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  8درس نامه  

 هاآرایش الکترونی اتم

 هسته رات سازندهذبه معنای  )nucleon(نوکلئون ها ی اتم قرار دارند و به مجموع آنها درون هستهها و نوتروناز میان ذرات زیر اتمی، پروتون

باشند. هر الیه از یک یا ( در حال چرخش میترازهای اصلییا  سطوح اصلی انرژی) هایهها در اطراف هسته در یک سری الگویند. و الکترونمی

 تشکیل شده است. اوربیتال( و هر زیر الیه از یک یا چند ترازهای فرعییا  سطوح فرعی انرژی) زیرالیهچند 

 

 تواند وجود داشته باشد.ی الکترونی میالیه هفتی یک اتم، حداکثر در اطراف هسته ونی )سطوح اصلی یا ترازهای اصلی انرژی(:های الکترالیه

 

 شود.استفاده می به بعد  Kحروف التین از یا  nنماد ها از برای نمایش الیه ها:نمایش الیه

 

 
 درصد( باشد. 09ته است که احتمال حضور الکترون در آنجا زیاد )باالی فضایی در اطراف هس اوربیتال:

 

 شود؟چرا در تعریف اوربیتال از احتمال حضور الکترون صحبت می سوال(

باشد نمیپذیر امکان مسیر حرکتو  اندازه حرکت، مکانفیزیک، در مورد جسمی به کوچکی الکترون تعیین دقیق -های جدید شیمیطبق تئوری

 توان از احتمال حضور الکترون صحبت نمود.ط میو فق

 ها:انواع اوربیتال

 sاوربیتال  -1

 pاوربیتال  -2

 dاوربیتال  -3

 fاوربیتال  -4

 ها:شکل اوربیتال

 هستند. کروی شکل  sهای : اوربیتالsهای شکل اوربیتال -1

 باشند.می دو کره ی مماس بر یکدیگریا به شکل  دمبلی شکل pهای : اوربیتالpی هاشکل اوربیتال -2

 
 

 نکات شکل:

یعنی  𝒔 1 کند. به عنوان مثالاست را مشخص می ای را که اوربیتال در آن قرار گرفتهی الیهشمارهقرار گرفته   𝒔 عددی که پشت -1

 ی اول است . ای که در الیه 𝒔 اوربیتال

 ابد. یافزایش می  𝒔 ی الیه، اندازه اوربیتالبا افزایش شماره -2
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 :pی هاانواع اوربیتال

 ها است.xای که در امتداد محور p: اوربیتال  𝒑𝐱اوربیتال  -1

 ها است.yای که در امتداد محور p: اوربیتال 𝒑𝒚اوربیتال  -2

 ها است.zای که در امتداد محور p: اوربیتال 𝒑𝒛اوربیتال  -3

 

   
 چند نکته:

 تواند قرار بگیرد.الکترون می دودر هر اوربیتال حداکثر  -1

  𝒏آید که در آنی زیر به دست می( از رابطه𝐞𝐦𝐚𝐱تواند وجود داشته باشد )ی الکترونی میهایی که در الیهحداکثر تعداد الکترون -2

 ی الیه است:شماره

𝐞𝐦𝐚𝐱 = 𝟐𝐧𝟐 
 

 آید:ی زیر به دست میها در هر الیه از رابطهی فوق حداکثر تعداد اوربیتالنکته با توجه به دو -3

حداکثر تعداد اوربیتال های هر الیه = 𝒏𝟐 

 جدول زیر را کامل کنید. سوال(

 شماره الیه نماد الیه حداکثر تعداد الکترون  هاحداکثر تعداد اوربیتال

1 2 𝐊 𝐧 = 𝟏 

4 8 𝐋 𝐧 = 𝟐 

0 18 𝐌 𝐧 = 𝟑 

18 32 𝐍 𝐧 = 𝟒 

22 29 𝐎 𝐧 = 𝟓 

33 22 𝐏 𝐧 = 𝟔 

40 08 𝐐 𝐧 = 𝟕 
 

 ها:انواع زیرالیه

 توانند در آن قرار بگیرند.الکترون می 2تشکیل شده است و حداکثر s : از یک اوربیتال sزیرالیه  -1

 قرار بگیرند. توانند در آنالکترون می 3تشکیل شده است و حداکثر p : از سه اوربیتال pزیرالیه  -2

 توانند در آن قرار بگیرند.الکترون می 19تشکیل شده است و حداکثر d : از پنج اوربیتال dزیرالیه  -3

 توانند در آن قرار بگیرند.الکترون می 14تشکیل شده است و حداکثر f از هفت اوربیتال :f زیرالیه -4

 

 الیه برابر است. تعداد زیرالیه هایی که در هر الیه وجود دارند با شماره نکته:
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 جدول زیر را کامل کنید. سوال(

 شماره الیه نماد الیه ها حداکثر تعداد زیرالیه هانوع زیرالیه

1s 1 𝐊 𝐧 = 𝟏 

2s, 2p 2 𝐋 𝐧 = 𝟐 

3s, 3p, 3d 3 𝐌 𝐧 = 𝟑 

4s, 4p, 4d, 4f 4 𝐍 𝐧 = 𝟒 

5s, 5p, 5d, 5f, 5g 2 𝐎 𝐧 = 𝟓 

6s, 6p, 6d, 6f, 6g, 6h 3 𝐏 𝐧 = 𝟔 

7s, 7p, 7d, 7f, 7g, 7h , 7i 2 𝐐 𝐧 = 𝟕 
 

  شوند.اما از الکترون پر نمیهایی که وجود دارند زیرالیههای مجازی هستند. یعنی زیرالیه iو g ،hهای زیرالیه  توجه:

 

 جمع بندی:

 ی الکترونی وجود دارد*در یک اتم حداکثر هفت الیه

 *در هر الیه به تعداد شماره الیه، زیر الیه وجود دارد.

 باشد:ش الکترونی یک اتم نوعی به صورت زیر میبا توجه به مطالب فوق، آرای
𝑿: 𝟏𝒔/ 𝟐𝒔 𝟐𝒑/𝟑𝒔 𝟑𝒑 𝟑𝒅/ 𝟒𝒔 𝟒𝒑 𝟒𝒅 𝟒𝒇/ 𝟓𝒔 𝟓𝒑 𝟓𝒅 𝟓𝒇 𝟓𝒈/ 𝟔𝒔 𝟔𝒑 𝟔𝒅 𝟔𝒇 𝟔𝒈 𝟔𝒉/ 𝟕𝒔 𝟕𝒑 𝟕𝒅 𝟕𝒇 𝟕𝒈 𝟕𝒉 𝟕𝒊  

 یا چند الکترون وجود دارد. 2در هر زیرالیه البته 

 

 های زیر را بنویسید.اتمهای الکترونی آرایش سوال(
𝑯:𝟏

𝟎  𝟏𝒔𝟏 
 

𝑯𝒆:𝟐
𝟎  𝟏𝒔𝟐 

 

𝑩:𝟓
𝟎  𝟏𝒔𝟐/ 𝟐𝒔𝟐𝟐𝒑𝟏 

 

𝑵: 𝟕
𝟎  𝟏𝒔𝟐/ 𝟐𝒔𝟐𝟐𝒑𝟑 

 

𝑭:𝟗
𝟎  𝟏𝒔𝟐/ 𝟐𝒔𝟐𝟐𝒑𝟓 

 

𝑨𝒍:𝟏𝟑
𝟎 𝟏𝒔𝟐/ 𝟐𝒔𝟐𝟐𝒑𝟔/𝟑𝒔𝟐𝟑𝒑𝟏 

 

𝑨𝒓:𝟏𝟖
𝟎  𝟏𝒔𝟐/ 𝟐𝒔𝟐𝟐𝒑𝟔/𝟑𝒔𝟐𝟑𝒑𝟔 

  
 

 

 

 

 

 

 


