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 ضغط وتحت الغازية الحالة في ما عنصر ذرات خالل كهربائي تيار مرور عند

 هذا وبتحليل المثارة او المتهيجة الذرات من ينبعث ضوء فأن منخفض

 بالطيف تعرف الخطوط من مجموعة على نحصل الموشور بواسطة الضوء

 كل يتميز كما محددين وتردد موجي بطول خط كل يتميز حيث . الخطي

  .اخر عنصر لذرات الخطي الطيف عن يختلف بطيف عنصر

 ( المرئية المنطقة) المرئية الطيف ضمن تقع التي الطيفية الخطوط رؤية يمكن

 بقية رؤية يمكن ال بينما المجردة بالعين السبعة الطيف الوان تمثل والتي

  . الكهرومغناطيسي الطيف ضمن تقع التي الخطوط

 





 ذرة في المحددة الترددات ذات الطيف خطوط تفسير امكن بور نظرية باستخدام

 طاقية مستويات من االلكترون النتقال نتيجة المنبعثة الطاقة تمثل انها على الهيدروجين

                                            باالحرف بور اليها اشار حيث منخفضة طاقة ذات مستويات الى مرتفعة

N , M ,L ,K .......... المسماة الذرية للنظرية الرياضية الطبيعة مع توافقا   , الخ 

 وهو الرئيسي الكم عدد يدعى بعدد المستويات لهذه اشير فقد الكم ميكانيكية بنظرية

 الرئيسي الطاقي والمستوى النواة بين المستوى او الرئيسي الطاقي المستوى يحدد

  (... 4, 3 , 2 , 1 ) موجبة صحيحة عددية قيم يأخذ حيث n بالحر العدد لهذا ويرمز



 ان لوحظ التحليل على عالية مقدرة ذات طيفي تحليل اجهزة استخدام عند

 المتقاربة الخطوط من مجموعة من تتكون بل منفردة ليست الطيف خطوط

 انقسام لوحظ ذلك الى اضافة الدقيقة التراكيب بظاهرة الظاهرة هذه وسميت

 الظاهرة هذه تعرف حيث مغناطيسي مجال في مرورها عند الخطوط بعض

  العالم قبل من (L) الثانوي الكم بعدد  الدقيقة التراكيب سميت . زيمان بتأثير

   ML المغناطيسي الكم عدد وجود تفسير تم فقد ذلك الى اضافة . سمرفلد

 .  MS المغزلي الكم وعدد



 

p-block  



 

 له المنتمي المستوى رقم تساوي الفرعية المستويات عدد -1

 مستويين له الثاني والمستوى واحد فرعي مستوى له األول فالمستوى

 . الخ.... فرعيين

 

   n2عدد األوربيتاالت في المستوى األساسي تساوي مربع رقم المستوى  -2

 

عدد اإللكترونات التي يمكن أن يتسع لها المستوى األساسي تساوي ضعف  -3

      2n2مربع رقم المستوى 



عدد المستويات   n2األوربيتاالتعدد  n2  2لكتروناتا

 الفرعية

 رمز المستوى n رقم المستوى

2 1 1s 1 K 

8 1+3=4 2s , 2p 2 L 

18 1+3+5=9 3s , 3p , 3d 3 M 

32 1+3+5+7=16 4s , 4p , 4d , 4f 4 N 



 :يحكم توزيع اإللكترونات في مدارات الذرة عدد من القواعد 

 

 في اإللكترونات تدخل -: (التصاعدى البناء مبدأ) باو أوف قاعدة -: أوالا 

 . ذلك بعد منها األعلى تمأل ثم أوال المخفضة الطاقة ذات الفرعية الطاقة مستويات

 

 



: أمثلة   

18Ar: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 

36Kr: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 

54Xe: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s24d10 5p6 

79Au: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 4f14 6d10 

 

 أن والسبب  3d المدار قبل4s المدار ملء يتم أنه نالحظ باو أوف لقاعدة وفقا سبق ما خالل من -: مالحظة  

  4s مدار من الطاقة في أعلى   3d مدار تجعل المدارات تداخالت

 ولهذا فارغ أو ممتلىء نصف أو ممتلىء يكون أن المدار استقرار حاالت . باو أوف لقاعدة استثناءات هناك -: استثناء

   : التالي المثال نأخذ ذلك ولتوضيح باو أوف قاعدة من االستثناءات بعض نجد

 Cu29 :  1S2 2S2 2P6 3S2 3p6 4S1 3d10  

 
 
 
 



 

 األعداد تتساوى أن يمكن ال أنه على المبدأ هذا ينص -: لالستبعاد باولي مبدأ -: ثانياا 

  . واحدة ذرة في إلكترونين ألي األربعة الكمية

 

 يكن لم ما الذري المدار في منفردة تكون أن اإللكترونات تميل -: هوند قاعدة -: ثالثاا 

   . المدارات عدد من أكبر عددها

 

 



 :للوصول إلى التركيب اإللكتروني الصحيح لذرة العنصر يجب مراعاة القواعد اآلتية 

 على وزيعها يتم التي اإللكترونات عدد – 1

 الذري العدد يساوي المتعادلة الذرة المدارات

 . للعنصر

  إلكترونين من أكثر الواحد المدار يحتوي ال – 2

. 

 توزيع عند هوند قاعدة مراعاة – 3

 الفرعية المستويات المدارات على اإللكترونات

. 

 تمأل المدارات على اإللكترونات توزيع عند – 4

 فالمدار طاقة األقل المدار من بدء المدارات

 . طاقة األعلى



 أن وبما  2s , 2pو  لدينا الثاني المستوى ففي ,ادناه في الموضح اإللكتروني للتوزيع وفق ا : الحل

  أن وبما , اوربتاالت الثالث أحدى في  2p  في يتواجد اإللكترون أن يعني فهذا , 1 تساوي ℓ قيمة

mℓ = -1 , ممتلئ االوربتال هذا ولكن , ( -1 ) األيسر المربع في يتواجد اإللكترون أن يعني هذا, 

 نجد ms = -1/2 المغزلي الكم عدد خالل ومن , النهائي اإللكترون لتحديد أخير عدد إلى نحتاج لذا

 في األسود بالخط موضح وهو (لألسفل)       الساعة عقارب بعكس موجود اإللكترون هذا أن

 . نفسها الصورة



 

 , ممتلئ s لمدار األول المستوى , البداية من مستوى كل في حدة على إلكترون كل بعد نقوم : الحل

ا ممتلئ s لمدار الثاني والمستوى  المستوى إلى ننتقل اآلن , إلكترونات أربعة أول تجاوزنا هكذا , أيض 

 التالي المجال في يقع سوف إلكترون وثاني , -1 المجال في يقع سوف إلكترون أول , p لمدار الثاني

 تجاوزنا بأننا تالحظ قد . الصورة في األسود بالخط الموضح السادس لإللكترون وصلنا هكذا , 0 وهو

  هوند لقاعدة طبق ا وهذا , األول اإللكترون مع المجال نفس في يقع الذي اآلخر اإللكترون عد

Hund's Rule يحدث ثم , أوال   منفرد بشكل المجاالت هذه تشغل اإللكترونات أن على تنص التي 

 . معاكس باتجاه ولكن الطريقة بنفس األخرى اإللكترونات وتشغل التزاوج



  كمثال االلمنيوم ذرة باستخدام باولي قاعدة وضح /س
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