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  :النموذج الكمى للذرة 

  یة دى برولى : كل جسیم متحرك تصاحبھ حركة موج

من العالقة      λالطول الموجىویحسب  
vm

h=λ   حیث أنm  و      كتلة الجسیمھىv  سرعة الجسیمھى  

kgاحسب طول الموجة المصاحبة لحركة الكترون كتلتھ  −1مثال
31

101.9
smوسرعتھ      ×− /106 6×  

sJhبالنك  إذا كان ثابت   .10626.6 34−×=m
vm

h 10

631

34

102136.1
106101.9

10626.6 −
−

−

×=
×××

×==λ  

smوسرعتھ      kg1000احسب طول الموجة المصاحبة لحركة صاروخ كتلتھ  −2مثال /1012.1 إذا كان ثابت    ×4

sJhبالنك  .10626.6
34−×=m

vm

h 41

4

34

10916.5
1012.11000

10626.6 −
−

×=
××

×==λ  

  الیمكن مالحظة الموجة المصاحبة للجسم الكبیر ؟ -علل -س

  )1,2ألن طول الموجة المصاحبة لھ تكون صغیرة جدا لدرجة أنھ الیمكن قیاسھا (قارن بین  مثال 

  كانھ فى نفس الوقت وبنفس الدقة: من المستحیل معرفة سرعة جسیم وممبدأ ھایزنبرج

  فیمتص اإللكترون  – لكى نرى اإللكترون فیجب أن یسقط علیھ  فوتون 

  طاقة الفوتون ویغبر من سرعتھ ومكانھ

  : طاقة الفوتون بعد التصادم تقل ألن اإللكترون إكتسب جزءا منھا مالحظة

  ؟ طاقة الفوتون تؤثر فى اإللكترون لكنھا التؤثر فى بالون -علل  -س

 لیغیر من موضعھ) تقترب من طاقة الفوتون لكن طاقة البالون إللكترون (الطاقة التى یكتسبھا اإللكترون ألن طاقة ا

  بحیث التؤثر فیھا طاقة الفوتونعن طاقة الفوتون  كبیرة جدا (الطاقة التى یكتسبھا البالون لیغیر من موضعھ) 

رات ثابتة لإللكترونات مثل المدارات الدائریة فى نموذج بور وأن أنھ من المستحیل تحدید مدا مبدأ ھایزنبرجویعنى 

  الكمیة الوحیدة التى یمكن معرفتھا ھى المكان الذى یحتمل أن یوجد فیھا اإللكترون حول النواة

  : وضع شرودنجر المعادلة الموجیة التى تصف الموجة المصاحبة لحركة اإللكترون معادلة شرودنجر الموجیة

لكنھ لم یحاول أن یصف المسار الذى  -وحدد طاقة األلكترون بقیم محددة    - رولى ( النموذج الكمى للذرة) كما قال دى ب

وتصف الموقع  الفلك الذرىیسلكھ اإللكترون حول النواة  إلى أنھ تنبأ بوجود منطقة ثالثیة األبعاد حول النواة تسمى 

  المحتمل لوجود اإللكترون  
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  والنموذج الكمى للذرة؟ قارن بین نموذج بور -س

  النموذج الكمى للذرة  نموذج بور

  یتعامل مع اإللكترون كجسیم فقط 

  قال أنھ یمكن تحدید مكان اإللكترون وسرعتھ فى الوقت نفسھ

  حدد قیم معینة لطاقة اإللكترون 

  حدد العدد الكمى لمدارات اإللكترون حول النواة

   اإللكترون یتحرك فى مسار دائرى حول النواة

  نجح فى تفسیر طیف ذرة الھیدروجین فقط 

  یتعامل مع اإللكترون كجسیم لھ خصائص موجیة

من المستحیل تحدید مكان اإللكترون وسرعتھ فى الوقت نفسھ 

  حدد قیم معینة لطاقة اإللكترون 

  حدد أربع أعداد كم للمجاالت الذریة

  یحتمل تواجد اإللكترون فى منطقة ثالثیة األبعاد حول النواة

  نجح فى تفسیر أطیاف ذرة الھیدروجین وذرات أخرى

 

  ھو منطقة ثالثیة األبعاد حول النواة تصف الموقع المحتمل لوجود اإللكترون : الفلك الذرى

  الفلك الذرى یشبھ سحابة الكترونیة  تتناسب كثافتھا عند نقطة معینة مع احتمال 

  واجد اإللكترون فى منطقةوتكون نسبة احتمال ت وجود اإللكترون عند تلك النقطة

  ولیس10%واحتمال تواجده فى حدود الفلك الذرى بنسبة90%الكثافة العالیة  

  كل نقطة تمثل موقع اإللكترون عند لحظة معینة – للفلك الذرى حجم ثابت ودقیق 

 ف بالحدود أكثر من احتمال وجوده خارج ذلك الحجماحتمال وجود اإللكترون قریبا من النواة وضمن الحجم المعر

  :األفالك الذریة للھیدروجین

یزداد  nبزیادة قیمة  - كما یعبر عن طاقة األفالك الذریة    -: یعبر عن الحجم النسبى للفلك الذرى  nعدد الكم الرئیسى 

وكل مستوى  7مستویات الطاقة وعددھم  nون وقتا أطول مبتعدا عن النواة كما یحدد حجم الفلك الذرى ویقضى اإللكتر

 n=1عندما یكون الكترون ذرة الھیدروجین فى مستوى الطاقة  - من مستویات الطاقة یسمى مستوى الطاقة الرئیسى 

  یكون فى حالة إثارة nالمستقرة وكلما زادت قیمة تكون الذرة فى الحالة

  : تحتوى مستویات الطاقة الرئسیة على مستویات فرعیة للطاقة مستویات الطاقة الفرعیة

نمستویان الثاتحت مستوى الطاقة الرئیسى   -s)(للطاقة  واحدمستوى فرعى  األولتحت مستوى الطاقة الرئیسى  

),(فرعیان  للطاقة ps مستویات للطاقة الثالث ثالثتحت مستوى الطاقة الرئیسى),,( dps -  تحت مستوى الطاقة

),,,(مستویات للطاقة الرابع أربعالرئیسى  fdps وھكذا  

),,,,.....(: توجد مستویات فرعیة للطاقة أشكال األفالك fdps  

)(: مستوى الطاقة الفرعى  s:  یتكون من فلك كروى الشكل یزداد حجمھ  

  بزیادة مستوى الطاقة الرئیسى 
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)2,1(قارن بین القلك الذرى  -س ss ؟  

................................................................................................................................................. 

)(مستوى الطاقة الفرعى p یتكون من ثالثة أفالك متساویة فى :  

),,(الطاقة zyx ppp  كل منھا یتكون من فصین كما بالشكل  

  ؟pماھى األفالك الذریة لمستوي الطاقة الفرعى  -س

),,(ھى  
zyx

pppوھى أفالك متساویة فى الطاقة ومتعامدة 

)(مستوى الطاقة الفرعى d  :  

 

 

 

 

),,,,(   یتكون من خمس أفالك متساویة فى الطاقة 222 zyxyzxzxy ddddd −
  

)(أربعة أفالك متشابھة فى الشكل لكن الفلك  2
z

d  فریدلھ شكل  

  ؟ dماھى اتجاھات األفالك الذریة لمستوي الطاقة الفرعى  -س

222 ,,,,
zyxyzxzxy ddddd −

 وھى أفالك متساویة فى الطاقة 
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  الحظ أن:عدد األفالك فى كل مستوى فرعى ھو عدد فردى

تبعا لنموذج بور كیف یتحرك  -س

  اإللكترون فى الذرة ؟

  یتحرك فى مدار دائرى حول النواة 

  عند بور؟ nماذا تدل علیھ  -س

عدد الكم الرئیسى والذى یحدد عدد  

  المدارات (مستویات الطاقة )

مالفرق بین حالة اإلستقرار وحالة  -س

تكون حالة اإلستقرار عندما  اإلثارة ؟

تكون الذرة فى أقل طاقة لھا وتكون 

عندما تدور اإللكترونات فى مداراتھا 

عندما تزداد طاقة  –ل النواة الطبیعیة حو

الذرة عن حالة اإلستقرار تكون فى حالة 

إثارة وتكون عندما یكتسب الكترون أو 

 أكثر طاقة فیبتعدوا عن النواة

  ن لھ خصائص موجیة ؟ ...............................................ما إسم النموذج الذرى الذى یتعامل مع اإللكترون بأ -س

  لحركة اإللكترون ؟ .............................................من كتب معادلة موجیة  تصف الموجة المصاحبة  من أول -س

  ؟فى النموذج الكمى للذرةnماذا تدل علیھ  -س

  ذریة  كما یحدد طاقة األفالك ال  - تدل على عدد الكم الرئیسى الذى یحدد الحجم النسبى للفلك الذرى 

  .....................................................ماطیف ذرة الھیدروجین الذى یكون فى منطة اإلشعاع فوق البنفسجى ؟ -س

وھم4ماعدد مستویات الطاقة الفرعیة لذرة الھیدروجین  تحت مستوى الطاقة الرئیسى الرابع ؟ -س

)4,4,4,4( fdps  

  ..............................................................................كبر عدد من اإللكترونات یمكن أن یشغل الفلك ؟ما أ -س

  .......................................................................كم عدد اإللكترونات فى مستوى الطاقة الرئیسى الرابع ؟  -س

  إلكترون14؟ f4ماعدد اإللكترونات التى تشغل المستوى الفرعى  -س

  إلكترون10؟ d3ماعدد اإللكترونات التى تشغل المستوى الفرعى  -س

  أفالك 7؟ f4ماعدد االفالك فى المستوى الفرعى  -س

  مستویات الطاقة األربعة األولى لذرة الھیدروجین

عدد الكم 

  nالرئیسى

المستویات 

  الفرعیة

عدد المجاالت 

فى المستویات 

  الفرعیة

مجموع المجاالت فى 

مستوى الطاقة 

2الرئیسى
n  

عدد اإللكترونات فى مستوى 

  22nالطاقة الرئیسى

1  s1  1  1  2  

2  s2  

p2  

1  

3  

4  8  

3 s3  

p3  

d3  

1  

3  

5  

9  18  

4  s4  

p4  

d4  

f4  

1  

3  

5  

7  

16  32  
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  أفالك 16؟  المستوى الرئیسى الرابع االفالك فىمجموع ما -س

  كیف وصف النموذج الكمى المسار الذى یسلكھ اإللكترون ؟ -س

األبعاد حول النواة لم یصف المسار الذى یسلكھ اإللكترون حول النواة  إلى أنھ تنبأ بوجود منطقة ثالثیة وذج الكمى مالن 

  تسمى الفلك الذرى وتصف الموقع المحتمل لوجود اإللكترون  

  .......................... كم تكون نسبة نصف قطر المدار السابع إلى نصف قطرالمدار األول لذرة الھیدروجین؟ -س

11مالطاقة النسبیة لذرة الھیدروجین فى مستوى الطاقة الرابع ؟ - س

2
16EEnEn ==  

  : التوزیع اإللكترونى ھو ترتیب اإللكترونات فى الذرة فى التوزیع اإللكتروني

  الوضع األقل طاقة واألكثر ثباتا

  تمیل اإللكترونات فى الذرة إلى اتخاذ ترتیب یعطى الذرة أقل طاقة ممكنة ؟ –علل  - س

  قة العالیةألن األنظمة ذات الطاقة المنخفضة أكثر استقرارا من األنظمة ذات الطا 

  األكثر طاقةثم المجال  األقل طاقة أوال: اإللكترون یشغل المجال  مبدأ أوفباو

 كما بالشكل ة حسب الزیادة فى الطاقة من أعلى إلى أسفلویكون ترتیب المجاالت الذری

  ؟d3قبل أن نمأل المستوى الفرعى  4sنمأل المستوى الفرعى  -علل  -س

  d3أقل طاقة من المستوى الفرعى  s4ى الفرعى ألن المستو

  ویكون ترتیب المجاالت الذریة حسب الزیادة فى الطاقة 

)7657654654543433221(

)(

pdfspdfspdspdspspss

pdfspdfspdspdspspss

 

  إذا كان اإللكترونان الكترونین فقط: عدد إلكترونات الفلك الذرى الواحد الیزید على  مبدأ باولى

  فى اتجاھین متعاكسینیدوران  

  :اإللكترونات المفردة المتشابھة فى اتجاه الدوران تشغل قاعدة ھوند

  المجاالت المتساویة فى الطاقة قبل أن تشغل اإللكترونات اإلضافیة التى تدور فى اتجاه معاكس المجاالت نفسھا

  وذلك لتقلیل التنافر بین اإللكترونات

  : ةیمكن توزیع الكترونات العناصر بطریق

    ترمیز الغاز النبیل  -الترمیز اإللكترونى   - رسم مربعات االفالك  

  بطریقة مربعات األفالك؟Naاكتب التوزیع اإللكترون للصودیوم  – س 

1622بطریقة الترمیز اإللیكترونى؟Naاكتب التوزیع اإللكترون للصودیوم  – س 
3221 spss  

لل اإللك ال لاك ال ا ال قة ؟بط
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  :استثناءات التوزیع اإللكترونى

)(یكون مستوى الطاقة الفرعى   d  متلىء أو ممتلىْ تماما أكثر استقرارا عندما یكون نصف م  

  الكترونات حسب التوزیع اإللكترونى السابق    )9(أو  )4(لذلك عندما یكون فى المستوى الفرعى  

)(فإننا ننقل الكترون من المستوى الفرعى  s  إلى المستوى الفرعى)( d  

)(dح المستوى الفرعى لیصب 5d  أو)( 10d  والمستوى الفرعىs)( 1s 

]  Crالكروم ] 51
34 dsAr  المولیبیدیومMo  [ ] 51

45 dsKr  التنجستینW  [ ] 5141 546 dfsXe 

]  Cuالنحاس ] 101
34 dsAr  الفضةAg  [ ] 101

45 dsKr   الذھبAu  [ ] 10141 546 dfsXe 

ة فى مستوى الطاقة الرئیسى األخیر للذرة وھى التى تحدد الخواص ھى اإللكترونات الموجود: الكترونات التكافؤ

  الكیمیائیة للعنصر

 ھو تمثیل إللكترونات التكافؤ بنقاط حول رمز العنصر التمثیل النقطى لإللكترونات ( تمثیل لویس ):

  إلكترونات 8وتوضع نقطة واحدة فى كل مرة على الجوانب األربعة ثم تكرر ھذه العملیة حتى نصل إلى 

),,,Re,,(:الحالة المستقرةاكتب التوزیع اإللكترون للعناصر التالیة فى  -س TiTbSbSrBr والتى عدد

  )22,65,75,51,38,35(الكتروناتھا بالترتیب

a−   البرومBr[ ] 5102 434 pdsArb−   اإلسترانشیومSr[ ] 25sKrc− األنتیمونSb[ ] 3102 545 pdsKr 

d−    الرینیومRe[ ] 5142 546 dfsXee− التیربیومTb[ ] 92 46 fsXef− التیتانیومTi[ ] 2234 dsAr  

  7؟ كم عدد الكترونات التكافؤ فى البروم  -س

  خیر للذرةھى اإللكترونات الموجودة فى مستوى الطاقة الرئیسى األماھى الكترونات التكافؤ؟ -س

  ؟NaNAlBeاكتب التوزیع اإللكترونى بطریقة مربعات األفالك والترمیز اإللكترونى لكل من  -س

    

  

]إلكترون؟ 50والذى عدد الكتروناتھSnـ اكتب التوزیع اإللكترونى بطریقة ترمیز الغاز النبیل ل -س ] 2102 545 pdsKr  

  إلكترون فى مستوى الطاقة2اكتب التوزیع اإللكترونى بطریقة ترمیز الغاز النبیل لذرة فى حالتھا المستقرة تمتلك  -س

]؟n=6الرئیسى  ] 26sXe    

إلكترون؟ 79والتى تحتوى على  Auمالتوزیع اإللكترون بطریقة ترمیز الغاز النبیل لذرة الذھب– س 

[ ] 10141 546 dfsXe  
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 أى ترمیز الكترونى مما یلى یصف الذرة فى حالة اإلثارة :    -س

[ ] [ ] [ ] [ ] 12522102182 4533434434 dsKrpsNepdsArpdsAr 

  أى ترمیز الكترونى مما یلى یصف الذرة فى حالة اإلثارة :    -س

         [ ] [ ] [ ] [ ] 51111011 4533344 dsKrpsNedsArsAr  

  b)(أى رسوم مربعات األفالك اآلتیة صحیحة لذرة فى حالة اإلستقرار: اإلجابة : -س

  

  

  

  

),,,,(اكتب التوزیع اإللكترون للعناصر التالیة فى الحالة المستقرة: -س BaKPoAsC والتى عدد الكتروناتھا

تمثیل النقطى لكل منھا؟ثم اكتب ال )56,19,84,33,6(بالترتیب

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 21414102310222 64645633422 sXeesKrdpfdsXecpdsArbpsHea −−−−−
]اإللكترونى  ھكم عدد اإللكترونات لعنصر توزیع  -س ] 1

7sRn إلكترون 87؟  

 50التى عدد الكتروناتھا Snقطى لذرة القصدیراكتب التوزیع اإللكترونى بطریقة ترمیز الغاز النبیل والتمثیل الن -س

]الكترون؟       ] 2102 545 pdsKr  

  62npnsماھو التوزیع اإللكترونى األكثر إستقرارا؟  -س

]؟          80إلكترونات الذى لھ عدد   Hgاكتب التوزیع اإللكترونى للزئبق  -س ] 10142 546 dfsXe  

  مالذى یحدث عندما تشع أو تطلق الذرة فوتونا ؟ -س

  تقل طاقة الذرة وینتقل اإللكترون من مستوى طاقة أعلى إلى مستوى طاقة أقل 

  مالذى یحدث عندما تكتسب أو تمتص الذرة فوتونا ؟ -س

  اإللكترون من مستوى طاقة أقل إلى مستوى طاقة أعلى تزداد طاقة الذرة وینتقل

  إلكترون : 79التوزیع اإللكترونى لذرة الذھب التى لھا  -س

[ ] [ ] [ ] [ ] 1310210132101419142
456546546546 fdsXeddfsXecdfsXebdfsXea −−−−  
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  الفصل الثانى : الجدول الدورى والتدرج فى خواص العناصر

  :تطور الجدول الدورى لترتیب العناصر

)17431794(انتونى الفوازییھى رتب العالم الفرنس   م العناصر المعروفة فى القرن الثامن عشر−

  الھیدروجین–النیتروجین –االكسجین –الحرارة  –الضوء   الغازات

–المولیبیدیوم –الزئبق –المنجنیز –الحدید  - القصدیر–النحاس –الكوبلت  -البزموت–الزرنیخ  - الفضة–االنتیمون  الفلزات

  الخارصین(الزنك) - ون تالتنجس  - الرصاص –البالتینیوم  -الذھب–النیكل 

  حمضالبوریك -حمض الھیدروفلوریك  –حمض الھیدروكلوریك  -الكربون  –الفسفور  –الكبریت   الالفلزات

  السیلكا (أكسید السیلكون) –الصلصال  –البورات  –الماغنسیا(أكسید الماغنسیوم)  –الطباشیر   العناصر االرضیة

)18371898(ون نیوالندزج   م :−

  لكل  الحظ أن خواص العناصر تتكرر عند ترتیبھا تصاعدیا وفق الكتلة الذریة

  سمى نیوالندز ھذه العالقة الدوریة بقانون الثمانیات  – ثمانیة عناصر 

  – السلم الموسیقى الذى تتكرر فیھ النغمات كل ثمانى أنغام  – مثل  – 

  ندز فى ترتیب عنصرا كانت معروفة آنذاكفى الشكل طریقة نیوال 

  ألنھ لم یكن ینطبق على كل العناصر المعروفة آنذاك معارضةواجھ قانون الثمانیات 

  كما اعتبر العلماء آنذاك أن مقارنة المواد الكیمیائیة بالسلم الموسیقى تعبیر غیر علمى

  إال أن مالحظة نیوالندز فى تكرار الخواص مازالت صحیحة

)18301895(مایرلوثر    الكتل رتب العناصر تصاعدیا وفق - :برھن على وجود عالقة بین الكتل الذریة وخواص العناصرم−

  الذریة

)18341907(دیمترى مندلییف  فإن خواصھا  كتلتھا الذریةالحظ أنھ عند ترتیب العناصر تصاعدیا وفق الزیادة فى  :م−

  بترتیب العناصر فى الجدول الدورى فى أعمدة تحوى العناصر المتشابھة فى الخواص فقام– تتكرر وفق نمط دورى 

  لییف وجود عناصر لم تتكتشف بعد وحدد خواصھا وترك لھا مكانا شاغرا فى الجدولدتوقع من

)18871915(ھنرى موزلى العنااصر  فرتب– فى أنویتھا  فرید من البروتوناتم:اكتشف أن العناصر تحتوى على عدد −

أنماطا وقد نتج عن ترتیب موزلى  – ( عدد البروتونات الموجودة فى النواة)  الزیادة فى العدد الذرىتصاعدیا حسب 

  أكثروضوحا فى تدرج الخواص

  : ھو تكرار الخواص الكیمیائیة والفیزیائیة عند ترتیب العناصر تصاعدیا وفق أعدادھا الذریةتدرج الخواص

  :لترتیب العناصر الجدول الدورى الحدیث

 18رتب العلماء العناصر تصاعدیا حسب الزیادة فى أعدادھا الذریة فى الجدول الدورى الحدیث لترتیب العناصر فى 



 36076049)           إعداد األستاذ /  محمود مصطفى              211)      مقرر (كیم 211)     مقرر (كیم 211مقرر (كیم 

10 

 ) p( عناصر الفئة  18إلى 13وعناصر المجموعات من  )s(عناصر الفئة 2، 1:ھى عناصر المجوعة العناصرالمثالیة

  ) d(عناصر الفئة  12إلى    3المجموعات من ھى عناصر : العناصر اإلنتقالیة

  ) fعمود ( عناصر الفئة  14:توجد أسفل الجدول فى صفین یتكون كل صف من العناصر اإلنتقالیة األرضیة

  وھى عناصر الصف الثانى األكتینداتناصر الصف األول  وھى ع  نثانیداتالال

  جیدة التوصیل للحرارة والكھرباء  –صلبة فى درجة حرارة الغرفة ( عدا الزئبق)   -المعة    -عناصر ملساء  :  الفلزات

ونھا فى ل –إلى صفائح رقیقة وسحبھا إلى أسالك رفیعة  األنھ یمكن تحویلھ قابلة للطرق والسحب تمتاز باللیونة و

أشباه الفلزات التى تمثل فى الجدول الدورى بمربعات خضراء فى  –ویفصلھا عن الالفلزات  –الجدول الدورى أزرق

  17فى أسفل المجموعة Atأعلى الجدول إلى األستاتین 13فى المجموعة  Bبورونترتیب متعرج من ال

یوجد لكل عنصر فى المجموعة األولى  ماعدا الھیدروجین كلھا فلزات المجموعة األولى:ھى عناصر الفلزات القلویة

الكترون واحد فى مستوى طاقتھ االخیرلذلك تتشابھ عناصر المجموعة األولى فى الخواص الكیمیائیة وھى عناصر 

یدخل فى  Naالصودیوم) مثل لنشاطھا الكیمیائى الشدیدد فى صورة مركبات (ة فى الطبیعة ولكنھا توجدالتوجد منفر

إال أن مندلییف تنبأ  1939الفرانسیوم اكتشف سنة و یستخدم فى صنع البطاریات Liاللیثیوم - تركیب ملح الطعام 

  دقیقة 22عمر النصف لھ  وھو من أقل العناصر استقرارا فترة 1870بوجوده عام 

  .................................................الفلزات القلویة التوجد منفرة فى الطبیعة ؟.............................. –علل  -س

الكترون  فى مستوى  2 یوجد لكل عنصر فى المجموعة الثانیة المجموعة الثانیة:ھى عناصر لفلزات القلویة األرضیةا

  )لنشاطھا الكیمیائى الشدیدة فى الطبیعة ولكنھا توجد فى صورة مركبات (دطاقتھ االخیروھى عناصر التوجد منفر

یستخدم فى لذلك –زنھ خفیف و وقوى صلب الماغنیسیومو مفیدان لصحة اإلنسان MgالماغنیسیوموCaالكالسیوم مثل

  صناعة األجھزة اإللكترونیة والحواسب المحمولة

  ....................................................الفلزات القلویة األرضیة التوجد منفرة فى الطبیعة ؟................. –علل  -س

  واسب المحمولة؟..........................................یستخدم الماغنیسیوم فى صنع األجھزة اإللكترونیة والح –علل  -س

غازات أو مواد صلبة ھشة ذات لون داكن  فى توجد فى الجزء العلوى األیمن من الجدول الدورى وھى : الالفلزات

نھا فى لو –غیر قابلة للطرق والسحب  –درجة حرارة الغرفة ( عدا البروم سائل ) ردیئة التوصیل للحرارة والكھرباء 

  من كتلة الجسم )65%أكثر العناصر الالفلزیة وفرة فى جسم اإلنسان ( یمثل  األكسجینالجدول الدورى أصفر

عادة ماتكون جزء من مركب 17وھى عناصر المجموعة   - من الالفلزات -ھى عناصر شدیدة التفاعل :الھالوجینات

  یدخل فى تركیب معجون األسنان ومیاه الشرب ( لحمایة األسنان من التسوس) الفلوریوممثل كلورید الصود

  .....إذكر استخدامین لعنصر الفلور ؟................................................................................................ -س

  ......................................................................................ماھى أكثر عناصر الالفلزات نشاطا ؟........ -س
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Siالسیلكون ف:العناصر التى لھا اللون األخضر فى الجدول لھا خواص مشابھة للفلزات والالفلزاتأشباه الفلزات

یستخدم كما   -المستخدمة بكثرة فى صناعة رقائق الحاسوب والخالیا الشمسیة   من أشباه الفلزاتGeوالجرمانیوم

  فى الجراحة التجمیلیة   والتطبیقات التى تحاكى الواقع  السیلكون 

  ...................اذكر عنصرین من أشباه الفلزات المستخدمة بكثرة فى صناعة رقائق الحاسوب والخالیا الشمسیة  ؟. -س

  حات التجملیة والتطبیقات التى  تحاكى الواقع ؟..............االذى من أشباه الموصالت والمستخدم فى الجر مالعنصر -س

وتستخدم فى صناعة المصابیح  18من الالفلزات وھى عناصر المجموعة  تسمى الغازات الخاملة وھى : الغازات النبیلة

  النیون مثلوإشارات اللوحات  الكھربائیة 

  مثالى ) –إنتقالى  –إنتقالى  –(مثالى حدد اى العناصر التالیة انتقالى وأیھا مثالى : اإلجابة  -س

[ ] asHeLi −1
2[ ] bfdsXePt −1482

456[ ] cfdsXePm −412
456[ ] dpsHeC −22

22  

  ؟Feالحدید −Bac الباریوم −Ibالیود −aبإستخدام الجدول الدورى اكتب عنصرین لھما خصائص مشابھة لكل من :  -س

a−الفلورF الكلورClb−  الماغنیسیومMg الكالسیومCac−  الروزینیومRu  األوزمیومOs؟  

  OواالكسجینHالھیدروجین مالعنصران اللذان تكون قیمة الكتلة الذریة لكل منھما أقل من ضعف العدد الذرى؟  -س

  ولیس عددھا الذرى كتلتھا الذریةعدیا حسب ا؟ ترتیب العناصر تص لییفوضح الخطأ فى الجدول الدورى لمند -س

  خواص العناصر تتكرر بشكل دورىمامساھمة نیوالندز فى ترتیب العناصر فى الجدول الدورى ؟   -س

  الفلزات : –أشباه فلزات  –صنف العناصر التالیة إلى فلزات  -س

a− االكسجینO     (الفلز)b−  الباریومBa        (فلز)c−  الجرمانیومGe       (شبھ فلز)d−الحدیدFe  (فلز)  

  الغازات النبیلة) ؟ –العناصر القلویة االرضیة  –الھالوجینات  –ر القلویة حدد المجموعات التى تشمل كل من( العناص -س

)1,17,2,18(  

   Siألنھ شبھ فلز ؟  رقائق الحاسوبویمكن إستخدامھ فى صنع  الدورة الثالثةما إسم عنصر فى  -س

  Inندیوم؟ اإلصنع الشاشات المسطحة فى أجھزة التلیفزیونیستخدم فى  5الدورة   13عنصر فى المجموعة  -س

  Wن ؟ التنجستی 6المجموعة الـ و 6فى الدورةالـ  فتیال فى المصباحالعنصر الذى یستخدم  –س 

]فھل یكون فلز أو شبھ فلز أو الفلز ؟  117كان العدد الذرى لعنصر  إذا -س ] 414102
7567 pfdsRnشبھ فلز  

)117118(إذا أكتشف عنصر جدید من الھاوجینات وآخر من الغازات النبیلة مالعدد الذرى لكل منھما ؟ -س −  

عنص األولى آى من العناصر سیكون ترتیبھ  55فى الـكتلة الذریة إذا رتبت العناصر حسب الزیادة فى ال -س

  Kالبوتاسیوم؟مختلفا

 Snالقصدیر ولھ أقل كتلة ذریة لفلز فى المجموعة ؟  14فلز یوجد فى المجموعة  -س

  



 36076049)           إعداد األستاذ /  محمود مصطفى              211)      مقرر (كیم 211)     مقرر (كیم 211مقرر (كیم 

  الذى لھ أكبر كتلة ذریة ویستخدم  ماھو الغاز النبیل -س

  Rnفى التنبوءات الجویة ؟

  سم الفلز المستخدم فى صنع مقیاس الحرارة ؟إ ما -س

  Hgالزئبق  

 

 

  :ترتیب العناص وفق التوزیع اإللكترونى

)عناصر الفئة )s :منعناصر المجموعة األولى تتكونتوجد فى یسار الجدول و( )1s والثانیة( )2sالھلیوم روعنصHe

)ألن الفلك وتتكون من مجوعتین فقط  )s إلكترون فقط 2یمأل بـ  

)عناصر الفئة )p : ویتتابع فیھا ملء الفلك  )18:13(اصر المجموعات منتتكون من عن( )pمن( )61
: pp6وتتكون من

)ألن الفلك مجوعات فقط  )p (الغازات النبیلة) عناصر فریدة فى الفئة18عناصر المجموعة  إلكترونات فقط 6یمأل بـ

( )p ألن ذرات عناصرھا مستقرة لدرجة أنھا تقریبا التتفاعل كیمیائیا  

)عناصر الفئة )d : ویتتابع فیھا ملء الفلك  )12:3(تتكون من عناصر المجموعات من( )d  من( )101
: ddوتتكون من

  الكترونات فقط 10یمأل بـ  dألن الفلك مجموعات 10

)عناصر الفئة )f :  ویتتابع فیھا ملء الفلك  فصلت فى صفین أسفل الجدول لتشابھ خواصھا( )f  من( )141
: ff وتتكون

)ألن الفلك عمود  14من )f فقطإلكترون 14یمأل بـ  

)أربع فئاتكم عدد الفئات التى یتكون منھا الجدول الدورى ؟  -س )fdps ,,,  

)الفئات  یكون الفلك أألخیر  من  لكترونى للعنصر:عند التوزیع اإلتحدید الفئة )dps   ھو فئة العنصر ,,

)لعناصر الفئة : تحدید المجموعة )s الـ الرقم فوقs لعناصر الفئة  – ھو الذى یحدد المجموعة( )pالرقم فوق الـ( )p+

)لعناصر الفئة  - 12 )dمجموع الرقمین فوق الـs والـd  
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)ھو أكبر رقم قبل آخر فئة   :تحدید الدورة )s فى التوزیع اإللكترونى للعنصر  

  عدد اإللكترونات  الدورة  المجموعة  التوزیع اإللكترونى  عدد اإللكترونات  الدورة  المجموعة  التوزیع اإللكترونى

[ ] 2
4sAr  ............. ......  ...........  .......................  ......  ......  26  

..........................  .............  ......  56  [ ] 12sHe  ......  ......  ..........  

..........................  2  5  ...........  .......................  17  4  ..........  

..........................  15  3  ...........  .......................  11  4  ..........  

[ ] 2102
434 pdsAr  .............  ......  ...........  [ ] 82

34 dsAr  ......  ......  ..........  

[ ] 52
33 psNe  .............  ......  ...........  [ ] 12

45 dsKr  ......  ......  ..........  

ألنھا عناصر متشابھة فى اسفل الجدول؟ 103:90من و 71:58لماذا اقتطعت العناصر التى أعدادھا الذریة من  -س

 103:90وتسمى الالنثانیدات و عناصر الصف الثانى f4ھى عناصر الفئة  71:58عناصر الصف األول -الخواص 

  األكتیندات f5عناصر الفئة  

12نات التكافؤ وبإستخدام الجدول الدورى ما إسم العناصر التى لھا إلكتر -س
ds )  ؟AcLaYSc −−−(  
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 : تدرج خواص العناصر

  فى التركیب البلورى للعنصر ینذرتین متجاورت نواتى ھو نصف المسافة بین:نصف قطر الذرة للفلزات

  : ھو نصف المسافة بین نواتین متطابقتین ومتحدتین كیمیائیا بروابط  نصف قطر الذرة لالفلزات

  فیما بینھما

  ألننا النستطیع تحدید حدود الذرة بدقةلماذا النستطیع قیاس نصف قطر الذرة بطریقة مباشرة؟  -س

    من أعلى إلى أسفل فى المجموعة الواحدة؟ا كلما اتجھنیزداد نصف قطر الذرة  - علل  -س

  ألن زیادة حجم مستویات الطاقة یقلل من قوة جذب النواة لإللكترونات فى المدارات الخارجیة

  من الیسار للیمین فى الدورة الواحدة؟كلما اتجھنا یقل نصف قطر الذرة    -علل-س

  فتزداد فى الدورة ثابتةلزیادة الشحنة الموجبة مع بقاء مستویات الطاقة الرئیسیة 

  فتجذب اإللكترونات للداخل   قوة جذب النواة إللكترونات المدارات الخارجیة 

  فیقل نصف القطر

  كلما اتجھنا من أعلى إلى أسفل فى  -علل -س

  المجموعة الواحدة تزداد الشحنة الموجبة رغم ذلك

  یزداد نصف القطر؟ 

  تروناتألن زیادة حجم مستویات الطاقة یعني أن الك

  المدارات الخارجیة على مسافة أبعد من النواة ویقلل 

  إزدیاد ھذه المسافة من قوة جذب النواة لإللكترونات 

  فى المدارات الخارجیة 

  فسر أى الذرات التالیة نصف قطر ذرتھا أكبر -س

LiBeFC   ؟  −−−

  ف القطر یقل كلما إتجھناصألنھم فى نفس الدورة فإن ن

  سار إلى الیمین لذلك فأكبر قطرمن الی 

  Fثم     Cثم   Beثم   Liلـ 

NaSSiMgأیھما لھ أكبر نصف قطر وأیھما لھ أصغر نصف قطر  -س   ؟ −−−

  Sوأصغر نصف قطر للـ   Naألنھم فى نفس الدورة فأكبر نصف قطر للـ 

  أیھما الكربتون؟Rnالرادون Heالھلیوم  Krفى الشكل ثالثة عناصر الكربتون – س 

ھو المجموعةBالكربتون من العناصر ھذه الرادون18ألن حجما وأكبرھا الھلیوم حجما العناصر اقل
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  ؟15المجموعة 6أو عنصر فى الدورة14المجموعة   3عنصر فى الدورة – أى العناصر أكبر حجما -س

    ؟16المجموعة 2أو عنصر فى الدورة18المجموعة   4عنصر فى الدورة – ا أى العناصر أكبر حجم-س

  : ذرة أو مجموعة ذریة لھا شحنة موجبة أو سالبةاألیون 

  : ھو ذرة فلز فقدت األیون الموجب للذرة

  حولت إلى أیون موجب الكترون أو اكثر وت 

+(مثل ذرة الصودیوم  
Na(  

  : ھو ذرة الفلز إكتسبت الكترون أو اكثر وتحولت إلى أیون سالب ( مثل أیون الكلور) األیون السالب للذرة

  ةمتعادلالحظ :فى الشكل أن األیون الموجب أصغر حجما من ذرتھ المتعادلة واألیون السالب أكبر حجما من ذرتھ ال

  نصف قطر األیون الموجب لعنصر أصغر من نصف قطر ذرتھ؟ -علل-س

  اإللكترون أو أكثر الذى تفقده الذرة یتسبب فى فقدان مدار خارجى فارغ−1

  مما یسبب نقصان نصف القطر

  مداراتالتنافر الكھروستاتیكى بین ماتبقى من إلكترونات فى ال یقل−2

  فتزداد قوة التجاذب بین النواة والكترونات المدارات الخارجیةالخارجیة  

  نصف قطر األیون السالب لعنصر أكبر من نصف قطر ذرتھ؟-علل-س

  تنافر الزید ألن إضافة إلكترون أو أكثر إلى الذرة ی

  مع الكترونات المدرات الخارجیة  كھروستاتیكىال

  ویدفعھا بقوة نحو الخارج  

  صف تدرج الزیادة  فى نصف قطر األیون س:

  خالل المجموعة؟ 

  یزداد نصف قطر األیون فى المجموعة كلما 

  أتجھنا من أعلى إلى أسفل 

  س: صف تدرج التناقص فى نصف قطر األیون

  خالل الدورة؟ 

 یقل نصف قطر أألیون كلما اتجھنا من الیسار إلى الیمین فى الدورة لألیونات

  ن األیونات السالبة یكون حجم األیون السالب أكبر ثم یبدأ فى التناقصوعند تكو – الموجبة 
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  فى الحالة الغازیةوھى ھى الطاقة الالزمة إلنتزاع الكترون من الذرة :طاقة التأین

  الطاقة الالزمة إلنتزاع اإللكترون األول من الذرة تسمى طاقة التأین األولى 

  انى من الذرة تسمى طاقة التأین الثانیةالطاقة الالزمة إلنتزاع اإللكترون الث

  الطاقة الالزمة إلنتزاع اإللكترون الثالث من الذرة تسمى طاقة التأین الثالثة وھكذا 

  س: صف تدرج طاقة التأین فى المجموعة من أعلى إلى أسفل؟

  تقل طاقة التأین كلما اتجھنا من أعلى إلى أسفل فى المجموعة 

  الدورة من الیسار إلى الیمین؟س: صف تدرج طاقة التأین فى 

  تزداد طاقة التأین كلما اتجھنا من الیسار إلى الیمین فى الدورة

  تقل طاقة التأین للذرة من أعلى إلى أسفل فى المجموعة الواحدة؟ -علل-س

  إلنتزاع إلكترون لزیادة حجم مستویات الطاقة فتقل قوة التجاذب بین النواة والكترونات المدارات الخارجیة فنحتاج لطاقة أقل

  تزداد طاقة التأین للذرة من الیسار للیمین فى الدورة الواحدة؟ -علل-س

لزیادة الشحنة الموجبة فتزداد قوة التجاذب بین النواة والكترونات المدارات الخارجیة فنحتاج لطاقة أكبر إلنتزاع 

  إلكترون

  

  

  

  

  

  

  

  أقل من طاقة التأین الثانیة ؟  Caطاقة التأین األولى لعنصر الكالسیوم -س

ألن طاقة التأین األولى تتسبب فى إنتزاع ألكترون واحد من الذرة فتزداد قوة التجاذب بین النواة واإللكترونات المتبقیة 

  فتحتاج الذرة لطاقة أكبر إلنتزاع اإللكترون الثانى 

  ین الثانیة للیثیوم؟لماذ طاقة التأین الرابعة للكربون أقل من طاقة التأ -س

طاقة التأین الثانیة للیثیوم تعمل على إزالة الكترون من  – طاقة التأین الرابعة للكربون تعمل على إزالة الكترون تكافؤ 

  مستوى طاقة داخلى مكتمل فتحتاج لطاقة أكبر
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  طاقة التأین الثانیة لذرة الصودیوم أكبر من طاقة التأین األولى ؟ -علل-س

طاقة التأین الثانیة للصودیوم تعمل على إزالة الكترون  – للصودیوم تعمل على إزالة الكترون تكافؤ األولى  طاقة التأین

  من مستوى طاقة داخلى مكتمل فتحتاج لطاقة أكبر

  طاقة التأین الثالثة لذرة الماغنیسیوم أكبر من طاقة التأین الثانیة ؟ - علل-س

طاقة التأین الثالثة للماغنیسیوم تعمل على إزالة  – على إزالة الكترون تكافؤ للماغنیسیوم تعمل طاقة التأین الثانیة 

  الكترون من مستوى طاقة داخلى مكتمل فتحتاج لطاقة أكبر

  أكسجین مخفف بالھلیوم فى عملیة التنفس؟  – یلجأ الغواصون إلى استخدام خلیط ھلیوكس  -علل-س

  ین بالتفاعل مع الدم ألن طاقة التأین العالیة للھلیوم التسمح لألكسج

  ألن طاقة التأین للیثیوم قلیلة یستخدم اللیثیوم فى صناعة البطاریات ؟ -علل-س

  طاقتھا األخیر الكترونات تكافؤ فى مستوى 8: الذرة تكتسب الكترونات أو تفقدھا أو تشارك بھا لتجصل على  قاعدة الثمانیة

  العتصر على جذب الكترونات الرابطة الكیمیائیة ھى مدى قابلیة: الكھروسالبیة

  .......)Fr(الفرانسیوم .........وأقل كھروسالبیة تكون لعنصر..)F(الفلور س: أكبر كھروسالبیة تكون لعنصر ...

  س: صف تدرج الكھروسالبیة من الیسار إلى الیمین فى الدورة ؟

  روسالبیة من الیسار إلى الیمین فى الدورةتزداد الكھ

  س: صف تدرج الكھروسالبیة من اعلى إلى أسفل فى المجموعة ؟

  تقل الكھروسالبیة  كلما إتجھنا من أعلى إلى أسفل فى المجموعة

  فى الجدول التالى أجب عن األسئلة؟ -س

  

  

  

  

  

  فى الجدول السابق أجب عما یلى : -س

 .................................................................................................یستخدم فى إضاءة المصابیح؟ عنصر−1

  ...........................................................................................................عنصر لھ أكبر كھروسالبیة؟−2

 ................................................................................................................؟Tالعدد الذرى للعنصر−3

  ؟..........................................................   21s  الكترونات ویصبح توزیعھ اإللكترونى4العنصر الذى یفقد −4
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18 

]عنصر لھ التوزیع اإللكترونى−5 ] 101
34 dsAr..............................................................؟........................ 

  ...............................................................................................................؟39عنصر عدده الذرى −6

 .....................................................................................نصف ممتلء؟ pعنصر لھ المستوى الفرعى −7

+دد اإللكترونات فى األیونع−8
D ؟....................................................................................................  

 .........................................................................................؟ Jشحنة األیون األكثر إستقرارا للعنصر −9

  .......................................................................................................كافؤ؟الكترونات ت 6عنصر لھ−10

+3عنصر لھ نفس التوزیع الإللكترونى للعنصر−11
U؟............................................................................... 

  .....................................................................................لعنصر األكبر حجما فى الدورة الثالثة؟ا −12

−3عنصر لھ نفس التوزیع الإللكترونى للعنصر−13
M؟.............................................................................. 

  ................................................................................؟لعنصر الذى إستطاع بور تفسیر الطیف لھا−14

 ..................................................................................................؟ولىآ عنصر لھ أكبر طاقة تأین −15

62لھ التوزیع اإللكترونىعنصر −16
ds ؟..............................................................................................  

   ..................................................................................................................؟Bمافئة العنصر  −17

  ...............................................................................................................؟Sمامجموعة العنصر −18

 ...................................................................................................؟Rاكتب تمثیل لویس للعنصر  −19

  ..............................................................................................عنصر من الفلزات القلویة األرضیة؟−20

−3األكثر حجما −21
W  أوW  ؟....................................................................................................... 

+3األكثر حجما −22
U  أوU  .؟.........................................................................................................  

  إشرح كیف تحدد إلكترونات التكافؤ مكان العنصر فى الجدول الدورى؟ -س

ومستوى الطاقة الذى بھ إلكترونات التكافؤ یحدد  -عدد إلكترونات التكافؤ یحدد رقم المجموعة التى ینتمى إلیھا العنصر 

  رقم الدورة

]الدورة ورقم المجموعة لعنصر توزیعھ اإللكترونى  حدد رقم -س ] 10142
546 dfsXe 12المجموعة6؟  الدورة  

  نصف قطر أیون الالفلزات أكبر أو أقل من نصف قطر ذرتھ المتعادلة ؟     أكبر -س

  ھ المتعادلة  ؟   أقلنصف قطر أیون الفلزات أكبر أو أقل من نصف قطر ذرت -س

  ھل تنطبق قاعدة الثمانیة على عناصر الدورة األولى ؟  -س

  إلكترون  2ویمأل بـ  s1التنطبق قاعدة الثمانیة على عناصر الدورة األولى ألن بھا مستوى فرعى واحد فقط 
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  ھل األیون موجب أو سالب ؟ سالب Bھو والذرة ھى Aفى الشكل إذا كان االیون  -س

  ھل األیون موجب أو سالب ؟ موجب Aھو والذرة ھى  Bفى الشكل إذا كان االیون -س

  Bرتین لعنصرین فى نفس الدورة أیھما أكبر عدد ذرى ؟ذBوAفى الشكل إذا كان  -س

 Aذرتین لعنصرین فى نفس المجموعة أیھما أكبر عدد ذرى ؟BوAفى الشكل إذا كان  -س

]ذرة الكلور لھا التوزیع اإللكترونى  -س ] 5233 dsNe  وأیون الكلور لھ التوزیع اإللكترونى[ ] [ ]ArdsNe =6233  

  فھل تحول أیون الكلور إلى أرجون ؟ 

  بروتون 18واألرجون بھ  17ال ألن ذرة الكلور وأیون الكلور لھما نفس عدد البروتونات 

  ستوى طاقة فرعى واحد وضح إجابتك ؟ھل تقع الكترونات التكافؤ فى م -س

تقع الكترونات التكافؤ فى مستوى فرعى واحد لعناصر المجموعة األولى والثانیة فقط أما باقى المجموعات تقع فى  - ال 

  أكثر من مستوى طاقة فرعى 

یتحد  – وكالھما فى نفس الدورة الثالثة  11فلز عدده الذرى Naوالصودیوم 17من الالفلزات عدده الذرىClالكلور  -س

أیھما نصف قطر ذرتھ أكبر قبل أن یتحدا؟ وبعد  - NaClالصودیوم والكلور لتكوین ملح الطعام كلورید الصودیوم 

  اإلتحاد یتأین كل منھما فمن یكون حجمھ أكبر ؟

  Clأكبر من نصف قطر ذرة الالفلز Naقبل أن یتحدا یكون كل منھما ذرة  وھما فى نفس الدورة نصف قطر ذرة الفلز

+إلى أیون موجب  Naبعد أن یتحدا یتحول الصودیوم 
Na  ویتحول الكلورCl إلى أیون سالب−

Cl  فیكون نصف قطر

−األیون السالب
Cl  أكبر من نصف قطر األیون الموجب+

Na  

الرابعة المجموعة  ایھما أكثر كھروسالبیة السیزیوم فى المجموعة األولى الدورة السادسة أم البروم فى الدور – س 

  لسابعة عشر ؟ كلما كان العنصر أقرب من الفلور كانت كھروسالبیتھ عالیة لذلك البروم أكثر كھروسالبیة من السیزیوما

  عناصر المجموعة الواحدة فى الجدول الدورى لھا نفس -س

  ) الكترونات التكافؤ  -عدد اإللكترونات    -الخواص الفیزیائیة   - ( التوزیع اإللكترونى  

  نبیلة ) ؟  - إنتقالیة داخلیة     -إنتقالیة      -عناصر ( مثالیة   dر الفئة تسمى عناص -س

  نبیلة ) ؟  - إنتقالیة داخلیة     -إنتقالیة      -عناصر ( مثالیة   ,psتسمى عناصر الفئة  -س

 نبیلة ) ؟  -إنتقالیة داخلیة     -إنتقالیة      - مثالیة    عناصر (18تسمى عناصر المجموعة  -س
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  ........................Zمالعدد الذرى للعنصر −1

  مستخدما الترمیز اإللكترونى Yاكتب التوزیع اإللكتونى للعنصر−2

.......................................................................................  

2+ما عدد اإللكترونات فى األیون  −3
E........................؟............  

  ........................؟.............ما الحرف الذى یمثل عنصر انتقالى−4

ELYمالذرة األكبر حجما من الذرات  −5   ......؟.....................−−

  ............؟..............لھ أكبر طاقة تأین EوYأى من العنصرین  −6

 ...........................................؟....Xما عدد تأكسد العنصر  −7

  ............؟..............لھ أكبر طاقة تأین ZوLأى من العنصرین  −8

  فسر عدم قدرة الغازات النبیلة على تكوین أیونات؟ -س

  زیع اإللكترونى المستقر لھذه العناصر یحد من نشاطھا الكیمیائىحیث أن التو – ألن طاقة تأینھا عالیة جدا 

  أى مما یلى یمثب ذرة الصودیوم وایونھا -س

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  موقع العنصر فى الجدول الدورى  اسم العنصر

  رقم الدورة  رقم المجموعة

X  1  2  

Y  1  3  

W  7  4  

M  14  4  

Z  15  3  

R  16  4  

L  17  3  

E  2  3  
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  الفصل الثالث: المركبات األیونیة والفلزات

  الروابط األیونیة والمركبات األیونیة :

  األیون الموجب ( الكاتیون ):

لتوزیع اإللكترونى ألقرب غاز ثالذرة الكترون أو أكثر لیصبح توزیعھا اإللكترونى میتكون األیون الموجب عندما تفقد ال

 نبیل

 الغاز النبیل  التوزیع اإللكترونى ألقرب غاز نبیل التوزیع اإللكترونى لألیون األیون التوزیع اإللكترونى  العنصر

Na  
1622

3221 spss  +
Na  

622
221 pss  

622
221 pss   [ ]Ne  

 

+فقدإلكترونا واحدا وأصبح أیونا موجبا Naفى الجدول فلز الصودیوم 
Na  توزیع أقرب مثل وأصبح توزیعھ اإللكترونى

]غاز نبیل لھ وھو النیون ]Ne  

]ذرة الصودیوم لھا التوزیع اإللكترونى  -س ] 1
3sNe  وأیون الصودیوم  لھ التوزیع اإللكترونى[ ]Nepss =622

221  

  فھل تحول أیون الصودیوم إلى نیون ؟ 

  بروتونات 10بھ والنیون  11ال ألن ذرة الصودیوم وأیون الصودیوم لھما نفس عدد البروتونات 

  ولةسھألنھا تفقد إلكترونات تكافؤھا بذرات الفلزات نشیطة كیمیائیا ؟  –علل  -س

+أو Naأیھما أكثر إستقرارا  -س
Na؟  

  توزیع أقرب غاز نبیلثل أیون الصودیوم أكثر إستقرارا ألن توزیعھ اإللكترون م

3(تفقد  13الكترون ) المجموعة  2الكترون ) المجموعة الثانیة تفقد ( 1ذرات المجموعة األولى تفقد (: حظ أنال

ثم تبدأ تفقد +2لتصبح أیونات موجبة ثنائیة الشحنة nsصر اإلنتقالیة عادة ما تفقد الكتروناتأما العنا )اتالكترون

  لتكون أكثر إستقرارا  ndإلكترون أو أكثر من المستوى الفرعى 
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دما یكون المستوى : یكون توزیع العنصر اإلنتقالى شبیھ بتوزیع الغاز النبیل عن الغاز النبیلبالتوزیع اإللكترونى الشبیھ 

]فقدت تماما مثل التوزیع اإللكترونى لـ  2nsممتلء تماما والكترونات  ndالفرعى  ] 10
3 dArZn =+  

 إسم األیون األیون الفلز اإلنتقالى أقرب غاز نبیل الكاتیون العنصر المجموعة
التوزیع 

 اإللكترونى

1 H  +H   Cd  +2
Cd   (II) أیون الكادمیوم    [ ] 10

3dKr  

  Li  +
Li  [ ]He  Zn  +2

Zn  (II)أیون الخارصین [ ] 10
3dKr  

  Na  +
Na  [ ]Ne  Cr  +2

Cr   (II) أیون الكروم    [ ] 4
3dAr  

  K  +
K  [ ]Ar    +3

Cr   (III) أیون الكروم [ ] 3
3dAr  

  Cs  +
Cs  [ ]Xe  Co  Co   (II) أیون الكوبالت [ ] 7

3dAr  

2  Mg  +2
Mg  [ ]Ne    +3

Co   (III) أیون الكوبالت [ ] 6
3dAr  

  Ca  +2
Ca  [ ]Ne  Cu  +

Cu   (I) أیون النحاس [ ] 10
3dAr  

  Sr  +2
Sr  [ ]Kr   +2

Cu  (II) نحاسأیون ال  [ ] 9
3dAr  

  Ba  +2
Ba  [ ]Xe  Fe  +2

Fe  (II) حدیدأیون ال  [ ] 6
3dAr  

13  B  
+3

B  [ ]He   +3
Fe  (III)  حدیدأیون ال  [ ] 5

3dAr  

 Al  +3
Al  [ ]Ne  Ni  +2

Ni   (II) أیون النیكل [ ] 6
3dAr  

  أیون القصدیر  وأیون الرصاص

Sn  +2
Sn  

 (II)  أیون

رالقصدی  
[ ] 210

54 PdKr  Pb  +2
Pb  

 (II)  أیون

 الرصاص
[ ] 21014

654 pdfXe  

  +4
Sn  

 (IV) أیون  

 القصدیر
[ ] 28

54 PdKr    +4
Pb  

 (IV) أیون  

 الرصاص
[ ] 2814

654 pdfXe  

 

 

 

 

 

 



 36076049)           إعداد األستاذ /  محمود مصطفى              211)      مقرر (كیم 211)     مقرر (كیم 211مقرر (كیم 

23 

  یون السالب ( األنیون ):األ

لتوزیع اإللكترونى ألقرب مثاللكترون أو أكثر لیصبح توزیعھا اإللكترونى إیتكون األیون السالب عندما تكتسب الذرة 

 غاز نبیل

بیلالغاز الن  التوزیع اإللكترونى ألقرب غاز نبیل التوزیع اإللكترونى لألیون اسم األنیون األیون التوزیع اإللكترونى  العنصر  

Cl  52622
33221 pspss  −

Cl 62622 كلورید 
33221 pspss  

62622
33221 pspss   [ ]Ar  

  الكترون )1( تكتسب 17الكترون ) وذرات المجموعة  2( تكتسب  16الكترونات ) وذرات المجموعة  3( تكتسب  15ذرات المجموعة 

  ویشتق اسم األنیون من اسم الذرة بإضافة المقطع ( ید ) إلى آخره

 اسم األنیون األنیون العنصر المجموعة
 أقرب غاز نبیل

صرالعن المجموعة  اسم األنیون األنیون 
أقرب غاز 

 نبیل

15  N  −3
N ] نیترید  ]Ne  17  F  −

F ] فلورید  ]Ne  

  P  −3
P ] فوسفید  ]Ar    Cl  −

Cl ] كلورید  ]Ar  

16  O  −2
O ] أكسید  ]Ne    Br  −Br ] برومید  ]Kr  

  

 
S  −2

S  كبریتید 
[ ]Ar   

I  −
I ] یودید  ]Xe  

  الكترونات ) 5مالحظة : ذرة الفسفور من الممكن أن تفقد (

ألیون السالب و) الكاتیوناألیون الموجب (: ھى رابطة تنتج من قوة الجذب الكھروستاتیكى بین  الرابطة األیونیة

                    فى المركب األیونى )األنیون(

  الشحنات والمركبات األیونیة:

  ات التى یفقدھا األیون الموجب ھى نفسھا التى یكتسبھا األیون السالبألن اإللكترونشحنة المركب الألیونى تساوى صفر 

3+لیصبح ثالثة إلكترونات  Alتفقد كل ذرة  32OAlمثال: المركب األیونى 
Al  وتكتسب كل ذرةO2−الكترونین لتصبح

O  

  لتكوین المركب وتصبح شحنة المركب    6الذى یكتسب  23O−إلكترونات و  6والذى یفقد  32Al+لذلك نحتاج إلى

0)2(332 =−+×  

  المركب األیونى متعادل الشحنة ؟ -علل -س

...................................................................................................................................................  
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 : ھى المركبات التى تحتوى على روابط أیونیة  المركبات األیونبة

+→++ҒƫǛƓ یائیة  المعادلة الكیم   -         مثال: تكوین كلورید الصودیوم −+ ClNaClNa  

a− طریقة مربعات األفالك  

  

  

  

b− : طاقة  +طریقة التمثیل النقطى 

  

c− : طاقة  +    طریقة ترمیز الغاز النبیل
[ ] [ ] [ ] [ ]

−+

+→+

ClNaClNa

ArNepsNesNe 521 333
  

  

+→++ҒƫǛƓالمعادلة الكیمیائیة   -  كالسیومرید الكلوالمركب األیونى ن تكووضح كیف ی -س −+
ClCaClCa 22

2  

a− طریقة مربعات األفالك  

  

  

  

  

 

b− : طاقةطریقة التمثیل النقطى  +  
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  ؟مربعات األفالك وم والفلور بطریقةابطة األیونیة من األلومنیالرتكون وضح كیف ت -س

  

  

  

  

  

  

 

  ................................................كالسیوم بطریقة التمثیل النقطى؟ال المركب األیونى أكسیدتكون وضح كیف ی -س

  ...........................؟...........م والكبریت بطریقة التمثیل النقطىالرابطة األیونیة من األلومنیوتكون وضح كیف ی -س

  ؟Neمركبا أیونیا مع Caلماذا الیكون الـ– علل  -س

وى الطاقة الخارجى أى أنھ مستقر الیحتاج أن یتفاعل إلكترونات فى مست8من الغازات النبیلة التى تمتلك Neألن الـ 

  مع العناصر األخرى
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  خواص المركبات األیونیة:

  :فى شكل بلورىترتیب األیونات 

  ترتیب ھندسى ثالثى األبعاد تحاط فیھ األیونات السالبة باألیونات الموجبة والعكس يھ:  البلورة

  یونات الموجبة واألیونات السالبة وتتكون البلورة نتیجة قوة الجذب الكبیرة بین األ

  فى البلورة المسافات بین األیونات ثابتة ونمط ترتیب األیونات منظم  حجم األیونات

  حاط كل أیون صودیوم م-بلورة كلورید الصودیوم   -مثل  غیر متساو غالبا 

  )1:1أیونات صودیومبنسبة ( 6بـ كما أن كل أیون كلور محاط كلور اتأیون6بـ 

  من عدد كبیر من أیونات الصودیو وأیونات الكلور NaClتتكون بلورة  -فى شكل مكعب  

  طةتختلف شكل البلورات األیونیة بسبب إختالف شكل األیونات وإختالف أعداد األیونات المتراب

ھى ترتیب ھندسى ثالثى األبعاد تحاط فیھ األیونات السالبة تختلف شكل البلورات األیونیة ؟ صف البلورة ولماذا -س

  بسبب إختالف شكل األیونات وإختالف أعداد األیونات المترابطةویختلف شكل البلورات باألیونات الموجبة والعكس

والخواص الكیمیائیة والمغناطیسیة والكھربائیة  – الصالبة  – الشكل البلورى  – وتصنف المركبات األیونیة حسب اللون 

  ومن خالل معرفة األیونات السالبة بھا

  : ھى تللك المعادن التى تحتوى على أیون السیلكات السالبة الناتجة عن إتحاد السیلكون مع األكسجین  السیلكات

 – البرومید  – الكلورید   - التى تحتوى على أیونات ( الفلورید لیدات الھاتحتوى معادن أخرى على األیونات السالبة مثل 

−البوراتكما تحتوى بعض المعادن على – الیودید ) 
3BrO -  2−الكربوناتكما تحتوى بعض المعادن على

3CO  

63شكل ل   ) البری  - الباریت      -أمثلة على المركبات األیونیة ( األراجونیت    −  

مكون من األلومنیوم واألكسجین؟مانسبة (الكاتیونات)األیونات الموجبة إلى(األنیونات) األیونات السالبة فى مركب  -س

)2:3(  

  :الخواص الفیزیائیة للمركبات األیونیة

a−:درجة الغلیان واإلتصھار  

  ھار المركبات األیونیة وغلیانھا مرتفعة ألن الروابط األیونیة قویة لذلك تحتاج لكم ھائل من الطاقة لتفكیكھادرجة إنص 

  درجة إنصھار وغلیان المركبات األیونیة عالیة؟ – علل  -س

...................................................................................................................................................  

b− األیونات فى حالة المادة الصلبة التوصل التیار الكھربائى ألن األیونات مقیدة الحركة بسبب  التوصیل الكھربائى:

ھ فإن المحلول أو المصھور بینما فى حالة وجود محلول لمركب أیونى أو مصھور ل – قوة الجذب الكبیرة بین األیونات 
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ویسمى محلول المركبات األیونیة الذى یوصل التیار  – یوصل التیار الكھربائى ألن األیونات تصبح حرة الحركة 

  .محلول إلكترولیتىالكھربائى 

  ؟المادة األیونیة الصلبة التوصل التیار الكھربائى– علل  -س

...................................................................................................................................................  

  محلول وصھور المركبات األیونیة توصل التیار الكھربائى؟ – علل  -س

...................................................................................................................................................  

أو  – أذكر الشرطین الالزمین لتوصیل المركب األیونى للتیار الكھربائى ؟ أن یكون المركب األیونى مصھورا  -س

  محلوال

  مالمقصود باإللكترولیت ؟ -س

...................................................................................................................................................  

c− تتمیز بعض المركبات األیونیة بألوان زاھیة نتیجة وجود فلزات إنتقالیة اللون الزاھى لبعض المركبات األیونیة :

  داخل الشبكة البلوریة

  ونیة تتمیز بألوان زاھیة؟بعض المركبات األی – علل  -س

...................................................................................................................................................  

d−البة نتیجة ترتیب البلورات بشكل ھندسى معین : تمتاز المركبات األیونیة بالقوة والص القوة والصالبة والھشاشة

  لكن عند التأثیر على المركب األیونى بقوة خارجیة تتفتت ( أى تصبح ھشة) – فتوجد قوة جذب كبیرة بین األیونات 

ء ألن القوة الخارجیة تحرك األیونات فتكون األیونات المتشابھة بجوار بعضھا مما یولد قوة تنافر تفتت البلورة إلى أجزا

  صغیرة

  عند التأثیر بقوة خارجیة على مركب – علل  -س

  أیونى یصبح ھشا؟

...................................................................................................................................................  

  :الطاقة والروابط األیونیة

وإذا انطلقت طاقة أثناء التفاعل الكیمیائى یكون  – ثناء التفاعل الكیمیائى یكون التفاعل ماص للحرارة إذا أمتصت طاقة أ

فعندما تتقارب األیونات الموجبة والسالبة  -تفاعل تكون المركبات األیونیة طارد للحرارة   – التفاعل طارد للحرارة 

الفرق بین طاقة األیونات المنفردة  – طاقة األیونات المنفردة بعضھا من بعض یتكون نظاما أكثر إستقرارا طاقتھ أقل من 

عندما نحتاج لتكسیر المركب األیونى مرة أخرى یجب  – وطاقة تكوین المركب األیونى ھى الطاقة الناتجة أثناء التفاعل 

التكوین . أثناء المنطلقة الطاقة طاقة) تساوى طاقة  (إمتصاص بذل
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  األیونیة طارد للحرارة؟ تفاعل تكون المركبات –علل  -س

...................................................................................................................................................  

NaClClNaفى التفاعل (طاقة  -س →+ )() األكثر إستقرارا +− NaClClNa −− −+(  

وتزداد طاقة البلورة بزیادة قوي التجاذب   -من المركب األیونى  mol1:ھى الطاقة الالزمة لفصل أیونات طاقة البلورة

  بین األبونات

  إذكر إثنین من العوامل التى تعتمد علیھا قوى التجاذب فى المركب األیونى؟  -س

  زادت قوة التجاذبعدد اإللكترونات التى تفقدھا أو تكتسبھا الذرات المكونة للمركب  زادشحنة األیونات : كلما −1

  حجم األیونات : كلما زادت حجم األیونات المكونة للمركب األیونى كلما قلت قوى التجاذب−2

  إذكر العالقة بین طاقة البلورة وحجم األیونات فى البلورة؟ -س

...................................................................................................................................................  

  ؟KFأقوى من قوة الرابطة األیونیة  MgOقوة الرابطة األیونیة  –علل  -س

...................................................................................................................................................  

)(أى مما یلى لھ طاقة بلورة أعلى مع التفسیر  -س KClCsCl   ؟−

...................................................................................................................................................  

)(أى مما یلى لھ طاقة بلورة أعلى مع التفسیر  -س 2 CaOOK   ؟−

...................................................................................................................................................  

  مركبا أیونیا؟15من المجموعة  Yمن المجموعة األولى فى الجدول الدورى وعنصر Xوضح كیف یكون عنصر  -س

  إلكترونات 3یحتاج أن یكتسب  15المجموعة من Yإلكترون والعنصر  1یفقد Xالعنصر من المجموعة األولى 

+لذلك نحتاج إلى
X3  3−إلكترونات و  3والذى یفقد

Y  لتكوین المركب  3الذى یكتسبYX 3  

  :صیغ المركبات االیونیة وأسماؤھا

  :ھى صیغة المركب األیونى التى تمثل أبسط نسبة عددیة بین الذرات المكونة للمركب وحدة الصیغ الكیمیائیة

  ؟)2:1(أو  )1:2( ھى 2MgClأبسط نسبة عددیة بین ذرات  -س

3+: ھو أیون یتكون منذرة واحدة مشحونة بشحنة موجبة أو سالبة مثل األیون أحادى الذرة
Al  2−و

O  

ن الموجب أو عدد اإللكترونات وھو عدد اإللكترونات التى یفقدھا األیو –: ھو شحنة األیون أحادى الذرة عدد التأكسد

  +2ھو  Caوعدد التأكسد للـ  −2ھو  Oعدد تأكسد الـ  –مثال  –التى یكتسبھا األیون الموجب

 

 



 36076049)           إعداد األستاذ /  محمود مصطفى              211)      مقرر (كیم 211)     مقرر (كیم 211مقرر (كیم 

29 

  :الصیغ الكیمیائیة للمركبات األیونیة الثنائیة

  وجب أوال ثم األیون السالب مع مرعاة النسبة الصحیحة بین األیونات نكتب رمز األیون الم

  : صیغ المركبات األیونیة عدیدة الذرات

  : ھو أیون یتكون من ذرة أو أكثر نتعامل معھ كوحدة واحدة األیون عدید الذرات

 اإلسم األیون اإلسم األیون اإلسم األیون اإلسم األیون

+
4NH یوماألمون   

−
3HCO − البیكربونات 

3IO 2− الیودات 

32OS  الثیوكبریتات 

−
2NO − النیتریت 

ClO − الھیبوكلورایت 
4IO 2− البیریودات 

2O  البیروكسید 

−
3NO − النترات 

2ClO − الكلورایت 
232 OHC 2− األسیتات 

72OCr  ثنائى الكرومات 

−
OH − الھیدروكسید 

3ClO − الكلورات 
42POH 2− الفوسفات ثنائیة الھیدروجین 

4CrO  الكرومات 

−
CN − السیانید 

4ClO 2− البیركلورات 

3CO 2− الكربونات 

4HPO  الفوسفات الھیدروجینیة 

−
4MnO − البرمنجانات 

3BrO 2− البورات 

3SO بریتیدالك   −3

4PO  الفوسفات 

    −2

4SO 3− الكبریتات 

4AsO  الزرنیخات 

: ھو أیون عدید الذرات یتكون من عنصر الفلزى یرتبط مع ذرة أو أكثر من األكسجیناألیون األكسجینى السالب  

−−−− 2

4

2

332 ,,, SOSONONO عندما یتكون أكثر من أیون أكسجینى لنفس الذرات مثل :تسمیة األیون األكسجینى   

 األیون الذى بھ عدد ذرات أكسجین أكبر  یشتق إسمھ من إسم الالفلز وإضافة المقطع (ات) آخره

 األیون الذى بھ عدد ذرات أكسجین أقل  یشتق إسمھ من إسم الالفلز وإضافة المقطع (یت) آخره

−نیتریت 
2NO نترات −

3NO  2−كبریتیت

3SO 2−كبریتات

4SO  وھكذا  

إسم الھالوجین + المقطع (یت) -األیون األكسجینى الذى یحتوى على ھالوجینات الذى بھ ذرة أكسجین واحدة (ھیبو  

ة ذرات أكسجین  (إسم الھالوجین + المقطع (ات)الذى بھ ذرتین أكسجین (إسم الھالوجین + المقطع (یت) الذى بھ ثالث  

−مثل الھیبوكلورایت - إسم الھالوجین + المقطع (ات) -الذى بھ أربع ذرات أكسجین (بیر
ClO  الكلورایت−

2ClO

−الكلورات
3ClO البیركلورات−

4ClOألیونیةتسمیة المركبات ا :                                                                          
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  یكتب األیون السالب أوال ثم األیون الموجب ولكن فى الصیغة الكیمیائیة العكس   ا                                             

األیون الموجب یأخذ إسم العنصر واألیون السالب المتعدد الذرات یكتب كما ھو                                                   

    األیون السالب المفرد الذرات یشتق من إسم العنصر مضافا لھ (ید)                                                                 

أو .....    (III)أو ثالثة      (II)أو إثنین   (I) العناص اإلنتقالیة التى لھا أكثر من عدد تأكسد نكتب الرقم الرومانى واحد 

   :                                                                      أكمل الجدول التالىلیدل على عدد تأكسد العنصر اإلنتقالى 

 األیون الموجب الصیغة الكیمیائیة
الصیغة  اإلســــــــــم األیون السالب

 الكیمیائیة

األیون 

 الموجب

 اإلســــــــــم األیون السالب

+  كبریتات األمونیوم   
4NH  

−2
S   

Ca(NO3)2       ھیدروكسید الصودیوم 

 
+

K  
−3

4PO   
44ClONH     

NaHCO3       كرومات الفضة 

NH4F    
3CaCO     

 
+3

Fe  
−

OH       (II (فوسفات الكروم   

Mg(C2H3O2)2     +
Na  

−2

4SO   

   (I) فوسفات الكروم      (I)   كبریتات النحاس  

   (II) نتراتت النحاس    +
K  

−
ClO   

 
+

Na  
−3

P    +
K

 
−2

2O
 

 

 كربونات األلومنیوم    كبریتید النحاس    

  مارمز المركب المكون منھما؟ −2ھى  Yوشحنة األیون  +1ھى  Xكانت شحنة األیونإذا  -س

...................................................................................................................................................  

  صف الفرق بین األیون أحادى الذرة واألیون ثنائى الذرة؟ -س

...................................................................................................................................................  

  ................................................مالصیغة الكیمیائیة لمركب مكون من أیون الصودیوم وأیون النیتریت؟ ...... -س

  .............................مالصیغة الكیمیائیة لمركب مكون من أیون السیزیوم وأیون النیترید؟ ............................ -س

 ..................................................مالصیغة الكیمیائیة لمركب مكون من أیون الكالسیوم وأیون الكربید؟ ....... -س


