
 (Term Symbols) التيرم                             او  الحالةرموز 

مة  الة م معر ةة ( متعةدة  اللكترواةا )ايةو  او لةرر  الكليةة  الطاقة#رمز الحالة هو مختصر يصف مستوى # 

اقتةرا  للحرةةة التيةرم الرريةة وصةوم رمةوز تفتةر  . ل لكتةرو   ةا الةرر تعدةيةة الرةرم #والعةزم الةزاو  #محصلة 

 (.سواديرز -ازةواج راسل) او ما يعرف ب ( LS Coupling)الحرةة الررمية مع الوربيتالية 

 -:هالرمز التيرم العامة والصيغة , طاقة ترتيب الكترواا معي او بمعنى االر يصف رمز التيرم #

 

 

 

 

 

 

لاللكترونات والناتج من  ممن  عدد الكم االوربيتالي الكلي والذي يمثل ( L)ويعبر عنه احيانا ب رمز التيرم هو ( T)أل حرف *

 (.ml)مجموع ال , االوربيتالية الفردية لاللكتروناتالعزوم الزاوية 

حين  ا  ال , (2S+1)وهي تسناوي ( Multiplicity)تعدةية الررم المومود في اعلى يسار رمز التيرم يمثل ( M)ال حرف *

(S ) ويساوي مجموع ال , عدد الكم البرمي الكلييمثل(ms ). 

ونناتج من  اتدناد الدرانة البرمينة من  , للةرر الكلةا الةزاو  عدة الكة  يمثل المومود في اسفل يمي  رمز التيرم ( J)ال حرف *

 (L-S)قيمة له تساوي واقل ( L+S)قيمة له تساوي  اعلىو, الدراة االوربيتالية
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وعليةةف  الةةررا  او اليواةةا  , هةةا تعرةةرع  طريعةةة الترتيةةب اللكترواةةا للةةررا  او اليواةةا رمةةوز التيةةرم #

 الجدوم اةااه#لوظ . رغ  االت ف اعداةها الرريةافس رمز التيرم المتشابف  ا ترةيرها اللكترواا لها 
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 للذرة او االيو  المعنيرمز التيرم هو م  يددد  الترتيب االلكترونيأذا. 

الترتينب الوحيند هنل ا  الترتينب االلكترونني النذي تعلمننا  هنو : هنا يتبادر الى اذهاننا سؤال وهنو

 الممك  للذرة او االيو ؟؟ 

بمعننى ارنر ), (التكنافؤي)فهناك عدة احتمال لتوزي  الكترونات الغالف الخنارمي ...اال: الجواب

وتسنمى , (االلكتروننات دارنل اوربيتناالت الغنالف الثنانويلترتينب او توزين  هناك طرق مختلفة 

, حالنة طاقينة معيننةيمثل ال توزي  حي  ا  , ( Microstates)احتماالت التوزي  #هذ  الطرق 

 -:ويمك  معرفة عدد هذ  الداالت م  رالل القانو  االتي

  حي(e!) ,مفكوك او مضروب عدد االلكترونات التكافؤية 

 و(L )يمثل عدد ام العزم الزاوي االوربيتالي 

 .مد عدد احتماالت التوزي  االلكتروني لذرة البورو : مثام#

 للبورو          نكتب الترتيب االلكتروني : الجواب#

  

 

 احتماالت التوزي ..واال  نطبق القانو  اعال  لمعرفة•
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 في الغالف الثانوي  االلكترون المفرداحتماالت للتوزيع ستة #اتضح ان هناك(p ) لذرة

 :البورون يوضحها الجدول االتي

 

 

 

 
الن ..اي غالالف ثالانوي ضالمن ةباالة التكالاف  اذا كالان ممتلالت بااللكترونالات يهمالل مالحظة

فالي مثالنالا , كل الكترون يلغي تأثير العزم الزاوي االوربيتالي والبرمي لاللكتالرون االرالر
 .في حساباتنا( 2S)هذا لم نأرذ الكتروني الغالف الثانوي 

 لوجالدنا ان رمالز التيالرم للبالورون وبالااي  نارالر زمرتال  لجالدول رمالوز التيالرم لو رجعنالا

 )         ( .هو نفس  تنتهي بذات الترتيب االلكتروني والتي 

رغالالم ان احتمالالاالت التوزيالالع االلكترونالالي ممكالالن ان تعةينالالا اكثالالر مالالن رمالالز تيالالرم محتمالالل ,

والتالالي اوا الالد هونالالد بنالالا ا  لالال   احالالداهماولكالالن تالالم ارتيالالار , )                    (وهمالالا 

 .سنشرحها الحاا
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  االلكتروني للكاربون( احتماالت الترتيباو )احتماالت التوزيع اآلن لنتعرف  ل: 

 للكاربونالترتيب االلكتروني نكتب: 

 

 

 ال نةبق اانون  االن(Microstates ) وايضا نلغي مساهمة الكتروني الغالف ,  دد االحتماالتلمعرفة

 (:  2S)الثانوي  

 

 

 احتمال لتوزيع االلكترونين في الغالف الثانوي ( 15)هذا يعني هناك(p) , واحد منها هو اكثر استاررا

 .ةااة ا ل لكنها اال استارارا وتتةلب  ممكن فهي حاالت اما الباية الن  يتةلب اال مستوى من الةااة 

 احتماالت لها ثالث #وفيه , ( 15)الكم البرمي هي #احتماالت التوزي  بالنسبة لعدد(ms=+1 )ثالثة#و 

 (ms=0)لها  تسعة#و( ms=-1)لها 
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 لعدد الكم الالوربيتالي اذلك االحتماالت بالنسبة(ml) , (.15)ايضا 

 لننه  واحنند#احتمننال(ml=+2) ,لهننا  اربعننة#و(ml=+1) ,لهننا  رمسننة#و(ml=0) ,

وامنننا موفننن  فننني , ,(ml=-2)لنننه واحننند #و , (ml=-1)احتمننناالت لهنننا  اربعنننة#و

 :االشكال االتية
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 سندصل على الرموز االتية  لوتمال لهذ  ارموز التيرم عند ايجاد: 

 

 

وهو الرمز,  لة االستقرارفقط يمثل حا رمز واود.)          ( 

 قواعد هوند ارتير هذا الرمز اعتمادا على(Hund Rules )والتي تنص على الث ثة: 

الترتيب االلكتروني االاثر استقرارا هو ذاك الترتيب الذي يمتلك اابر تعددية برم : الولى

 (.المنفردة م  االلكتروناتاابر عدد الترتيب الذي له )

نختنار الرمنز , اذا اا  هناك رمزي  او ااثر مختلفي  ولك  لهم نفس تعددينة البنرم: الثااية

لنه ( L)ال  قيمنة )       ( نختنار, )           (فمثال لو انا  لندينا, (L)الذي له اعلى قيمة ل 

 .اعلى

ثابت االزدواج نختار قيمة : الثالثة(J) , االحتماالت االتيةوله: 

 (.L-S)وهي ( J)ل اقل قيمة نختار , اقل م  نصف مشب اذا اا  الغالف الثانوي •

 (.L+S)وهي ( J)ل اعلى قيمة نختار , ااثر م  نصف مشب واذا اا  الغالف الثانوي •

 (. J)فهناك قيمة واحدة ل نصف مشب  اذا اا  الغالف الثانوي •
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رمز تيرم الحالة المستارةلذرة الكاربون الرتيار لاوا د هوند  تةبيق 

 

  واضالالح مالالن الرمالالوز ا الالالا هنالالاك حالالالتين (: تعدديالالة البالالرم)القاعدد ا الىلدد
اللكتددديى ي  تتضالالالمن وجالالالود ( Triplet State)ثالثيددد  بالالالرميتين االولالالال  

تشالير ( Singlet State)احا يد  والثانيالة , مختلفدي  في اوربيتالينم في ي  

لذا نرتار الثالثية كونها ..في ذات االوربيتالالكتيى ي  مز ىجي  ال  وجود 

 .اكثر استارارا

  القاع ا الثا ي(  قيمL or T :)كلهالا لالنف  , لدينا ثالال  حالاالت ثالثيالة البالرم

 (.p)الرمز 

  القاع ا الثالث(مة ايJ :) بما ان  وحسالب الترتيالب االلكترونالي للكالاربون فالان

و فعليالال  (اقددم مدد   شدد  م دد  )فيالال  فاالالة الكتالالرونين (  p)الغالالالف الثالالانوي 

للكالالاربون تيالالرم االسالالتارار و ليالال  تالالم ارتيالالار رمالالز , ( J)اقددم قيمدد  م نرتالالار 

  الرمزوهو 
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 .الجدوم اةااه يمثل الترتيب اللكترواا وما يقابلف م  رموز الحالة العامة المتوقعة لف# 
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مد رمز تيرم الدالة المستقرة للنايترومي : مثام 

نكتب الترتيب االلكتروني للنايترومي : الجواب 

 

 

قيمة  ندسب(L ) لنددد رمز التيرم(T) , واما مبي: 

 

قيمة ال احسب(S ) ومنها تعددية البرم(M:) 

 

 
قيمة ثابت االزدواج  احسب(J) , واوةد نأرنذ قيمنة : )م  مالحظة ا  الغالف الثانوي نصف مشب 

وعلية فنا  رمنز تينرم , ((J≠ negative valueالنه م  غير الممك  ا  تكو  قيمته سالبة  ( (Jل 
 االستقرار هو لذرة النايترومي  

 

عننند تطبيننق قننانو  ال : م وظةةة(Microstate ) احتماليننة ( 20)لننذرة النننايترومي  فننا  هننناك
ولكن  الرمنز النذي يمثنل , متوقعة لتوزي  االلكترونات فني الغنالف الثنانوي الخنارمي للننايترومي 

 .التوزي  االاثر استقرارا هو  المذاور اعال 
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