
  :مــــكـــــونـــــــات المــــــادة  الجــــزء الثـــــانـــي 

  Elément chimique   : العنصر الكيميائي   5  الوحدة 
  Répartition électronique  التوزيع اللكتروني – 

. العنصر الكيميائي1
  . تعريف :  1  . 1

يمكن تلخيص بعض التجارب على عنصر النحاس في التبيانة التالية :

 نلحظ أن خلل مختلف التحولت الكيميائية، لدينا

انحفاظ لب ) جوهر ( يسمى عنصر النحاس.

 ، هيدروكسيد+Cu2، أيون النحاس Cuحيث فلز النحاس 

  تحتوي كلهاCuO، و أوكسيد النحاس Cu(OH)2النحاس 

على عنصر النحاس.

 فلز النحاس و أيون النحاس ليس لهما نفس  

  إلكترون29عدد اللكترونات لن فلز النحاس يحتوي على 

.27بينما أيون النحاس على 

 ،ليس لهما نفس عددبينت تجارب عديدة أن هناك صنفين من ذرة النحاس  

النوترونات.

 34، هناك ذرة  النحاس التي تحتوي على malachiteفي بلور الملشيت 

بلور   الملشيت نوترون.36نوترون وأخرى على 

 ذرات النحاس Cu و أيونات النحاس Cu2+ ( 29 لها خاصية مشتركة هي نفس عدد البروتونات في النواة 

بروتون (. نقبل أن هذه الخاصية هي المميزة لعنصر النحاس.

  . تعميم :  2  . 1
 نسمي عنصر كيميائي كل النوى )  في حالة : معزولة ، جزيئة، أيون ... ( التي تتوفر على نفس عدد

البروتونات وقد تختلف في عدد اللكترونات أوعدد النوترونات.

 .الرموز التي تم استعمالها لتمثيل نوى الذرات هي نفسها التي تمثل العناصر الكيميائية

  يتميز العنصر كيميائي بعدده الذريZ. 

   فقط اللكترونات هي التي تكون المسؤولة عن التحولت الكيميائية، وليسالنويات.

  . نظائر العنصر الكيميائي :  2
تعريف :

  وبالتحديد في عددA ول تختلف إل بعدد الكتلة Z نسمي نظائر كل الذرات التي تتوفر على نفس العدد الذري 

النوترونات.

  )A1 ≠ A2      و      N1 ≠ N2      و      Z1 = Z2) النظائر : 

ملحوظة :
  مختلف وحواليIsotope نظير 300تتركب العناصر الطبيعية على عدة نظائر لها بحيث في الطبيعة حوالي 

 نظير تم إحداثها بطريقة اصطناعية.1500

  للنظائر بالنسبة المئوية لكتلة كل نظير في الخليط الطبيعيAbondance naturelleتعرف الوافرة الطبيعية 

للنظير.
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نظائر عنصر الكربون مثال : 

مكونات الذرةرمز النواةالعدد الذرياسم النظير 

النوتروناتالبروتوناتاللكترونات

12Z = 6666كربون 

13Z = 6667كربون 

14Z = 6668كربون 

النظير

الوافرة الطبيعية

نموذج النظير

  IONS  . اليونات : 3
  . تعريف :  1  .   3

 اليون عبارة عن ذرة أو مجموعة ذرات مرتبطة ببعضها فقدت أو اكتسبت إلكترون أو أكثر. حينما تتحول الذرة إلى

 يبقيان ثابتين لذا نحتفظ بنفس الرمز الكيميائي.A وعدد النويات Zأيون ل تتغير النواة : العدد الذري 

  . اليونات الحادية الدرة :  2  .   3
 .نسمي أيونا أحادي الذرة كل ذرة فقدت أو اكتسبت إلكترونا أو أكثر 

أمثلة ليونات أحادية الذرة  :

أيون الصوديومأيون النحاسأيون الكلوراسم اليون

+Cl−Cu2+Na2رمز اليون

e+2 e+ e -شحنة اليون

رمز نواة اليون

Z 172911 العدد الذري

10 = 1 – 2711 = 2 – 1829 = 1 + 17عدد اللكترونات

( A – Z ) 12 = 11 – 3423 = 29 – 1863 = 17 – 35 عدد النوترونات
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ملحوظة :
النيون ) شحنته سالبة ( : عدد اللكترونات أكبر من عدد البروتونات.

الكاثيون ) شحنة موجبة ( : عدد البروتونات أكبر من عدد اللكترونات.

  . اليونات المتعددة الذرات :  3  . 3

إسم اليونرمز اليون

H3O
أيون الهيدرونيوم+

OH-أيون الهيدروكسيد

NH4
أيون المونيوم+

CO3
أيون الكاربونات-2

SO4
أيون الكبريتات-2

  . المركبات اليونية   3  . 3
 المركبات اليونية هي الجسام المتكونة من أيونات موجبة وأيونات سالبة. فهي محايدة كهربائيا أي عدد

الشحنة الموجبة يساوي عدد الشحنة السالبة.

أمثلة لمركبات أيونية :

المركب اليوني الصيغة اليون الموجب اليون السالب

كلورور الصوديم NaCl Na+ Cl−

Iأوكسيد النحاس  Cu2O Cu+ O2−

IIأوكسيد النحاس  CuO Cu2+ O2−

 أوكسيد الحديد

المغناطيسي
Fe2O3 Fe3+ O2−

كلورور اللومينيوم AlCl3 Al3+ Cl−

ملحوظة :
تسمية المركبات اليونية :

 نبدأ اسم المركب الوني باسم اليون السالب ، متبوعا باسم اليون الموجب. ل يجب إظهار الشحن الكهربائية

في صيغة المركب اليوني.

  . الجسم البسيط و الجسم المركب  4     .3
الجسم البسيط يتكون من عنصر كيميائي واحد فقط. والجسم المركب يتكون من أكثر من عنصر كيميائي.

أمثلة :

 العناصر الكيميائيةنوعهالصيغة الكيميائيةالجسم

المكونة له

حالتها

النحاسمركبIICuOأوكسيد النحاس 

الوكسيجين

أيون

أيون

ذرةالنحاسبسيطCuالنحاس

الهيدروجينمركبH2Oالماء

الوكسجين

أيون

أيون
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. توزيع إلكترونات ذرة معزولة4
  . الطبقات اللكترونية  1  . 4

 Coucheإذا كانت البروتونات و النوترونات تتمركز في نواة الذرة ، فإن اللكترونات تتوزع على طبقات إلكترونية 

électronique نرمز لها بالحروف اللتينية K ، L ، M ، N حيث تمثل الطبقة اللكترونية .. Kطبقة اللكترونات القرب إلى  

النواة.

  . توزيع اللكترونات على الطبقات اللكترونية  2  . 4
 لتوزيع كل اللكترونات (.M و K ، L تكفي الطبقات   )≥ Z  ≥1 18بالنسبة للعناصر الكيميائية ذات العدد الذري   

التوزيع ليس عشوائيا بل يخضع للقواعد التالية :

 : تتوزع اللكترونات على الطبقات اللكترونية حسب الترتيب التالي K – L – M..... 

 مبدأ باولي  Pauli  وقاعدة هوند  Hund  العدد القصوي الذي تستوعبه طبقة رقمها : n 2 يساويn2.

nرقم الطبقة  1 2 3 4 5

الطبقة اللكترونية K L M N O

العدد القصى لللكترونات 2 8 18 32 50

   :  1  ملحوظة 
.ل تطبق هذه القواعد إل إذا كانت الذرة معزولة وفي الحالة الساسية 

 8 في معظم الحالت ل يتعدى عدد إلكترونات الطبقة الخارجيةe−.

   :  2  ملحوظة 
.نقول إن طبقة إلكترونية مشبعة أو مملوؤة إذا احتوت على عددها القصى من اللكترونات 

يمكنها أيضا أن تحتوي على عدد أقل من اللكترونات. نقل إنها غير مشبعة وتتيح إمكانية إضافة إلكترونات  

لتصبح هذه الطبقة اللكترونية مشبعة.

  . البنية اللكترونية للدرة :  5
البنية اللكترونية هي تحديد عدد اللكترونات في كل طبقة إلكترونية من طبقاتها

   :  مثال

النوع الكيميائي الرمز عدد اللكترونات Zالعدد الذري  البنية اللكترونية

هيدروجين

الكلور

الوكسجين

أيون أوكسيد

ألومنيوم

أيون ألومنيوم

H

Cl

O

O2−

Al

Al3+

1

17

8

8

13

13

1

17

8

10

13

10

K1

K2 L8 M7

K2 L6

K2 L8

K2 L8 M3

K2 L8

. الطبقة اللكترونية الخارجية و الطبقات الداخلية :6
 نسمي طبقة خارجية الطبقة اللكترونية الخيرة ، والتي تحتوي على إلكترونات. وتسمى الطبقات الخرى

طبقات داخلية.
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 دورة تحولت عنصر النحاس 
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