
 

 أهم مافً الصورة هو ان تحفظ مواقع العناصر على التقسٌم التالً

العناصر باللون البرتقالً ) البورون و السٌلٌكون و الجٌرمانٌوم و الزرنٌخ واالنتٌمون  -1

 والتٌلٌرٌوم( هً عناصر شبه فلزات

 العناصر التً ٌمٌن اشباه الفلزات هً ال فلزات -2

 فلزات العناصر ٌسار اشباه الفلزات هً

 الحٌن عرفت الفلزات واشباه الفلزات والال فلزات

 مجموعات الرئٌسٌة وتكافؤها و هً هكذااحفظً اهم العناصر فً ال
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 8التكافؤ +

نٌتروجٌن  Oاكسجٌن  Fفلور  Heهيليوم 
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 Liلٌثٌوم  Beبٌرٌلٌوم  Alالمنٌوم  Cكربون 

 Naصودٌوم  Mg مغنٌسٌوم Bبورون  Siسٌلٌكون  Pفسفور  Sكبرٌت  Clكلور  Neنيون 

 جٌرمانٌوم Asزرنٌخ  Seسٌلٌنوم  Brبروم  Arأرجون 
Ge 

 Kبوتاسٌوم  Caكالسٌوم  Gaجالٌوم 

 

 صٌغة أي مركب بناء على الجدول السابقتحط  الحٌن تقدر

 



 عدد التكافؤ ٌعنً العنصر ذا بكم ذرة ثانٌة ٌقدر ٌرتبط

مثال الصودٌوم مجموعة اولى عدد تكافؤه واحد ٌعنً ماٌرتبط اال برابطه وحدة بس مثل 

NaCl 

      ٌعنً ٌقدر ٌرتبط بذرتٌن مثل   2تكافؤه +مثال الكالسٌوم 

 وهكذا

 : فٌه شً مهم ثانً 

 عدد الكترونات التكافؤ المجموعة

 1 المجموعة األولى

 2 المجموعة الثانٌة

 3 المجموعة الثالثة عشر

 4 المجموعة الرابعة عشر

 5 المجموعة الخامسة عشر

 6 المجموعة السادسة عشر

 7 السابعة عشرالمجموعة 

 

كل الكترون ٌشغل المستوى األقل طاقة.مبدأ أوفباو: 

 

 الواحـد الفرعـً ىعـلى أن عـدد إلكترونـات المسـتو مبـدأ بـاولً ٌنـصمبدأ باولً لالستبعاد: 

 وٌـدور كل منهـما حـول نفسـه باتجـاه معاكـس لآلخـر إلكترونٌن عـن ٌزٌـد ال

المستوٌات الفرعٌة المتساوٌة الطاقة بحٌث  على أن اإللكترونات تتوزع فًتنص قاعدة هوند: 

 .لها االتجاه نفسه من حٌث الدورانتحافظ على أن ٌكون 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الحٌن نشوف التوزٌع االلكترونً

 13جد التوزٌع االلكترونً لعنصر االلمنٌوم الذي عدده الذري 

                

 (3حٌث ان االلكترونات باللون االخضر هً الكترونات التكافؤ ) ألنه تقع باخر مدار وهو 

 3  اذن عدد الكترونات تكافؤ االلمنٌوم

 16التوزٌع االلكترونً لعنصر الكبرٌت الذي عدده الذري جد 

                

 6اذن عدد الكترونات التكافؤ للكبرٌت هً 

 

 



كترونات **مالحظة عندما ٌطلب منك توزٌع الكترونً ألٌون موجب أو سالب تضٌف ال

حالة العناصر االنتقالٌة عندما ٌكون االٌون موجبا تحذف  اوتطرح بحسب اشارة االٌون,وفً

 اوال sااللكترونات من 

 

 26علما ان العدد الذري للحدٌد      مثال:جد التوزٌع االلكترونً للعنصر 

 اول شً اسوي توزٌع الكترونً للحدٌد

                      

 ٌعنً احذف الكترونٌن  2+عندي باالٌون اللً معطٌنً 

 اكبر شً 4اوال النه بالمدار  sعند حذف االلكترونات نحذف من 

 فٌصٌر التوزٌع كذا

                   

 اما لما ٌعطٌك اٌون سالب بس تضٌفٌن الكترونات بعدد االشارات السالبة

 8علما بأن العدد الذري لالكسجٌن     جد التوزٌع االلكترونً لالٌون مثال: 

 اول شً نوزع توزٌع الكترونً لالكسجٌن

          

 االٌون فً اشارتٌن سالبتٌن ٌعنً اضٌف الكترونٌن للتوزٌع االلكترونً لالكسجٌن

          

 التوزٌع االلكترونً باستخدام العناصر الخاملة

 الفكرة الرئٌسٌة منه هواالختصار

 اهم شً تحفظٌن العدد الذري للعناصر الخاملة

 عدده الذري العنصر الخامل

 He 2هيليوم 

 Ne 10نيون

 Ar 18ارجون 

 

 10الن عدده الذري  [Ne]اقول           الفكرة هنا بدال ماقول 



 11 مثال:جد التوزٌع االلكترونً للعنصر الذي عدده الذري

 بالنٌون وابدا من بعده ع طولاقدر اختصر عشر الكترونات 

[  ]    

وهو التوزٌع  11فصار المجموع  sحٌث النٌون ٌمثل عشر الكترونات واضفت واحد فً 

 االلكترونً المطلوب بالسؤال

 

Zالعدد الذري : 

Element: العنصر 

 



 

 

 

 

 

 خواص الجدول الدوري

 المجموعة من اعلىنصف القطر الذري ٌنقص فً الدورة من الٌسار للٌمٌن ٌزٌد فً 

 

 حدد أي العنصرٌن فً كل زوج مما ٌلً له نصف قطر أكبر

 18و المجموعة  3اوعنصر فً الدورة  1والمجموعة  2العنصر فً الدورة  -أ

اول شً اشوفه المجموعات,نصف القطر ٌقل من الٌسار للٌمٌن ٌعنً العنصر فً المجموعة 

 له اكبر نصف قطر 1

 16و المجموعة 3اوعنصر فً الدورة  2والمجموعة  3العنصر فً الدورة  -ب

اول شً اشوف المجموعات, نصف القطر ٌقل من الٌسار للٌمٌن,ٌعنً العنصر فً المجموعة 

 له أكبر نصف قطر 3و الدورة  2

 15والمجموعة 6اوالعنصر فً الدورة  14و المجموعة  3العنصر فً الدورة -ج

هو  6ٌعنً اللً دورته  15و 14المجموعات متقاربة  نازلة مرة و 6هنا فٌه استثناء,الدورة 

 االكبر



 16والمجموعة 2اوعنصر فً الدورة  18والمجموعة  4عنصر فً الدورة 

نفس الشً,الدورة نازله مرة والمجموعات متقاربة,ٌعنً نشوف اللً له اكبر دورة وهو اللً 

 4دورته 

 

 

 خالل التوزٌع االلكترونًاالن كٌف ٌمكن ان نستنتج مجموعة عنصر ودورته من 

 sفإن المجموعة هً عدد االلكترونات فً    اذا كان التوزٌع االلكترونً ٌنتهً بـ  -1

  3اللٌثٌوم عدده الذري مثال  nوالدورة هً 

       

 2والدورة هً  1المجموعة هً 

 pو sفإن المجموعة هً عدد االلكترونات فً  ns np اذا كان التوزٌع االلكترونً ٌنتهً بـ -2

  6مثال الكربون الذي عدده الذري  10زائد 

          

 10زائد  pو sباالخضر,اجمع الكترونات  2المدار االخٌر هو

2+2+10=14 

 والدورة الثانٌة 14الكربون ٌقع بالمجموعة 

 sفإن المجموعة هً مجموع الكترونات  ns (n-1)dاذا كان التوزٌع االلكترونً ٌنتهً بـ  -3

 25عدده الذري  المنجنٌزمثال  dو

                      

 dو sٌعنً المجموعة هً مجموع الكترونات  ns (n-1)dالتوزٌع ٌنتهً بـ

2+5=7 

 ( sالمنجنٌز ٌقع بالمجموعة السابعة والدورة الرابعة ) الدورة هً الرقم الذي ٌسبق 

 

 

 



 

 

 

 

 

 أمثلة

 17حدد مجموعة ودورة العنصر الذي عدده الذري 

                

 10زائد  pو sٌعنً المجموعة هً مجموع الكترونات  ns npالتوزٌع ٌنتهً بـ 

2+5+10=17 

 و الدورة الثالثة 17المجموعة 

 11حدد مجموعة ودورة العنصر الذي عدده الذري 

             

 sٌعنً المجموعة هً عدد الكترونات  ns التوزٌع االلكترونً ٌنتهً بـ

 والدورة هً الدورة الثالثة 1المجموعة هً المجموعة 

 23حدد مجموعة ودورة العنصر الذي عدده الذري 

                      

 dو  sٌعنً المجموعة هً مجموع الكترونات   ns (n-1)d التوزٌع االلكترونً ٌنتهً بـ

 13حدد المجموعة والدورة للعنصر الذي عدده الذري 

                

 10زائد  pو sٌعنً المجموعة هً مجموع الكترونات  nsnpالتوزٌع ٌنتهً بـ 

2+1+10=13 

 والدورة الثالثة 13المجموعة 

 12حدد المجموعة والدورة للعنصر الذي عدده الذري 



             

 sٌعنً المجموعة هً عدد الكترونات  nsالتوزٌع االلكترونً ٌنتهً بـ 

 المجموعة الثانٌة والدورة الثالثة

 

 

 طاقة التأٌن

 الغازٌةطاقة التأٌن هً الطاقة الالزمة النتزاع الكترون من ذرة فً الحالة 

 طاقة التأٌن تزٌد فً الدورة من الٌسار للٌمٌن وتقل فً المجموعة من اعلى ألسفل

 

 االلفة االلكترونٌة

 االلفة االلكترونٌة هً التغٌر فً الطاقة عند اضافة الكترون للذرة فً الحالة الغازٌة

 فلااللفة االلكترونٌة تنقص فً الدورة من الٌسار للٌمٌن تزٌد فً المجموعة ألس



 

 

 الكهروسالبٌة

 هً مقٌاس لقدرة الذرة على جذب االلكترون

 تزٌد فً الدورة من الٌسار للٌمٌن وتقل فً المجموعة من االعلى لالسفل

 وتالحظ الفلور هو اكثر العناصر كهروسالبٌة

 

 

 الصفة الفلزٌة

 الصفة الفلزٌة تقل من الٌسار للٌمٌن وتزٌد من اعلى ألسفل



 االولى والثانٌة هم اكثر العناصر صفة فلزٌة ٌعنً تالحظ المجموعة

 

 الروابط التساهمٌة و األٌونٌة

 كٌف تعرف ان المركب تساهمً؟

 المركب ٌكون تساهمً عندما تشارك كل ذرة بالكترون لتكوٌن رابطة

 بطرٌقة ابسط المركب التساهمً هو رابطة بٌن ال فلز وال فلز اخر

     مثال 

 والفسفور ال فلز = الرابطة تساهمٌةببساطة الكلور ال فلز 

    مثال 

 الهٌدروجٌن ال فلز واالكسجٌن ال فلز = الرابطة تساهمٌة

    مثال 

 النٌتروجٌن ال فلز والهٌدروجٌن ال فلز = المركب تساهمً

 HClمثال 

 الهٌدروجٌن ال فلز و الكلور ال فلز = المركب تساهمً

    مثال 

 والهٌدروجٌن ال فلز = المركب تساهمًالكربون ال فلز 

    مثال 

 ال فلز= المركب تساهمًالكربون ال فلز و االكسجٌن 



 متى ٌكون المركب التساهمً قطبً؟

 اذا كان فٌه ذرة لها كهروسالبٌة عالٌة 

 ماهً الذرات التً لها سالبٌة عالٌة؟

 الهالوجٌنات واالكسجٌن والنٌتروجٌن والكبرٌت

    مثال 

 المركب تساهمً قطبً النه ٌحتوي على اكسجٌن

 HFمثال 

 المركب تساهمً قطبً ألنه ٌحتوي على ذرة هالوجٌن )فلور(

    مثال 

 المركب تساهمً قطبً ألنه ٌحتوي على ذرة نٌتروجٌن

         مثال 

 المركب قطبً بسبب وجود ذرة االكسجٌن

 

 الرابطة األٌونٌة

 تفقد ذرة الكترون وتكتسبه ذرة اخرىهً رابطة تنشأ عندما 

 ببساطة هً رابطة بٌن فلز و ال فلز

 NaClمثال 

 الصودٌوم فلزو الكلور ال فلز= الرابطة اٌونٌة

      مثال 

 المغنٌسٌوم فلز والكلور ال فلز = المركب اٌونً

 NaBrمثال 

 الصودٌوم فلز و البروم ال فلز = المركب اٌونً

    مثال 

 البوتاسٌوم فلز و االكسجٌن ال فلز= المركب اٌونً



      مثال 

 الكسجٌن ال فلزٌن = المركب اٌونًالصودٌوم فلز و النٌتروجٌن وا

 MgOمثال 

 المغنٌسٌوم فلز و االكسجٌن ال فلز= المركب اٌونً
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 اول شً بنشوف رسم لوٌس النقطً للعناصر و المركبات

 وش تسوي عشان تطلع رسم لوٌس النقطً لعنصر؟

 كترونات المدار االخٌر على رمز العنصر ثم توزع ال تكتب توزٌعه االلكترونً,

 بس بهالبساطة

 16رسم لوٌس لعنصر الكبرٌت الذي عدده الذري  مثال : ارسم

 اول شً اسوي توزٌع الكترونً

𝟏𝒔𝟐𝟐𝒔𝟐𝟐𝒑        𝟔

 الكترونات التكافؤ هً الكترونات المدار االخٌر حاطها انا باللون االخضر

 الحٌن احطها حول رمز الكبرٌت وخالص
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 12مثٌل النقطً لعنصر المغنٌسٌوم علما بان عدده الذري ارسم الت

 اول شً  اسوي التوزٌع االلكترونً

𝟏𝒔𝟐𝟐𝒔𝟐𝟐𝒑𝟔𝟑𝒔𝟐 

 احطه حول رمز المغنٌسٌوم 2عدد الكترونات التكافؤ 

 

 رسم لوٌس للمركبات

 قواعد تحفظٌنها

 تكون رابطة احادٌة ( 11)المجموعة  الهالوجٌنات -1

 الكسجٌن( تكون رابطتٌنموعة ا)مج 16المجموعة  -2

 ٌن( تكون ثالث روابط)مجموعة النٌتروج 15المجموعة  -3

 )مجموعة الكربون( تكون اربع روابط 14المجموعة  -4
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 كبات المعقدةلوٌس للمر رسم

 

     مثال: ارسم رسم لوٌس لمركب 

 اول شً اسوي الكترونات التكافؤ للعنصرٌن

 ٌعنً الكترونات تكافؤ و الهٌدروجٌن عنده الكترون تكافؤ واحد 15النٌتروجٌن مجموعة 

(1 x 5) + ( 3 x 1)=8 

5+3=8 

 2الحٌن احدد االزواج المتاحة لالرتباط بالقسمة على 
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من االزواج استخدمها فً ربط الثالث ذرات  3عندي اربع ازواج حرة متاحة لالرتباط, 

 حطه فوق النٌتروجٌنحر واحد ا هٌدروجٌن بالنٌتروجٌن, وٌبقى زوج

 

 

    B:5   ,      H:1علما ان االعداد الذرٌة 

 اسوي التوزٌع االلكترونً

             

      

 فؤ :الكترونات التكامجموع 

(1 x 3) + (3 x 1)=6 

 2القسمة على ن خالل االزواج الحرة المتاحة لالرتباط م احسب

 

 
    

عندي ثالث ازواج حرة متاحة لالرتباط,استخدمها كلها فً ربط الثالث ذرات هٌدروجٌن بذرة 

 البورون
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 C: 6       O: 8         االعداد الذرٌة

 اول شً اسوي التوزٌع االلكترونً

            

            

 الحٌن اجمع الكترونات التكافؤ

(4 x 1) + ( 2 x 6)= 16 

 2احسب االزواج الحرة المتاحة لالرتباط بالقسمة على 

  

 
   

 8عدد االزواج المتاحة لالرتباط 

تحمل زوج الكترونات كل رابطة االكسجٌن والكربون  ذرتٌن اسوي رابطتٌن بٌن

 

 احسب االزواج الحرة الباقٌة 

8-2=6 

ألن الذرة الجانبٌة لٌست )احطها على ذرتً االكسجٌن الجانبٌتٌن حرة  ازواج 6بقً عندي 

 ( لو كانت هٌدروجٌن كان حطٌت الزوج الحر الباقً على الكربون هٌدروجٌن

 

 الكترونات 8  ٌكون حولها الزم حولها اربعة الكترونات بس,لكن الحٌن الكربون 

 وش اسوي؟ 

لكربون ونفس الشً من اخذ زوج حر من االكسجٌن اللً ٌمٌن واسوي منه رابطه ثنائٌة مع ا

 ذرة االكسجٌن اللً ٌسار
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       P:15    ,       O:8االعداد الذرٌة: 

 سوي التوزٌع االلكترونً

𝑷 𝟏𝒔𝟐𝟐𝒔𝟐𝟐𝒑       𝟔  

𝑶 𝟏𝒔       𝟐  

 عدد الكترونات التكافؤ

(1 x 5) + (4 x 6)= 29m  

 ٌعنً  3-  رةوعندي اشا

29 +3= 32 

 2بالقسمة على  الحٌن احسب االلكترونات المتاحة لالرتباط

𝟑𝟐

𝟐
 𝟏𝟔 

منها فً ربط اربع ذرات اكسجٌن بذرة  4 استخدم 16لمتاحة لالرتباط عدد االزواج الحرة ا

 الفسفور

 

 الحٌن احسب االزواج اللً بقت

16-4=12 

ذرات االكسجٌن االربع  على زوج حر ) زوج حر ولٌس الكترون( اوزعهم 12بقً عندي 

 بالتساوي
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 هنا مانً محتاج توزٌع الكترونً 

 الكترونات تكافؤ 5ٌعنً عنده  15النٌتروجٌن مجموعة 

 والهٌدروجٌن مجموعة اولى ٌعنً عنده الكترون واحد

 التكافؤ  وناتمجموع الكتر

(5 x 1) + ( 1 x 4) =9 

 ٌعنً انق واحدوحدة  لكن عندي اشارة موجبة

9-1=8 

 2احسب االزواج الحرة المتاحة لالرتباط بالقسمة على 

 

 
   

ً ربط االربع ذرات هٌدروجٌن بذرة فوكلها استخدمها  عندي اربع ازواج حرة متاحة لالرتباط

 النٌتروجٌن

 

 ماٌبقى عندي ازواج حرة فٌكون هذا هو الشكل النهائً
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 الشذوذ عن قاعدة الثمانٌة ٌظهر فً المركبات التناسقٌة مثل هذا
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 أشكال الجزٌئات

 الجدول ذا الزم تحفظٌنه 
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 سواء عطاك التوزٌع االلكترونً وال ماعطاك بتقدرٌن تحلٌن الحٌن

 الكترونات تكافؤ 5ٌعنً عنده  15الفسفور مجموعة 

 الهٌدروجٌن مجموعة اولى ٌعنً عنده الكترون تكافؤ واحد

 مجموع الكترونات التكافؤ

(5 x 1) + ( 1 x 3)= 8 

 2االزواج الحرة المتاحة لالرتباط بالقسمة على  بسحا

 

 
   

منهم فً ربط الثالث ذرات هٌدروجٌن بذرة  3 رتباط, استخدممتاحة لال ازواجعندي اربعة 

 الفسفور 

ٌبقى عندي زوج حر واحد احطه على الفسفور )ألن الذرة الجانبٌة هنا اكسجٌن لوكانت ذرة 

 ثانٌة غٌر االكسجٌن حطٌته علٌها(

 ر واحدزوج ح +روابط  3اشوف الذرة المركزٌة الفسفور وش حولها:  الحٌن

 والشكل هرم مثلثً حسب الجدول بالصفحة السابقة    التهجٌن 
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 ترونات تكافؤالك 3 عندهٌعنً  13البورون مجموعة 

 افؤالكترونات تك 7ٌعنً عنده  17الفلور مجموعة 

 مجموع الكترونات التكافؤ

(3 x 1) + (7 x 3)= 24 

 2لالرتباط بالقسمة على  المتاحة االزواجاحسب 

  

 
    

منهم فً ربط الثالث ذات فلور بذرة البورون  3استخدم حر متاح لالرتباط  زوج 12عندي 

 9ٌبقى عندي 

12 – 3 =9 

 ذرات الفلور بالتساوي التسعة ازواج حرة ذي اوزعهم 

 

 صفر زوج حر   +روابط  3  الحٌن اجً للتهجٌن :حول ذرة البورون المركزٌة :

 بالرجوع للجدول السابق 

 120الزاوٌة  و  الشكل مثلث مستوي    التهجٌن 
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 مو الزم التوزٌع

 الكترونات تكافؤ  6ٌعنً عنده  16االكسجٌن مجموعة 

 الكترونات تكافؤ 7ٌعنً عنده  17الكلور مجموعة 

 مجموع الكترونات التكافؤ

(6 x 1) + ( 7 x 2)= 20 

 2احسب عدد االزواج الحرة المتاحة لالرتباط بالقسمة على 

  

 
    

ن الكلور بذرة االكسجٌن ازواج حرة متاحة لالرتباط استخدم اثنٌن منها فً ربط ذرتٌ 10عندي

 8وٌبقى عندي  المركزٌة

10-2=8 

, ذرة الكلور اللً ٌمٌن تاخذ الحرة الباقٌة على ذرات الكلور الجانبٌة بالتساوي اوزع االزواج

كلور اللً ٌسار مثلها تاخذ ثالث اربع ازواج الكترونٌة, والثالث ازواج وتكتفً ٌصٌر حولها 

 الكترونات ٌبقى عندي زوجٌن حرٌن احطهم على االكسجٌن 8ازواج وتكتفً ٌصٌر حولها 

 

 رابطتٌن + زوجٌن حرٌنكسجٌن وش حولها : الذرة المركزٌة االاشوف 

 104.5الزاوٌة و  الشكل منحنً    التهجٌن 
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 ماحتاج التوزٌع

 ٌعنً عنده الكترونٌن تكافؤ 2البٌرٌلٌوم مجموعة 

 ونات تكافؤالكتر 7ٌعنً عنده  17الفلور مجموعة 

 مجموع الكترونات التكافؤ

(2 x 1) + (7 x 2)= 16 

 2احسب عدد االزواج الحرة المتاحة لالرتباط بالقسمة على 

  

 
   

الكترونات حرة متاحة لالرتباط استخدم اثنٌن منهم فً ربط ذرتٌن الفلور بذرة  8عندي 

 البٌرٌلٌوم

8-2=6 

ازواج حرة اوزعهم باللتساوي على ذرات الفلور اللً ٌمٌن ثالثة و الفلور الً  6ٌبقى عندي 

 ٌسار ثالثة

 

 البٌرٌلوم وش حولها : رابطتٌن فقط اشوف الذرة المركزٌة

 180والزاوٌة  و الشكل خطspًالتهجٌن 
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 محتاج التوزٌع هنا بعد

 الكترونات تكافؤ 4ٌعنً عنده  14الكربون مجموعة 

 الكترونات تكافؤ 7عنده ٌعنً  17  الفلور مجموعة

 مجموع الكترونات اتكافؤ

(4x 1) + ( 7 x 4)= 32 

 2حسب االزواج الحرة المتاحة لالرتباطباقسمة على 

  

 
    

زوج حر متاح لالرتباط استخدم اربعة منهم فً ربط االربع ذرات فلور بذرة  16  عندي

 حر زوج 12ٌبقى عندي  الكربون المركزٌة

16-4=12 

 زوج حر على ذرات الفلور بالتساوي كل ذرة فلور تاخذ ثالثة ازواج حرة 12اوزع ال

 

 بط فقطالحٌن اشوف ذرة الكربون المركزٌة وش حولها : اربعة روا

 109والزاوٌة  الشكل رباعً اوجه    التهجٌن 
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 ماحتاج التوزٌع االلكترونً

 الكترونات تكافؤ 5ٌعنً عنده  15النٌتروجٌن مجموعة 

 الهٌدروجٌن مجموعة اولى ٌعنً عنده الكترون تكافؤ واحد

 مجموع الكترونات التكافؤ

(5 x 1) + (1 x 3)=8 

 2احسب االزواج الحرة المتاحة لالرتباط بالقسمة على 

 

 
   

الربع ذرات ا ازواج حرة متاحة لالرتباط استخدم االربعة ازواج حرةهذي فً ربط 4عندي 

 هٌدروجٌن بذرة النٌتروجٌن

 

 طمركزٌة وش حولها : اربع روابط فقاشوف ذرة النٌتروجٌن ال

 بالرجوع للجدول

 109والشكل رباعً اوجه و الزاوٌة     التهجٌن 

 

 

  


