيز يشغله المزدوج االلكتروني  Br:A:Fاقل حيز           

يشغل المزدوجين االلكترونيين في اصره مزدوجه او تشغل المزدوجات  -: القاعدة الرابعه

االلكترونيه الثالث في اصره ثالثيه حيزا اكبر من ذلك الذي يشغله مزدوج الكتروني الصره 

                        احاديه .

  Fــــ Cـــ Fالزاويه   Fــــ Cـــ Oالزاويه    

126
 O

 108
 O

 F2CO 

124
 O

 111
O
 Cl2CO 

 

 

 

 

 :  االشعاع الكهرومغناطيسي

هو احد صور الطاقة ويتميز بان له طبيعة موجية وينتقل في الفراغ بسرعه هائلة ويختلف عن 

بعض الظواهر الموجية االخرى كالصوت في انه ال يحتاج الى وسط مادي النتقاله بل ينتقل 

 بسهولة في الفراغ . وتعتمد الحركة الموجية على .
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( : وهو عباره عن عدد الذبذبات )الترددات في الثانية ( والتردد ال يعتمد  ƴ ) التردد -1

 على طبيعة الوسط الذي تنتقل فيه الموجة .

( : وهو عباره عن المسافة الطولية بين نهايتين متماثلتين لموجتين  λطول الموجة )  -2

 متعاقبتين .

 ذي تنتقل فيه الموجه .( : وهذه تعتمد على الوسط ال viسرعه انتشار الموجه )  -3

 وترتبط هذه المقادير الثالثة بالعالقة

(بذلك تكون     × 3( هي سرعة انتشار      الضوئية في الفراغ وتساوي ) cولما كانت )

 سرعة انتشار اي موجة ضوئية في الفراغ هي 

 وبذلك تكون فرضية نظرية بور كاالتي : 

 (  circular  orbitsدائرية )تدور االلكترونات حول النواة في مدارات  -1

 لكل من هذة المدارات نصف قطر محدد , ونتيجة لذلك  -2

 طاقه محددة . المدارات هذة من لكل -3

من العدد االنهائي المحتمل للمدارات يدور االلكترون فقط في تلك التي تتميز بان  -4

الزخم الزاوي لاللكترون فيها مضاعف صحيح للمقدار 
 

  
 اي ان   

 

  
n =mvr  حيث

n  عدد صحيح يمثل رقم المدار وتسمىn ( عدد الكمquantum  number ) 

تفقد الذرة او تكتسب الطاقة بكمات محددة عندما ينتقل االلكترون من مستوى طاقة  -5

 محدد الى مستوى طاقة محدد اخر

 يعطي تفسيرا للتاثير الكهروضوئي على النحو التالي :

الطاقة يتحدد بتردد الشعاع الضوئي تبعاً  حيث ان الفوتون هو جسيم يحمل كماً من -1

 لمعادلة بالنك فعند اصطدام فوتن بسطح فلز تنتقل طاقة الفوتون الى احد االلكترونات . 

تحتاج عملية تحرير االلكترون الى بذل شغل معين ) ( تعتمد قيمته على جهد التأين  -2

لكترون من الذرة اكبر من )( يتحرر االEفعند ما تكون  1للفلز ولو انه ال يساوي 

      ويكتسب طاقة حركية مساوية الى    
 

   

 هي  العالقة بين طاقة الفوتون الساقط وطاقة الحركة لإللكترون -3

  

 
     + wo =ƴ h ᴇ= 

 

 
                                 

 للغالفالطاقة الكلية  (  nيعين عدد الكم الرئيسي )       nعدد الكم الرئيسي     -1

 ( وهي اصغر قيمة لهاn=1وتحديد بعدة فعندما يكون )

  angular( الزخم الثانوي ) 1يعين عدد الكم الثانوي )   1عدد الكم الثانوي   -2

momentلإللكترون ) 
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( فعندما تتعرض الذرة vectorالزخم الزاوى كمية لها اتجاه )    عدد الكم المغناطيسي  -3

لتحديد اتجاه ومقدار  mلمجال مغناطيسي خارجي يمكننا استخدام عدد الكم المغناطيسي 

 . خارجي المغناطيسي مكونة الزخم الزاوى نسبة الى اتجاه المجال

ينتج عن الحركة البرمية لاللكترون )دورانة حول نفسة ( زخم     عدد كم البرم  -4

 ( وهي كمية اتجاهية ايضاً.spin  anguiar  momentumزاوى برمي )

ال انه  تنص هذه القاعدة على( pauli exclusion principle)قاعدة باولي لالستبعاد  -1

  يمكن لإللكترونين في ذره واحدة ان يكون لها نفس قيمة اعداد الكم االربع ".

( تنص هذه القاعدة منها " ان hundsوضع هوند عددا من القواعد )قاعدة هوند .   -2

 االلكترونات تتوزع بصورة منفردة في اوربيتاالت متساوية الطاقة قدر المستطاع

نتبع (n)( في الغالف sاو  pلتقدير ثابت الحجب إللكترون ينتمي الى اوربيتال من نوع )

 الخطوات التالية :

لى اليمين(                          اكتب الترتيب االلكتروني للعنصر بالنظام االتي )من اليسار ا -1

etc (5s  5p( )4f( )4d( )4s  4p( )3d( )3s  3p( )2s  2p( )1s ) 

( ال تدخل في حساباتنا لثابت  ns   npان جميع االلكترونات التي تقع الى اليمين من )  -2

 الحجب  .

تحجب االلكترون المعنى الى  ( ns   np االخرى التي تنتمي الى)  االلكترونات جميع -3

  1335مدى =

 1385( تحجب االلكترون المعني الى مدىn-1جميع االلكترونات التي تنتمي الى ) -4

( او اقل تحجب االلكترون المعني حجباً كامال , n-2جميع االلكترونات التي تنتمي الى ) -5

 11اي الى مدى = 

لذرة ما على انها الطاقة المتحررة عند اتحاد االلفة االلكترونية :لذلك تعرف االلفة االلكترونية 

ذرة غازية متعادلة وهي في ادنى حاالت الطاقة باإللكترون معطية االيون السالب األحادي 

              الغازي في ادنى حاالت الطاقة ", اي انها طاقة التفاعل            

 على جذب االلكترونات نحوها. جزيئةقوة ذرة , في  :الساليبة الكهربائية 

وجهد التأين هو احد الخواص االساسية القليلة التي يمكن قياسها مباشرة وتعتمد قيمته بالنسبة 

 لإللكترون معين على العوامل االتية : 

مقدار الشحنة المؤثرة للنواة , التي تعتمد بدورها على مدى حجب االلكترونات  - أ

 االخرى .

رون والنواة او بمعنى ادق طول نصف القطر االكثر احتماال لهذا المسافة بين هذا االلكت - ب

 االلكترون .

 مدى نفاذية االلكترون للسحابة االلكترونية لإللكترونات االخرى   -ج

 




