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CHAPTER 2 : PERIODIC TABLE 

10 Advanced chemistry 

 
  

      

AL-MAARIFA 2 FOR BASIC AND SECONDARY 

EDUCATION  
Nourhan Ahmed Abdelhamid Abouelfotouh Mohamed 



Section 1: Development of the Modern Periodic Table 

we will study the scientists’ trials to form a table for elements. 

العلماء لعمل جدول لترتيب العناصر. الجزء محاوالتسندرس في هذا   

The first one: Lavoisier 

ي القرن ال 
عنرص . قام الفوازيه بتقسيمهم الي ارب  ع اقسام ) فلزات و الفلزات و غازات و  33كان عدد العنارص الموجودة   17ف 

. أرضية(عنارص   

اوات)جزر و  قمح فسوف تقسمهم  و  طماطمو برتقال و  تفاح و جزر فمثال اذا كنت تملك   فواكه)تفاح و برتقال( و خرص 
. طماطم( و حبوب )قمح(  

 

 

 غير مطلوب حفظ الجدول



 

 

 

 

 

 
 غير مطلوب حفظ الجدول



 

 

 

 

 

ي ذلك : بعد 
الفوازيه زاد عدد العنارص الكيميائية و السبب ف   

ي تكسير المركبات و استخراج العنارص من المركبات(-1
اكتشاف الكهرباء ) ألنها استخدمت ف   

. الثورة الصناعية و تصنيع عنارص جديدة-2  

وميير -3 تم التعرف علي عنارص جديده االسبكير  

اكتشاف العلماء لعنارص جديده اثناء البحث و التجارب-4  

العنارص الكيميائيةعداد  أدي الي زيادة أكل هذا   



 

 

 

تتكرر  خصائص العنارص و لكنه الحظ ان  عنارص  7بكل عمود  .   جون نيوالنز رتب العنارص تصاعديا حسب وزنها الذرى
ي والثالث بداية  عنارص . انظر الي الجدول بالصورة . وجد ان  8كل 

ي العمود الثان 
خصائص عنارص العمود األول تتكرر ف 

ي العمود التالي  من العنرص الثامن
ي ف 

ي الموسيقر
حيث  octaves lawيسمي قانون الثمانيات فقال ان هذا مشابة لقانون ف 

و سمي جدوله بالجدول الدورى بسبب تكرار الخصائص  بداية من النغمة الثامنة  تتكرر نغمات دو رى مي فا صو ال سي 
 عنارص .  8للعنارص كل 

element. eighthThe properities of elements are repeated every  

repeats in a specific manner.it  becausetable  periodicHis table was called  

tone.notes repeat every eighth  in which musical octaveHe used  

the law of observed in chemical properties  Newlands named the periodic relationship that he

e.octav 

Acceptance of the law of octaves was hampered because  

1-the law did not work for all of the known elements.  

2-the use of the word octave was criticized by scientists, who thought that the musical 

analogy was unscientific.  

While his law was not -generally accepted, the passage of a few  years would show that 

Newlands was basically correct; the properties of elements do repeat in a periodic way 

 



 

ي بعض األسباب و هي أعاق قبول 
:   قانون الثمانيات الموسيقر  

هذا القانون ال يمكن تطبيقه مع كل العنارص   -1   

 2- . ي تم انتقادها بشدة من العلماء العتقادهم انه تحليل غير علمي
   فكرة استخدام قانون موسيقر

 العنارص خصائصها تتكرر بشكل  نيوالندز كان علي حق و فعل بالرغم من عدم قبول فكرة نيوالندز لكنه بعد أعوام قليلة 
 دوري. 

The third scientists: Meyer and Mendeleev 

وزن الذرى و خصائص العنارص. و لكن سبق ماندليف مير و قام بنشر  بتوضيح العلقة بير  ال ا قامو  ف ماندليو   مير كل من  
و اكتشف ماندليف أيضا ان ترتيب  جدوله .  

العنارص حسب الوزن الذرى تصاعديا يؤدي  
الي تكرار خصائص العنارص .)مثلما قال  

.  نيوالندز(  

 

ترك أماكن  ألنه تم قبول جدول ماندليف 
ي لم يتم اكتشافها    وتنبأ فارغة للعنارص التر

مثل الجاليوم والجرمانيوم و  بخصائصها. 
 السكانديوم. 

 



: اقبول جدول مبالرغم من  ي رتب العنارص علي  ندليف لكنه لم يكن صحيح بشكل كامل لسببير  االوزان الذرية التر
تيب أساسها لم تكن صحيحها و  ليس صحيح فبعض العنارص تم وضعها مع مجموعات من العنارص ال تشبه   بالتالي الير

عنها.  مختلفةو   خصائصها   

The fourth scientist: Moseley 

حيث ان كل عنرص له عدد ذرى )عدد  اول عالم يرتب العنارص تصاعديا حسب عددها الذرى و ليس وزنها الذرى  موزلي 
ونات ي الجدول. خاص به. وأيضا  (بروتونات او الكير

وجد خصائص العنارص تتكرر ف   



the periodic law : periodic repetition of chemical and physical properties of the 

elements when they are arranged by increasing atomic number. 

يائية للعنارص عند ترتيبها   الكيميائيةللخصائص   الدوريللعنارص : التكرار  الدوريتعريف القانون  تصاعديا بالنسبة و الفي  
 ألعدادها الذرية)العدد الذرى(. 

The periodic table became a significant tool for chemists. It is a useful reference 

for understanding and predicting the properties of elements and for  organizing 

knowledge of atomic structure. 

كيب الذرى   معرفةبخصائص العنارص و  والتنبؤ فهو مرجع مفيد لفهم مهمه للكيميائيي   .  أداة اصبح  الدوريالجدول  الير
 للعنارص. 

The modern periodic table :  

consists of boxes, each containing an element name, symbol, atomic number, and 

atomic mass.  

elements are arranged in order of increasing atomic number into a series of 

columns, called groups or families, and rows, called periods  

ي  ( و عدده الذر  األكي  عبارة عن مربعات بكل مرب  ع رمز العنرص و عدده الكتلي )العدد جدول(   )اخر  الحديث الدوريالجدول 
ي سلسلة من االعمدة )تسمي مجموعات( و سلسلة من  ( و العنارص مرتبه تصاعديا حسب العدد الذرى  األصغر) العدد 

ف 
 الصفوف ) تسمي دورات(. 

 

 

 

 

 



 

• there are a total of seven periods.(rows) 

• 18 groups (columns) is numbered 1 through 18.  

• For example, period 4 Contains potassium and calcium. Scandium (Sc) is in the third 

column from the left, which is group 3. Oxygen is in group 16.  

• The elements in groups 1, 2, and 13 to 18 have a wide range of chemical and physical 

properties. For this reason, they are often referred to as the main group, or 

representative elements.  

• The elements in groups 3 to 12 are referred to as the transition elements. 

• Elements are classified as metals, nonmetals, and metalloids. 

. مجموعة)عمود(  18ودورات )صفوف(  7يوجد   

يائية  من الخصائصتمتلك مدي كبير  18الي  13و من  2و   1المجموعات  و لذلك تسمي الكيميائية والفير 
 عنارص المجموعة الرئيسية او العنارص التمثيلية.  

 المجموعات من  3 الي 12 تسمي عنارص انتقالية. 
 العنارص بالجدول الدوري الحديث مقسمة الي فلزات و ال فلزات و اشباه الفلزات. 

 

 



First type of elements: Metals  

Metals Elements Prosperities:  

• shiny when smooth and clean, solid at room temperature 

• good conductors of heat and electricity. 

• Most metals are also malleable and ductile, meaning that they can be 

pounded into thin sheets and drawn into wires. 

• Most representative elements and all transition elements are metals. 
 

  أيو موصلة جيدة للحرارة والكهرباء و قابلة للسحب و الطرق سطحها المع اذا كانت نظيفة و ناعمة  الفلزات
معظم العنارص االنتقالية و التمثيلية فلزات.  اسالك و يمكن تشكيلها لصفائح رقيقة او    

 

Alkali Metals: 

  

• The group 1 elements (except for hydrogen) are known as the alkali 

metals. 

• Because they are so reactive 

alkali metals usually exist as compounds with other elements.  

• Two familiar alkali metals are sodium (Na), one of the components of 

salt, and lithium (Li), often used in batteries. 
.  باستثناء األولي توجد علي يسار الجدول بالمجموعة عة فلزات االقالء  مجمو  الهيدروجي    

ي شكل مركبات 
بمفردها. ال تجدها   أخرىمرتبطة بعنارص  أيعنارص نشطة جدا لذلك عادة تكون ف   

ي البطاريات.  احد   وأشهرها الصوديوم و هو 
عنارص ملح الطعام و كذلك الليثيوم يستخدم ف   

 

 

Alkaline earth metals : 

• The alkaline earth metals are in group 2. 

• They are also highly reactive. 

• Calcium (Ca) and magnesium (Mg), two minerals important for your health. 

• Because magnesium is solid and relatively light, it is used in the 

• fabrication of electronic devices, such as the laptop  

 

 

 

 



The transition metals elements are divided into: 

1-transition metals the elements in groups 3 to 12 make up the transition metals. 

2-inner transition metals They are metals, known as the lanthanide series and 

actinide series, are located along the bottom of the periodic table.  

• Elements from the lanthanide series are used extensively as phosphors, substances 

that emit light when struck by electrons Because it is strong and light. 

• the transition metal titanium is used to make frames for bicycles and eyeglasses. 

و عنارص انتقالية داخلية   12ل مجموعة  3منها نوعي   : عنارص انتقالية من مجموعة العنارص االنتقالية موجودة بالجدول 

ي صفي   اسفل ال
االكتنيدات.  األخرىجدول الدوري احدهما تسمي االنثينيدات و موجودة ف   

ة النه  ي كالفسفور   عنارص االنثنيدات ون به يستخدم بكير . شع ضوء عند اصطدام االلكير  

.  يستخدم التيتانيوم ي صنع  و هو عنرص انتقالي
ألنه خفيف و قوي.  الدراجات و النظارات الطبية إطاراتف   

العنارص االنتقالية من الفلزات.  ال تنس :   

 

 

 

 

 

 

 

Nonmetals: 

• occupy the upper right side of the periodic table. 

• are generally gases or brittle, dull-looking solids.  

• They are poor conductors of heat and electricity.  

• The only nonmetal that is a liquid at room temperature is bromine (Br). 

• The most abundant element in the human body is the nonmetal oxygen, which constitutes 

65% of the body mass. 

و موصلة ضعيفة و باهتة اللون  هشهمواد صلبه  و هي غالبا غازات  الدوريالعلوي من الجدول  األيمنلالفلزات موجود علي الجانب ا

 للحرارة و الكهرباء  

وم ي درجة الحرارة العدية هو الي 
ي جسم االنسان هو االكسجي   و يمثل انتشارا  األكير   الالفلزي و العنرص  الالفلز الوحيد السائل ف 

% 65ف 

. من كتلة الجسم  



 

Nonmetallic halogens group: 

Group 17 is comprised of highly reactive elements that are known 

as halogens. 

Compounds made with the halogen fluorine (F) are commonly added to toothpaste 

and drinking water to prevent tooth decay.  

ب ليمنع تسوس   ماءالفلورين يتم اضافته لمعجون االسنان و  ومنها نشطة جدا   هي ال فلزاتالهالوجينات  الشر

 االسنان

Nonmetallic noble gases: 

The extremely unreactive group 18 elements are commonly called the noble gases 

and are used in lasers, a variety of light bulbs, and neon signs. 

ر   وهي من الالفلزات  أيضا الغازات الخاملة هي  ي اللي  
ي تفاعالت تستخدم ف 

و الكثي  من مصابيح  غي  نشطة ال تدخل ف 

النيون.  إشاراتو  اإلضاءة  

 

 

 Metalloids:  

called metalloids, or semimetals. 

 Metalloids have  physical and chemical properties of both metals and 

nonmetals. 

Silicon (Si) and germanium (Ge) are two important metalloids, used  

extensively in computer chips and solar cells.  

Silicon is also used to  make prosthetics or in lifelike applications. 

: اشباه الفلزات   

ي  . منها عنرص السيفلزات و اللفلزات تمتلك خصائص ال ألنها تسمي بهذا االسم 
ة ف  ليكون والجرمانيوم يستخدمون بكير

ائح الكمبيوتر  ي صناعة شر
. األطراف الصناعية . و يستخدم السيليكون أيضا ف   

 

  



 

  

Alkali metals Alkaline 

earth metals 

Transitional metal 

elements  

Halogens (non-

metals)  

Noble 

gases 

Lanthanoid series  

(inner transitional 

elements)   Actinoids series  

(inner transitional 

elements) 



 

 

Section 2:  Classification of the Elements 

Elements are organized into different blocks in the 

periodic table according to their electron 

configurations. 

 مقسمة الي مجموعات او بلوكات  الدوريالعنارص بالجدول 
ي للعنارص. 

ون   حسب التوزي    ع االلكير

Valence electrons: electrons in the highest principal energy level of an atom. 

 

atoms in the same group have similar chemical properties because they have the 

same number of valence electrons. 

 

That is alkali group they have similar properties because all of elements of this group has 1 

electron in the highest energy level ( 1 valence electron). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي الخواص الن 
ي مستوي الطاقة األعل. عنارص المجموعة الواحدة متشابهير  ف 

ونات التكافؤ ف  لهم نفس عدد الكير  



Elements in  

group 1 have one valence electron                     

 group 2 elements have two valence electrons. 

 Group 13 elements have three valence electrons  (2,8,3) 

 group 14 elements have four Valence electrons (2,8,4). 

The noble gases in group 18 each have eight valence electrons. 

 with the exception of helium, which has only two valence electrons.  

ون تكافؤ المجموعة االولي بها  ون  2و المجموعة الثانية بها الكير ونات تكافؤ و   3بها  13تكافؤ و المجموعة  الكير الكير
ون تكافؤ .  4بها  14المجموعة  ونات تكافؤ.  8( بها 18الغازات النبيلة ) و مجموعةالكير الكير  

The s-, p-, d-, and f-Block Elements The periodic table has columns and rows of varying sizes. 

 

 The reason behind the table’s odd shape becomes clear if it is divided into sections, or 

blocks, representing the atom’s energy sublevel being filled with valence electrons. 

 وضوحا اذا تم تقسيمه الي اقسام او بلوكات السبب وراء الشكل الغر  يصبح 
امتلء  تمثل يب للجدول الدوري اكير

ونات   s p d fمستويات الطاقة الفرعية   التكافؤ.  بإلكير

 Because there are four different energy sublevels (s, p, d, and f), the periodic table is divided 

into four distinct blocks. 

 بلوكات او مجموعات منفصلة. يقسم الجدول الدوري ألربعة   s p d fألن عدد مستويات الطاقة الفرعية أربعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sub energy filling sequence Group Block 

 

Group1: 𝒔𝟏 

Group2: 𝒔𝟐 

 1, 2, helium 

element  (in 

group 18) 

 

s 

Group13: 𝑷𝟏 

Group14: 𝑷𝟐 

Group15: 𝑷𝟑 

Group16: 𝑷𝟒 

Group17: 𝑷𝟓 

Group18: 𝑷𝟔 

13 to 18  

p 

Group3: 𝒅𝟏 

Group4: 𝒅𝟐 

Group5: 𝒅𝟑 

Group6: 𝒅𝟓 

Group7: 𝒅𝟓 

Group8: 𝒅𝟔 

Group9: 𝒅𝟕 

Group10: 𝒅𝟖 

Group11: 𝒅𝟗 

Group12: 𝒅𝟏𝟎 

3 to 12  

d 

   𝒇𝟏𝒇𝟐𝒇𝟑𝒇𝟒𝒇𝟓𝒇𝟔𝒇𝟕𝒇𝟖𝒇𝟗𝒇𝟏𝟎𝒇𝟏𝟏𝒇𝟏𝟐𝒇𝟏𝟑𝒇𝟏𝟒
 

 

2 series 

(lanthanoids 

and 

actinoids) 

blow the 

periodic 

table  

 

f 

 

ي المجموعة  s يوجد البلوك 
ي سيكون اخر   )علي يسار الجدول( االولي والثانيةف 

ون  ألنه اذا قمت بكتابة التوزي    ع االلكير
ونات مستوي طاقة فرعي  يمتلئ  يحتوي اوربيتال واحد   s. و يوجد مجموعتير  فقط ألن    sهو  تضع فيه الكير

ون  فقط.  ير  بالكير

ي   Pيوجد البلوك 
ي  ) علي يمير  الجدول(  18الي  13المجموعات من   ف 

ي للعنارص ف 
ون  ألنه اذا قمت بكتابة التوزي    ع االلكير

ونات هو  18الي   13المجموعات من   مجموعات فقط الن    6و هما   Pسيكون اخر مستوي طاقة فرعي تضع فيه االلكير
P  ونات فقط )  6تحمل  اوربيتاالت 3يحتوي علي =  3الكير ونير   ( 6مربعات بكل مرب  ع الكير

in s block elements , the sub energy level  s is filled.  

Only 2 groups for s , because s holds up to 2 electrons. 

in P block elements , the sub energy level P is filled.  

Only 6 groups for p , because p holds up to 6 electrons. 

in d block elements , the sub energy level d is filled.  

Only 10 groups for d , because p holds up to 10 

electrons. 

in f block elements, the sub energy level d is filled.  

Only 14 groups for f, because p holds up to 14 electrons. 



ي المجموعات من  dيوجد البلوك 
ي منتصف الجدول بير   12الي   3ف 

ي  ( pو s) ف 
ون  ألنه اذا قمت بكتابة التوزي    ع االلكير

ي المجموعات من 
ونات هو 12الي  3للعنارص ف    10و هما    dسيكون اخر مستوي طاقة فرعي تضع فيه االلكير

ونات فقط )   10اوربيتاالت تحمل  5يحتوي علي   d جموعات فقط الن م = 5الكير ونير   ( 10مربعات بكل مرب  ع الكير

ي االنثنيدات و االكتنيدات اسفل الجدول  f يوجد البلوك ي  لمجموعتر
ي للعنارص ف 

ون  ألنه اذا قمت بكتابة التوزي    ع االلكير
ونات هو  اسفل الجدولالمجموعات  فقط الن   همجموع  14و هما    fسيكون اخر مستوي طاقة فرعي تضع فيه االلكير

f  ونات فقط )  14اوربيتاالت تحمل  7يحتوي علي = 7الكير ونير   ( 14مربعات بكل مرب  ع الكير

 

 

 

How to know the period or group or block of 

any element ? 

For example : 𝑳𝒊𝟑     

in which group , period , block ? 

First write electronic configuration : 𝟏𝒔𝟐𝟐𝒔𝟏  𝟏𝒔𝟐𝟐𝒔𝟏 

 

 

 

 

    s or p or d or fاكير عدد موجود قبل اختار  Periodلتحديد ال 

ونات    groupلتحديد ال  بمستوي الطاقة الذى اختارته الموجودة احسب عدد االلكير

ونات   s or p or d or fلتحديد البلوك اختار اخر   وينتهي به التوزي    ع  تضع فيه االلكير

 

 

 

 

 

Period 2 

Group 1 

Block s 



 𝑴𝒈𝟏𝟐    : 𝟏𝒔𝟐𝟐𝒔𝟐 𝟐𝒑𝟔𝟑𝒔𝟐    

Period: 3 (the highest energy level)    group :2 ( number of electrons in highest energy level)       

block: s ( the last one ) 

  𝟏𝒔𝟐𝟐𝒔𝟐 𝟐𝒑𝟔  𝟑𝒔𝟐
    

ون.  2المستوي الثالث فيه     . 3هو  s or p or f or dاكير رقم قبل  ونات هو  واخر    الكير  sاوربيتال اضع فيه االلكير

 

 𝑨𝒍𝟏𝟑    : 𝟏𝒔𝟐𝟐𝒔𝟐 𝟐𝒑𝟔𝟑𝒔𝟐  𝟑𝒑𝟏 𝟏𝒔𝟐𝟐𝒔𝟐 𝟐𝒑𝟔𝟑𝒔𝟐  𝟑𝒑𝟏 

 

 

For electronic configuration ends with p :  

the number of group= (number of electrons in the highest energy level + 10) 

 𝑵𝒊𝟐𝟖    : 𝟏𝒔𝟐𝟐𝒔𝟐 𝟐𝒑𝟔𝟑𝒔𝟐  𝟑𝒑𝟔 𝟒𝒔𝟐𝟑𝒅𝟖    
  𝟏𝒔𝟐𝟐𝒔𝟐 𝟐𝒑𝟔𝟑𝒔𝟐  𝟑𝒑𝟔 𝟒𝒔𝟐𝟑𝒅𝟖 

 

 

 

For electronic configuration ends with d :  

the number of group= (number of electrons in the highest energy level in s + electrons of d) 

Group: 

2+1+10=13 

Period:3 

Block: P 

Group: 2+8=10 

Period:4 

Block: d 



ي المنتهي ب 
ون  ي حالة التوزي    ع االلكير

ونات المفيكون  pف   10+  األعلستوي الطاقة رقم المجموعة عدد الكير

ي المنتهي ب 
ون  ي حالة التوزي    ع االلكير

ونات  dف   s + dفيكون رقم المجموعة عدد الكير

 

Many properties of the elements tend 

to change in a predictable way , 

, as you move across a a trendknown as 

.period or down a group 

بطريقة دورية )متكررة(  للتغي  معظم خصائص العنارص تميل 
عندما تتحرك خالل الدورات من اليسار لليمي   او خالل المجموعات من أعلي    trendاالتجاه السائد او المسار تعرف باسم 

 ألسفل. 

are influenced by  The sizes of atoms .periodic trendAtomic size is one such 

.electron configuration 

   trendsهذه الأحد    جم الذرىالح

 

ي المجموعات و الدورات الحجم الذرى  
ي يتغي  حجم الذرة (  ) حجم الذرات ( ف 

ون  . ) أي اذا تغي  التوزي    ع االلكير ي
ون   يتأثر بالتوزي    ع االلكير

 

the atomic radius: the  half the distance between adjacent nuclei in a crystal 

of the element                          

 

موجودين داخل   نوع متجاورتير  فة بير  نواتير  ذرتير  من نفس الالمساف قطر الذرة عن طريق حساب يتم حساب نص
و قسمة     ة العنرص بلور 

.  2المسافة علي   

 

 

 

 

 

 



 

The size of atoms  

 

In period (from left to right)     in group ( from up to down) 

Decrease                             increase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caused by  

1-the increasing the 

number of positive charge 

of protons and the number 

of electrons in the same 

energy level.  

2-no additional electrons 

come between the valence 

electrons and the nucleus.  

3-Thus, the valence 

electrons are not shielded 

from the increased nuclear 

charge (protons and 

neutron), which pulls the 

outermost electrons closer 

to the nucleus. 

 

1-the increasing the number of 

positive charge of protons and 

additional energy level. 

2-the increased nuclear charge 

(protons and neutron) does not pull 

the outer electrons toward the 

nucleus to make the atom smaller.  

3-the outermost orbital increases in 

size along with the increasing 

principal energy level; thus, the 

atom becomes larger.  

4-The larger orbital means that the 

outer electrons are farther from 

the nucleus.  

5-This increased distance offsets 

the pull of the increased nuclear 

charge. Also, as additional orbitals 

between the nucleus and the outer 

electrons are occupied, these 

electrons shield the outer electrons 

from the nucleus. 



  الحجم الذرى
ي الدورة من اليسار لليمير  

ي المجموعة من اع    ف 
                                       ألسفللي ف 

Decrease   يزيد                                          يقل  increase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من اليسار لليمير  يزداد العدد  -1
وتونات  أيالذرى  و يزيد عدد الير

ي نفس 
ونات ف  يزداد عدد االلكير

 مستوي الطاقة. 

مستويات الطاقة ال يزداد عدد  -2
ونات  أي  إضافيةال يوجد الكير
ونات بمستوي الطاقة ير  ب االلكير

وتو  األخير   . نات الموجبةو الير

ونات  -3 مستوي وبالتالي الكير
ي ليست محجوبة الطاقة الخ ارجر

وتونات الموجبة و  عن الير
ليست بعيدة عنها فتقوم 

وتونات  و الشحنة النووية االير
ونات مستوي  بسحب الكير

للداخل بالقرب  األخير الطاقة 
 من النواة فيقل الحجم. 

و يزداد العدد الذرى  ألسفلمن اعلي -1
وتونات و يزداد عدد يز  داد عدد الير
ونات و عدد مستويات الطاقةا  . اللكير

ي وجود مستوي طاقة -2
بير   إضاف 

ونات مستوي الطاقة ال وتونات و الكير ير
وتونات  األخير  يقلل من قدرة الير

ونات مستوي الموجبة علي ج ذب الكير
فل يقل  . تجاه النواه  األخير الطاقة 
يحجب جذب النواه  أي . الحجم

ونات الموجودة بمستوي الطاقة  لللكير
 فل يقل الحجم.  . األخير 

مستوي طاقة يزيد من  إضافة -3
عدد مستويات الطاقة وبالتالي  
داد  يزداد حجم االوربيتاالت فير 

 . الحجم



Ionic Radius االيوننصف قطر  

.Atoms can gain or lose one or more electrons to form ions 

ونات او اكتسبت الك اذا فقدت الذرة ونات تتحول الكير  . أليوناتير

 Because electrons are negatively charged, atoms that gain or lose electron  

. net chargeacquire a  

ونا وألن ونات . فاذا فقدت ا لها شحنه سالبه  تاإللكير ونات او اكتسبت الكير  حنة. تكتسب الذرة شلذرة الكير

atoms that has a positive or negative  an atom or a bonded group of :ion is

charge. 

 ن الذرات مرتبطة ببعضها لها شحنة موجبة او سالب. االيون هو ذرة او مجموعة م

 

always  and form positively charged ions, they atoms lose electronsWhen 

become smaller 

ون  وتونات الوجبة يكون اكير من اال تتحول أليون موجبعندما تفقد الذرة الكير و ) الن عدد الير و    نات السالبة( لكير
   تصبح حجمها اصغر 

:is twofold The reason  

st always be a valence electron. he atom will almot The electron lost from-1

valence electron can leave a completely empty outer orbital,  The loss of a

.results in a smaller radius which 

fewer number of remaining -between the now onthe electrostatic repulsi -2

lt, they experience a greater nuclear charge resu . As aelectrons decreases

allowing these remaining electrons to be pulled closer to the positively charged 

nucleus. 

ونلذرة اذا فقد يصغر حجم ا ا لماذ  : : هناك سببير  ت الكير

ون الاال -1 ون التكافؤ ه ذرة الفلز يكون ذى تفقدلكير ي مستوي الطاقة   أيالكير
ون ف  ك اوربي األخير االلكير تال فيير

 . كأنه يفقد اوربيتال( فيقل الحجمفارغ ) : 

وستاتيكي بير  التنافر االلك -2
ونات المتبقية يقل ) االير ونات شحنتها سالبه يحدااللكير .  ث بينها تنافر( لكير
ونات المتبقية فيسمح للير   يقب الحجم. النواه ف تجاهوتونات او النواة بسحب االلكير

 



become  theyand form negatively charged ions,  atoms gain electronsWhen 

.larger 

ونات يزداد حجم  . ها وتتحول أليون سالباذا اكتسبت الذرة الكير

:reason he T 

electrostatic repulsion  The addition of an electron to an atom increases the -1

them to move farther apart. between the atom’s outer electrons, forcing 

electrons results in a larger  een the outerThe increased distance betw-2 

.radius 

ون لل  إضافةب : السب وستاتيكي بير  الذرة الكير
ونات التكافؤ يزيد من التنافر االلكير ونات اخر مستوي طاقة(  كير ) الكير

ونات تبتعد عن النواه فير   مما يجعل ونات االلكير داد الحجم. داد المسافة بير  النواه و الكير ي فير   مستوي الطاقة الخارجر

Ionic size (ion size) within periods: 

, form smaller positive ions of the table the left sidets on Note that elemen

larger negative ions.form of the table  on the right sideand elements  

ونات و  ا يكتسبو  اللفلزاتجدول لعلي يمير  ا   ا يفقدو سالبة و علي يسار الجدول الفلزات  أليونات ا يتحولو الكير
ونات و   . موجبة  أليونات ا يتحولو الكير

left to right across a period, the size of the positive ions  s you move fromA

 decreases. gradually 

 . م االيونات الموجبةيسار لليمير  يقل حجمن ال 

larger negative ions  , beginning in group 15 or 16, the size of the muchThen

 also gradually decrease 

 . أيضا يقل حجم االيون السالب  18الي  15يمير  الجدول من المجموعة علي 

Ionic size (ion size) within group: 

electrons are in orbitals  ran ion’s outeAs you move down a group,  

levels, resulting in a gradual increase  corresponding to higher principal energy

th positive and negative ions increase of bo in ionic size. Thus, the ionic radii

.as you move down a group 

دة حجم  و زيا بب زيادة عدد مستويات الطاقةبس. البةيزداد حجم االيونات الموجبة والسة بالمجموع ألسفلمن اعلي  
 االت. االوربيت



Ionization energy : amount of energy needed to remove electrons 

from the atom. 

ي الفلزات تفقد الذرة  ا إلزالة اللزمة : كمية الطاقة طاقة التأين هي   ون من الذرة ) فتر
ونات لكير ونات لكي تالكير فقد الكير

 تحتاج كمية من الطاقة تسمي طاقة التأين(

the atom has a strong hold on its energy value indicates  A high ionization

 electrons 

ي اذا كانت قيمة طاقة الت.  وناتباإللكالموجبة متمسكة جدا أن النواه أين عالية فهذا يعت  و من الصعب علي   السالبة ير
ون  ات بسهولة. هذه الذرة ان تفقد الكير

atom loses an outer electron easily. nindicates alow ionization energy value A  

ي  منخفضةأين اذا كانت قيمة طاقة الت.  ونات بسهولة. يمكن ان تفقد االالذرة  أنفهذا يعت   لكير

gy.ionization enerthe first is called  one electronRemoving  

amount of energy required to remove a second electron from a 1+ ion het 

the amount of energy required, called the second ionization energyis  

called the third ionizationis  to remove a third electron from a 2+ ion 

energy, and so on. 

ون اال  إلزالة ن اللزمة طاقة التأي  تسمي طاقة التأين االولي من الذرة  األوللكير

ون اال  إلزالة ن اللزمة طاقة التأي ي لكير
 الثانيةتسمي طاقة التأين من الذرة  الثان 

ون اال  إلزالة ن اللزمة طاقة التأي  الثالثة تسمي طاقة التأين من الذرة  الثالث لكير

 ثالثة اكير من الثانية اكير من الثالثة. أين الالت و طاقة

for each element there is an ionization for which the required energy 

. For example, the second ionization energy ofdramaticallyincreases  

lithium (7300 kJ/mol) is much greater than its first ionization energy 

(520 kJ/mol). This means that a lithium atom is likely to lose its first 

valence electron but extremely unlikely to lose its second . 

The group 1 metals have low ionization energies 

 Thus, group 1 metals (Li, Na, K, Rb) are likely to form positive ions. 



 

est) have highelements (He, Ne, Ar, Kr, Xe The group 18  

The stable electron and are unlikely to form ions.ionization energies  

configuration of gases of group 18 greatly limits their reactivity. 

 

 

Ionization energy within the group: 

.dto right across a perio as you move from left increaseionization energies  

The increased nuclear charge of each successive element produces an 

increased hold on the valence electrons. 

ون من الداد الطاقة ال تز  ي الدورات من اليسار لليمير  بسبب ذرة لزمة لي  ع الكير
وناتالتماسك بير  النواه ف    وااللكير

 الخارجية. 

 

Ionization energy within groups: 

you move down a group. as decreaseionization energies   

 This decrease in energy occurs because atomic size increases as you move 

down the group. Less energy is required to remove the valence electrons 

farther from the nucleus. 

ون مناللزمة   تقل الطاقة و الن حجم الذرات يز  ألسفلعلي  الذرة من ا  لي  ع الكير نات داد و المسافة بير  النواة و االلكير
ه  ونات بعيده عن النواه ليست   أيالخارجية كبير ون. نزع االلك بها فمن السهل  متمسكةان االلكير  ير

 

 

 

 

 

 

 



 

Electronegativity 

atoms to attract electrons in a  relative ability of its :The electronegativity

.chemical bond 

ونات الرابطة الكيميائية. السالبية الكهربية :  ون من الصوديوم  هي قدرة الذرة علي جذب الكير ) مثل الكلور يكتسب الكير
ون م  قدرةكلور فيحتاج ال  . لبية الكهربية(قدرة السا ه الن الصوديوم تسمي هذلسحب االلكير

.as you move down a group decreaseselectronegativity . 

dmove from left to right across a perio as you increases electronegativity 

) السالبية الكهربية للالفلزات اعلي من السالبية   . يسار لليمير  بالدورة بالمجموعة و تزيد من ال ألسفلتقل من اعلي 
 للفلزات(

of 3.98 value  Electronegativity values are expressed in terms of a numerical

.or less 

واح من   او اقل   3.98السالبية الكهربية تير

The units of electronegativity are arbitrary units 

3.98, with a value of the most electronegative elementis  Fluorine, 

cesium and francium are the least electronegative elements, with 

. values of 0.79 and 0.70 

 3.98اكير العنارص سالبية كهربية = الفلورين 

يوم   0.70و   0.79اقل عنارص سالبية كهربية  الفرنسيوم و السير 

In a chemical bond, the atom with the greater electronegativity more strongly 

attracts the bond’s electrons 

ي الروابط الكيميائ
ونات الذرة  األكير رة ية الذف  ي تجذب الكير  . األخرىسالبية هي التر

, they do not Note that because the noble gases form very few compounds. 

have electronegativity values 

 . قيمة من السالبية الكهربية الن عدد مركباتها قليل جدا الغازات النبيلة ليس لها 

 

 



Octet rule: 

oms tend to gain, lose, or share electrons in order toat :The octet rule 

acquire a full set of eight valence electrons. 

ونات يكون مستوي الطاقة هي انه عندما تكقاعدة الثمانيات  ونات او تفقد الكير   8يحتوي علي  األخير تسب الذرة الكير
ونات . لذلك تسمي    الثمانياتالكير

When metals lose electrons, they become positive ion. The electronic 

configuration of the resulted ion is like electronic configuration of noble gas, 

which means, the highest energy level has 8 electrons. So oct (8) electrons. 

ونات يتحولون  ي  موجبة .  أليوناتعندما تفقد ذرة الفلز الكير
ون  ي له  الناتج  لأليونالتوزي    ع االلكير

ون  التوزي    ع االلكير
ونات مثل الغازات الن 8ستوي طاقة به  م بأعلينتهي   بيلة. الكير

When non-metals gain electrons, they become negative ion. The electronic 

configuration of the resulted ion is like electronic configuration of noble gas, 

which means, the highest energy level has 8 electrons. So oct (8) electrons. 

ونات يتحولون لفذرة ال  تكتسبعندما  ي  .   سالبة أليوناتلز الكير
ون  ي له  الناتج  لأليونالتوزي    ع االلكير

ون  التوزي    ع االلكير
ونات مثل الغازات الن 8ستوي طاقة به  م بأعلينتهي     بيلة. الكير

Example: 𝑴𝒈𝟏𝟐: 𝟏𝒔𝟐𝟐𝒔𝟐 𝟐𝒑𝟔𝟑𝒔𝟐 when Mg lose 2 electrons 

(𝟑𝒔𝟐) the electronic configuration will be 𝑴𝒈+𝟐 : 𝟏𝒔𝟐𝟐𝒔𝟐 𝟐𝒑𝟔
 the highest energy level has 8 

electrons like noble gases (𝟐𝒔𝟐 𝟐𝒑𝟔). 𝑵𝒆𝟏𝟎: 𝟏𝒔𝟐𝟐𝒔𝟐 𝟐𝒑𝟔
 the same as 

 𝑴𝒈+𝟐 : 𝟏𝒔𝟐𝟐𝒔𝟐 𝟐𝒑𝟔
 

   

 



                            


