
  مقدمة بحث عن التوزيع اإللكتروني

ًّ بروتونات ونٌوترونات  ٌّة، وه ٌّعة من الذرات، وتتكوُن الذرة من ثالّثة أجزاء رئٌس تتكوُن جمٌع المواد فً الطب

إلكترونات، إْذ أن البروتونات تحمُل شحنة موجبة، والنٌوترونات متعادلَة الُشحنة، ومًعا ٌشكل كالً من البروتونات و

والنٌوترونات نواة الذّرة، أما حول النواة فتتواجد اإللكترونات، وهً جزٌئات ذات شحنة سالبة لها مدارات حول نواة 

ا فً حالة الذرة تدور بها، كما أن شحنتها السالبة تع ًٌ ادل شحنة البروتونات الموجبة مما ٌجعل الذرة متعادلة كهربائ

 .االستقرار

  بحث عن التوزيع اإللكتروني

ٌّة التوزٌع اإللكترونً لكل من الُمكونات الثالثة من بروتونات ونٌوترونات  فً فهم ذرة العناصر ال بّد من فهم آل

 :وسٌكوُن ذلك تتابًعا على نحِو الوتٌرة اآلتٌةوإلكترونات تدوُر فً مدارات ثابّتة ومستقرة، 

 تعريف الذرة

ٌّن، تتألؾ من نواة بروتونات مشحونة بشحنة إٌجابٌة،  ًّ أساُس البناء والتكو ًّ أصؽر وحّدة فً كُل عنصر، وه الذرةُ ه

الذرة فإنها ُمتعادلُة  ونٌوترونات معتدلة الشحنة، وإلكترونات سالبة الشحنة، وجمٌعها تدور حول النواة، وفً طبٌعة بناء

الشحّنة، وٌعتمد حجم الذرة على عدد البروتونات والنٌوترونات التً تتكون منها، وما إن كانت تحتوي على إلكترونات، 

نانمتر، ومعظم حجمها عبارة عن مساحة فارؼة، وهً مكان تواجد اإللكترونات،  ٔ.ٓوٌبلػ حجم الذرة النموذجٌة حوالً 

 .[1]لصؽٌرة متماثلة فً الشكل، بحٌث تكون بشكل كرويوعادة تكون الذرات ا

 عدد اإللكترونات في المدار

ًّ من ذرة مكونة من البروتونات، والنٌترونات،  كُل عنصر من عناصر الجدوُل الدورّي ٌتكوُن فً أساسه اإللكترون

الّبة، تتواجُد حول النواة فً مدارات، بحٌُث تحدد هذه المدارات واإللكترونات، وتتمٌُز االلكترونات بأنها ذاْت شحنة س

%، وٌّتسع المدار الواحد الذي ٌوجد ضمن المدارات 5٘بحجم الفراغ الذي قد توجد به اإللكترونات بنسبة محتملة تبلػ 

ٌّة فً مدارا (s ،p ،f ،d) األربعة المختلفة  ، ما عدا المدار(p ،f ،d) تإللكترونٌن اثنٌن، كما قد تحمل المستوٌات الثانو

s عدًدا أكبر من اإللكترونات، باإلضافة الختالؾ عدد اإللكترونات األقصى الذي قد تحمله األؼلفة الداخلٌة ألنواع ،

 .[2]المدارات المختلفة

 نمط توزيع اإللكترونات في المدارات

، s ،2s ،2p ،3s ،3p ،4s ،3d ،4p ،5p ،6s ،4f ،5dٔ) لمداراِت وهّو ٌوجُد نمط محدد لترتٌب اإللكترونات فً ا

6p ،7s ،5f)وٌمكن أن ٌحمل كل مدار من هذه المدارات إلكترونٌن فقط، أي أنه ٌمكن أن ٌحمل مدار ، s ،p ،d 

حمل كل نوع من ، ولذلك ٌمكن أن p ،sٌ مقارنة بمدارات f ،d إلكترونٌن فقط، إال أنه ٌوجد المزٌد من المدارات داخل

فٌحمُل ستة  p ٌحمل إلكترونٌن فقَط، أما مدارُ  s هذه المدارات الداخلٌة عدًدا محدًدا من اإللكترونات على النحو اآلتً: مدار

 .[3]ٌحمُل أربعة عشر إلكتروًنا  fٌحمل عشرة إلكترونات، ومدارُ   dإلكترونات، ومدار

 كتروني للعناصرقواعد التوزيع اإلل

ٌُعبر التوزٌع اإللكترونً للعنصِر عن كٌفٌة ترتٌب اإللكترونات فً مستوٌات الطاقة حول نواة العنصر، وٌمكُن معرفة 

 :كٌفٌة توزٌع اإللكترونات فً مدراتها من خالِل اآلتً

 ترتيب المدارات

 :ُترتُب المدارات حول نواة ذرة العنصر على النحو اآلتً

   المدار k: بر عن المدار األول واألقرب للنواةٌُع. 

 المدار L: ًٌعبر عن المدار الثان. 

 المدار M: ٌعبر عن المدار الثالث. 



 المدار N: ٌعبر عن المدار الرابع، واألكبر بعًدا عن نواة العنصر. 

 التوزيع اإللكتروني

ٌّة إلكترونات ثم ستة عشر   توزُع اإللكترونات فً مدارات الطاقة حول النواة بشكل ثابت ٌّن ثم ثمان ٌبدأ من إلكترون

ٌّة باثنٌن وثالثٌن إلكتروًنا بحٌث تكون مرتبة مْن المدار األول ومن  M ثم الثالث L المدار الثانً  انتقاالً إلى K إلكتروًنا نها

ال إلى المدار الثانً إال عند امتالء المدار األول باإللكترونات، ومن الجدٌر بالذكر أنه لٌس ، بحٌث ال ٌمكن االنتقN ثم

بالضرورة أن تمتلئ جمٌع المدارات باإللكترونات، فهذا ٌختلؾ تبًعا للعنصر حٌث إن العناصر المختلفة تمتلك أعداد 

 .إلكترونات مختلفة

 سعة المدارات

ذرة العنصر عن احتمالٌة المدار لوجود عدد ُمعٌن من اإللكترونات، حٌُث أن أكبر عدد  تعبُر سعة مدار الطاقة حول نواة

ٌرمز إلى رقم المدار، ومن هنا ٌمكن معرفة أكبر سعة ممكنة لكل  n ، حٌث أنn2ٕ إلكترونات ٌتواجَد فً المدار هَو نتاج

 :مدار كما ٌلً

 إلكترونٌن فقط وفًقا لمعاد ًّ  2(ٔ)ٕلِة أكبُر سعة للمدار األول ه

  ثمانٌة إلكترونات فقط وفًقا لمعادلة ًّ  2(ٕ)ٕأكبُر سعة للمدار الثانً ه

  2(ٖ)ٕأكبُر سعة للمدار الثالث هً ثمانٌة عشر إلكتروًنا وفًقا لمعادلة 

  2(ٗ)ٕأكبُر سعة للمدار الرابع هً اثنٌْن وثالثٌْن إلكتروًنا وفًقا لمعادلِة 

 مستويات الطاقة

ٌّن كل مدار بالترتٌب، حٌُث أنها تبدأ بالزٌادِة انتقاالً إلى المدار األعلى، فالمدار األول ٌحمل أقل  تختلؾ مستوٌات الطاقة ب

ا من األول حتى األعلى،  ًٌ مستوى من الطاقة، والمدار األخٌر ٌحمل أكثر مستوى من الطاقة، أي أن الزٌادة تبدأ تصاعد

 :وٌتم توزٌع مستوٌات الطاقة كاآلتً

 المدار k: ى الطاقة األول واألقلمستو. 

 المدار L: ًمستوى الطاقة الثان. 

 المدار M: مستوى الطاقة الثالث. 

 المدار N: مستوى الطاقة الرابع واألعلى. 

 المدارات الفرعية حول النواة

ًّ مجموعة م ٌّة تتوزُع فً مدارات طاقة متفاوّتة، ولكل مدار رئٌس ن ٌوجُد حول نواة ذرة العنصر أربعة مدارات رئٌس

ٌّة التً تختلؾ فً العدد وفًقا لتابِعها، بحٌُث تتوزع على النحو اآلتً  :المدارات الفرع

 المدار k: واحد ًّ  .sٔ  ٌحتوي مدار فرع

 المدار L:  ٌّن  .pٕو  sٌٕحتوي على المدار

 المدار M:  ًٌٖحتوي على ثالثة مدارات فرعٌة وهs  ٖوp  ٖوd. 

 المدار N: ٗوهً  ٌحتوي على أربعة مدارات فرعٌةs  ٗوp  ٗوd  ٗوf. 

 السعة اإللكترونية للمدارات الفرعية



ًّ حول نواة ذرة العنصر من خالل قانون:  ًّ تابع للمدار الرئٌس ، (l + 1ٕ×)ٕتعرؾ السعة اإللكترونٌة ألي مدار فرع

 :على النحو اآلتً

 المدار K:  ٌّحتوي على مدار فرعً واحد، حٌُث أن i = 0  ،(2*0 +1)  ًٔفs. 

 المدار L: على مدارٌن فرعٌٌن فإن  ٌحتوي i  ًٌٕساوي صفر فs  ٕفً  ٔوٌساويp. 

 المدار M: على ثالثة مدارات فرعٌة فإن  ٌحتوي i  ًٌٖساوي صفر فs  ًٖوواحد فp  ًٖواثنٌن فd. 

 المدار N: على أربعة مدارات فرعٌة فإن  ٌحتوي i  ًٌٗساوي صفر فs  ًٗوواحد فd  ًٗواثنٌن فp  وثالثة

 .fًٗ ف

 أكبر عدد يمكن أن تسعه المدارات الفرعية

فً  I ، أي بتعوٌض قٌمة(l + 1ٕ×)ٌٕمكُن حساب أكبر عدد تسعه المدارات الفرعٌة من اإللكترونات من خالل قانون 

 :المعادلة على النحو اآلتً

 عدد إلكترونات فً المدار s  ٕتساوي(×ٕl + 1) = 2×(2(0) + 1) = إلكترونان. 

 ونات فً المدارعدد اإللكتر p  ٕتساوي(×ٕl + 1) = 2×(2(1) + 1) = ستة إلكترونات. 

 عدد اإللكترونات فً المدار d  ٕتساوي(×ٕl + 1) = 2×(2(2) + 1) = عشرة إلكترونات. 

 عدد اإللكترونات فً المدار f  ٕتساوي(×ٕl + 1) = 2×(2(3) + 1) = أربعة عشر إلكترون. 

 أمثلة على التوزيع اإللكتروني

 :ما ٌأتً مجموعة من األمثلِة التوضٌحٌة للتوزٌع اإللكترونً لمختلؾ ذارت العناصرفٌّ 

 اكتب التوزٌع اإللكترونً لذرة األكسجٌن :المثال  األول O  ؟ 8عددها الذرّي ٌساوّي 

ٌّن، وفً المدار األخٌر ٌوجُد ست إلكترونات :الحل  .فً المدار األول ٌوجد إلكترون

 توزٌع اإللكترونً لذرة الصودٌوماكتب ال :المثال الثاني Na  ؟ٔٔعددها الذري ٌساوي 

فً المدار األول ٌوجد إلكترونٌن، وفً المدار الثانً ٌوجد ثمانٌة إلكترونات، أما المدار األخٌر فٌوجُد به  :الحل

 .إلكترون واحد

 اكتب الذرة اإللكترونً لذرة الكالسٌوم :المثال الثالث Ca  ؟ٕٓعددها الذري ٌساوي 

فً المدار األول ٌوجد إلكترونٌن، وفً المدار الثانً ٌوجد ثمانٌة، وفً المدار الثالث ٌوجد ثمانٌة،  :حلال

 .والمدار األخٌر ٌوجد إلكترونٌن

  خاتمة بحث عن التوزيع اإللكتروني

عادلة الشحّنة، الذّرة هً أصؽُر عنصر فً الماّدة، تتكوُن فً ذاتها مْن البروتونات ُموجبة الشحنة، والنٌوترونات مت

واإللكترونات سالّبة الشحنة، أما اإللكترونات فإنها تدوُر فً مدارات ثابثة حوُل النواة، لكنها مختلفة فً مستوى طاقتها، 

ٌّن فقط من اإللكترونات، وٌمكن معرفة التوزٌع االلكترونً ألي ذرة عنصر باتباع ثالث قواعد  وكل مدار ٌتسع لعدد مع

ًّ سعة ا ٌّة، وه ٌّة التابعة لكل مدار رئٌسً فً نواة الذرةأساس  .لمدارات، ومستوٌات الطاقة، والمدارات الفرع

  

 


