






.المشبك األبعد عن المغناطيس هو األسهل فصله









يمكن أن يتسع مستوى الطاقة األبعد

عن النواة لمعظم اإللكترونات



مستوى الطاقة األول

يمتلك الطاقة األقل 

ومستوى الطاقة 

ة الرابع يمتلك الطاق

.األكبر

ل مستوى الطاقة الذي يحتله اإللكترون فالمستوى األقل يمتلك طاقة أق

.وإلكترونات المستوى األعلى تمتلك طاقة أكبر



.تسمى الدورات



إلكترونات في 7للبروم 

.مستوى الطاقة الخارجي



.إلكترون واحد

.الماغنسيوم

األكسجين

.14المجموعة 

.السيلنيوم–الكبريت 



.عدد ا لكترونات الخارجية متساوي

د يمتلك كل عنصر إلكترون واح

.هيزيد عن العنصر الذي يسبق

ألن هذه اإللكترونات تحدد كيفية

.تفاعل العنصر



.هي قوى تعمل على تماسك ذرتين معاا 

7إلكترون, أما البروم  فيمتلك 5النيتروجين يمتلك 

.إلكترون

2عدد اإللكترونات في مجال الطاقة األول 

5إلكترون, أما مجال الطاقة الثانية فيحتوي على

.إلكترونات



.اإللكترونات في مجال الطاقة الثاني

.ألن كلما اتجهنا ألسفل المجموعة يزداد مستوى طاقة جديد

.إلكترون2= 1× 2= عدد اإللكترونات في مستوى الطاقة األول 

.إلكترون8= 22× 2= عدداإللكترونات في مستوى الطاقة الثاني 

.إلكترون18=23× 2= عدد اإللكترونات في مستوى الطاقة الثالث 

.إلكترون32= 24× 2= عدد اإللكترونات في مستوى الطاقة الرابع 

.إلكترون50= 25× 2= عدد اإللكترونات في مستوى الطاقة الخامس 





ثر عندما تفقد الذرة إلكترون أو أك

تصبح موجبة الشحنة، وعندما 

تكتسب الذرة إلكترون أو أكثر

ن سالبة تصبح أيوًنا سالًبا أي تكو

.الشحنة



يتيد ترتيب اإللكترونات في كبر

وم الماغنسيوم وأكسيد الكالسي

ي مماثل للترتيب اإللكتروني ف

ل أكسيد الماغنسيوم حيث يمي

وم كًلا من الماغنسيوم والكالسي

إلكترون لكي تكون 2إلى فقد 

ا بينما ت ميل الذرة أكثر استقرارا

ى ذرتي الكبريت واألكسجين إل

إلكترون لكي تصبح2اكتساب 

ا .الذرة أكثر استقرارا



.عن طريق المشاركة باإللكترونات

روابط 4نعم؛ ألن ذرة الكربون تعمل 

ذرات هيدروجين فتشارك 4تساهمية مع 

الكربون في كل رابطة بإلكترون 

والهيدروجين بإلكترون ففي كل رابط 

إلكترون مثل 2تصبح ذرة الهيدروجين بها 

ون غاز الهيليوم الخامل وباألربع روابط يك

إلكترونات مثل غاز النيون 8الكربون 

.الخامل

.ال, فعدد اإللكترونات والبروتونات متساوي



.زوجين من اإللكترونات



يع ألن الصابون له طرف يستط

إذابة الزيت وتفكيكه, وطرف

آخر يذوب في الماء, لذلك 

يُساعد الصابون على مزج 

.الزيت والماء

ر مشاركة اإللكترونات بشكل غي

.ُمتساٍو بين ذرتين







يمثل هنا عدد ذرات3الرقم 

.الهيدروجين في جزيء األمونيا

هي مزيج من الرموز الكيميائية واألعداد التي تبين نوع العناصر 

.منهاالموجودة في الجزيء وعدد ذرات كل عنصر



الفلور يكون (Li+)يكون الليثيوم أيون موجب

(.LiF)فيكون المركب الناتج(F-)أيون سالب

في الرابطة غير القطبية يتم المشاركة 

القطبية باإللكترونات بالتساوي, بينما في الرابطة

.اويتم فيها مشاركة اإللكترنات بشكل غير متس

د من خًلل الرقم السفلي الذي يكتب بع

.الرمز والذي يحدد عدد ذرات كل عنصر

تساب رابطة تساهمية حيث يحتاج السليكون إلى اك

ة إلكترونات لتكوين أيونات طاقة كبير4أو فقد 

.يةلذلك فاإللكترونات تتشارك في رابطة تساهم

.تساهمية:الكربون واألكسجين

.أيونية:البوتاسيوم والبروم

.تساهمية:الفلور والفلور





.البروتونات وا لكترونات

.تصبح شحنة الذرة موجبة

شحنة تصبح الشحنة سالبة عند إضافة إلكترونين، أما عند إزالة بروتون وإلكترون تظل ال

.متعادلة لكن ستتغير هوية الذرة

ونية فهو نموذجي ثنائي األبعاد ويمكن تحديد موقع ا لكترون فيه، أما نموذج السحابة ا لكتر

.ثالثي األبعاد وال يمكن تحديد موقع ا لكترون فيه

.عدد ا لكترونات أو عدد البروتونات

وكًلهما يحتوي على . نيوترونات6يحتوي على 11نيوترونات, بينما بورون 5يحتوي على 10بورون 

.5= , ونفس العدد من اإللكترونات 5=العدد نفسه من البروتونات 





روابط 

تساهمية

روابط فلزية

يفقد الفلز 

زإلكترونا لًلفل

H2

قطبي



األيون هو ذرة مشحونة, بينما الجزيء هو عبارة

عن ارتباط  ذرتين أو أكثر برابطة تساهمية

الجزيء يتكون من ذرات مرتبطة تساهمياا,

ر أما المركب فهو يتكون  من عنصرين أو أكث

.مرتبطة إما برابطة تساهمية أو أيونية

.ارجييتكون عند فقد أو اكتساب إلكترونات في المستوى الخ:األيون

أما التمثيل النقطي لإللكترونات يشير إلى عدد اإللكترونات في

.المستوى الخارجي للذرة

,يتكون من ذرات ترتبط تساهميا:الجزيء

مجموعة من الرموز واألعداد التي :الصيغة الكيميائية

.توضح نوع الذرات وعددها المكونة للجزيء

.تتكون عند اتحاد األيون الموجب مع األيون السالب:الرابطة األيونية

ين من تتكون نتيجة مشاركة ذرتين أو أكثر بعدد مع:أما الرابطة التساهمية

.اإللكترونات

.النواةتبين المناطق التي تحتلها اإللكترونات المتحركة حول:السحابة اإللكترونية

لطاقة فيشير إلى عدد اإللكترونات في مستوى ا:أما التمثيل النقطي لإللكترونات

.الخارجي

هي مشاركة ذرتين :الرابطة التساهمية

لإللكترونات المستوى الخارجي حتى 

يصل التوزيع اإللكتروني لكل ذرة إلى

.التوزيع اإللكتروني ألقرب غاز نبيل

فهي نوع من أنواع:أما الرابطة القطبية

الروابط التساهمية حيث تتم المشاركة

.بشكل غير متوازن

المركب هو مادة نقية تتكون من 

.  عنصرين أو أكثر

التي الصيغة الكيميائية  تبين العناصر

تكون مركب ما وعدد ذرات كل عنصر 

.  في ذلك المركب

رابطة تنشأ:الرابطة األيونية

من التجاذب بين أيون موجب 

ط وأيون سالب وهذا التجاذب يرب

.  األيونات

هي رابطة :الرابطة الفلزية

تنشأ نتيجة التجاذب بين 

الكترونات المجال الخارجي مع 

نواة الذرة من جهة ونوى 

الذرات األخرى من جهة ثانية 

.  داخل الفلز



تفقد بسهولة 2, 1ألن عناصر المجموعتين 

ين إلكترون أو أكثر, بينما عناصر المجموعت

.ةتكتسب إلكترون أو أكثر بسهول17, 16

رابطة تساهمية حيث يوضح الرسم زوج من

اإللكترونات مشترك بين ذرتي الفلور

.والهيدروجين



تشاركت الذرتان بصورة غير متساوية وتقضي

.اإللكترونات معظم وقتها قرب ذرة الفلور

ألن األقطاب الموجبة من جزيء الماء القطبي 

ا عن ا لمادة تنجذب نحو أيون الكلور و تدفعه بعيدا

اء الصلبة, كما أن األقطاب السالبة في جزيء الم

ا ع ن تنجذب نحو أيون الصوديوم وتدفعه بعيدا

.المادة الصلبة

اب تنجذب األقطاب السالبة لجزيء الماء نحو األقط

الموجبة لجزيئات الماء األخرى مما يتطلب طاقة 

.إضافية لفصل هذه الجزيئات بعضها عن بعض

كميات أكبر من CuClسيعطي المركب 

النحاس؛ ألنه يحتوي على كميات أكبر من

CuCl2.المركب الثاني 
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1
11

3

4

2

2

×  2= أقصى عدد من اإللكترونات 

72=36× 2=26×2= 2ن

.إلكترون


