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 األحاديةالروابط  االلكانات هيدور كربونات مشبعة لوجود  
  النه بزيادة العدد الذري تزيد الشحنة  كلما اتجهنا من اليسار الى اليمين عبر الدورة قطر الذرةيقل نصف 

 وقوة جذب اإللكترونات . الموجبة
________________\___\\__________\\\\\_\__________________ 

 

  ةفي الحالة الغازيمفردة طاقة التأين هي الطاقة الالزمة النتزاع إلكترون من ذرة. 

 تحدد إلكترونات التكافؤ الخواص الكيميائية للعنصر. 

 يسمى المركب األيوني الذي يوصل محلوله التيار الكهربائي باسم اإللكتروليت. 

 الضوء شكل من اشكال الطاقة الذي يوّضح السلوك الموجي أثناء انتقاله في الفضاء. 

  جسيم ومكانه في الوقت "أنه من المستحيل معرفة سرعة للشكينص مبدأ هايزنبرج

 .نفسه بدقة"

 

 المادة المحددة للتفاعل والمادة الفائضة يتم إجراء الحسابات الكيميائية بمعلومية. 

 
____________________________________\_\\\\\\\_____________________ 

 
 ة العامةالصيغ                                         

 

 االلكانات (Cn H2n+2 
 



 االلكينات  (Cn H2n  
 

 
 

 التوزيع اإللكتروني                                                                 

 3Li:1S2,2S1. 
 

 Cl17:1S2,2S2,2P6,3S2,3P6. 
 

________________________________________\\___\_________________  
 

 التردد(.)في الثانيةعدد الموجات التي تمر خالل نقطة معينة 

حالة تحدث عندما يكون هناك احتمال لرسم اكثر من تركيب لشكل 

 تركيب لويس(.)الجزئ

 )موزلي(.رتب العناصر تصاعديا وفق أعدادها الذرية

الذرة تكتسب االلكترون أو تخسرها أو تشارك بها لتحصل علي ثمانية 

 .الثمانيات()قاعدة الكترونات تكافؤ في مستوي طاقتها األخير

 )الكهروسالبية(.المقدرة النسبة للذرة علي جذب الكترونات الرابطة الكيميائية

 )الهالوجينات(.وهي شديدة التفاعل 17عناصر المجموعة 

رابطة كيميائية تنتج عن مشاركة االلكترونات بين ذرات 

 )التساهمية(الالفلزات

الموجبة للفلزات وااللكترونات رابطة ناتجة عن قوة التجاذب بين االيونات 

 )الرابطة الفلزية(.الحرة في الشبكة الفلزية
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CaCO3( بونات الكالسيوم   كر  

 Na+.      Ca+2  الكاتيون)االيون الموجب( 

 

نيون)األيون السالب ( األ    CL-           CO3 
 


