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 الذرة متعادلة كهربائيا

 نــاتُالــســالــبــةُ)ُاإللــكــتــرونــاتُ(ددُالــشحعـ ُ=ُونــاتُ(وجــبةُ)ُالــبــروتعـــددُالـــشــحـنــاتُالــمـألنُ

 تسميت السحابة اإللكترونية بهذا االسم

 بــســبــبُحــركــةُاإللــكــتــرونــاتُالــســريــعــةُحــولُالــنــواة

 
 
  قوى التنافر بين اإللكترونين اللذين يدوران في نفس الفلك ضعيفة جدا

غــزلــيــةُــحركــةُالـمشــؤُمــجــالــيــنُمــغــنــاطــيــســيــــيــنُمــتــعــاكــســيــنُنــاتــجــيــنُعــنُاللــن
 منُقوةُالتنافرُبنيُااللكرتوننيُوُالناجتةُعنُشحنتهماُُُباجتاهنيُمتعاكسنيُوُهذاُيقللُلــكــتــرونــيــنلإل

 الكترون   18ال يزيد عدد االلكترونات في املستوى الرئيس ي الثالث عن 

ُُ  18وُبالتايلُيكونُعددُااللكرتوناتُيساوي22nُُوُباستخدامُالعالقةُالرياضيةُُ = 3ُnألنُقيمةُ

و3dُُوُيتسعُلستُالكرتوناتُُو3Pُُيتسعُإللكرتوننيُو3Sُُنقولُأنُمستوىُالطاقةُالثالثُحيتويُثالثُحتتُمستوياتُأوُ)ُ
   ُ(ُالكرتون18ُيتسعُلعشرُالكرتوناتُوُبالتايلُتكونُسعتهُالقصوىُ

 تتشابه عناصر املجموعة الواحدة في الخواص 

 مــنُاإللــكــتــرونــاتُـنــهــاُعــلــىُنفسُالعددمــســتــوىُالــطــاقــةُاألخــيــرُفــيُكــلُمـُالحتواء 

 ملبدأ أوفباو   53d 14s6 3p 23s 62p 22s 21s  Cr24اختالف الترتيب االلكتروني الفعلي للكروم
 
 , عن الترتيب املتبع وفقا

 يــكــونُمــستــقــرًاُعــنــدمــاُيــكــونُنــصــفُمــمــتــلــئُ.dُألنُتــحــتُالــمــستــوىُُ

 ملبدأ أوفباو   103d 14s6 3p 23s 62p 22s 2Cu 1s29اختالف الترتيب االلكتروني الفعلي للنحاس
 
 عن الترتيب املتبع وفقا

 يــكـــونُمــستــقــرًاُعــنــدماُيــكــونُُمــمــتــلــئُ.dُألنُتــحــتُالــمــســتــوىُ

 ثالثة الكتروناتُيساوي  N7عدد االلكترونات املفردة في ذرة الهيدروجين 

ُهوندُُوحبسبُقاعدةالذيُحيتويُعلىُثالثُافالك32Pُُألنُالرتتيبُااللكرتونيُللنيرتوجنيُينتهيُبتحتُاملستوىُ

راداُُعليهاُتتوزع
 
ُُُااللكرتوناتُالثالثُف
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  ال يمكن قياس نصف قطر الذرة بطريقة مباشرة

  ألنُالــذرةُلــيــسُلــهــاُحــدودُواضــحــةُتــحــددُحــجــمــهــا

 في املجموعة عند االنتقال من أعلى الى أسفل بزيادة العدد الذري   ) الحجم الذري (  يزداد نصف القطر الذري 

 احلجمُالذريُُيادةزُوُبــالــتــالــيُُبزيادةُعددُااللكرتوناتُُلــزيــادةُعــددُمــســتــويــاتُالــطــاقــة
 يقل نصف القطر )الحجم الذري( من اليسار الى اليمين  بزيادة العدد الذري 

ُنصفُالقطرُيقلُُبالتايلُُوُمعُثباتُاحلجبُ)ُعددُمستوياتُالطاقةُ(ُُشحنةُالنواةلزيادةُ

  "  " 

 تزداد طاقة التأين عبر الدورة بزيادة العدد الذري 

 ذبُالــنــواةُلـإللـكـتـرونُمـمـاُيصعبُنزعهلنقصُنـصفُالقطرُالذريُ,ُمعُزيادةُشحنةُالنواةُوُبالتايلُزيادةُقوةُج 

 تقل طاقة التأين في املجموعة بزيادة العدد الذري  

 هــلُنــزعــهُ.مـاُيــسـنــواةُ,ُمـالــقــطرُالــذريُ,ُوُبالــتايلُيــكــونُاإللكتــرونُبــعــيدًاُعــنُاللــزيــادةُنــصــفُ

 ( منخفضة    2A( و القلوية األرضية )  1Aطاقة التأين للعناصر القلوية ) 

  ,ُمــمــاُيــســهــلُعــمــلــيــةُنــزعُاإللــكــتــرونُـســبــبُكــبــرُحــجــمُذراتهابـ

  
 
 طاقة التأين للغاز النبيل كبيرة جدا

 لُ"ُأيُأنُنظامهُاإللكرتونيُمستقرُ"ُوُبالتايلُيصعبُنزعُاإللكرتونُمنُمستوىُالطاقةُاملستقر.ألنُاملستوىُاألخريُمكتم

 يقل امليل اإللكتروني في املجموعة بزيادة العدد الذري  

 .ُلــزيــادةُنــصــفُالــقــطــرُالــذريُ)ُالــحــجــمُالــذريُ(

 يزداد امليل اإللكتروني في الدورة بزيادة العدد الذري  

  رونُالــمــضــافتـالـنـواةُجـذبُاإللـكـلُعــلىُحلجمُالذريُ(ُ,ُمـمـاُيــســهـلــنــقــصُنــصــفُالــقــطرُالــذريُ)ُا

 امليل اإللكتروني لذرة الفلور أقل من امليل اإللكتروني لذرة الكلور بالرغم من صغر نصف قطر ذرة الفلور 

ُالــمــوجــودةبُتــأثــيــرُاإللــكــتــرونُالــمــضــافُبــقــوةُتــنــافــرُمــعُاإللــكــتــرونــاتُالــتــســعــةُبــسب
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 , من حجم الذرة املتعادلة التي تكون منها  
 
 حجم الكاتيون ) األيون املوجب ( أصغر دائما

  رونــاتُاملتبقية(ُوُهذاُيؤديُلزيادةُجذبُالنواةُلإللكتـُيُ)ُمستواهُاألخريألنهُيـفـقدُإلكرتوناتُمنُغالفــهُاخلارج

 , من حجم الذرة املتعادلة التي تكون منها  
 
 حجم األنيون ) االيون السالب ( أكبر دائما

.ُأقــلُبــســــببُزيــادةُعــددُاإللــكــتــرونــاتُ,ُوُبــالــتــالــيُتــصــبــحُقــوةُجــذبُشــحــنــةُالــنــواةُالــفــعــالــةُُ  

 تقل السالبية الكهربائية في املجموعة بزيادة العدد الذري  

.لــزيــادةُنــصــفُالــقــطرُالــذريُ)ُالــحــجــمُالــذريُ(ُُُ  

 تزداد السالبية الكهربائية في الدورة بزيادة العدد الذري  

.ـادةُجــذبُالــنــواةُلــإللــكــتــرونــاتُلــنــقــصُنــصــفُالــقــطرُالــذريُ)ُاحلجمُالذريُ(ُ,ُوُبــالــتــالــيُزيـ  

 عناصر املجموعة الواحدة متشابهة في الخواص الفيزيائية و الكيميائية 

(ُألنُلــهــاُالــعــددُنــفــســهُمــنُإلــكــتــرونــاتُالــتــكــافــؤُ)ُألنهاُمتشابهةُيفُالرتتيبُااللكرتوني  

 تميل ذرات الفلزات لفقد االلكترونات  و  تكوين كاتيونات 

يهاُفقدُهذهُألنُمستوىُالطاقةُاخلارجيُفيهاُحيتويُعلىُالكرتونُأوُالكرتوننيُأوُثالثةُالكرتوناتُوُبالتايلُيكونُمنُالسهلُعل
 االلكرتوناتُللوصولُاىلُالرتتيبُااللكرتونيُألقربُغازُنبيلُ

 تكوين األنيونات اللكترونات و الكتساب ا تميل الالفلزات

ابُُألنُمستوىُالطاقةُاخلارجيُفيهاُحيتويُعلىُمخسةُأوُستةُأوُسبعةُالكرتوناتُُوُبالتايلُيكونُمنُالسهلُعليهاُاكتس
 االلكرتوناتُُللوصولُاىلُالرتتيبُااللكرتونيُألقربُغازُنبيل

 )عن قاعدة الثمانية  Ag46 ) او يشذ كاتيون الفضة ال تستطيع الفضة الوصول الى الترتيب االلكتروني للغاز النبيل

, و  15s  ألنُاأليوناتُالتيُحتملُثالثُوحداتُمنُالشحنةُأوُأكثرُنادرةُالوجودُ,ُلذلكُفإنُذرةُالفضةُتفقدُاإللكرتون
ُُ n = 4مستوىُالطاقةُاخلارجيُ)ُأفالكُصبحُبالتايلُت

ً
ُنسيبًاُللفضة18ُُبـــُُ)ُُة(ُُممتلئ

ٌ
ُمفضل

ٌ
(ُُالكرتونُُوُُهوُترتيب

 ( Ag+)  كاتيونُالفضة حيثُينتج

 املركبات االيونية متعادلة 
 
  كهربائيا

 النُعددُالشحناتُاملوجبةُ)ُيساويُ(ُعددُالشحناتُالسالبة
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 درجات انصهار و غليان املركبات األيونية مرتفعة 

ُأيــونــاتــهــاُُقــويــةُألنُالــرابــطــةُبــيــنُُ

 و ال توصل التيار الكهربائي  في الحالة الصلبة  توصل املركبات األيونية التيار الكهربائي عندما تنصهر أو عندما تكون في املحاليل املائية

  ةُ)ُمقيدةُ(,ُبينماُيفُاحلالةُالصلبةُتكونُغريُحرةُاحلركيفُحالةُاحمللولُاملائيُألنُأيوناتهاُتكونُحرةُاحلركةُ

 املتبلر ) الصلب (  ال يوصل التيار الكهربائي  2MgClالتيار الكهربائي  في حين    2MgClمصهور   وصُل يُ  

 يفُاحلالةُالصلبةُتكونُايوناتهُغريُحرةُاحلركةُُ,ُبينماُيفُاحلالةُاملنصهرةُتكونُاأليوناتُحركةُاحلركة

 جزيئية خاصة بها 
 
 ال تملك املركبات األيونية صيغا

   ألنــهــاُالُتــتــكــونُمــنُجــزيــئــات  

 ُجزئ ثالثي الذرة و فيه رابطتان تساهميتان أحاديتان  O2Hاملاء 

ساهمُبإلكرتونُواحدُمعُذرةُاالكسجنيُ,ُكيُتصلُمجيعهاُاىلُالرتتيبُااللكرتونيُألقربُغازُنبيلُ
 
 ألنُكلُمنُذرتيُاهليدروجنيُت

 و له وميض فض ي , و لكنه سرعان ما ينطفئ عند تعرضه للهواء 
 
 المعا

 
 يكون سطح الصوديوم املقطوع حديثا

 مــكــونــاتُالــهــواءُالــجــويُ.ألنــهُيــتـــفــاعــلُبــســرعــةُمــعُ

 يستخدم الصوديوم في تبريد املفاعالت النووية

ُاحلرارةُبسرعة
 
 الخنفاضُدرجةُانصهارهُوُارتفاعُدرجةُغليانهُوُتوصيلهُاجليدُللحرارةُوُسهولةُضخهُعربُلبُاملفاعلُالنوويُحيثُميتص

 القلويةيجب ارتداء قفازات واقية عند التعامل مع الفلزات 

 ُألنـــهـــاُتـــتـــفـــاعـــلُبـــقـــوةُمــــعُالـــرطـــوبـــةُالـــمــــوجــــودةُفــــيُجـــلـــــدُاإلنسان

 ( بصورة منفردة في الطبيعة  2A(  و القلوية االرضية )  1Aال توجد الفلزات القلوية ) 

  وُفاعليتهاُالكبريةُبــســبــبُنــشــاطــهــا

 تخزين الفلزات القلوية تحت سطح الزيت أو الكيروسينيتم 

                            لـكـيُالُتـتـفـاعـلُمــعُمــكـونـاتُالـهــواءُالـجــوي
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 اسم " األرضيات "  2Aأطلق الكيميائيون على فلزات املجموعة 

 ألنُتـــركـــيـــبـــهـــاُالُيــتــــغــــيـــرُبـــالـــنـــار

 تحت سطح الزيت  2Aال يلزم تخزين فلزات املجموعة 

  1Aألنهاُقليلةُالنشاطُإذاُماُقورنتُبعناصرُاجملموعةُ

 ببريق ملعاني سرعان ما ينطفئ في الهواء 2Aتتميز العالية مجموعة 

 زاتـارجـــيةُلــهــذهُالـفـلـايـــةُالـــطـــبـقــةُالــخـةُأكـســيدُرقـيـقــةُتــعــمــلُعـــلـــىُحــمـقـونُطـبلـتـك

 يقاوم األملنيوم التآكل بقوة

 ألنهُعندماُيتعرضُللهواءُتتكونُطبقةُرقيقةُصلبةُمنُاألكسيدُحتميهُمنُاملزيدُمنُالتآكلُبواسطةُاألكسجنيُوُاملاء

 يوصف األملنيوم بأنه متردد

 الـــقــــواعـــــدألنـــهُيـــتــــفــــاعــــلُمـــعُاالحـــمــــاضُوُ

 
ُ
 تحت سطح املاء  الفوسفور األبيضيحفظ

 جداًُُنشيطُألنهُ

 ُيستخدم الفوسفور األحمر في صناعة أعواد الثقاب

 ألنهُأكثرُثباتًاُمنُالفوسفورُاألبيض

وجد  الهالوجينات في الطبيعة في الحالة الحرة
ُ
 ال ت

 لنشاطهاُاملرتفع

 في علب بالستيكية و ال يحفظ في أواني الزجاج   HFيحفظ الهيدروفلوريك 

   ألنهُيستخدمُيفُاحلفرُعلىُالزجاجُُوُبالتايلُالُُميكنُحفظهُُيفُأوانيُالزجاج

 يضاف اليود مللح الطعام 

 متنعُتضخمُالغدةُالدرقية Iُ- النُأنيوناتُاليوديدُ

 في صناعة أفالم الكاميرات   AgBr بروميد الفضةو   AgClُيستخدم كلوريد الفضة 

جاهُالضوءُُُُِ
 
ُت
ٌ
ُألنهاُحساسة

 
       

 
 جدا

ٌ
نائية الذرةالهالوجينات نشيطة

ُ
 ( Cl 2F ,2   (و توجد على صورة ُجزيئاٍت ث

  لقدرتهاُعلىُاكتسابُالكرتونُواحدُوُالوصولُاىلُالرتتيبُااللكرتونيُألقربُغازُنبيلُ   
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ُ
 
الحظاتم

2HOH→

                   2H           +                         NaOH           →O    2+     H      Na   

→2O

                      O 2K            →                         2O                           +      K     

→2O

                       2O2K              →                         2O                           +      K     

→2,   F   2,   Cl   2,  Br 2I

                  ClK            →                         2Cl                           +      K     

                                                                                           22NaOH  +   H     →O   22Na  +  2H 

                                                                             2(g)+   H  (aq)2KOH          →        (l)O2+   2H   (s)2K 

                                                                                                 ((s O22Na    →            2(g)+   O   (s)4Na 
                                                                                                  (s) 2NaCl           →          2(g)+   Cl   (s)2Na  

                                                                                2(g)+      CO    (S)CaO                          3(s)CaCO  

                    2Ca(OH)     →    O2CaO     +    H    

  
Ca(OH)2   +   CO2    →  CaCO3   +   H2O         ) تفاعل ثاني أكسيد الكربون مع هيدروكسيد الكالسيوم (   

                                                                             2(g)+   H   2(aq)Mg(OH)       →       (l)O2+    2H   (s)Mg 

                                                                    2(g)+   H   2(aq)Ca(OH)       →        (l)O2+    2H   (s)Ca 

                                                 )(s+    3MgO   (s)2B                 (s)+      3Mg      3(s)O2B  
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                                                                                               3(s)O22Al    →    2(g)+   3O    (s)4Al  

                                             )2(g+   3H  3(aq)  2AlCl     →   (aq)+   6HCl    (s)2Al  

                        2(g)+  3H  2(aq)2NaAlO    → (l)  O2+ H (aq)+   2NaOH (s)2Al 

                             3(g)2NH      →      2(g)+   3H 2(g)N 

 3000 C                                                 (g)2NO       2(g)                      +    O     2(g)N  

 O22Na           →         2(g)+    O    (s)4Na (s)                                        من األكسجين قليلةتفاعل الصوديوم مع كمية 

 sO22Na         →         2(g)+    O    (s)2Na) 2(                                       من األكسجين وافرةتفاعل الصوديوم مع كمية 

                            (s)+ 3S   (l)O22H     →2(g)    +    SO (g)S22H   

                                                                                               (g)2SO   →       2(g)+      O     S  

                                           )3(g2SO  →       2(g)+      O    2(g)2SO  

                                                       +    [ O ]    (aq)2HCl            →       (l) O2+       H     2(g)Cl  

                                                                   )2(g+      ½O     (aq)2HBr       →      (l)O2+      H     2(l)Br  
   4SO2H  

                                                                                2SO            →2        S    +      O 

     " "   

                                               3SO         →       2+     O    2 SO   

                                       4SO2H      →O      2+    H  3SO 

32NH          →        2+     3H  2N 

   :     

NO   → 2  +  O2  N 
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 التكافؤاتُالشائعةُلبعضُالعناصر

 

 تكافؤه رمزه اسم العنصر تكافؤه رمزه اسم العنصر

 Zn 2 خارصين H 1 هيدروجين

 Ba 2 باريوم Li 1 ليثيوم

 Al 3 ألومنيوم Na 1 صوديوم

 Si 4 سيليكون  K 1 بوتاسيوم

 Cu 1  ،2 نحاس F 1 فلور 

 Hg 1  ،2 زئبق Cl 1 كلور 

 Au 1  ،3 ذهب Br 1 بروم

 Fe 2  ،3 حديد I 1 يود

 C 2  ،4 كربون  Ag 1 فضة

 Pb 2  ،4 رصاص Ca 2 كالسيوم

 P 3  ،5 فوسفور  Ba 2 باريوم

 S 2 ، 4 ، 6 كبريت O 2 أكسجين

 N 5 , 3 نيتروجين Mg 2 مغنيسيوم

 

ُالتكافؤاتُالشائعةُلبعضُالشقوق
 

 

 

 

 

 

 

 تكافؤه رمزه اسم الشق تكافؤه رمزه اسم الشق

 +
4NH 1 أيون البرمنجنات -

4MnO 1 

 -OH 1    

 -
2NO 1    

 -
3NO 1  -2

4SO 2 

- الكربونات الهيدروجينيأيون 
3HCO 1  -2

3CO 2 

- أيون الكلورات
3ClO 1  -3

4PO 3 
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 عدده الذري  ورمزه الكيميائي  و اسم العنصريجب حفظ 

 

 

 

 

 

 

 

مالهيليو   

2He 

 النيون 

10Ne 

 األرجون 

18Ar 

 الفلور 

9F 

ناألكسجي  

8O 

نالنيتروجي  

7N 
ن الكربو   

6C 

 البورون 

5B 

 الكلور 

17Cl 

 الكبريت

16S 

ر الفوسفو   

15P 

ن السيليكو   

14Si 
ماألملنيو   

13Al 

ومالليثي  

3Li 

 الهيدروجين

H1 

 الصوديوم

11Na 

يومالبيريل  

4Be 

وماملغنيسي  

12Mg 

ومالبوتاسي  

19K 

مالكالسيو   

20Ca 

ومالسكاندي  

21Sc 

 الهيدروجين

1H 
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