املصطلح العلمى

انؼثاسج

انًصغهر
ثُـذيؼز ثُٔضدٝؽز ُإلٌُضشٕٝ

ثإلٌُضش ٕٝؽغيْ ٓجد ُٚ ٟخٞثص ٓٞؽذز.
أػذثد صقذد ؿجهز ثألٝسديضجالس ٝأشٌجُٜج ٝثصؾجٛجصٜج ك ٠ثُلشثؽ.
ثُٔلضجؿ ثُز ٟفَ ُـض ثُضشًيخ ثُزس.ٟ

أػذثد ثٌُْ
ثُـيق ثُزسٟ

صشـَ ثإلٌُضشٗٝجس ثُٔغضٞيجس ثُلشػيز رثس ثُـجهز ثألهَ عْ ثألػِ.٠
ًٔيز ثُـجهز ثٌُٔضغذز أ ٝثُٔلوٞدر ػ٘ذٓج ي٘ضوَ ثإلٌُضشٓ ٖٓ ٕٝغض ٟٞإُ ٠آخش.
ثُزسر ؽغيْ ٓظٔش ٓض٘ج ٠ٛثُظـش ؿيش هجدَ ُِضؾضةز.

ٓذذأ ثُذ٘جء ثُضظجػذٟ
ثٌُٞثٗضْ
رسر دثُضٕٞ

ًشر ٓضؾجٗغز ٖٓ ثٌُٜشدجء ثُٔٞؽذز ٓـٔٞس دٜج ػذد ٖٓ ثإلٌُضشٗٝاجس ثُغاجُذز يٌلاُ ٠ؾؼاَ
ثُزسر ٓضؼجدُز ًٜشديجً.
خـٞؽ ِٓ ٚٗٞص٘ضؼ ٖٓ صغخيٖ ثُـجصثس صقش ػـؾ ٓ٘خلغ إُ ٠دسؽجس فشثسر ػجُيز.

رسر ؿٓٞغٕٞ
ثُـيق ثُخـ ٠ثُٔٔيض

رسر ثًضغذش ًٔجً ٖٓ ثُـجهز ػٖ ؿشين ثُضغخيٖ أ ٝثُضلشيؾ ثٌُٜشد.٠

رسر ٓغجسر

ثُٔ٘ـوز ٖٓ ثُلشثؽ ف ٍٞثُ٘ٞثر ثُض ٠يضيذ كيٜج ثفضٔجٍ صٞثؽذ ثإلٌُضش.ٕٝ

ثألٝسديضجٍ

يغااضقيَ ػِٔي اًج صقذيااذ ٌٓااجٕ ٝعااشػز ثإلٌُضااش ٕٝكااٝ ٠هااش ٝثفااذ ٝيلؼااَ ثعااضخذثّ ُـااز
ثالفضٔجٍ.

ٓذذأ ػذّ ثُضأًذ

ال يقااذط ثصدٝثػ داايٖ إٌُضااشٗٝيٖ كاآ ٠غااض ٟٞكشػاآ ٠ؼاايٖ إال دؼااذ إٔ صشااـَ أٝسديضااجالس
دجإلٌُضشٗٝجس كشثد ٟأٝالً.

هجػذر ٗٞٛذ

ٗظق ثُٔغجكز ديٖ ٓشًض ٟرسصيٖ ٓضٔجعِضيٖ ك ٠ؽضا ع٘جة ٠ثُزسر.
أًجعيذ كِضيز صغِي عِٞى ثألًجعيذ ثُوجػذيز ٝثُقجٓؼيز ٓؼجً

ٗظق هـش ثُزسر
أًجعيذ ٓضشددر

ػ٘جطش صضٔيض دؾٞدر صٞطيِٜج ٌُِٜشدجء ًٝذش أٗظجف أهـجسٛج رسثصٜج.
ػذد ئغَ ثُشق٘ز ثٌُٜشديز ثُٔٞؽذز أ ٝثُغجُذز ثُض ٠صذذ ٝػِ ٠ثألي ٕٞأ ٝثُزسر كا ٠ثُٔشًاخ
ثألي ٠ٗٞأ ٝثُضغج.٠ٔٛ

ثُلِضثس
ػذد ثُضأًغذ

ٓؾٔٞػز ثُؼ٘جطش ثُض ٠صضٔيض دجُضشًيخ ثإلٌُضشns2,np6 ٠ٗٝ

ثُؼ٘جطش ثُخجِٓز

ٓؾٔٞػااز ثُؼ٘جطااش ثُضاا ٠صشااـَ ثُٔ٘ـوااز ثُيغااشٓ ٟااٖ ثُؾااذ ٍٝثُااذٝسٝ ٟصوااغ إٌُضشٗٝجصٜااج
ثُخجسؽيز ك ٠ثُٔغض ٟٞثُلشػ(s) ٠

ػ٘جطش ثُلتز )(s

ٓؾٔٞػز ثُؼ٘جطش ثُض ٠يضضجدغ كيٜج ثٓضالء ثُٔغض ٟٞثُلشػ(f) ٠
عِغِز ٖٓ ثُؼ٘جطش يضضجدغ كيٜج ِٓب ثُٔغض ٟٞثُلشػ(4f) ٠

ػ٘جطش ثٗضوجُيز دثخِيز
ثُِ٘غجٗيذثس
ؿ ٍٞثُشثدـز

ثُٔغجكز ديٖ ٗٞثص ٠رسصيٖ ٓضقذصيٖ.

ثُضأًغذ

ػِٔيز كوذ إٌُضشٗٝجس ي٘ضؼ ػٜ٘ج صيجدر ك ٠ثُشق٘ز ثُٔٞؽذز.
ال يضلن ثٌُضشٗٝجٕ ك ٠أٓ ٟغض ٟٞكشػي كي هيْ أػذثد ثٌُْ ثألسدؼز
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ِٓذأ ثالعضذؼجد ُذج٠ُٝ

علل لما يأتى
( )1صغضخذّ ٓجدر ًذشيضيذ ثُخجسطيٖ ك ٠ثٌُشق ػٖ ؽغئجس أُلج ؿيش ثُٔشةيز.
 ألٜٗج صؼـٓٝ ٠يؼجً ػ٘ذ ٌٓجٕ ثطـذثّ ؽغئجس أُلج دٜج ٝدزُي ئٌٖ صقذيذ ٌٓجٕ ٝػذد
ؽغئجس أُلج ثُٔظـذٓز دجُِٞؿ.
( )2ػذّ صغجٓ ٟٝوذثس ثُـجهز ثُالصٓز ُ٘وَ ثإلٌُضش ٕٝديٖ ٓغضٞيجس ثُـجهز ثُٔخضِلز.
 ألٕ ثُلشم ك ٠ثُـجهز ديٖ ٓغضٞيجس ثُـجهز ُيظ ٓضغجٝيجً فيظ يوَ ًِٔج دؼذٗج ػٖ ثُ٘ٞثر.
( )3إٌُضش ٠ٗٝثألٝسديضجٍ ثُٞثفذ ال يض٘جكشثٕ.
 ألٕ ُٜٔج ؿضٍ ٓضؼجد كي٘شأ ديٜ٘ٔج ٓؾجُيٖ ٓـ٘جؿيغييٖ ٓخضِليٖ كيالشٜٔ٘ٓ ًَ ٠ج ثآلخش.
( )4ئضِب صقش ٓغض ٟٞثُـجهز ) (4sدجإلٌُضشٗٝجس هذَ صقش ثُٔغض(3d) ٟٞ
 ألٕ ) (4sأهَ ؿجهز ٖٓ )(3d
( )5يضشذغ ثُٔغض ٟٞثُلشػ (s) ٠دئٌُضشٗٝيٖ دي٘ٔج ثُٔغض ٟٞثُلشػ (p) ٠دغضز إٌُضشٗٝجس.
 ألٕ ) (sيقض ٟٞػِ ٠أٝسديضجٍ ٝثفذ دي٘ٔج ) (pدٜج عالط أٝسديضجالس.
( )6ثإلٌُضش ٕٝال يوغ دثخَ ثُ٘ٞثر.
 ألٕ أع٘جء دٝسثٗ ٚف ٍٞثُ٘ٞثر يخؼغ ُضأعيش هٞصيٖ ٓضغجٝيضيٖ ٓوذثسثً ٓٝضؼجدصيٖ ثصؾجٛجً ٔٛج هٞر
ؿجسدر ٓشًضيز ٝهٞر ؽزح ثُ٘ٞثر ُإلٌُضش.ٕٝ
( )7ثُٔٞؽجس ثُٔجديز صخضِق ػٖ ثُٔٞؽجس ثٌُٜشٓٝـ٘جؿيغيز.
 ثُٔٞؽجس ثُٔجديز ال ص٘لظَ ػٖ ثُؾغْ ثُٔضقشى ٝعشػضٜج ال صغج ٟٝعشػز ثُؼٞء.
( )8يلؼَ ثإلٌُضش ٕٝثالصدٝثػ كٗ ٠لظ ثُٔغض ٟٞثُلشػ ٠ػٖ ثالٗضوجٍ ُِٔغض ٟٞثُلشػ ٠ثُضجُ.٠
 ألٕ رُي أكؼَ ُ ٖٓ ٚؽٜز ثُـجهز أل ٟإٌُضشٗٝيٖ ُٜٔج ؿضٍ ٓضؼجد إٔ يضدٝؽج كٗ ٠لظ
ثألٝسديضجٍ ػِ ٠إٔ يض٘وَ أفذٔٛج إُ ٠ثُٔغض ٟٞثُلشػ ٠ثُضجُ ٠ثألػِ ٠ك ٠ثُـجهز.
( )9ثُؼالهز ) (2n2ال ص٘ـذن ػِ ٠ثُٔذثسثس ثُض ٠صِ ٠ثُٔذثس ثُشثدغ.
 ألٗ ٚإرث صثد ػذد ثإلٌُضشٗٝجس دٔغض ٟٞؿجهز ػٖ  32إٌُضش ٕٝصظذـ ثُزسر ؿيش ٓغضوشر.
( )11ثُـيق ثُخـ ٠أل ٟػ٘ظش  ٞٛخجطيز أعجعيز ٔٓٝيضر ُ.ٚ
 ألٕ ُ ٚؿٞٓ ٍٞؽٝ ٠صشدد ٓٔيضٌَُ ػ٘ظش ٝال يٞؽذ ػ٘ظشثٕ ُٜٔج ٗلظ ثُـيق ثُقـ.٠
( )11ثإلٌُضش ُٚ ٕٝؿذيؼز ٓضدٝؽز.
 ألٗ ٚؽغيْ ٓجد ُٚ ٟخٞثص ٓٞؽيز (ًَ ؽغيْ ٓضقشى صظقذٞٓ ٚؽجس ٓجديز)
( )12يِضّ صلشيؾ أٗذٞدز أشؼز ثٌُجعٞد فض ٠ػـؾ ٓ٘خلغ ؽذثً.
 فض ٠يظذـ ثُـجص ٓٞطالً ٌُِٜشدجء إرث صؼشع ُلشم ؽٜذ ٓ٘جعخ (ػششر آالف كُٞش)
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( )13ثػضوجد كالعلز ثإلؿشين هذئجً دئٌٓجٗيز صقٞيَ ثُقذيذ إُ ٠رٛخ.
 ألٗ ْٜثػضذشٝث إٔ ًَ ثُٔٞثد ٜٓٔج ثخضِلش ؿذيؼضٜج صضأُق ٖٓ ٌٓٗٞجس أسدؼز  ٠ٛثُٔجء ٝثُٜٞثء
ٝثُضشثح ٝثُ٘جس.
( )14أشؼز ثُٜٔذؾ ال صخضِق ؿذيؼضٜج أ ٝعًِٜٞج دجخضالف ٓجدر ثٌُجعٞد.
 ألٜٗج صذخَ ك ٠صشًيخ ؽٔيغ ثُٔٞثد
( )15يضدثد ٗن ُِزسر ك ٠ثُٔؾٞػز دضيجدر ثُؼذد ثُزس.ٟ
 دغذخ -1 :صيجدر ػذد ٓغضٞيجس ثُـجهز ك ٠ثُزسر.
ٓ -2غضٞيجس ثُـجهز ثُٔغضوشر صؼَٔ ػِ ٠فؾخ صأعيش ثُ٘ٞثر ػِ ٠ثإلٌُضشٗٝجس ثُخجسؽيز.
 -3صيجدر ثُض٘جكش ديٖ ثإلٌُضشٗٝجس ٝدؼؼٜج.
( ٖٓ ًَ )16عِغِز ثألًضي٘يذثس ٝثُالٗغي٘يذثس ٌٓٗٞز ٖٓ  14ػ٘ظش.
 ألٕ ك ٠ثُالٗغي٘يذثس يضضجدغ ثٓضالء ثُٔغض ٟٞثُلشػٝ 4f ٠ك ٠ثألًضي٘يذثس يضضجدغ ثُٔغض ٟٞثُلشػ5f ٠
ٝثُٔغض ٟٞثُلشػ f ٠يضٌ 7 ٖٓ ٕٞأٝسديضجالس  ًَٝأٝسديضجٍ يضشذغ دؼذد  2إٌُضش.ٕٝ
( )17يوَ ٗن ُِزسر ك ٠ثُذٝسر دضيجدر ثُؼذد ثُزس.ٟ
 دغذخ صيجدر شق٘ز ثُ٘ٞثر ثُٔٞؽذز صذسيؾيجً كيضدثد ؽزح إٌُضشٗٝجس ثُضٌجكؤ ٓٔج يؤد ٟإُٗ ٠وض ٗظق
هـش ثُزسر.
+
(ٗ )18ظق هـش  Naأطـش ٖٓ ٗظق رسر .Na
ُ ضيجدر ثُشق٘ز ثُٔٞؽذز ك ٠فجُز ثأليٝ ٕٞرُي ُضيجدر ػذد ثُذشٝصٗٞجس ػٖ ػذد ثإلٌُضشٗٝجس.
( )19ؽٜذ ثُضأيٖ ثألُِ ٍٝـجصثس ثُ٘ذيِز ٓشصلغ ؽذثً.
 العضوشثس ٗظجٜٓج ثإلٌُضش ٠ٗٝفيظ يظؼخ إصثفز ٖٓ ٓغض ٟٞؿجهز ٌٓضَٔ.
( )21ػذّ ثٗضظجّ هيْ ثُٔيَ ثإلٌُضشُِ ٠ٗٝؼ٘جطش ك ٠ثُذٝسر ثُغجٗيز (ثُذشيِي – ّٞثُ٘يضشٝؽيٖ – ثُ٘ي.)ٕٞ
 يضدثد ثُٔيَ ثإلٌُضش ٠ٗٝدضيجدر ثُؼذد ثُزسٝ ٟرُي دغذخ طـش ثُقؾْ ثُزس ٟصذسيؾيجً ٓٔج يغ َٜػِ٠
ثُ٘ٞثر ؽزح ثإلٌُضش ٕٝثُؾذيذ ٝيشؽغ ػذّ ثالٗضظجّ كٔغالً ك ٠ثُذٝسر ثُغجٗيز:
 -1ك ٠فجُز ثُذشيِي ّٞألٕ صقش ٓغضٞيجصٔٓ ٚضِتز ) (1s) , (2sكضٌ ٕٞثُزسر ٓغضوشر.
 -2ك ٠ثُ٘يضشٝؽيٖ ٗؾذ إٔ ثُٔغض ٟٞثُلشػ (2p) ٠د ٚعالعز إٌُضشٗٝجس أٗ ٟظق ٓٔضِب ٝرُي يؼـ٠
دؼغ ثالعضوشثس ُِزسر.
 -3ك ٠فجُز ثُ٘ي ٕٞؽٔيغ ٓغضٞيجصٜج ثُلشػيز ٓٔضِتز ٛٝزث يؼـ ٠ثعضوشثسثً ُِزسر.
( )21صغٔ ٠أًجعيذ ثُالكِضثس دجألًجعيذ ثُقجٓؼيز.
 ألٗ ٚػ٘ذ رٝدجٜٗج ك ٠ثُٔجء صؼـ ٠أفٔجػجً:
فٔغ ثٌُذشيضيي SO3 + H2O → H2SO4
فٔغ ثٌُشدٗٞيي CO2 + H2O → H2CO3
( )22ال ئٌٖ هيجط ٗظق هـش ثُزسر صؾشيذيجً
 ألٗ ٚال ئٌٖ صقذيذ ٓٞهغ ثإلٌُضش ٕٝف ٍٞثُ٘ٞثر دجُؼذؾ ًٔج أظٜشس ثُ٘ظشيز ثُٔٞؽيز.
( )23يضدثد ؽٜذ ثُضأيٖ ك ٠ثُذٝسر دضيجدر ثُؼذد ثُزس.ٟ
 ألًِٗٔ ٚج هَ ٗظق هـش ثُزسر ًِٔج ًجٗش إٌُضشٗٝجس ثُضٌجكؤ هشيذز ٖٓ ثُ٘ٞثر كضقضجػ ُـجهز ًذيشر
ُلظِٜج ػٖ ثُزسر [ؽٜذ ثُضأيٖ ك ٠ثُذٝسر يض٘جعخ ػٌغيجً ٓغ ٗظق هـش ثُزسر]
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( )24ثُٔيَ ثإلٌُضشُِ ٠ٗٝلِٞس أهَ ٖٓ ثُٔيَ ثإلٌُضشٌُِِٞ ٠ٗٝس.
 دغذخ طـش فؾْ رسر ثُلِٞس كئٕ ثإلٌُضش ٕٝثُؾذيذ يضأعش دوٞر ص٘جكش هٞيز ٓغ ثإلٌُضشٗٝجس ثُضغؼز
ثُٔٞؽٞدر أطالً ف ٍٞثُ٘ٞثر.
( )25ثُلِٞس أًذش ثُؼ٘جطش عجُذيز ًٜشديز.

 ألٕ ثُغجُذيز ثٌُٜشديز صضدثد ك ٠ثُذٝسثس دضيجدر ثُؼذد ثُزسٗٝ ٟوض ٗظق هـش ثُزسر ٝك٠
ثُٔؾٔٞػز صوَ ثُغجُذيز دضيجدر ثُؼذد ثُزسٝ ٟدٔج إٔ ثُلِٞس يٞؽذ كٜٗ ٠جيز ثُذٝسر ثُغجٗيز هذَ
ثُ٘يٝ ٕٞأػِ ٠ثُٔؾٔٞػز ثُغجدؼز ُزُي ك ٜٞأًذش ثُؼ٘جطش عجُذيز ًٜشديز.
( )26ثُغيضي ٖٓ ّٞأه ٟٞثُؼ٘جطش ثُلِضيز.
 ألٕ ثُخجطيز ثُلِضيز صضدثد دضيجدر ثُؼذد ثُزسًِٔ ٟج ثصؾٜ٘ج إُ ٠أعلَ ثُٔؾٔٞػجس ًِٔج صضدثد
ثُظلز ثُلِضيز ك ٠ثُذٝسر ٖٓ ثُئيٖ إُ ٠ثُيغجس ٝدٔج إٔ ثُغيضي ّٞيوغ أعلَ يغجس ثُؾذ ٍٝكِزُي
يؼضذش أله ٟٞثُلِضثس.
( )27دؼغ أًجعيذ ثُلِضثس أًجعيذ هِٞيز.
 ألٕ أًجعيذ ثُلِضثس دؼؼٜج ال يزٝح ٝثُذؼغ ثآلخش يزٝح ك ٠ثُٔجء ٌٓٗٞجً هِٞيجس ٝيغٔٛ ٠زث
ثُ٘ٞع دجألًجعيذ ثُوِٞيز.
( HI )28أًغش فجٓؼيز ٖٓ .HF
 ألٗ ٚدضيجدر ٗظق هـش رسر ثُؼ٘ظش يوَ ؽزح رسر ثُٜيذسٝؽيٖ كيغ َٜصأيٜ٘ج أ ٟصضدثد ثُظلز
ثُقجٓؼيز ٝرُي ألٕ ٗظق هـش ثُيٞد أًذش ٖٓ ٗظق هـش ثُلِٞس.
( )29فٔغ ديشًِٞٝسيي أه ٖٓ ٟٞفٔغ أسعٞعِيٌٗٞيي.
 ألٕ هٞر ثألفٔجع ثألًغؾي٘يز صؼضٔذ ػِ ٠ػذد رسثس ثألًغؾيٖ ؿيش ثُٔشصذـز دزسثس
ثُٜيذسٝؽيٖ كجُقٔغ ثأله ٞٛ ٟٞثُز ٟيقض ٟٞػِ ٠ػذد أًذش ٖٓ رسثس ثألًغؾيٖ ؿيش
ثُٔشصذـز دجُٜيذسٝؽيٖ ٝفٔغ ثُذيشًِٞٝسيي ) ClO3(OHيقض ٟٞػِ ٠ػذد  3رسثس
أًغؾيٖ ؿيش ٓشصذـز دجُٜيذسٝؽيٖ دي٘ٔج فٔغ أسعٞعِيٌٗٞيي  Si(OH)4فيظ ال يٞؽذ رسثس
أًغؾيٖ ؿيش ٓشصذـز دجُٜيذسٝؽيٖ.
( )31أٔٛيز ثعضخذثّ أػذثد ثُضأًغذ.
 أٜٗج صؼشك٘ج ٗٞع ثُضـيش ثُز ٟيقذط ُِؼ٘ظش أع٘جء ثُضلجػَ ثٌُئيجةٝ ٠دضضذغ أػذثد صأًغذ ثُؼ٘جطش
ك ٠صلجػَ ٓؼيٖ ئٌٖ ٓؼشكز إرث ًجٕ ثُؼ٘ظش هذ فذط ُ ٚثخضضثٍ أّ أًغذر.
( )31صضٔيض ثُلِضثس ثُوِٞيز دجُ٘شجؽ ثٌُئيجة.٠
ُ ظـش ؽٜذ ثُضأيٖ ًٝذش ٗظق ثُوـش ٓٔج يغجػذ ػِ ٠كوذ إٌُضش ٕٝثُضٌجكؤ دغُٜٞز.
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املقارنات
[ ]1ػذد انكى انشئيسً وػذد انكى انثاَىي وػذد انكى انًغُاعيسً وػذد انكى انًغضنً:
ػذد انكى
ػذد انكى انًغضنً )(ms
ػذد انكى انثاَىي )(l
ػذد انكى انشئيسً )(n
انًغُاعيسً )(m
يغضخذّ ك ٠صقذيذ:
يغضخذّ ك ٠صقذيذ:
يغضخذّ ك ٠صقذيذ:
يغضخذّ ك ٠صقذيذ:
 سهْ ٓغضٞيجس
ٓ غضٞيجس ثُـجهز
 ػذ أٝسديضجالس ًَ ٞٗ ػيز فشًز
ٓغض ٟٞكشػ.٠
ثُـجهز ثُشةيغيز.
ثُلشػيز.
ثإلٌُضش ٕٝثُٔـضُيز
 ػذد ثإلٌُضشٗٝجس  ػذد ٓغضٞيجس ثُـجهز  ثالصؾج ٙثُلشثؿ٠
ك ٠ثألٝسديضجٍ ٓغ
ُألٝسديضجالس.
ثُض ٠صشذغ ًَ
ثصؾج ٙػوجسح
ثُلشػيز كًَ ٠
ٓغض ٟٞسةيغ.٠
ثُغجػ ٠أ ٝػٌغٜج.
ٓغض ٟٞسةيغ.٠
صأخز أػذثد ثٌُْ
ثُشةيغيز هيْ طقيقز
ٖٓ  1إُٝ 7 ٠ثُشٓٞص
KLMNOPQ

ٓغضٞيجس ثُـجهز ثُلشػيز
صأخز ثُشٓٞص:

ثُٔغضٞيجس ثُلشػيز:
f , d, p, s
صقض ٟٞػِ،3 ،1 :٠
 7 ،5أٝسديضجٍ

s, p, d, f
ػذدٛج يغج ٟٝسهْ
ثُٔغض ٟٞثُشةيغ.٠

[ ]2خهذ انرأيٍ وانًيم اإلنكرشوًَ وانسانثيح انكهشتيح:
انًيم اإلنكرشوًَ
خهذ انرأيٍ
ٓوذثس ثُـجهز ثُالصٓز إلصثُز أٓ ٝوذثس ثُـجهز ثُٔ٘ـِوز ػ٘ذٓج صٌضغخ
كظَ أهَ ثإلٌُضشٗٝجس ثسصذجؽ ثُزسر ثُٔلشدر ثُـجصيز إٌُضشٗٝجً
(ك ٠فجُز ثُزسر ثُٔلشدر)
دجُزسر ثُٔلشدر ثُـجصيز

[ ]3انفهضاخ وانالفهضاخ:
انفهضاخ

ال يضغغ أ ٟأٝسديضجٍ
ألًغش ٖٓ  2إٌُضشٕٝ

انسانثيح انكهشتيح
هذسر ثُزسر ػِ ٠ؽزح إٌُضشٗٝجس
ثُشثدـز ثٌُئيجةيز
(ك ٠فجُز ثُزسر ثُٔشصذـز ٓغ ؿيشٛج)

انالفهضخ

ٓ -1ؾٔٞػز ثُؼ٘جطش ثُض ٠ئضِب ؿالف صٌجكؤٛج دأهَ ٖٓ ٗظق
عؼض ٚدجإلٌُضشٗٝجس
 -2ػ٘جطش ًٜشٞٓٝؽذز ألٜٗج صٔيَ إُ ٠كوذ إٌُضشٗٝجس ٝصضقٍٞ
إُ ٠أيٗٞجس ٓٞؽذز.
 -3ؽيذر ثُضٞطيَ ُِضيجس ثٌُٜشدٝ ٠رُي ُغُٜٞز فشًز إٌُضشٗٝجس
ثُضٌجكؤ ٖٓ ٌٓجٕ إُ ٠آخش دثخَ ثُلِض دغذخ ًذش فؾٜٔج ثُزس.ٟ
 -4صضٔيض دٌذش فؾٜٔج ثُزسٝ ٟدجُضجُ ٠طـش ؽٜذ صأيٜ٘ج ٓٝيِٜج
ثإلٌُضشٝ ٠ٗٝعجُذيضٜج ثٌُٜشديز.
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ٓ -1ؾٔٞػز ثُؼ٘جطش ثُض ٠ئضِب ؿالف صٌجكؤٛج
دأًغش ٖٓ ٗظق عؼض.ٚ
 -2ػ٘جطش ًٜشٝعجُذز ألٜٗج صٔيَ إُ ٠ثًضغجح
إٌُضشٗٝجس ٝصضق ٍٞإُ ٠أيٗٞجس عجُذز.
 -3سديتز ثُضٞطيَ ثٌُٜشدُ ٠ظؼٞدز فشًز
إٌُضشٗٝجس ثُضٌجكؤ ُشذر ثسصذجؿٜج دجُ٘ٞثر ُظـش
فؾٜٔج ثُزس.ٟ
 -4صضٔيض دظـش فؾٜٔج ثُزسٝ ٟدجُضجًُ ٠ذش ؽٜذ
صأيٜ٘ج ٓٝيِٜج ٝعجُذيضٜج.

أهم العلماء
انؼانى
أسسغى
تىيم
دانرىٌ
عىيسىٌ
سرسفىسد
تىس
هايضَثشج

ششودَدش

أهى أػًانه
ذثًُ فكشج أٌ كم انًىاد ذرأنف يٍ أستؼح يكىَاخ هً انًاء وانهىاء وانرشاب وانُاس.
أول يننٍ أػغننً ذؼشيننف نهؼُصننش وأو ننر أَننه ػثنناسج ػننٍ يننادج َييننح تسننيغح يًكننٍ
ذدضئرها إنً يا هى أتسظ يُها.
و غ أول َظشيح ػٍ ذشكية انزسج وافرشض أٌ انًادج ذركىٌ يٍ دقائق صغيشج خذاً
ذسًً رساخ.
أو ر أٌ انزسج ػثاسج ػٍ كشج يرداَسح يٍ انكهشتاء انًىخثح يغًىس تذاخهها ػذد يٍ
اإلنكرشوَاخ انسانثح تًا يكفً ندؼهها يرؼادنح كهشتياً.
و غ ذصىس ػٍ ذشكية انزسج واػرثش أٌ انزسج ذركىٌ يٍ َىاج يىخثح انشسُح ذذوس
زىنها اإلنكرشوَاخ سانثح انشسُح كًا ذذوس انكىاكة زىل انشًس وأٌ يؼظى انزسج
فشاؽ.
ذغىيش ًَىرج سرسفىسد نهرشكية انزسي -أول يٍ أدخم فكشج انكى فً ذسذيذ عاقح
اإلنكرشوَاخ فً يسرىياخ انغاقح انًخرهفح – ذفسيش عيف انهيذسوخيٍ ذفسيشاً صسيساً.
اسرغاع تاسرخذاو ييكاَيكا انكى إنً أٌ يرىصم إنً يثذأ هاو هى يثذأ ػذو انرأكذ انزي
يفيذ أَه يٍ انًسرسيم ذسذيذ يكاٌ وسشػح اإلنكرشوٌ فً وقد وازذ ػًهياً ونكٍ هزا
يخضغ نيىاَيٍ ا زرًا خ.
و غ انًؼادنح انًىخيح انرً يًكٍ تسهها أيداد يسرىياخ انغاقح انًسًىذ تها ويًكٍ
ذسذيذ يُاعق انفشاؽ زىل انُىاج انرً يضيذ فيها ازرًال ذىاخذ اإلنكرشوَاخ فً كم
يسرىي عاقح.

سًشفيهذ

اسرخذو يغياف نه قذسج ذسهيهيح كثيشج فرثيٍ نه أٌ انخظ انغيفً انىازذ ػثاسج ػٍ خغىط
عيفيح دقييح واسرُرح أٌ كم يسرىي سئيسً يركىٌ يٍ ػذج يسرىياخ فشػيح وػذدها يساوي
سقى انًسرىي انشئيسً وانرً يسذدها ػذد انكى انثاَىي.

هىَذ

و غ قاػذج نرىصيغ اإلنكرشوَاخ ذفيذ ” يسذز اصدواج تيٍ إنكرشوَيٍ فً يسرىي
فشػً يؼيٍ إ تؼذ أٌ ذشغم أوستيرا ذه فشادي أو ً“

6

املسائل
عىل انشاتغح:
ك ٠فجُز صٔجعَ ثُزسصيٖ
ؿ ٍٞثُشثدـز = ٗظق ثُوـش × 2
ٗظق ثُوـش =

طول الرابطة
2

ك ٠فجُز ػذّ ثُضٔجعَ
ؿ ٍٞثُشثدـز = ٗنٗ + 1ن2
ٗن =1ؿ ٍٞثُشثدـز – ٗن2
ٗن = 2ؿ ٍٞثُشثدـز – ٗن1

[ ] 1ثفغخ ؿ ٍٞثُشثدـز ك ٠ؽضا ثُلِاٞس ػِٔاًج داإٔ ؿا ٍٞثُشثدـاز كا ٠ؽاضا كِٞسياذ ثُٜياذسٝؽيٖ
ٝ Ao 1.94ك ٠ؽضا ثُٜيذسٝؽيٖ .Ao 1.6
ثُقَ:
0.6
طول الرابطة
= ˚ A 1.3
= 2
ٗظق هـش رسر ثُٜيذسٝؽيٖ =
2

ٗظق هـش رسر ثُلِٞس = ؿ ٍٞثُشثدـز ديٖ ثُلِٞس ٝثُٜيذسٝؽيٖ – ٗظق هـش رسر ثُٜيذسٝؽيٖ
= ˚ A 1.34 = 1.6 – 1.94
ؿ ٍٞثُشثدـز ك ٠ؽضا ثُلِٞس = ٗظق هـش رسر ثُلِٞس × ˚ A 1.68 = 2 × 1.34 = 2
[ ]2إرث ًجٕ ؿ ٍٞثُشثدـز ك ٠ؽضا ثُ٘يضشٝؽيٖ ٝ o A 1.4ك ٠ؽضا ثُٜياذسٝؽيٖ o A 1.6ثفغاخ
ؿ ٍٞثُشثدـز ك ٠ؽضا ثُ٘شجدس.
ثُقَ:
1.4
الرابطة
طول
o
A 1.7 = 2
=
ٗظق هـش رسر ثُ٘يضشٝؽيٖ =
2
ٗظق هـش رسر ثُٜيذسٝؽيٖ =

طول الرابطة
=
2

0.6
A 1.3 = 2

o

= ٗظق هـش رسر ثُ٘يضشٝؽيٖ ٗ +ظق هـش رسر ثُٜيذسٝؽيٖ
ؿ ٍٞثُشثدـز ك ٠ؽضا ثُ٘شجدس
o
= A 1 = 1.3 + 1.7
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زساب أػذاد انرأكسذ:
ذزكش أػذاد انرأكسذ
(أ) ػذد صأًغذ ثألًغؾيٖ ك:٠
 كٞم ثألًغيذ ((H2O2 , Na2O2) )1- ٓؼظْ ٓشًذجص)2-( ٚ1
 ٓشًخ  OF2يٌ)2+( ٕٞ عٞدش أًغيذ ثُذٞصجعي)  2 ( ّٞ(ح) ػذد صأًغذ ثُٜيذسٝؽيٖ كٓ ٠ؼظْ ٓشًذجصٓ )1+( ٚجػذث ٛيذسيذثس ثُلِضثس يٌ)1-( ٕٞ
(ػ) ػذد صأًغذ ثُٔؾٔٞػجس ثُغالعز ثأل ٠ُٝدثةٔج يضلن ٓغ سهْ ثُٔؾٔٞػز ثُض ٠ي٘ضٔ ٠إُيٜج ثُؼ٘ظش.
(د) ػذد صأًغذ ػ٘جطش ثُٔؾٔٞػز ثُخجٓغز يضشثٝؿ ٖٓ ( )3-إُ)5+( ٠
( )ٙػذد صأًغذ ثُؼ٘ظش ٜٓٔج ًجٕ ػذد ثُزسثس ك ٠ثُؾضا يغج ٟٝطلش.
( )ٝػذد صأًغذ ثُٔشًخ ثُٔضؼجدٍ يغج ٟٝثُظلش.
(ص) ػذد صأًغذ ثُٔؾٔٞػز ثُزسيز أ ٝثألي = ٕٞثُشق٘ز ثُض ٠صقِٜٔج ثُٔؾٔٞػز دئشجسر ٓٞؽذز أ ٝعجُذز
ٓغجٍ ( -:)1ثفغخ ػذد صأًغذ ثٌُش ّٝك ٠عجًٗ ٠شٓٝجس ثُذٞصجعي(K2Cr2O7) ّٞ
ثُقَ2 + )2- × 7({ -:ط  = })1+ × 2( +طلش
ط = 6+
2+ 12ط = طلش2+ 14ط  = 2+طلش-2
ٓغجٍ ( -:)2ثفغخ ػذد صأًغذ ثٌُذشيش كSO3 ٠
ط = 4+ = 2 – 6
ثُقَ + )2- × 3({ -:ط} =  + 6- 2-ط = 2-
ٓغجٍ ( -:)3ديٖ ٗٞع ثُضـيش ثُقجدط ٖٓ أًغذر ٝثخضضثٍ ٌَُ ٖٓ ثٌُشٝ ّٝثُقذيذ ك ٠ثُضلجػَ ثُضجُ-:٠
2KCl + 2CrCl3 + 6FeCl3 + 7H2O
K2Cr2O7 + 6FeCl2 + 14 HCl
ثُقَ-:
( )1دجُ٘غذز ٌُِش-:ّٝ
CrCl3
K2Cr2O7
+3
Cr
Cr + 6
ػذد صأًغذ ثٌُشٗ ّٝوض ٖٓ ( )6+إُ )3+( ٠أ ٟفذط ُ ٚػِٔيز ثخضضثٍ
( )2دجُ٘غذز ُِقذيذ-:
FeCl3
FeCl2
+3
Fe
Fe+2
ػذد صأًغذ ثُقذيذ صثد ٖٓ ( )2+إُ )3+( ٠أ ٟفذط ُ ٚػِٔيز أًغذر.
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:  انًؼاد خ
 ثالًجعيذ ثُلِضيز أًجعيذ هجػذيز-1

1- Na2O + H2O → 2NaOH
2- Na2O + 2HCl → 2NaOCl + H2O
 ثًغيذ ثُخجسطيٖ ٓضشدد-2
1- ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O
2- ZnO + 2Na OH → Na2 ZnO2 + H2O

9

