
 
 مدرسة الرؤٌة الخاصة                            دائرة التعلٌم والمعرفة  

 إعداد أ / علً أحمد                                   متقدم  الفصل الدراسً األول    كٌمٌاء عاشر 1

 

 تطور الجدول الدوري الحدٌث

 مندلٌف وموزلً فً   تطور الجدول الدوري الفوازٌٌه ونٌوالندز و وردٌوضح  -:مؤشرات األداء 

 *  ٌوظف القانون الدوري لتوقع الخواص الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة للعناصر      

 عناصر المجموعة الواحدة فً الجدول الدوري اعتماداً على العدد الذري * ٌصف العالقة بٌن 

              المساهمات التً قدمها الفوازٌٌه ونٌوالندز ومندلٌف وموزلً روأذك الحدٌثصف تطور الجدول الدوري  -1

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

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

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

                                                                                   أذكر نص القانون الدوري ؟  -2

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

صف الخواص العامة للفلزات والالفلزات وأشباه الفلزات ؟                                                                     -3

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

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

شابهة                                      قارن لكل عنصر مما ٌلً اذكر عنصرٌن آخرٌن لهما خواص كٌمٌائٌة م -4

(                                   ( Feالحدٌد   -(               ج( Baالبارٌوم   – ب                 . ) ( Iالٌود -أ

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

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

                                                             ٌلً كعنصر رئٌس أو عنصر انتقالًحدد نوع كل عنصر مما  -5

                       ) Cالكربون ) –د          ) Pm  (البرومٌثٌوم  -ج         ) Pt (البالتٌن   -ب      ) Li (اللٌثٌوم  -أ

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

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

( 11أي عنصرٌن من العناصر التالٌة هما األكثر تشابهاً الصودٌوم )عدده الذري  فً ضوء القانون الدوري -6

                                                              ( 16( الكبرٌت )عدده الذري  15الفسفور  )عدده الذري 

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

      فً الجدول الدوري . ولماذا ؟  18كالهما فً المجموعة وما الذي تتوقعه حول خواص الزٌنون و الهٌلٌوم  -7 

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

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

وٌجب أن تكون كتلته  ه الكٌمٌائً ٌشبه السٌلٌكون و الرصاصتخطط شركة لصنع جهاز إلكترونً وتحتاج إلى استخدام عنصر سلوك -8

الذي ٌمكن أن تستخدمه الشركة .                 . استخدم الجدول الدوري لتحدٌد العنصر الذرٌة أكبر من الكبرٌت وأقل من الكادمٌوم

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

...................................................................................................................................................... 
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 إعداد أ / علً أحمد                                   متقدم  الفصل الدراسً األول    كٌمٌاء عاشر 2

 

  

 تصنٌف العناصر

  ٌصف العالقة بٌن اإللكترونات فً تحت المستوٌات وطول كل دورة -: مؤشرات األداء

 ٌحدد موقع مجمعات الجدول الدوري األربعة وٌوضح أسباب التسمٌة  

ألي عنصر فً  ( إلكترونات التكافؤ ) لمستوى الطاقة األعلى المشغول اإللكترونًبشكل عام ٌتحكم الترتٌب 

 الخواص الكٌمٌائٌة الممٌزة لذلك العنصر .

 : دورات ومجمعات الجدول الدوري 

 ( مجموعة 18)ترتب العناصر فً الجدول الدوري عمودٌاً فً مجموعات . تشترك فً الخواص الكٌمٌائٌة نفسها 

 ( دورات  7بٌنما تنتظم أفقٌاً فً دورات  )

 ة عدد اإللكترونات التً ٌمكن أت تشغل تحت المستوٌات التً تم ملؤها فً تلك الدورة . ٌحدد طول كل دور

 تحت المستوٌات حسب ترتٌب امتالئها عدد العناصر فً الدورة  رقم الدورة 
1 2   1S 

2 8 2S 2P 
3 8 3S 3P 

4 18 4S 3d 4P 
5 18 5S 4d 5P 

6 32 6 S 4f 5d 6 P 
 .... 7S 5f 6dاخ  32 7

 

  f  .d . p Sواعتماداً على الترتٌب اإللكترونً للعناصر ٌمكن تقسٌم الجدول الدوري إلى أربعة مجمعات هى 

 وٌمكن معرفة اسم كل مجمع من خالل معرفة تحت المستوى الذى ٌنتهً به التوزٌع اإللكترونً لعناصره . 

 مالحظة   

 الدوره ٌساوي رقم    nرقم أعلى مستوى طاقة مملؤ باإللكترونات 

 . المجمع             آخر مستوى طاقة مملؤ باإللكترونات  

 علل : لماذا توجد فً بعض الدورات أعداد مختلفة من العناصر ؟

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

www.almanahj.com
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 إعداد أ / علً أحمد                                   متقدم  الفصل الدراسً األول    كٌمٌاء عاشر 3

 

  2,  1المجموعات  S -عناصر المجمع 

 عناصر هذا المجمع هً فلزات نشطة كٌمٌائٌاً . 

 .  2أكثر نشاطاً من فلزات المجموعة  1فلزات المجموعة 

       n S 1          ،   n S 2عل الترتٌب هو  2,  1الترتٌب اإللكترونً الخارجً لعناصر المجموعة 

  الدوري بالفلزات القلوٌة فً الجدول  1تسمى عناصر المجموعة 

 ؟  س ماهً خواص  الفلزات القلوٌة 

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

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

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

  -علل لما ٌلً :

                                                                  ً حالة منفردة ؟ ف 1ال توجد عناصر المجموعة  - 1 

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

                                                               ؟ تتشابه الخواص الكٌمٌائٌة للعناصر داخل المجموعة نفسها  -2

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

  اكمل الجدول التالً 

 الهٌدروجٌن والهٌلٌوم حالتٌن خاصٌتٌن من تصنٌف العناصر  ٌعتبر  الهٌدروجٌن والهٌلٌوم

 1Sللهٌدروجٌن الترتٌب اإللكترونً 
1

 n Sوبرغم هذا الترتٌب  الذي ٌتبع الصٌغة  
1   

ال ٌشترك     

 مع ال تتشابهوخواصه صر فرٌد نفانه عفى الخواص نفسها .  1الهٌدروجٌن مع عناصر المجموعة 

 عناصرومع ذلك هو جزء من  2ترتٌب المجموعة .ترتٌب الهٌلٌوم هو  خواص أي مجموعة

 . ألن مستوى الطاقة األعلى ٌمتلئ بإلكترونٌٌن 81المجموعة 

 الفلزات القلوٌة األرضٌة  الفلزات القلوٌة وجه المقارنة

   المجموعةاسم 

   النشاطٌة

   الصالبة

   درجة االنصهار

www.almanahj.com



 
 مدرسة الرؤٌة الخاصة                            دائرة التعلٌم والمعرفة  

 إعداد أ / علً أحمد                                   متقدم  الفصل الدراسً األول    كٌمٌاء عاشر 4

 

 

 

 

 المجموعة = ؟       الدورة = ؟  المجمع =  ؟:  المجهول                 6S 2 [ Xe ]=  اإللكترونً:الترتٌب  المعلوم

                          Sالمجمع  2 فً المجموعةولهذا ٌوجد العنصر  S  تمأل المستوى الفرعً أن إلكترونات التكافؤ  S 2شٌر ٌ

                                                                                                                بالنسبة للعناصر الرئٌسة ٌمكن أن تشٌر إلكترونات التكافؤ إلى رقم المجموعة  

 األعلى إلى رقم الدورةٌشٌر مستوى الطاقة                  6الدورة أن العنصر فً  6S 2فً  6تشٌر 

 -تمارٌن تطبٌقٌة :

دون النظر إلى الجدول الدوري حدد اسم المجموعة والدورة والمجمع الذي ٌوجد فٌه العنصر ذو الترتٌب  -1

  7S1 [ Rn] ًاإللكترون

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

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

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

دون النظر إلى الجدول الدوري حدد اسم المجموعة والدورة والمجمع الذي ٌوجد فٌه العنصر ذو الترتٌب   -أ -2

قارنة بنشاطٌة العنصر ذي كٌف تصف نشاطٌة العنصر الموصوف فً ) أ ( م -.    ب 2S 2 [ He ]اإللكترونً 

                                                                                              2S 1 [ He ]الترتٌب إللكترونً 

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

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

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

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

العنصر  مادة معدنٌة مهمة فً اللبن .حدد مجموعة      4S2 [ Ar ]ٌعد العنصر ذا الترتٌب اإللكترونً  -3

                                                                                     ؟ودورته ومجمعه فً الجدول الدوري 

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

................................................................................................................................. 
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 مدرسة الرؤٌة الخاصة                            دائرة التعلٌم والمعرفة  

 إعداد أ / علً أحمد                                   متقدم  الفصل الدراسً األول    كٌمٌاء عاشر 5

 

  18 -13المجموعات   p–عناصر المجمع 

 .  ٌناقش العالقة بٌن مواقع المجموعات وأرقامها  *  -: مؤشرات األداء

   ٌربط بٌن مواقع الفلزات القلوٌة والقلوٌة األرضٌة و الهالوجٌنات والغازات النبٌلة فً الجدول

 الدوري وٌذكر خواصها العامة 

 . باستثناء الهٌلٌوم  18 13من جمٌع عناصر المجموعات   pتتألف عناصر المجمع 

 بالعناصر الرئٌسٌة   pوعناصر المجمع   Sتدعى عناصر المجمع 

 

 

 

 

 

 

 ) الهالوجٌنات (  17المجموعة 

 

 

 

 

 

  مسألة نموذجٌة  

فً الدورة الثانٌة  .   14من دون الرجوع للجدول الدوري اكتب الترتٌب اإللكترونً الخارجً لعنصر من المجموعة 

 ثم أذكر اسم العنصر وحدد طبٌعته فلزي . ال فلزي . أو شبه فلزي  . 

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

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

                                                                                                           -تمارٌت تطبٌقٌة :  

 3فً الدورة  17من دون الرجوع للجدول الدوري اكتب الترتٌب اإللكترونً الخارجً لعنصر من المجموعة  -1

 ال )أ ( وحدد طبٌعته : فلزي  ال فلزي  أو شبه فلزي ؟اعط اسم العنصر الموصوف فً السؤ
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.................................................................................................................................

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

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

 وجد فٌه العنصر ذو الترتٌبدون النظر إلى الجدول الدوري حدد اسم المجموعة والدورة والمجمع الذي ٌ -أ -2

                                                                                4S2 3d10 4p 3 [ Ar ]اإللكترونً التالً :

 وحدد طبٌعته : فلزي  ال فلزي  أو شبه فلزي ؟اذكر اسم العنصر الموصوف فً  ) أ(  -ب

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

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

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

   3فً الدورة  16 من دون الرجوع للجدول الدوري اكتب الترتٌب اإللكترونً الخارجً لعنصر من المجموعة --3.

 طبٌعته : فلزي  ال فلزي  أو شبه فلزي ؟ وحدد العنصر هذا  اعط اسم 

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

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

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

دون النظر إلى الجدول الدوري حدد اسم المجموعة والدورة والمجمع الذي ٌوجد فٌه العنصر ذو الترتٌب  -4   

 وحدد طبٌعته : فلزي  ال فلزي  أو شبه فلزي ؟ العنصر هذا  اعط اسم ثم  5S 2 4d10 5p 3 [ Kr ]اإللكترونً التالً 

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

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

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

 لكل من هذه الترتٌبات اإللكترونٌة حدد العنصر المماثل فً الجدول الدوري عن طرٌق تحدٌد مجمعه -5

       شاطٌة عالٌة أو منخفضة    نت ذا ناستخدم الجدول الدوري لتسمٌة العنصر والتنبؤ بما إذا كا مودورته ومجموعته. ث

2S [ He]     -أ
 2
 2P

 3
 

 4 f [ Xe ] -ب    
14 

5 d 
10 

6s
1 

 7S [ Rn ] -ج    
1 

 3d [ Ar] -د    
10 

4S
2
 4P

5 

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

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

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

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

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

.............................................................................................................. 
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 إعداد أ / علً أحمد                                   متقدم  الفصل الدراسً األول    كٌمٌاء عاشر 7

 

دون النظر إلى الجدول الدوري حدد اسم المجموعة والدورة والمجمع الذي ٌوجد فٌه العنصر ذو الترتٌب  -6

 5S14d105p5 [ Kr ]اإللكترونً 

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

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

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

 اكتب الترتٌب اإللكترونً للعناصر التالٌة : تحفٌز -7

الدورة الرابعة              12المجموعة عنصر فً  -الدورة الرابعة                    ب 2عنصر فً المجموعة  -أ

الدورة الثانٌة              16عنصر فً المجموعة  -فً الدورة الخامسة                                د لغاز نبٌ -ج

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

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

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

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

        اكتب الترتٌب اإللكترونً للعنصر الذي ٌناسب كل وصف من األوصاف التالٌة                                -8

ٌعد جزاً من مركبات توجد غالباً فً مستحضرات التجمٌل .                                                      15فلز فً المجموعة  -أ

ٌعد جزاً من مركب تبٌض ٌستخدم فً انتاج الورق .                                             3هالوجٌن فً الدورة  -ب

ٌستخدم فً صنع شاشات مسطحة ألجهزة التلفاز .                                 5والدورة  13المجموعة  فلز فً -ج

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

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

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

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

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

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

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

 -كمل الجدول التالً :ا

 

 

 

 

 

 

 نوع المجمع رقم الدورة رقم المجموعة االلكترونً بترمٌز الترتٌ العنصر

Na88 3s
1

    [ Ne ]
 

   

     [Ne ]3s
2
 3p

1 
   

29Cu 4s1   3d10                [Ar ]    
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 مدرسة الرؤٌة الخاصة                            دائرة التعلٌم والمعرفة  

 إعداد أ / علً أحمد                                   متقدم  الفصل الدراسً األول    كٌمٌاء عاشر 8

 

  عناصر المجمعd –  12 -  3المجموعات 

 

  4Sبعد ملء تحت المستوى   n = 3عندما تكون   dملء تحت المستوى  ٌبدأ  dفً عناصر المجمع 

 رقم المجموعة ٌساوي مجموع إلكترونات  d   ,S  

  عناصر المجمعd   : العناصر اإلنتقالٌةفلزات ذات خواص نموزجٌة وتسمى    

 أقل نشاطاً من الفلزات  - ذات لمعان بالغ   -موصلة جٌدة للكهرباء اصر اإلنتقالٌة : نخواص الع

العناصر منخفضة النشاطٌة إلى درجة أنها ال تكون مركبات  هذهبعض  –القلوٌة األرضٌة 

 وتتواجد فً الطبٌعة كعناصر منفردة بسهولة 

 :  تمارٌن تطبٌقٌة

صر له الترتٌب ندون الرجوع للجدول الدوري , الدورة و المجمع و المجموعة التً ٌوجد فٌها ع حدد من -1

 .  وباقً العناصر فً المجموعة العنصر. ثم استخدم الجدول لتحدٌد هوٌة هذا   4d 5 5S 1 [ Kr ]اإللكترونً 

 

حدد من دون الرجوع للجدول الدوري , الدورة و المجمع و المجموعة التً ٌوجد فٌها عتصر له  -2

 3 d 8 4 S 2 [ Ar ]الترتٌب اإللكترونً 

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

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

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

. 
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 إعداد أ / علً أحمد                                   متقدم  الفصل الدراسً األول    كٌمٌاء عاشر 9

 

فً الدورة  12من دون الرجوع للجدول الدوري اكتب الترتٌب اإللكترونً الخارجً لعنصر من المجموعة  -3

 الخامسة . 

بٌل لهذا نثم أكتب ترمٌز الغاز ال فً السؤال ) أ ( فالموصو العنصرعد إلى الجدول الدوري لتحدٌد هوٌة  -ب

 العنصر . 

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

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

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

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

دون النظر إلى الجدول الدوري حدد اسم المجموعة والدورة والمجمع الذي ٌوجد فٌه العنصر ذو الترتٌب  -4

 العنصرهذا  عد إلى الجدول الدوري لتحدٌد هوٌة ثم   4S13d10 [ Ar ]اإللكترونً 

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

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

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

 . أكمل الجدول التالى : -5

 

 

 

 

  

      ولهما أقل كتلة ذرٌة ؟ 11المستخدمان فً صنع المجوهرات ومن عناصر المجموعة  ما الفلزان االنتقالٌان -6
.................................................................................................................................

الغرفة وٌستخدم فً صناعة  الترمومترات ؟                    فلز انتقالً ٌتحول للحالة السائلة فً درجة حرارة -7

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

 

 

 نوع المجمع رقم الدورة رقم المجموعة االلكترونً بترمٌز الترتٌ العنصر

2He 1S 2    

     1s22s 2  2p63s2  3p5    

22Ti 4s2   3d21s22s 2  2p63s2  3p6    
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 إعداد أ / علً أحمد                                   متقدم  الفصل الدراسً األول    كٌمٌاء عاشر 11

 

 االتجاهات الدورٌة                       3القسم  

 : مؤشرات األداء

  ٌعرف أنصاف األقطار الذرٌة و األٌونٌة وطاقة التأٌن والسالبٌة الكهربائٌة 

  ٌقارن بٌن تدرج أنصاف األقطار الذرٌة وبٌن طاقة التأٌن والسالبٌة الكهربائٌة عبر المجموعة والدورة وٌذكر

 أسباب اختالفها . 

  .  بعرف إلكترونات التكافؤ وٌذكر عددها فً ذرات العناصر الرئٌسة 

 ارت بٌن عناصر المجمع ٌقd –  وعناصر المجمعP   وS  من حٌث أتصاف األقطار الذرٌة و طاقة التأٌن 

 . والسالبٌة الكهربائٌة 

 نصف المسافة بٌن نواتٌن متجاورتٌن  : بالنسبة للفلزات  صف القطر الذرين

 بالنسبة إلى العناصر التً توجد فً صورة جزٌئات 

 بٌن نواتً ذرتٌن متماثلتٌن ومترابطتٌن كٌمٌائٌاً  نصف المسافة

 

 

 الدورة خالل تدرج نصف القطر الذري 

                                                               ؟  ةعبر الدورنصف القطر الذري  ٌقل  علل

بسبب زٌادة الشحنة النووٌة الموجبة مما ٌؤدي إلى انسحاب اإللكترونات تدرجٌاُ نحو النواه مما ٌؤدي لتناقص نصف 

 القطر الذري . 

  عبر المجموعةتدرج نصف القطر الذري  

 ؟  عبر المجموعةنصف القطر الذري  علل ٌزداد

 بسبب زٌادة عدد مستوٌات الطاقة 

 ؟صف قطر الجالٌوم أصغر من نصف قطر األلمنٌوم نعلل بالرغم من أن الجالٌوم ٌلً األلمنٌوم فً الموقع إال أت 

. إن التزاٌد المتوقع فً نصف قطر الجالٌوم بسبب   dسبب ذلك أن الجالٌوم عكس األلمنٌوم تسبقه عناصر المجمع 

 ملء المستوى الرئٌسً الرابع ٌفوقه فً األهمٌة تقلص سحابة اإللكترون الناتج من الشحنة النووٌة للجالٌوم .   

  : مسائل نموذجٌة  

أم الفسفور ؟ وضح جوابك  . الكلور . الصودٌوم المغنٌسٌومأي العناصر التالٌة له نصف القطر الذري األكبر  -أ

 طبقا للتدرج فً الجدول الدوري  . 

أي العناصر التالٌة له نصف القطر الذري األكبر الكالسٌوم . البرٌلٌوم . البارٌوم  أم السترانشٌوم ؟ ؟ وضح  -ب

 جوابك طبقا للتدرج فً الجدول الدوري  . 
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  :مسائل نموذجٌة إضافٌة  -

            نصف قطره الذري هو األصغر وأٌها نصف قطره هو األكبر ,  K   , Rb    , Li  Naأي من العناصر  -1

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

 لذري هو األصغر وأٌها نصف قطره هو األكبر ؟نصف قطره ا  PO , S , Se  ,  Oأي من العناصر  -2

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

  تمارٌن تطبٌقٌة :  

 ؟غرصصف القطر الذري األنلدٌه  وأٌهم ؟ األكبرلدٌه نصف القطر الذري   Fأم  C  ،  O ،  Li أي العناصر التالٌة -1

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

؟ غرصصف القطر الذري األنلدٌه  وأٌهم ؟ صف القطر الذري األكبرنلدٌه  CLأم Br ،  At ،F أي العناصر التالٌة -2

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

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

                                    أي مما ٌلً له أكبر نصف قطر ذري الكربون أم الفلور أم البٌرٌلٌوم أم اللٌثٌوم ؟ -3

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

               قطر ي العناصر التالٌة له أكبر نصف قطر ذري المغنٌسٌوم أم السٌلٌكون أم الكبرٌت أم الصودٌوم ؟  وما األصغرأ -4

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

إذا كان لدٌك عنصران غٌر معروفٌن ،فهل ٌمكنك تحدٌد اٌهما نصف قطره أكبر إذا علمت فقط ان العدد الذري  -5

فسر اجابتك ؟                                                                   22ألحد العنصرٌن أكبر من اآلخر بمقدار

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

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

له نصف قطر ذري أكبر                                                  حدد أي العنصرٌن فً كل زوج  :تحدي  - 6

                                                             18المجموعة 3، أو العنصر فً الدورة  1المجموعة  2العنصر فً الدورة  -أ

                                                     16المجموعة 3، أو العنصر فً الدورة  2المجموعة  5العنصر فً الدورة  -ب

                                                          15المجموعة 6، أو العنصر فً الدورة  14المجموعة  3العنصر فً الدورة   -ج

                                                     16 المجموعة 2نصر فً الدورة ، أو الع 18المجموعة  4العنصر فً الدورة  -د

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

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

................................................................................................................................   
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    - أنصاف األقطار األٌونٌة :  

        تكوٌن الكاتٌون بفقد إلكترون أو أكثر ٌؤدي دائماُ إلى تناقص فً نصف القطر الذري .  الموجب ٌسمى كاتٌوناألٌون 

 بسبب زٌادة الشحنة النووٌة الموجبة 

       إلكترون أو أكثر ٌؤدي دائماُ إلى زٌادة  فً نصف القطر الذري باكتسابتكوٌن األنٌون .  األٌون السالب ٌسمى أنٌون

 .بسبب التنافر بٌت اإللكترونات المتزاٌدة العدد 

  : إلكترونات التكافؤ 

 إلكترونات مستوى الطاقة األعلى والتً تفقد أو تكتسب أو تشارك فً تكوٌن مركبات كٌمٌائٌة. 

 عدد إلكترونات التكافؤ ٌساوي رقم المجموعة   Sعناصر المجمع     

  12إلكترونات التكافؤ ٌساوي رقم المجموعة ناقص  عدد  Pعناصر المجمع   

 الغازٌة ةفً الحال صر متعادلة الشحنةنالطاقة االزمة لنزع إلكترون واحد من ذرة ع -:طاقة التأٌن    

             A + energy                  A+    + e -     ) فً الحالة الغازٌة ( 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        اصر الرئٌسة عبر الدورة ؟ نعلل تزداد طاقة التأٌن للع

 بسبب زٌادة الشحنة النووٌة الموجبة

                      ؟ المجموعة )بزٌادة العدد الذري ( اصر الرئٌسة عبر نطاقة التأٌن للع تقلعلل 

 . مما ٌقلل من تأثٌر النواه على اإللكترونات الخارجٌة بسبب زٌادة عدد مستوٌات الطاقة

 طاقة التأين الثانية أكبر من األولى ؟ علل 

 ينزع من أيون موجب  إلكترونعتد نزع  ألن
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 ............................................................................................................. 

 تمارٌن تطبٌقٌة :

 X  , T  ,  R   , Q   أربعة عناصر لمجموعات إفتراضٌة ذات ترتٌب إلكترونً خارجً هو 

X : 4d 10 5S 2 5 P 1                  T :  4d 10 5 S2  5P 5                   R : 3 S 1            Q : 3S 2 3P 5  

 السابقة ؟  االفتراضٌةاصر نحدد موقع المجمع لكل عنصر من الع -أ

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

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

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

 فسها ؟ نالعناصر موجود فً الدورة نفسها ؟ وأي منها موجود فً المجموعة  هأي من هذ -ب

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

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

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

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

أي عنصر تتوقع أن ٌكون له أعلى طاقة تأٌن أولى ؟                                                    –ج 

 أدنى طاقة تأٌن أولى ؟  و أي عنصر تتوقع أن ٌكون له

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

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

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

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

 أي عنصر تتوقع أن ٌكون له أعلى طاقة تأٌن ثاتٌة ؟ – -د

 ؟ 1أي عنصر ترجح أن ٌشكل أٌوناً  + –
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.................................................................................................................

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

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

  السالبٌة الكهربائٌة 

 .  رابطة كٌمٌائٌة قدرة الذرة على جذب اإللكترونات فً 

 قام لٌنٌوس بولٌنج بابتكار قٌاس رقمً لقٌم السالبٌة الكهربائٌة . 

فهما أقل العناصر سالبٌة و الفرانسٌوم  أما السٌزٌوم 3.98كهربائٌة .تم إعطاءه الرقم  سالبٌهالفلور أعلى العناصر 

 0.79  , 0.70بقٌمة تبلغ 

 الكهربائٌة عبر كل دورة .  ةتزداد السالبٌ

 تقل السالبٌة الكهربائٌة عبر كل مجموعة . 

؟ فسر كهربائٌة الجالٌوم أم البروم أم الكالسٌوم ه أي العناصر التالٌة األعلى سالبٌ 

 ذلك فً ضوء تدرج السالبٌة فً الدورات . 

 تمارٌن تطبٌقٌة :

مع الترتٌبات   M  ،     L ،  J    G  ،   E خذ خمسة عناصر افتراضٌة من العناصر الرئٌسة 

    E = 2S2 2P5          G = 4d 10 5S 2 5P 5             J  = 2 S 2 2P 2: اإللكترونٌة الخارجٌة التالٌة 

      L = 5d 10 6 S 2 6 P 5                        M =  2 S 2  2 P 4  

حدد موقع المجمع لكل عنصر .بعد ذلك حدد أي العناصر تنتمً إلى الدورة نفسها ؟ وأٌها فً  -أ

 المجموعة نفسها ؟ 

 عنصر تتوقع أن ٌكون لدٌه المٌل اإللكترونً األعلى ؟  أي  -ب

 ؟أي منها لدٌه السالبٌة الكهربائٌة األعلى ؟  1 -أي العنصر ترجح أن ٌشكل أٌوناً      

وبٌت نصف قطر ذراته   Gقارن بٌن نصف القطر الذري لألٌون النموذجً المكون من العنصر  -ج

 ؟ المتعادلة كهربائٌاً 

 عناصر ( ٌحتوي على سبعة إلكترونات تكافؤ ؟  صر ) أونأي ع -د

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................
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 ومجمعه               
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 دعاء مع أطٌب األمنٌات لكم بالنجاح والتفوقنسألكم ال
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