
 ١

  
  العناصر تصنيف 

     
  الدوري الجدول في الخواص وتدرج العناصر تصنيف* 

   دراستها لسهولة العناصر تصنيف محاوالت قامت
   فلزات وال فلزات إلي العناصر برزيليوس قسم . برزيليوس محاولة -١
  .الدورية الخاصية اكتشاف.نيوالندز ثمانيات -٢
   الدوري والقانون مندليف جدول -٣

 الخواص وجدان الذرية أوزانها حسب تصاعدياً ترتيبا العناصر مندليف تبر عندما
   دورياً تتكرر والكيميائية الفيزيائية

  )١٩١٣ (موزلي جدول -٤
   الذرية أعدادها حسب تصاعدياً ترتيباً العناصر موزلي رتب )أ
   ليصبح الدوري القانون عدل )ب
 الفيزيائية خواصها فإن الذرية هاأعداد حسب تصاعدياً ترتيباً العناصر رتبت إذا" 

   دورياً تتكرر والكيميائية
  

٥-   
  الفكرة التي بني عليها الجدول الدوري

 البناء مبدأ مع يتفق  بحيثالجدول في  تصاعديا حسب اعدادها الذريهالعناصر ترتيب
  التصاعدي

حقيقية  النن المستويات الفرعية هي المستويات ال )الفرعية الطاقة مستويات ملء أي(
  في الذرة
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 ٢

     
  
  

   الجدول وصف* 
 
   مجموعة راسية١٨و أفقية دورات سبع من الجدول يتكون -١

     A المجموعة عناصر تمثل رأسية مجموعات ٨ توجد
   االنتقالية العناصر تمثل رأسية مجموعات ١٠ توجد
   الجدول أسفل واالكتينيدات الالنثانيدات السلسلتين توجد

  فئات أربع إلي الدوري الجدول عناصر تقسم-٢

  
 
  )S (الفئة عناصر)أ
 s في المستوي الفرعيتحتوي علي العناصرالتي تقع الكتروناتها الخارجية-١

             A, 1A٢ المجموعات وتشمل -٢
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 ٣

   ns2, ns1 األخير الطاقة مستوى في اإللكتروني وتوزيعها

      الجدول يسار وتشغل -٣
     
   )p(الفئة عناصر)ب
 p علي العناصرالتي تقع الكتروناتها الخارجية في المستوي الفرعي تحتوي -١
 الغازات (صفر المجموعة وأيضاً  A٧ حتى  A٣ من المجموعات وتشمل -٢

  np6 حتى  np1 من األخير الطاقة مستوى في اإللكتروني وتوزيعها ) الخاملة
  الجدول يمين تشغل وهي-٣
  )d (الفئة عناصر) ج
   في الجدولتشغل المنظقة الوسطي-١
 dتحتوي علي العناصرالتي تقع الكتروناتها الخارجية في المستوي الفرعي -٢
   االنتقالية العناصر وتشمل -٣

   n-1d10 حتى  n-1d1 األخير اإللكتروني وتوزيعها
   f الفئة عناصر) د
   تقع اسفل الجدول-١
   الكترونا١٤ الذي يتسع ل f ويتتابع فيها امتالء المستوي الفرعي -٢
   وتتكون من سلسلتين افقيتيين-٣

   ٤f14 حتى  ٤f1 األخير وتوزيعها الالنثانيدات
  ٥ f14حتى ٥ f1 وتوزيعها واالكتينيدات
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 ٤

  العناصر أنواع* 
  
  ) الخاملة الغازات (النبيلة العناصر-١

  عدا np6  ns2األخير اإللكتروني وتركيبها- صفر المجموعة عناصر وهي
  s2١ الهيليوم

   مستوي الطاقة االخير مكتملمنها كل في الطاقة مستويات جميع بامتالء زتتمي وهي
  لذلك ال تدخل في تفاعالت كيميائية في الظروف العادية وجزيئاتها عبارة عن ذرات مفرده

 
  المثالية العناصر-٢

 جميع بامتالء وتتميز الخاملة الغازات ماعدا  P والفئة  S الفئة عناصر وهي
   األخير المستوي عدا ام الطاقة مستويات

وتميل الي الوصول الي التركيب القرب غاز خامل أي تدخل في تفاعالت وذلك عن 
  طريق فقد او اكتساب الكترونات او بالمشاركة

   الرئيسية االنتقالية العناصر-٣
     d حيث يتتابع فيها امتالء المستوي الفرعي  d الفئة عناصر وهي

  اآلخرين المستويين عدا ما الطاقة مستويات جميع بامتالء وتتميز 
  إلي تنقسم وهي    
   3d1-10 يتتابع فيها امتالء السلسلة االنتقالية االولي-١
 d1-10 4  السلسلة االنتقالية الثانية  يتتابع فيها امتالء -٢

   5d1-10 يتتابع فيها امتالءالثالثة السلسلة االنتقالية  -٣
  
   الداخلية االنتقالية العناصر-٤
   f حيث يتتابع فيها امتالء المستوي الفرعي f الفئة عناصر يوه
   .األخيرة الثالثة المستويات عدا ما الطاقة مستويات جميع بامتالء وتتميز 
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 ٥

  إلي تنقسم وهي
  الالنثانيدات - ١
   تقع بعد عنصر الالنثانم-
   ٤f الفرعي المستوي امتالء فيها يتتابعهي عناصر و -
   عنصرا ١٤
 لذلك فهي عناصر شديدة التشابه ns2 لجميع هذه العناصر هوؤ االخيرمستوي التكاف-

  بحيث يصعب فصلها لذلك تسمي العناصر االرضية النادرة وهي تسميه خاطئة
   االكتينيدات- ٢

  تقع بعد عنصر االكتينيوم
  f ٥ الفرعي المستوي امتالء فيها ويتتابع

   عنصرا١٤ 
  عناصر مشعة الن انويتها غير مستقرة
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 ٦

  
   الدورى الجدول في الصفة رجتد

  
  هام

  اليمكن قياس نصف قطر الذرة بانه المسافة بين النواة وابعد الكترون
  أي اليمكن قياس نصف قطر الذرة فيزيائيا

  السبب
  الن المظرية الموجية اظهرت انه ال يمكن تحديد موقع االكترون حول النواة بالضبط

ه حول النواه في جميع االتجهات أي ان االلكترون يتحرك في سحابه الكتروني
  واالبعاد

  
  الذرة قطر نصف •

  
   الذرة ثنائي جزىء في متماثلين ذرتين مركزي بين المسافة نصف هو" 

    الرابطة طول
   التساهمية الرابطة في متحدتين ذرتين نواتي بين المسافة هو
 لقطرا نصف ،ويسمي األيونية الرابطة في اإليونين مركزي بين المسافة هو أو

   .األيونى
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 ٧

  
  

   الجدول في القطر نصف صفة تدرج

  
  
   :األفقية الدورات في-١
   ) يميناً اتجهنا كلما (الذري العدد زاد كلما القطر نصف يقل 

   السبب
 يسبب ؛مما التكافؤ إللكترونات النواة جذب قوة زادت الموجبة النواة شحنة زادت كلما
   الذرة قطر نقص

   : رأسيةال المجموعات في -٢
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 ٨

   الذري العدد زاد كلما الذرة قطر نصف يزداد
   السبب

  جديد طاقة مستوي إضافة -١
 فيقل الخارجية اإللكترونات على النواة تأثير حجب على الممتلئة المستويات تعمل -٢

   بينهما التجاذب
   اإللكترونات بين التنافر قوة زيادة-٣

     مالحظات
 القياس ووحدة السينية األشعة أو تروناتاإللك بحيود الرابطة طول تقاس -١

   .إنجستروم
  بالنسبة للفلزات-٢
  )الفلزات في (الذرة قطر نصف من أصغر الموجب األيون قطر نصف 
  

   السبب
   .لإللكترونات النواة جذب زيادة وبالتالي الموجبة الشحنة زيادة

  جبكلما زاد عدد الشحنات الموجبة في االيون يقل نصف قطر االيون المو
  

  نصف قطر ذرة الصوديوم اكبر من نصف قطر ايون الصوديوم
Fe>fe+2>fe+3  
 fe2o3 الرابطة فيل اكبر من طوfeoطول الرابطة في
Cr>ce+2>cr+3  
  cr2o3 الرابطة فيل اكبر من طوcroطول الرابطة في

  بالنسبة لالفلزات-٣
   ) الالفلزات في (الذرة قطر نصف من أكبر السالب األيون قطر نصف
     ببالس
  اإللكترونات عدد بزيادة التنافر قوة زيادة
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 ٩

   cl اكبر من نصف قطر ذرة الكلور-clنصف قطر ايون الكلوريد السالب
 اصغر ذرة الفلور اعلي يمين الجدول واكبر ذرة حجما هي السيزيوم اسفل يسار -٤

  الجدول
  ٢÷طول الرابطة في جزئ العنصر)= التساهمي( نصف قطر الذرة-٥
  

      محلول مثال
 الرابطة وطول إنجستروم ٠,٦ يساوي الهيدروجين جزئ في الرابطة طول كان إذا
   .الكلور ذرة نصف أحسب إنجستروم ١,٢٩ تساوي الهيدروجين كلوريد جزئ في

   الحـل
                                                              ٢÷ الرابطة طول = الهيدروجين ذرة قطر نصف

           إنجستروم ٠,٣ = ٢ ÷  ٠,٦= 
                                                      إنجستروم H- Cl 1.29 =   الرابطة طول
   = الرابطة طول

   الكلور قطر نصف + الهيدروجين قطر نصف  
   إنجستروم ٠,٩٩ = ٠,٣ - ١,٢٩ = الكلور ذرة قطر نصف

  
  هام  

    نق االيون السالب+ جب نق االيون المو= طول الرابطة االيونية 
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 ١٠

  
  
  

  
 بالذرة ارتباطاً اإللكترونات أقل فصل أو إلزالة الالزمة الطاقة مقدار هو -١

   الغازية الحالة في ،وهي المفردة
                   X+ + è >------   طاقة تأینX  +  
 )ذرة                   ( )   أیون موجب)(إلكرتون     (     

 . الطيفية بالقياسات التأين جهد يعين -2  
 الدوري الجدول في الخاصية تدرج
 . الذري العدد بزيادة التأين جهد قيم تزداد : األفقية الدورات في١

  السبب
 فصل ،ويصعب الجذب قوي فتزداد الموجبة الشحنة وزيادة الذرة قطر نقص 

 . اإللكترون
  الذري العدد دةبزيا التأين جهد يقل : الرأسية المجموعات في-٢

  السبب
 . األغلفة عدد لزيادة الذرة قطر نصف زيادة 

 لإللكترونات النواة جذب قوي حجب على تعمل الممتلئة المستويات ·
 .إزالتها فيسهل الخارجية

 . اإللكترونات بين التنافر زيادة ·
  مالحظات 
  .…… وهكذا وثالث ثاني تأين وجهد أول تأين جهد هناك -١
 مستوي من إلكترون إزالة يصعب إذ جداً كبير الخاملة للغازات األول أينالت جهد -٢
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 ١١

   مكتمل طاقة
 أو الموجبة النواة شحنة لزيادة وذلك األول التأين جهد من أعلي الثاني التأين جهد -٣
   .مكتمل طاقة  مستوي كسر في يتسبب قد

 *   
 اإللكتروني الميل تعريف

   إلكتروناً الغازية المفردة الذرة تكتسب عندما المنطلقة الطاقة مقدار هو-١
  <------ X` +   X + è طاقة                  

   تدرج الخواص في الجدول الدوري -٢
 : في الدورات األفقية ) أ(

  يزيد الميل اإللكتروني بزيادة العدد الذري 
ون صغر قطر الذرة وزيادة الشحنة الموجبة مما يزيد من قوة جذب اإللكتر: السبب 

  فتزداد الطاقة المنطلقة 
  شواذ بعض العناصر عن هذه القاعدة 

  .تكون الذرة أكثر استقراراً إذا كان مستوي الطاقة الفرعي ممتلئاً أو نصف ممتلئ 
  لذلك يشذ عن هذه القاعدة كل من العناصر اآلتية 

  المتالء مستوياته الفرعية  )Be4  )1S2,2S2البريليوم 
   نصف ممتلئ  2Pالمستوي الفرعي )  N7 ),P3  1S2,2S2النتروجين 

  جميع المستويات الفرعية ممتلئة) ,N10 )  P6  1S2,2S2النيون 
   
  : في المجموعات الرأسية ) ب(

  :،والسبب ) كلما اتجهنا ألسفل(يقل الميل اإللكتروني بزيادة العدد الذري 
   زيادة مستويات الطاقة وزيادة نصف قطر الذرة -
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 ١٢

  لممتلئة لقوي جذب النواة حجب المستويات ا-
   زيادة قوي التنافر بين اإللكترونات -
  

  شواذ عن هذه القاعدة 
رغم أن الكلور أسفل الفلور إال أن ميله اإللكتروني أكبر والسبب في صغر الميل 

 إلكترونات لذلك ٩اإللكتروني للفلور هو صغر نصف قطر الفلور واحتوائه على 
  . من تنافر كبير ويصعب إضافة اإللكترون للذرة أضافه إلكترون جديد سوف يعاني

     

   
   للذرة التأين وجهد اإللكتروني الميل متوسط وهي-١
   بأنها الكهربية السالبية وتعرف-٢
   " إليها الكيميائية الرابطة إلكترونات جذب على الذرة قدرة" 
  في دوراً الكهربية السالبية تلعب-٣
   ذرتين بين الرابطة نوع تحديد -١
   تحدد  عدد التاكسد -٢
  
   الدوري الجدول في الخاصية تدرج -٤
   : األفقية الدورات في) أ

 شحنة وزيادة الذرة نصف نقص والسبب الذري العدد بزيادة الكهربية السالبية تزداد
   الجذب قوي وزيادة النواة
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 ١٣

   : الرأسية المجموعات في) ب
   )ألسفل اتجهنا كلما أي (الذري العدد بزيادة الكهربية السالبية تقل

   الذرة قطر نصف زيادة - : بسبب
   النواة جذب لقوي الممتلئة المستويات حجب تأثير -
   اإللكترونات بين التنافر زيادة -

  الميل االلكتروني  السالبية الكهربية
    
    
    
  

     

  
    :  الفلزات* 
 سعته صفن من بأقل )األخير الغالف(تكافؤها غالف يمتلئ عناصر هي -١

  )إلكترونات ٤ من أقل(باإللكترونات
  ) ٣-٨-٢(واأللومنيوم)٢-٨-٢(والماغنسيوم)١-٨-٢(الصوديوم مثل
  كهروموجبة عناصر وهي -٢•

  موجبة أيونات وتكون التكافؤ إلكترونات فقد إلي تميل  
  لذلك هي عناصر كهروموجبة•
 هدوج اإللكتروني ميلها وصغر الذرة قطر نصف بكبر تتميز وهي -٣ -•

  تأينها
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 ١٤

ال االلكترونات بين الذرات موصالت جيدة للكهرباء لسهولة حركة وانتق--٤•
  من مكان الخر داخل الفلز

  
   :  الالفلزات* 
 مثل باإللكترونات سعته نصف من بأكثر تكافؤها غالف يمتلئ عناصر هي --١

  ) ٧-٨-٢ (الكلور -) ٦-٢ (األكسجين -) ٥-٨-٢ (الفوسفور
 الكهربية والسالبية التأين جهد وكبر الذرة قطر نصف بصغر تتميز عناصر هي- -٢

  اإللكتروني والميل
   سالبة أيونات وتكون إلكترونات اكتساب إلي تميل كهروسالبة عناصر فهي ولذلك--٣
 توصل ال فهي التكافؤ إلكترونات فصل صعوبةصغر الحجم الذري و ل نظراً- -٤

   الكهربي التيار
  

   : الفلزات أشباه* 
   سعته نصف بحوالي ممتلئ تكافؤها غالف عناصر هي•
 بين وسط وخواصها الالفلزات خواص ومعظم الفلزات مظهر له عناصر هي•

  والالفلزات الفلزات
الن توصيلها  الكهربائية واألجهزة الترانزستور موصالت في وتستخدم•

  الكهربي اعلي من الالفلزات واقل من الفلزات
    :الخواص تدرج* 
   الالفلزية الصفة وتزداد الفلزية الصفة تقل الذري العدد بزيادة األفقية اتالدور في) أ
 هبطنا كلما الالفلزية الصفة ،وتقل الفلزية الصفة تزداد الرأسية المجموعة في) ب

   ألسفل
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 ١٥

  
  
  
  

 
  :األكاسيد الحامضية ) أ

  تذوب أكاسيد الالفلزات في الماء وتكون أحماضاً     
                  SO2 + H2O ---> H2SO3       حمض كبريتوز         

                CO2 + H2O ------> H2CO3حمض كربونيك    

      P2O5 + 3H2O-----> 2H3PO4حمض إرثوفوسفوريك     

  لذلك تسمي األكاسيد الالفلزية أكاسيد حامضية •
  تتفاعل األكاسيد الحامضية مع القلويات ،وتكون ملحاً وماء •

   CO2 + 2NaOH ------> Na2CO3 + H2O  
  :األكاسيد القاعدية ) ب

 هي أكاسيد فلزات وهي تذوب في الماء وتكون القلويات 
   Na2O + H2O -----> 2NaOH  

MgO + H2O ----> Mg(OH)2  
  تتفاعل األكاسيد القاعدية مع األحماض وتكون ملح وماء 

MgO + H2 SO4 ----> MgSO4+ H2O  
Na2O + 2HCl ---> 2NaCl + H2O  

  
  :األكاسيد المترددة ) ج

 هي أكاسيد تتفاعل مع األحماض أو القلويات لتعطي ملحاً وماء مثل أكسيد األلومنيوم 
                            Sb2O3- ZnO - Al2O3 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٦

  : مثال 
    Al2O3 + 6HCl ----> 2AlCl3 + 3H2O  

  ملح كلوريد األلومنيوم             
    Al2O3 + 2NaOH ----> 2NaAlO2 + H2O  

  ملح ميتاألومنيات الصوديوم        
  

  تدرج الصفة في الجدول الدوري * 
 : في الدورات األفقية ) أ

بزيادة العدد الذري تقل الصفة القاعدية وتزداد الصفة الحامضية ،وتقع األكاسيد 
  المترددة في

  .     وسط الدورات

    
 
 :  في المجموعات الرأسية -٢

أي كلما هبطنا ( الصفة الحامضية والصفة القاعدية بزيادة العدد الذري تزداد كل من
  )السفل

زيادة نصف قطر الذرة مع ثبات الشحنة يزيد من الخاصية القاعدية بينما تقل : السبب 
  .قوي جذب النواة ،فيسهل ترك الهيدروجين ،فتزيد الخاصية الحامضية
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 ١٧

     
  

  
) M( حی ث  (MOH) یمك ن تمثیلھ ا بال صیغة العام ة     ك سیلیة مركب ات ھیدرو األحماض والقواع د ھ ى     

  :ھى ذره العنصر فیكون تأنیھا بإحدى طریقتین

  .قاعدة وتعتبر ھیدروكسید  إما أن تعطى أیونات -١

MOH           =             M+  +  OH  
  حمضًا وتعتبر ھیدروجین  إما أن تعطى أیونات -٢

MOH            =            MO- +   H+  
  :بافتراض أن الذرات الثالث مرتبة فى مثلث كما یلى

  

  

  

تت  أین الم  ادة ) +H(و ) -O(أكب  ر م  ن ق  وة التج  اذب ب  ین  ) +M(و) -O(إذا كان  ت ق  وة التج  اذب ب  ین )  أ

  . كحمض

تت  أین الم  ادة ) +M(و ) -O(أكب  ر م  ن ق  وة التج  اذب ب  ین ) +H(و) -O(إذا كان  ت ق  وة التج  اذب ب  ین ) ب

 .كقاعدة

. ویتوق ف ذل ك عل ى وس ط التفاع ل      كقاع دة  أو كحم ض تساوى قوتا الجذب فان المادة تتأین      أما إذا   ) ج

   كحمض  وفى الوسط القلوىكقاعدةفالمادة تتفاعل فى الوسط الحمضى 

  :وتعتمد قوى الجذب على ذرة العنصر من حیث--

I-الحجم .    II-مقدار الشحنة الكھربیة .  

 نجد أن حجم الذرة كبیر وتحمل شحنة كھربیة موجبة  مثل الصودیومالفلزات القلویة فى حالة ?

 لذا تنفصل على ھیئة  +H أكثر نحو -Oفتنجذب ) +O- ( ،)M(فتضعف الرابطة بین (+) واحده 

(OH) كقاعدة  أى تتأین .  

 +Hأكث ر مم ا ی سھل م ن انف صال       -O مثل الكلور فلصغر حجمھ ا تنج ذب نح و        الالفلز حالة ذرات    ?
  .كحمضفتتأین 

  

M+ 

  

O-   

H+ 
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 ١٨

  

  

  

  األحماض األكسجینیةقوة 
 ب ذرات الھی دروجین   غی ر المرتبط ة   األك سجین  عل ى ع دد ذرات   األحماض األك سجینیة   تعتمد قوة    ?

  فلو افتراضنا أن الصیغة الكیمائیة للحمض یمكن كتابتھا على النحو التالى. فى جزئ الحمض

 [MOn (OH)m] حیث )M ( عدد أكبر  ھو المحتوى على الحمض األقوىھى ذرة العنصر فنجد أن

  .  بالھیدروجینغیر المرتبطة) On (األكسجینمن ذرات 
  

 MOn(OH)mى الحمض األكسجین
  

 H غیر المرتبطة بـ Oعدد ذرات 
  

  نوع الحمض
   

   السلیكونیك أو حمض األرثوسلیكونیك-١

Si(OH)4  

  

  ال یـوجـد

  

  

  

  حمض ضعیف

   
   الفوسفوریك أو األرثوفوسفوریك-٢

PO(OH)3 

  

  ةذرة أكسجین واحد

  

  

  

  حمض متوسط

   
  SO2(OH)2 حمض الكبریتیك -٣

  

  ذرتان أكسجین

  

  

  

  حمض قوى

   
 ClO3(OH) حمض البیروكلوریك -٤

  

  ثالث ذرات أكسجین

  

  

  

  حمض قوى جدًا

  
  
  
  

HO           OH 
Si 

HO           OH 

HO           OH 
P 

 O             OH 

 O           OH 
S  

HO           O  

 O           OH 
Cl  

 O            O  
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 ١٩

  
  
  

 
 :  التكافؤ -١

أو . هو عدد ذرات الهيدروجين التي تتحد مع أو تحل محل ذرة واحدة من العنصر
  .دة الموجودة في غالف التكافؤ هو عدد اإللكترونات المفر

  الحظ أن اإللكترونات المفردة هي وحدها التي تدخل في تكوين الرابطة التساهميه 
  
  
  
    : عدد التأكسد -٢

التي تبدو على األيون أو الذرة في ) موجبة أو سالبة (هو عدد يمثل الشحنة الكهربية 
  .المركب ،سواء كان مركباً إيونياً أو تساهمياً 

  
  : ند حساب عدد التأكسد  ع-٣
  عدد تأكسد العنصر يساوي صفر ) أ
  عدد تأكسد المجموعة الذرية يساوي الشحنة التي تحملها المجموعة ) ب
  مجموع أعداد التأكسد لعناصر المركب المتعادل تساوي صفراً) جـ

  
  :في المركبات األيونية.١
   يكون عدد  التأكسد مساوياً تكافؤ األيون -
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 ٢٠

  ته موجبة لأليون الموجب  وتكون إشار-
   وتكون إشارته سالبة لأليون السالب -
  
  
  : في المركبات التساهمية .٢

  صفر = في الجزئ المكون من ذرتين متشابهتين عدد التأكسد لكل منهما 
في الجزئ المكون من ذرتين مختلفتين يكون عدد التأكسد سالب للعنصر األكثر 

  سالبية كهربية واآلخر موجب 
  
  زيادة الشحنة الموجبة؛أي زيادة عدد التأكسد هو عملية فقد الكترونات و  تأكسدلا) د
 نقص الشحنة الموجبة أي نقص عدد هو عملية اكتساب الكترونات و  االختزال 

  التأكسد 
  :أمثلة 

  : الهيدروجين 
   ما عدا هيدريدات الفلزات ١عدد التأكسد دائماً موجب 

  (CaH2 - NaH) ١النشطة يكون سالب 
  )الهيدريدات هي مركبات الهيدروجين مع عناصر المجموعة األولي أو الثانية(

  ١ = + HClعدد تأكسد الهيدروجين في : مثال 
  ١-=  NaHعدد تأكسد الهيدروجين في 

  ألن سالبية الهيدروجين أعلي من سالبيه الصوديوم 
  

  : األكسجين 
  ٢عدد التأكسد لألكسجين دائماً تساوي سالب 

  : االت اآلتية ما عدا الح
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 ٢١

  ٢ = + Of2 مع الفلور -١
  ألن سالبية الفلور أكبر من سالبية األكسجين

  ١ -مع البيروكسيدات تكون -٢
                 Na2O2 -H2O2     

  KO2 مثل ١/٢-مع السوبرأكسيد تكون -٣
 
   

  تدرج إعداد التأكسد في الجدول الدوري * 
  3A حتى A١ناصر من المجموعة  عدد التأكسد يساوي رقم المجموعة في الع-١

  7A حتى 4A في المجموعات ٨-،ويساوي رقم المجموعة 
  

  :مثال 
  اعداد تأكسد عناصر الدورة الثانية 

  
  

  نالحظ أن أعلي عدد تأكسد لعنصر يساوي رقم مجموعته 
  يساوي صفر ) الغازات الخاملة (ر فعدد تأكسد عناصر المجموعة ص

  : للعناصر التي تحتها خط في المركبات اآلتية  أوجد أعداد التأكسد : مثال 
                    H K- 4OClH-  2O2 Na- S2H   

  :اإلجابة
2-=  H2S         الكبريت   
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 ٢٢

-1=Na2O2    االكسجين   
7 = +HClO4      الكلور  
1- = KH        الهيدروجين  
  

  )اكسدة أم اختزال (اذكر نوع التفاعل اآلتي 
1)FeCl2 ----> FeCl3    

    Fe = +2 ---> Fe = +3التفاعل أكسدة     
2) Cr2O72- ----> Cr2O3     

  Cr = +6 ---> Cr = +3التفاعل اختزال      
  ما يجب مراعاته عند حساب عدد التاكسد 

  صفر = الشحنة الكلية للمركب -١
 ١= +في مركباتها  ) Na-K-Li( االقالء تأكسد أعداد -٢

  ٢=  +في مركباتها   ) ) Ca-Mg(أعداد تأكسد 
  ٣= +في مركباتها   )   Alأعداد تأكسد

  في  الحالة العنصرية -٣
  صفر= عدد تاكسد أي ذرة 

O2 صفر=  عدد تاكسد االكسيجين  
P4 صفر=  عدد تاكسد الفوسفور  
   تكافؤ األيون=عدد  التأكسد   في المركبات االيونية -٤

   : في المركبات التساهمية - 
  صفر = ذرتين متشابهتين عدد التأكسد لكل منهما في الجزئ المكون من 

في الجزئ المكون من ذرتين مختلفتين يكون عدد التأكسد سالب للعنصر األكثر 
  سالبية كهربية واآلخر موجب 

 ٧= +اعلي حالة تاكسد في الجدول  -٥
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 ٢٣

عدد تاكسدها في مركباتها ) الرابعة الي السابعة(عات من عناصر المجمو -٦
 محصور بين قيمتين

 رقم المجموعة= + دد التاكسد ع  - أ
  رقم المجموعة + ٨-= و عدد التاكسد   - ب

   النيتروجين في المجموعة الخامسة اعداد تاكسدهمثال 
  ٣- و ٢- و ١- و صفر و ١+ و ٢+ و ٣+ و ٤+ و٥+

  في المجموعة السابعةمثال الكلور 
  ١- وصفرو ١+ و٢+ و٣+ و٤+و٥+و٦+ و٧+
  الهيدروجين في مركباته حالتان -٧
  ١= +غالبية مركباته عدد التاكسد ات العادية المركب  - أ
 الن الهيدرروجين اعلي ١- = هيدريدات الفلزات عدد التاكسد   - ب

      KH   NaH        LiH  سالبية كهربية من الفلزات
CaH2 

  
  ثالث حاالت االكسيجين -٨
  
  ٢-= في غالبية مركباته العادية   - أ
 ١- = وجين ات االقالء  وفوق اكسيد الهيدرفي فوق اكسيد فلز  - ب

  H2O2       و           -----         Na2O2                مثل 
  KO2 مثل ١/٢- تكون  فلز االقالء مع السوبرأكسيد  -ج

  
   ١-=  عدد تاكسد الفلور في مركباته دائما -٩

  الن الفلور اعلي العناصر سالبية كهربية
  الشحنة التي تحملها=  عدد تاكسد المجموعات الذرية - ١٠
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 ٢٤

  ٢-=كربونات
  ٢- = كبريتات
  ١- =بيكربونات
  ١-= نترات

  ٣-= فوسفات 
  ١= +امونيوم 
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 ٢٥

  
  
  
  
   الثاني الباب ملخــص

  
   دراستها لسهولة العناصر تصنف -١
                 التصنيف طرق من -٢
  الذرية األوزان تدريج على وبني ليف مند جدول) أ
   الذرية عداداأل تدريج على وبني موزلي جدول) ب
  
  ) :موزلي (الدوري القانون-٣
 الفيزيائية خواصها فإن الذرية إعدادها حسب تصاعدياً ترتيباً العناصر رتبت إذا" 

   "دورياً تتكرر والكيميائية
  
   : الطويل الدوري الجدول وصف -٤
    التدريجي البناء قاعدة على الجدول بني) أ
   رأسية مجموعة ١٨و أفقية دورات سبع من الجدول يتكون) ب
   f - d - p - s فئات أربع من الجدول يتكون) جـ
  تقسم العناصر إلي أربعة أنواع ) د

 العناصر االنتقالية الرئيسية والعناصر االنتقالية - العناصر المثالية -العناصر النبيلة 
  الداخلية

   
   تدرج خواص العناصر في الجدول -٥
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 ٢٦

  : نصف قطر الذرة ) ١(
  " افة بين مركزي ذرتين متماثلتين في جزئ ثنائي الذرة هو نصف المس" 
  هو المسافة بين نواتي ذرتين متحدتين : طول الرابطة -
  : تدرج الصفة -
يقل نصف القطر بزيادة العدد الذري والسبب زيادة قوي :  في الدورات األفقية -أ

  . الجذب بسبب زيادة الشحنة الموجبة
 نصف القطر الذري بزيادة العدد الذري والسبب يزيد:  في المجموعات الرأسية -ب

 وتأثير األغلفة المكتملة التي تقلل قوي الجذب لإللكترونات -زيادة مستويات الطاقة 
  .فيزيد التنافر 

  :نالحظ أن 
 نصف قطر األيون الموجب أصغر من نصف قطر الذرة بسبب زيادة الشحنة -أ

  .الموجبة وزيادة التجاذب 
 السالب أكبر من نصف قطر الذرة بسبب زيادة قوة التنافر  نصف قطر األيون-ب

  .بزيادة الشحنة السالبة
  
  :  جهد التأين ) ٢(
هو مقدار الطاقة الالزمة لفصل أقل اإللكترونات ارتباطاً بالذرة المفردة في الحالة " 

  "الغازية 
  :نالحظ أن

  .جهد التأين الثاني أكبر من جهد التأين األول ) أ
  . الغازات الخاملة كبير جداً ألنه يحتاج لكسر مستوي طاقة مكتمل جهد تأين) ب

  :تدرج الصفة 
  .يزداد جهد التأين بزيادةالعدد الذري : في الدورات األفقية 

  .يقل جهد التأين بزيادة العدد الذري : في المجموعات الرأسية 
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 ٢٧

  
   : الميل اإللكتروني )٣(
  "الذرة المفردة الغازية إلكترونهو مقدار الطاقة المنطلقة عندما تكتسب " 

  :  تدرج الصفة
  :   في الدورات األفقية ) أ

 البريليوم -يزيد الميل اإللكتروني بزيادة العدد الذري لزيادة البرتونات ويشذ عن ذلك 
ألن مستوياته الفرعية ممتلئة فهو مستقر والنيتروجين ألن مستوياته الفرعية نصف 

  .ممتلئة فهو مستقر 
  . الخاملة لها ميل إلكتروني منخفض بسبب ملء مستويات الطاقة الغازات-
  :في المجموعات الرأسية ) ب

 فالفلور له - يقل الميل اإللكتروني بزيادة العدد الذري ،ويشذ عن ذلك الفلوروالكلور 
ميل إلكتروني اقل من الكلور بسبب صغر نصف قطره لذلك فإن اضافة إلكترون 

  . ر جديد يعاني من تنافر كبي
  
  :  السالبية الكهربية )٤(
  "هي قدرة الذرة على جذب إلكترونات الرابطة الكيميائية نحوها" 

  :تدرج الصفة 
  :  في الدورات األفقية )أ

  تزداد السالبية الكهربية بزيادة العدد الذري بسبب زيادة البرتونات وزيادة قوي الجذب 
  : في المجموعات الرأسية ) ب

لعدد الذري بسبب زيادة نصف القطر وتأثير المستويات الممتلئة تقل الصفة بزيادة ا
  مما يقلل الجذب ويزيد التنافر 

  
  : الصفة الفلزية والالفلزية )٥(
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 ٢٨

  : الفلزات 
   تفقد إلكترونات وتكون أيونات موجبة - وهي عناصر كهروموجبة -
  . جيده التوصيل للكهرباء والحرارة ولها درجات انصهار وغليان مرتفعة -

  : الالفلزات 
 إلكترونات في مستويات التكافؤ وهي عناصر ٤وهي عناصر تحتوي على أكثر من 

كهروسالبة ،تكتسب إلكترونات وتكون أيونات سالبة رديئة التوصيل للكهرباء 
  والحرارة لها درجات انصهار وغليان منخفضة 

  : أشباه الفلزات 
 وخواصها وسط بين الفلزات وهي عناصر يمتلئ مستوي التكافؤ بنصف سعته تقريباً

  والالفلزات 
  ………وتستخدم في عمل أشباه الموصالت كما في الراديو والترانزستور 

  : تدرج الصفة في الدورات
  األفقية  )أ(

  تزداد الصفة الالفلزية وتقل الصفة الفلزية 
  تقل الصفة الالفلزية وتزداد الصفة الفلزية : الرأسية )ب(

   الدورات تقريباً أشباه الفلزات في منتصف
  
  : الخواص الحامضية والقاعدية )٦(

   تذوب في الماء وتكون أحماض -هي أكاسيد الفلزية : األكاسيد الحامضية 
> H2CO3 ---  CO2 + H2O                                     

                          
SO3 + H2O ----> H2SO4 

   تذوب في الماء وتكون قلويات - فلزية هي أكاسيد: األكاسيد القاعدية 
Na2O + H2O ----> 2 NaOH     
MgO  + H2O ----> Mg(OH)2  
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 ٢٩

هي أكاسيد تتفاعل مع األحماض أو مع القلويات ،وتعطي ملحاً : األكاسيد المترددة 
   مثل -وماء في كل حالة 

SnO - Sb2O3 - Al2O3  
Al2O3 + 6 HCl ----> 2AlCl3 + 3 H2O  
Al2O3 + 2NaOH ----> 2NaAlO2 + H2O   

  : تدرج الصفة 
  : في الدورات األفقية ) أ(

  بزيادة العدد الذري تقل القاعدية وتزيد الصفة الحامضة 
  :في المجموعات الرأسية) ب(

بزيادة العدد (تزداد كل من الصفة القاعدية والصفة الحامضية كلما هبطنا ألسفل 
  ).الذري 

  
 :  أعداد التأكسد )٧(

هو عدد يمثل الشحنة الكهربية،التي تبدو على األيون أو الذرة في " سد عدد التأك
  " المركب 

  3Aتدرج اعداد التأكسد عدد التأكسد يساوي رقم المجموعة حتى عناصر المجموعة
    7Aحتى  4A في المجموعات من ٨-ويساوي رقم المجموعة أو رقم المجموعة 

  .عدد التأكسد للعنصر يساوي صفراً •
  . داد التأكسد للمركب المتعادل يساوي صفراً عأمجموع •
  عدد التأكسد لأليون يساوي عدد شحناته •

  ) عدد التأكسد (التأكسد هي عملية فقد إلكترونات ينتج عنها زيادة الشحنة الموجبة 
  االختزال هي عملية اكتساب إلكترونات ينتج عنها نقص عدد التأكسد 
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   الكتاب المدرسياسئلةاجابة 
  

  اجابة السؤال االول
  ج -١
 ا -٢
 ج -٣
 ب -٤
 ا -٥
 د -٦
 ج -٧

  
  اجابة السؤال الثاني

  
  نبیل--  6s2 6p6-الرادون  -١
  s ممثل من الفئة– 6s1-السیزیوم  -٢
  p ممثل من الفئة – 4s24p5 –البروم  -٣
  انتقالي رئیسي من السلسلة االولي-  4s2 3d3 –الفانادسوم  -٤
 نیة انتقالي رئیسي من السلسلة الثا-  5s14d5 –مولیبیدنیوم  -٥
  انتقالي رئیسي من السلسلة الثالثة-   6s2 5d6-االوزمیوم  -٦
   انتقالي داخلي النثنیدات-   6s2 5d1  4f7 –الجادولینیوم  -٧

  اجابة السؤال الثالث
  العدد الذري 

  عدد البروتونات الموجبة في نواة الذرة او االلكترونات السالبة
 مثلةالم العناصر-٢

 الطاقة مستويات جميع بامتالء وتتميز الخاملة الغازات عداما  P والفئة  S الفئة عناصر وهي
   األخير المستوي عدا ما
   العناصر االنتقالية-٣
   الرئيسية االنتقالية العناصر-١
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 ٣١

      اآلخرين المستويين عدا ما الطاقة مستويات جميع بامتالء وتتميز  d الفئة عناصر وهي
   الداخلية االنتقالية العناصر-٢

   .األخيرة الثالثة المستويات عدا ما الطاقة مستويات جميع بامتالء وتتميز f لفئةا عناصر وهي
   ٤f الفرعي المستوي امتالء فيها ويتتابع الالنثانيدات إلي تنقسم وهي

   ٥f الفرعي المستوي امتالء فيها ويتتابع واالكتينيدات

  الذرة قطر نصف* -٣
   الذرة ثنائي جزىء يف متماثلين ذرتين مركزي بين المسافة نصف هو" 

  
  
(  
 
 اإللكتروني الميل تعريف * 
   إلكتروناً الغازية المفردة الذرة تكتسب عندما المنطلقة الطاقة مقدار هو-١

  <------ X` +   X + è طاقة                  
    :  الفلزات* 
 ٤ من قلأ(باإللكترونات سعته نصف من بأقل )األخير الغالف(تكافؤها غالف يمتلئ عناصر هي

  )إلكترونات
  ) ٣-٨- ٢(واأللومنيوم)٢-٨-٢(والماغنسيوم)١-٨-٢(الصوديوم مثل
   موجبة أيونات وتكون التكافؤ إلكترونات فقد إلي تميل عناصر وهي•
   تأينها وجهد اإللكتروني ميلها وصغر الذرة قطر نصف بكبر تتميز وهي•

  وهي موصالت جيدة للكهرباء
   : الفلزات أشباه* 

   سعته نصف بحوالي ممتلئ تكافؤها فغال عناصر هي•
 والالفلزات الفلزات بين وسط وخواصها الالفلزات خواص ومعظم الفلزات مظهر له عناصر هي

  الكهربائية واألجهزة الترانزستور موصالت في ،وتستخدم
   :األكاسيد القاعدية

 هي أكاسيد فلزات وهي تذوب في الماء وتكون القلويات 
   Na2O + H2O -----> 2NaOH  
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 ٣٢

MgO + H2O ----> Mg(OH)2  
  تتفاعل األكاسيد القاعدية مع األحماض وتكون ملح وماء 
MgO + H2 SO4 ----> MgSO4+ H2O  
Na2O + 2HCl ---> 2NaCl + H2O  

  
    : عدد التأكسد 

التي تبدو على األيون أو الذرة في المركب ) موجبة أو سالبة (هو عدد يمثل الشحنة الكهربية 
  ركباً إيونياً أو تساهمياً،سواء كان م

   هي عملية اكتساب إلكترونات ينتج عنها نقص عدد التأكسد االختزال
  

عدا الھلیوم (np6) ھي عناصر المجموعة الصفریة وتركیبھا االلكتروني -:العناصر النبیلة
(1S2) وتمتاز بامتالء جمیع  مستویات الطاقة بااللكترونات لذلك فھي عناصر مستقرة تماما وكل

  عنصر یعتبر نھایة دورة بالجدول الدوري
وتتمیز بامتالء جمیع مستویات طاقتھا (f) ھي عناصر الفئة-:العناصر االنتقالیة الداخلیة

  بالكترونات ماعدا ثالث مستویات االخیرة
  ھو كمیة الطاقة الالزمة لتحرر اضعف االلكترونات ارتباطا بالذرة المفردة وھي في الحالة الغازیة

  ھي قدرة الذرة علي جذب الكترونات الرابطة الكیمیائیة  الكھربیةالسالبیة
  

عناصر )   الكترون٧او٦او٥(غالف التكافؤ تحتوي علي اكثر من نصف سعتھ الكترونات  الالفلزات
  كھروسالبة تتمیز بصغر انصاف اقطار ذراتھا وكبر جھد تاینھا و كذلك میلھا االلكتروني

   تذوب في الماء وتكون أحماض - الفلزية هي أكاسيد : األكاسيد الحامضية
> H2CO3  ---  CO2 + H2O           

SO3 + H2O ----> H2SO4 
  

هي أكاسيد تتفاعل مع األحماض أو مع القلويات ،وتعطي ملحاً وماء في كل  : األكاسيد المترددة
   مثل - حالة 

SnO - Sb2O3 - Al2O3  
  ) عدد التأكسد (زيادة الشحنة الموجبة  هي عملية فقد إلكترونات ينتج عنها التأكسد

  اجابة السؤال الرابع
  تدرج الخواص في الجدول

  نصف قطر الذرة -١
 یقل نصف قطر الذرة تدریجیا بزیادة عدد الشحنات الموجبة داخل نواة الذرة - :في الدورات االفقیة

معني انھ في مما یؤدي الي زیادة قوة جذب النواة اللكترونات التكافؤ فیقل نصف قطر الذرة ب
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 ٣٣

ثم یقل حجم الذرة ) بدایة الدورة (الدورة االفقیة تقع اكبر الذرات حجما في المجموعة االولي 
  )نھایة الدورة(تدریجیا الي ان تصل الي اصغر حجم لھا في المجموعة السابعة 

   یزداد نصف قطر الذرة بزیادة العدد الذري وذلك لالسباب التالیة- :في المجموعات الراسیة
  ادة عدد مستویات الطاقة بزیادة الدورات زی -١
 زیادة قوي التنافر بین االلكترونات وبعضھا مما یؤدي الي تباعد االغلفة  -٢

  مستویات الطاقة المكتملة تحجب قوة جذب النواة لاللكترونات
  جھد التاین

      تزداد قیم جھود التاین بزیادة العدد الذري - :في الدورات االفقیة
الكترونات الغالف الخارجي (لذرة ولزیادة قوة جذب النواة اللكترونات التكافؤ  لنقص نصف قطر ا

  أي ان جھد التاین یتناسب عكسیا مع نصف قطر الذرة) للذرة
 تقل قیمة جھد التاین بزیادة العدد الذري لكبر نصف قطر الذرة ولزیادة - :في المجموعات الراسیة

لنواة عن الكترونات التكافؤ فیصبح ارتباط االلكترون عدد االغلفة المحیطة بالنواة فتحجب شحنة ا
  بالذرة ضعیف جدا فیسھل فصلھ باقل كمیة من الطاقة 

وباقي عناصر (Mg)والماغنسیومBe)( البریلیومیزداد جھد التاین في حالة كل من عنصري*
نین مما یكون مكتمل بالكترو(ns)زیادة كبیرة الن المستوي الفرعي االخیر )ا(المجموعة الثانیة 

یزداد *   یجعل الذرة في حالة مستقرة                                                                            
 المجموعة الخامسة الن جھد التاین في كل من عنصرالنیتروجین والفوسفور وباقي عناصر

الكترون مما یكسب ) ٣(ي یكون نصف مكتمل بالكترونات أي انھ یحتوي عل(P)المستوي الفرعي 
  الذرة استقرار نسبي 

الذرة التي بمستواھا االخیر الكترون واحد یكون لھا جھد تاین اول عندما تفقد الكترون مفرد *
وجھد تاین ثاني عند كسر مستوي الطاقة قبل االخیر المكتمل بالكترونات كما في حالة 

 (11Na)الصودیوم
ونان یكون لھا جھد تاین اول عندما تفقد االلكترون وجھد تاین الذرة التي بمستواھا االخیر الكتر*

ثاني عندما تفقد االلكترون الثاني وجھد تاین ثالث عند كسر مستوي الطاقة قبل االخیر المكتمل 
  بااللكترونات كما في حالة الماغنسیوم

(12Mg)  
ك فجھد التاین جھد التاین یكون كبیر جدا عند كسر مستوي طاقة مكتمل بااللكترونات لذل*

االول للغازات النبیلة عالي جدا وكذلك جھد التاین الثاني لكل من الصودیوم والبوتاسیوم ایضا 
  النھ یتطلب كسر مستوي طاقة مكتمل بااللكترونات او كسر نظام الكتروني مستقر

  المیل االلكتروني
صغر حجم الذرة فتزداد قدرة  یزداد المیل االلكتروني بزیادة العدد الذري ل- :في الدورات االفقیة

  الذرة علي جذب الكترون جدید من الخارج
 یقل المیل االلكتروني بزیادة العدد الذري لزیادة حجم الذرة ولزیادة عدد -:في المجموعة الراسیة

  مستویات الطاقة ولبعد الكترونات التكافؤ عن النواة مما یقلل قوة جذب النواة لھا
لكتروني للذرة اذا كان االلكترون المكتسب یعمل علي استقرار الذرة یزداد المیل اال*ــ:ملحوظة

  ویحدث ذلك عندما یمال االلكترون المكتسب تحت مستوي طاقة او یجعلھ نصف مكتمل 
 رغم ان حجم ذرة الفلور اقل من حجم المیل االلكتروني للفلور اقل من المیل االلكتروني للكلور*

المكتسب یتاثر بقوة تنافر كبیرة مع االلكترونات التسعة الموجودة ذرة الكلور وذلك الن االلكترون 
  اصال بالذرة حول النواة 
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مكتمل ) غالف التكافؤ( وذلك الن مستواھا االخیر في العناصر النبیلة المیل االلكتروني ینعدم*
  بالكترونات مما یجعل الذرة في یجعل الذرة في حالة ثبات واستقرار

   : السالبية الكهربية 
  :تدرج الصفة 

  :  في الدورات األفقية )أ
  تزداد السالبية الكهربية بزيادة العدد الذري بسبب زيادة البرتونات وزيادة قوي الجذب 

  : في المجموعات الرأسية ) ب
تقل الصفة بزيادة العدد الذري بسبب زيادة نصف القطر وتأثير المستويات الممتلئة مما يقلل 

  الجذب ويزيد التنافر 
  

  الصفة الفلزية والالفلزية

  األفقية  )أ(
  تزداد الصفة الالفلزية وتقل الصفة الفلزية 

  تقل الصفة الالفلزية وتزداد الصفة الفلزية : الرأسية )ب(
  أشباه الفلزات في منتصف الدورات تقريباً 

  
  السؤال الخامس

  عدد العناصر في الدورات في الجدول
  ٢الدورة االولي  
  ٨الدوررة الثانیة 
  ٨الدورة الثالثة  
  ١٨الدورة الرابعة 

  ١٨الدورة الخامسة 
  ٣٢الدورة السادسة 
   لم تكتمل بعد٢٦الدورة السابعة 

  السؤال السادس الفرق
١-   

  جھد التاین االول
  الطاقة الالزمة لنزع الكترون واحد من الذرة*
  ینتج عنھ ایون یحمل شحنھ كھربیة موجبة واحد*

M            M+ +e-     
  

  جھد التاین الثاني
الطاقة الالزمة لنزع الكترون واحد من ایون یحمل *
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   اكبر  قیمة من جھد التاین االولشحنة موجبة واحدة
  ینتج عنھ ایون یحمل شحنتین كھربیتین موجبیتین*

M+            M2+ + e-     
  
  
   -ب

  المیل االلكتروني)ز(
لذرة المفردة مقدار الطاقة المنطلقة عندما تكتسب ا*

  وھي الحالة الغازیة الكترونا
  -تمیز العنصر في الحالة الذریة*

  
  السالبیة الكھربیة

قدرة الذرة المرتبطة علي جذب الكترونات الرابطة *
  التساھمیة الكیمیائیة نحوھا

  تمیزالذرة في حالة االرتباط مع ذرة اخري* 
  

  
  

   -ج 
  عملیة االكسدة

  ون او اكثرعملیة یصاحبھا فقد الكتر*
  ینتج عنھا زیادة في عدد الشحنات الموجبة*
  :امثلھ*

Na               Na+ + e-    
  
  

  عملیة االختزال
  عملیة إكتساب إلكترونات  •
 ینتج عنھا نقص في عدد الشحنات الموجبة  •
• Cl + e-                    Cl-  
  

  
  
  : الفلزات  -د
  نات وتكون أيونات موجبة  تفقد إلكترو- وهي عناصر كهروموجبة -
  . جيده التوصيل للكهرباء والحرارة ولها درجات انصهار وغليان مرتفعة -

  : الالفلزات 
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 إلكترونات في مستويات التكافؤ وهي عناصر كهروسالبة ٤وهي عناصر تحتوي على أكثر من 
رجات انصهار ،تكتسب إلكترونات وتكون أيونات سالبة رديئة التوصيل للكهرباء والحرارة لها د

  وغليان منخفضة 
   تذوب في الماء وتكون أحماض - هي أكاسيد الفلزية : األكاسيد الحامضية  -ه 

> H2CO3  ---  CO2 + H2O                                                
SO3 + H2O ----> H2SO4 

    تذوب في الماء وتكون قلويات- هي أكاسيد فلزية : األكاسيد القاعدية 
Na2O + H2O ----> 2 NaOH     

MgO  + H2O ----> Mg(OH)2  
هي أكاسيد تتفاعل مع األحماض أو مع القلويات ،وتعطي ملحاً وماء في كل : األكاسيد المترددة 

   مثل - حالة 
SnO - Sb2O3 - Al2O3  

Al2O3 + 6 HCl ----> 2AlCl3 + 3 H2O  
Al2O3 + 2NaOH ----> 2NaAlO2 + H2O   

  
  بعالسؤال السا

  نصف قطر الذرة -١
 جھد التاین -٢
 المیل االلكتروني -٣
 السالبیة الكھربیة -٤
 الفلزات -٥
 الالفلزات -٦
 عدد التاكسد -٧
 االكسدة -٨
 االختزال -٩

  السؤال الثامن
   قانون حل المسائل- ا 

  صفر) = الشحنة الكلیة( مجموع اعداد التاكسد للمركب 
   –ب 

     اكسدةc +2    ------------c +4 -ا
  اختزالcr+6  ----------------------cr+3 –ب 
   ال تاكسد وال اختزالo0-------------------------------o0 –ج 
  اختزالMn +7------------------------Mn +2 –د 
   اكسدةcl +1---------------------------------cl +5 -ه

  اختزال Fe+3------------------------Fe+2 –خ 
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