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  .یصف الطالب الجدول الدوري  - 1
 .یرتب المستویات الفرعیة طبقا لمبدأ البناء التصاعدي  - 2
 .یستنتج نوع العنصر من خالل موقعھ في الجدول الدوري وخواصھ  - 3
 . فئات في الجدول الدوري  االربعةیحدد اسم وموقع - 4
 .یحسب نصف قطر الدائرة بمعلومیة طول الرابطة  - 5
 .ب تقلص نصف قطر الذرة كلما اتجھنا من الیسار الي الیمین في الدورة یفسر سب - 6
 .یناقش العالقة بین التركیب االلكتروني في المجموعة ورقم المجموعة  - 7
 . السالبیة الكھربیة – المیل االلكتروني – جھد التأین –صف قطر الذرة  ن-  یعرف - 8
 .یقارن بین المیل االلكتروني والسالبیة الكھربیة  - 9

 .دد موقع كل من الفلزات واشباه الفلزات والالفلزات في الجدول الدوري یح - 10
یفسر العالقة بین نصف قطر الذرة وكل من جھد التأین والمیل االلكتروني في  - 11

 .الفلزات والالفلزات 
 .یفسر عملیة تأین المركبات الھیدروكسیلیة كحمض او كقاعدة  - 12
 تسد واالختزال في التفاعالیحسب عدد تاكسد الذرة في المركب ویبین التاك -13

  .الكیمیائیة المختلفة
  
  
  
  

 

  -:ھداف دراسة باب الجدول الدوري وتصنیف العناصر أ
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  -:برازیلیوس 
   .19اول من قسم العناصر الي فلزات وال فلزات في القرن 

  
  
  

  -:الجدول الدوري الطویل 
فیھ رتبت العناصر ترتیبا تصاعدیًا حسب اعدادھا الذریة تبعا لمبدا البناء التصاعدي بحیث یزید كل 

وھى ( وذلك بعد معرفة المستویات الفرعیةر عن العنصر الذي یسبقھ بالكترون واحد عنص
  )المستویات الحقیقیة فى الذرة

  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

 

 

   - :العدد الذري 
  ) .أوعدد االلكترونات السالبھ في الذرة المتعادلة (ھو عدد البروتونات الموجبھ داخل النواه 

 

  -:ترتیب العناصر في الجدول الدوري الطویل 
  -:نالحظ ان الجدول الدوري یقسم الي اربع فئات رئیسیة كاالتي 
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 عدد العناصر في كل دوره

2                    
  

8                    
  

8                    
  

18                    
  

18                  
  

32                
  

7                 
112 

  عنصر

  pفئة

2 p 
3 p 
4 p 
5 p 
6 p 

  

1s 

عناصر ممثلة 
  pفئة 

3 d 
4 d 

  dفئة 

5 d 
6 d 

 

عناصر انتقالیة 
 رئیسیة 

4 f 
5f  

  fفئة 

عناصر انتقالیة 
 داخلیة 

  دورة اولى
  

  دورة ثانیة 
  

  دورة ثالثة 
  

  دورة رابعة
  

  دورة خامسة 
  

  دورة سادسة
  

  دورة سابعة

n 

1S                    
  

2S                    
  

3S                    
  

4S                    
  

5S                  
  

6S         
  

7S                 
عناصر ممثلة 

   sفئة 

nP6  عناصر
  خاملة 

  

 عددھا عنصر - 1
واحد في نھایة 

  .كل دورة 
  
المجموعة  (- 2

) الصفریة
ركیبھا ت

 np6االلكتروني 
    1s2 الھیلیوم عدا

 جمیع - 3
مستویاتھا 

الرئیسیة مكتملة 
بااللكترونات لذا 

فھي عناصر 
) خاملة(مستقرة 

  ) .نبیلة(او 

عناصر ممثلة 
    pفئة 

 

 5 عددھا - 1
عناصر في كل 

  .دورة 
  
 تركیبھا - 2

  ني االلكترو
np1  → np5 .   

 
 جمیع - 3

مستویاتھا 
الرئیسیة مكتملة 
بااللكترونات عدا 
  المستوي االخیر 

  
 الفلزات - 4
شطة تمیل الي ن

اكتساب الكترون 
 أو اكثر اثناء

   التفاعل

  عناصر ممثلة
   S فئة 

  
 عددھا  عنصران -1

في بدایة كل دورة 
  ).عدا الدورة االولي(
  
   تركیبھا االلكتروني -2

ns1  → ns2 .   
  
 جمیع مستویاتھا -3

الرئیسیة مكتملة 
بااللكترونات عدا 

  . االخیر المستوى 
 فلزات نشطة -4

كیمیائیا تمیل الي فقد 
الكترون او الكترونین 

  .اثناء التفاعل 

  عناصر انتقالیة رئیسیة
   d فئة 

  
 عناصر في كل 10 عددھا -1

الدورات الرابعة والخامسة 
  .والسادسة 

   تركیبھا االلكتروني -2
nd1  → nd10 .   

  
 جمیع مستویاتھا الرئیسیة -3

مكتملة بااللكترونات عدا 
  . المستوایین االخیرین

   سالسل 3نقسم الي  ی-4
السلسلة االنتقالیة االولي  

   . 3d یتتابع فیھا امتالء 
السلسلة االنتقالیة الثانیة  

   . 4d یتتابع فیھا امتالء 
  الثالثةالسلسلة االنتقالیة 
   . 5d یتتابع فیھا امتالء 

  
  4f عناصر انتقالیة داخلیة فئة 

   . 4f امتالء النثانیدات   تتابع فیھا

   .5fاكتیندات    یتتابع فیھا امتالء 
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   )fعناصر فئة (العناصر االنتقالیة الداخلیة       
  

  
  

  جمیع مستویاتھا الرئیسیة مكتملة بااللكترونات ماعدا nf1  → nf14تركیبھا االلكتروني 
  -:الثالثة مستویات االخیرة وتنقسم الي 

  
  داتیسلسلة اكتین  سلسلة النثیانیدات

  
 یتتابع فیھا امتالء المستوي الفرعي -1

4f عنصر 14تكون من ت لذا .  
   تقع في الدورة السادسة المجموعة -2
B   .   
  5d1  6s2 تركیبھا االلكتروني -3

 لذا نجد انھا شدیدة التشابھ  في الخواص 
  .كیمیائیة ویصعب فصلھا عن بعضھا ال
  . عناصر ارضیة نادرة -4

  
 یتتابع فیھا امتالء المستوي الفرعي -1

5f عنصر 14تكون من ت لذا .  
 تقع في الدورة السابعة المجموعة    -2
B   .   
   .6d1 7s2 تركیبھا االلكتروني -3
  . عناصر مشعة -4
 معظمھا یحضر صناعیًا من عناصر -5

  .اعالت النوویة اخري بالتف
  
  

  -:وصف الجدول الدوري 
  

  
  . مجموعة راسیة 18 دورات افقیة و 7ون من كیت -1
العناصر مرتبة تصاعدیًا حسب الزیادة في اعدادھا الذریة كل عنصر یزید عن العنصر الذي  -2

 .یسبقة بالكترون واحد 
   .np6 وتنتھي بعنصر خامل ns1تبدأ كل دورة بعنصر ممثل تركیبھ  -3
وتتدرج في الخواص ) تتشابھ في عدد مستویات الطاقة الرئیسیة(ة الواحدة ورلداعناصر  -4

 .الكیمیائیة
المجموعة الواحدة تشابھ في الخواص الكیمیائیة وفي التركیب االلكتروني لمستوي عناصر -5

 ) .وتختلف في عدد مستویات الطاقة الرئیسیة(الطاقة االخیر 
  

  Na11ل عنصر الصودیوم مثا -:تحدید موقع عنصر ممثل في الجدول 
  
  
  

  
  
  1A   المجموعة–  الثالثةالدورةیقع في 11Na   ااذ

    1s2 , 2s2 , 2p6 , 3s1            
 

 رقم المجموعة

 الدورةرقم 
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 O8عنصر االكسیجین ) 2(مثال 
8O     1S , 2S2 , 2P4 

8O  المجموعة السادسة –   یقع في الدورة الثانیة A   
  :ملحوظة 

  . لتحدید رقم المجموعة 2زود ن Pعناصر الفئة فى 
9F         1S2 , 2S2 , 2P5  

   . A المجموعة السابعة –في الدورة الثانیة  الفلور یقع 
  

  )اكمل العناصر غیر المجاب عنھا بنفسك (- :علي تصنیف العناصر )1(تدریب 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ثم ) أ(التوزیع االلكتروني لمستوي الطاقة االخیر للعناصر في العمود ) ب( اختر من العمود 2س

  ) .ج(حدد نوع العنصر من العمود 
  )أ(
  لعنصرا

  )ب(
  توزیع االالكترونات

  )ج(
  نوع العنصر

 انتقالي من - 4f7 , 5d1 , 6s2   - أ 86Rnالرادون 
  لسلسلةالثالثةا

   نبیل -4f14 , 5d6 , 6s2   -ب 55Csالسیزیوم 
 انتقالي من السلسلة -4d4 , 5s2    - ج  35Brالبروم 

  .االنتقالیة االولي 
 انتقالي من السلسلة - 3d3 , 4s2 V -د 23Vاندیوم لفا

  .االنتقالیة الثانیة 
 انتقالي داخلي -4s4 , 4p5 V - ھـ 42Moمولیبیدنیوم 

  )النثانیدات(
   s ممثل من الفئة - 6s1  Vi -و 76O5اوزمیوم 

6s2 , 6p6 Vii -ز 64Gdجادولینیوم  - ممثل من الفئة p   
 

  علي الباب الثاني) 1(واجب رقم 
  

  
  

   s عنصر ممثل فئة 11Na   3s1صودیوم 
  p عنصر ممثل فئة 17Cl       3p5الكلور 
   عنصر خامل 12Ar     3p6ارجون 

   خامل 2He     1s2الھیلیوم 
  عنصر  87Fr    7s1الفرانسیوم  

   عنصر 35Br      4p5 البروم    
   عنصر انتقالي رئیسي25Mn    3d5   المنجنیز

  40Zr     4d2 الزركونیوم
  76Os     5d6 اوزمیوم  

               64Gd  4f7 , 5d1 , 6s2جادولینوم  
                 93Bk  5f8 , 6d1 , 7s2بركلیوم     
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  -:العلمي  اكتب المصطلح 1س
  .فیھ رتبت العناصر طبقا لزیادة العدد الذري  -1
  .4fمجموعة عناصر یتتابع فیھا امتالء المستوي الفرعي  -2
  .5fمجموعة عناصر یتتابع فیھا امتالء المستوي الفرعي  -3
 .عناصر مجموعة الصفر في الجدول الدوري  -4
  .np6 عناصر تنتھي توزیعھا االلكتروني  -5
  . dع فیھا إمتالء المستوي الفرعي  حیث یتتابdالفئة عناصر  -6
  .3dعناصر یتتابع فیھا امتالء المستوي الفرعي  -7
  .4dعناصر یتتابع فیھا امتالء المستوي الفرعي   -8
  .5dعناصر یتتابع فیھا امتالء المستوي الفرعي  -9

 .دورة في الجدول الدوري تحتوي علي اربعة انواع من العناصر  -10
 . بااللكترونات (f)الفرعىتالء المستوي  حیث یتتابع إم(f)عناصر الفئة  -11
مجموعة العناصر التى تكتمل فیھا جمیع المستویات بااللكترونات عدا المستوى  -12

 االخیر
مجموعة العناصر التى تكتمل فیھا جمیع المستویات بااللكترونات عدا المستویین  -13

 االخیرین
 عدد البروتونات الموجبة داخل النواة -14

  . االكتیندات –  بین الالنثانیدات قان2س
  -: االجابة الصحیحة من بین االقواس  اختر3س

  ) اكتیندات– نبیلة – انتقالیة –ممثلة ..( بعناصر dتسمي عناصر الفئة  -1
 من عناصر  4f1,5d1,6s2عنصر التوزیع االلكتروني لمستویات الطاقة الخارجیة لھ  -2

  ) )النثانیدات( الداخلیة –نیة  الثا-) اكتیندات( الداخلیة –االولي ..(السلسلة االنتقالیة  
 (5f – 4f – 4d – 3d). تابع فیھا امتالء المستوي الفرعي سلسلة االكتیندات یت -3
   )18 -14 - 8  - 4(.......عدد عناصر سلسلة الالنثانیدات  -4
 انواع من العناصر  ) ستة– خمسة – اربعة –ثالثة .....( تحتوي الدورة السادسة علي  -5
  ) الفرعیة –الرئیسیة .....( طاقة في الذرة ھي المستویات المستویات الحقیقیة لل -6
  )14 – 10 – 6 – 2(  في كل دورة من دورات الجدول الدوريpعدد عناصر  الفئة  -7
 – 2-ایون شحنتھ( بروتون ھو 38 نیترون و49 الكترون و36جسیم یحتوى على  -8

  )49 ذرة عددھا الذرى -   87 ذرة عددھا الذرى-   2+ایون شحنتھ 
 یكون من  4f14,5d3,6s2صر التوزیع االلكتروني لمستویات الطاقة الخارجیة لھ عن -9

  ) اكتینیدات-النثانیدات-  السلسلة االنتقالیة الثالثة-السلسلة االنتقالیة الثانیة( عناصر
  ... ھو عنصر 1s2,2s2,2p4العنصر الذي تركیبھ االلكتروني  -10

   )s ممثل فئة – p ممثل فئة – نبیل –انتقالي ( 
  . عدد العناصر في كل دورة من الدورات الست االولي في الجدول الدوري الحدیث  اذكر4س

  -: بكل من ما المقصود 5س
 – سلسلة النثانیدات - العناصر االنتقالیة الرئیسیة  - العناصر النبیلة - العناصر الممثلة  

  - العدد الذرى–االكتینیدات 
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  ريثانیا تدرج الخواص في الجدول الدو
  

  
  اوال نصف قطر الذرة

  
  -:طول الرابطة 

   .ة بین نواتي ذرتین متحدتینفھو المسا
  

  -:نصف قطر الذرة 
  .ي ذرتین متماثلتین في جزئ ثنائي الذرة زھو نصف المسافة بین مرك

  
  
  
  
  

   .)االیونيفي المركب (مجموع نصفي قطر االیونین = طول الرابطة 
  

  -:ر امثلة ومسائل علي نصف القط     
  
 انجستروم وطول الرابطة فى جزئ 1و98اذا كان طول الرابطة فى جزئ الكلور یساوى - 1

  و انجستروم احسب طول الرابطة فى جزئ كلورید الھیدروجین6الھیدروجین یساوى
  الحل
  
  
  
  
  
  

  
  
  
وطول الرابطة بین . ستروم انج1.98 یساوي Cl-Cl اذا كان طول الرابطة في جزئ الكلور -2

  . انجستروم احسب نصف قطر ذرة الكربون 1.76 تساوي C-Clربون والكلور ذرتي الك
  )0.77(الحل 

  طول الرابطة بین مركزي ذرتین متماثلتین 
  

                       2 
 = ة نصف قطر الذر

 )في المركب التساھمي(مجموع نصفي قطر الذرتین = 

  نق ذرة الھیدروجین+ ور نق ذرة كل= H-Cl طول الرابطة في جزئ 
  انجستروم 1.29=0.99+0.3                                  =

   H2في جزئ طول الرابطة    = نصف قطر ذرة الھیدروجین
  

                       2 

0.6  
  

   2    
=

انجستروم 0.3= 

  في جزئ الكلور طول الرابطة  = نصف قطر ذرة الكلور
  

                       2 

1.98  
  

   2    
=

  انجستروم0.99= 
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وطول الرابطة في جزئ .  انجرستروم 1.98 اذا كان طول الرابطة في جزئ الكلور تساوي -3
  طول الرابطة في  ثم اوجد .الھیدروجینانجستروم احسب قطر ذرة 1.29كلورید الھیدروجین 

  
   اطول من الرابطة في جزئ الھیدروجین Cl-Clي جزئ الكلور  علل الرابطة ف4س
الن نصف قطر ذرةالكلور اكبر من نصف قطر ذرة الھیدروجین بسبب زیادة عدد مستویات : ج

  .الطاقة في ذرة الكلور 
وطول الرابطة في جزئ االكسجین .  انجستروم 0.96اذا كان طول الرابطة في جزئ الماء  5س

  .ب نصف القطر التساھمي لذرة الھیدروجین احس.  انجستروم 1.32
   )Aْ 0.3(الحل 
 انجستروم 1.65طول الرابطة بین ذرتي الكلور واالكسجین  اذا كان HClO في جزئ 6س

وطول الرابطة في جزئ .  انجستروم 1.29وطول الرابطة بین ذرتي الكلور والھیدروجین 
  -:احسب .  انجستروم 1.98الكلور 

  .جین نصف قطر ذرة الھیدرو -1
 .طول الرابطة في جزئ االكسجین  -2
 .طول الرابطة في جزئ الماء  -3

  :الحل 
  
  
  

  
  

   . انجستروم0.3=0.99-1.29= نق الكلور  -H-Clالرابطة = نصف قطر الذرة الھیدروجین 
  . انجستروم 0.66=0.99-1.56= نق الكلور -Cl-Oطول الرابطة = نصف قطر ذرة االكسجین 

  . χ2 = 0.66χ2=1.32 Aْنق االكسجین =  O-Oجینطول الرابطة في جزئ االكس
  . 0.96=0.66+0.3= نق لالكسجین + نق للھیدروجین =  O-Hطول الرابطة في جزئ الماء

  
 في جزئ N-H انجستروم وطول الرابطة 0.6 اذا كان طول الرابطة في جزئ الھیدروجین 7س

احسب طول .  انجستروم 0.96 في جزء الماء O-H انجستروم وطول الرابطة 1النشادر یساوي 
   .NOالرابطة في جزئ اكسید النیتریك 

  -:الحل 
  .اجب بنفسك 

  
 1.32 انجستروم وفي جزئ االكسجین 1.36 اذا كان طول الرابطة في جزئ اكسید النیتریك 8س

  .احسب طول الرابطة في جزئ النیتروجین . انجستروم 
  ) انجستروم 1.4 (الحل

  
  

 = نصف قطر الذرة الكلور 
   Cl-Clطول الرابطة 

  

           2 
 = 

1.98  
  

   2 
  انجستروم 0.99= 

   Cl-Clطول الرابطة  = نصف قطر الذرة الكلور 
  

           2 
 = 

1.98  
  

   2 
  انجستروم 0.99= 
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  -: الجدول الدوري تدرج خاصیة نصف القطر في
  :في المجموعة الرأسیة  - 1

  -:یزداد نصف قطر الذرة بزیادة العدد الذري بمعني كلما اتجھنا الي اسفل لالسباب االتیة 
  .زیادة عدد مستوي الطاقة في الذرة  -1
 .زیادة عدد االلكترونات فیزداد التنافر بین االلكترونات وبعضھا  -2
لي حجب تأثیر النواة الموجبة علي االلكترونات وجود مستویات الطاقة الممتلئة تعمل ع -3

 .الخارجیة 
 في الدورات االفقیة -2

 زیادة عدد الشحنات بسبب  بزیادة العدد الذري كلما اتجھنا یمینًایقل نصف قطر الذرة 
الموجبة داخل النواة فیزداد جذب النواة اللكترونات التكافؤ مما یؤدي الي تقلص ونقص 

  .نصف قطر الذرة تدریجیًا
  علل ؟ - :1س

  )أجب بنفسك( 11Na اصغر من نصف قطر ذرة الصودیوم 17Cl الكلور  ذرةنصف قطر
  -:ج 
  
  

  -:ملحوظة 
  :نصف قطر الذرة المتعادلة یختلف عن نصف قطر ایونھا كاالتي 

  

  )ایون الالفلز(نصف قطر االیون السالب   )ایون الفلز(نصف قطر االیون الموجب 
صغر من نصف نصف قطر االیون الموجب ا -1

  .ھ قطر ذرت
داخل بسبب زیادة عدد الشحنات الموجبة 

النواة فیزداد جذب النواة لاللكترونات ویقل نق 
.  

وكلما زاد عدد الشحنات الموجبة علي 
    االیون نصف قطرقلاالیون كلما 

  -:1مثال
  +Na>Naنق 

  +++Fe>Fe++>Feنق 
  +++Cr > Cr ++>Cr نق 
  - :2مثال

من الرابطة اقصر Cr2 O3الرابطة في جزئ 
 نق ایون < +++Crالن نق CrOفي جزئ

Cr++  بسبب زیادة عدد الشحنات الموجبة في
   .+++Crایون 

نصف قطر االیون السالب اكبر من نصف 
  .قطر ذرتھ 

بسبب زیادة عدد االلكترونات السالبة 
   .المستویاتتباعد تفیزداد التنافر بینھا و

  
 اوكلما زاد عدد الشحنات السالبة كلم

  .لالیوننق اد ز
  -:1مثال

Cl- > Cl  
   _ _ _     _ _     _            

   N     > N > N >Nنق 
  -:علل 

 اكبر من -CLایون الكلور نصف قطر 
  نصف قطر ذرتھ المتعادلة ؟

  -:ج
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   - : علل لما یأتي 1س

  .ري ذیزداد نصف قطر الذرة في نفس المجموعة بزیادة العدد ال -1
 . الدورات االفقیة كلما اتجھنا یمیناً  یقل نصف قطر الذرة في -2
  .12Mg اصغر من نصف قطر ذرة الماغنسیوم 17Clنصف قطر ذرة الكلور  -3
 .نصف قطر ایون الفلز اصغر من نصف قطر ذرتھ المتعادلة  -4
 . نصف قطر ایون الالفلز اكبر من نصف قطر ذرتھ -5
 . FeCl2   اصغر من الرابطة في جزئ FeCl3الرابطة في جزئ  -6
  -: اطول ایھما -7

  مع التعلیل ؟ .Fe2O3 أم الرابطة الرابطة في جزئ FeOالرابطة في جزئ 
 اصغر من نصف قطر ذرتھ المتعادلة  +Naنصف قطر ایون الصودیوم  -8
  H2 اطول من الرابطة في جزئ الھیدروجین Cl2 علل الرابطة في جزئ الكلور -9
  
 
  -: انظر الي الجدول وبمعلومیة ما فیھ اوجد ما یلي - 2س

طول الرابطة   الجزئ  المطلوب
  باالنجستروم

نصف قطر 
  يالتساھم

 طول الرابطة في جزئ فلورید -1
  .الھیدروجین 

H-H 0.60  0.30  

   طول الرابطة في جزئ اكسید النیتریك-2
N-O .   

F-F 1.28  0.64  

  N-H.   Cl-Cl 1.98  0.99 طول الرابطة في جزئ النشادر -3
  Br-Br 2.28  1.14  .ء  في جزئ الماO-H طول الرابطة -4
ید الھیدروجین د طول الرابطة في جزئ یو-5
.  

I-I 2.66  1.33  

   في جزئ المیثان C-H طول الرابطة -1
علما بأن نصف قطر ذرة الكربون یساوي 

  أنجستروم 0.77

O-O 1.32  0.66  

 N-N 1.46  0.73  
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  -:ثانیًا جھد التاین 
  

  
  

ة اقل االلكترونات ارتباطا بالذرة المفردة وھي في الحالة الطاقة الالزمة لفصل او ازالھو مقدار 
  .الغازیة 

  .یمكن تعیین جھد التأین من القیاسات الطیفیة 
  
  

  -:جھد التأین االول 
 واحد من الذرة لكي تتحول الي ایون موجب احادي الشحنة الكترونزالة ھو كمیة الطاقة الالزمة ال

.  
  
  

  -:جھد التأین الثاني 
  اقة الالزمة لنزع الكترون من ایون یحمل شحنھ موجبة واحدة ویعطي ایون ثنائي الشحنة مقدار الط

ون الموجب عن ذرتھ فیلزم ی الموجبة وھو اعلي من جھد التأین االول بسبب صغر نصف قطر اال
  .زیادة عدد الشحنات الموجبة بسبب طاقة اكبر الزالة الكترون من االیون الموجب وذلك 

  
  

  -: الثالث جھد التاین
  .مقدار الطاقة الالزمة لنزع الكترون من ایون ثنائي الشحنة الموجبة 

مل توھواعلي من جھد التأین االول والثاني حیث یلزم طاقة ھائلة الزمة لكسر مستوي فرعي مك
np6.   

  -:ملحوظة 
تروني في المجموعة الصفریة مرتفع جدًا بسبب استقرار نظامھا االلكللعناصراالول جھد التاین 

np6  فیصعب ازالة الكترون من مستوي طاقة مكتمل.  
  

  -:في الدورات االفقیة 
یزداد جھد التأین كلما اتجھنا یمینًا اي كلما قل نصف القطر النھ كلما قل نصف القطر كلما كانت 

  .الكترونات التكافؤ قریبة من النواة فیلزم طاقة اكبر لفصلھا عن الذرة 
  -:في المجموعات الرأسیة 

في المجموعة الواحدة بسبب زیادة ) اي كلما اتجھنا السفل(یقل جھد التأین بزیادة العدد الذري 
نصف القطر نتیجة زیادة عدد االغلفة االلكترونیة كذلك بسبب زیادة حجب شحنة النواة تتكون 

  .الكترونات التكافؤ بعیدة عن النواة فیسھل فصلھا بأقل طاقة 
میز بكبر نصف قطر ذرتة وبالتالي صغر جھد تأینھ فیفقد االلكترونات عنصر السیزیوم یت -:مثال 

  .بواسطة الطاقة الضوئیة لذا یستخدم السیزیوم في صناعة الخالیا الكھروضوئیة 

Mg++ → Mg+++ +     
 
eَ ∆H=   +7730  kJ/mole 

Mg  → Mg+ +     
 

 eَ  ∆H=   +737  kJ/mole 

Mg+ → Mg++ +     
 
eَ ∆H=   +1450  kJ/mole  
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  -:اسئلة علي جھد التاین 
  
  
  -: اكتب المصطلح العلمي 1س
  .ة الغازیة مقدار الطاقة الالزمة الزالة اقل االلكترونات ارتباطًا بالذرة المفرد -1
  .(+M)مقدار الطاقة الالزمة لنزع الكترونات من ایون یحمل شحنة موجبة واحدة  -2
  
  -: علل لما یأتي 2س
  .جھد التاین للعناصر في دورات الجدول یزید كلما اتجھنا من الیسار الي الیمین  -1
  . جھد التاین للعناصر في مجموعات الجدول یقل كلما اتجھنا من اعلي الي اسفل -2
  .لعناصر النبیلة في المجموعة الصفریة مرتفع جدًا ل  االولتاین ال جھد-3
   .12Mg اعلي من جھد تأین الماغنسیوم 17Clجھد تأین الكلور  -4
  .یستخدم السیزیوم في صناعة الخالیا الكھروضوئیة  -5
   جھد التاین الثانى للماغنسیوم اعلى من جھد التاین االول لھ-6
  

  )جب بنفسكأ(اإلجابة
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  -:ثالثا المیل االلكتروني 
  

  -:المیل االلكتروني 
  .ھو مقدار الطاقة المنطلقة عندما تكتسب الذرة المفردة الكترون وھي في الحالة الغازیة 

  - :→ في الدورات االفقیة - 1
یزداد المیل االلكتروني في الدورات كلما اتجھنا من الیسار الي الیمین بسبب صغر الحجم الذري 

  .سھل علي النواة جذب الكترون جدید مما ی) نق(
  
  -:↓في المجموعة الرأسیة  - 2

 بسبب كبر الحجم )اي كلما اتجھنا السفل(االلكتروني بزیادة العدد الذري في المجموعة یقل المیل 
  . فیصعب علي الذرة جذب الكترون جدید اةوبعد غالف التكافؤ عن شحنة النو) كبر نق(الذري 

  
   -:مالحظات ھامة 

 :حظ االتي  المیل االلكتروني لعناصر الدورة الثانیة في الجدول نالبدراسة -1
 

     الجدول لالیضاح فقط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -:من الجدول السابق نالحظ االتي 
  ریلیوم والنتروجین ؟بعدم انتظام قیمة المیل االلكتروني لعنصري ال -1
ریلیوم بلئة كما في حالة الالن الذرة تكون اكثر استقرارًاعندما تكون المستویات الفرعیة ممت: ج

1S2,2S2,4Be)  2كذلك العنصر الخامل مثل النیونP6 (  
  . نصف ممتلئ وھذا یعطي بعض االستقرار للذرة 2P3وفي النیتروجین یكون المستوي الفرعي 

تكون قیم االلكترون كبیرة عندما یعمل االلكترون المكتسب علي ملئ مستوي طاقة فرعي كما  -2
   .6C الكربون  او جعلھ نصف ممتلئ كما في حالة- 9Fفي حالة الفلور 

  
  . مرتفع C6 المیل االلكتروني لذرة الكربون -: علل 2س
 2P2وااللكترون المكتسب سیجعل المستوي الفرعي  1S2,2S2,2P2الن الكربون توزیعھ : ج

تسب حیث تزداد قیمة المیل عندما یعمل االلكترون المك(یصبح نصف ممتلئ فتصبح الذرة مستقرة 
  )على جعل مستوى فرعى نصف مكتمل

  نیون
10Ne  
2p6  

  
+99 

  فلور
9F 

2p5  

339.9-   
17Cl  

361.7- 

  نتروجین
7N 

,2P3 
+31  
  

  كربون
6C 

,2P2 
121- 

  بورون
5B  

,2P1 
29- 

  بریلیوم
4Be 
,2S2  

+66 

  لیثیوم
3Li 

1S2,2S1  
  

   ل ج-58
  

  اكسجین
8O 

2p4  

  
142- 
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   )وجیناتالمجموعة الھ (A في المجموعة السابعة 3س

االلكتروني للكلور رغم صغر حجم ذرة الفلور النھ نظرًا اصغر من المیل المیل االلكتروني للفلور 
  الكترونات ذرة الفلور التسعةلصغر حجم ذرة الفلور یحدث تنافر بین االلكترون المكتسب مع 

  .مما یقلل من كمیة الطاقة المنطلقةالموجودة اصًال حول النواة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   اسئلة
   قارن بین كل من االتى-1س

   والسالبیة الكھربیةااللكترونيالمیل  - 1
 من حیثN7 والنتروجین -C6عنصري الكربون  - 2

   المیل االلكتروني- جھد التأین-               نصف القطر
تروني لعناصر الدورة وعناصر المجموعة فى الجدول تدرج المیل االلك - 3

  الدوري
 المیل االلكترونى لعنصرى الفلور والكلور - 4
  جھد التاین االول والثانى من حیث القیمة مع التعلیل - 5
 

  . رابعًا السالبیة الكھربیة - 4
 

   .المیل االلكتروني
  
 مقدار الطاقة المنطلقة - 1

عندما تكتسب الذرة المفردة 
  .الغازیة الكترون 

 طاقة نعبرعنھا بالكیلو - 2
  جول

 .تشیر الي الذرة المفردة  - 3

  .السالبیة الكھربیة 
  
 قدرة الذرة علي جذب - 1

الكترونات الرابطة  
  .الكیمیائیة

تشیر  و نعبر عنھا بارقام- 2
الى الذرة المرتبطة مع 

ث ان اعلي غیرھا حی
العناصر سالبیة ھو الفلور 

)4.(  
 فارق السالبیة بین - 3

العناصر یحدد نوع الرابطة 
 الكیمیائیة 

 تزداد السالبیة

قل
ت

یة
الب

لس
  ا
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  -  : والالفلزیة خامسا الخاصیة الفلزیة
  
  

  .شر اول من قسم العناصر الي فلزات والفلزات في بدایة القرن التاسع ع برازیلیوس
   .)بسبب صغر نق(زداد الصفة الالفلزیة وتقل الصفة الفلزیة تفى الدورات كلما اتجھنا یمینا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -:نالحظ تدرج الخاصیة الفلزیة والالفلزیة كاالتي في الجدول الدوري 
  -:في الدورات االفقیة  - 1

الصفة الفلزیة حتي تصل الي اشباه الفلزات تبدأ كل دورة بفلز قوي وكلما اتجھنا یمینا یقل نق وتقل 
عناصر ( الالفلزیة في نھایة كل دورة اقويثم تبدأ الخاصیة الالفلزیة تزداد حتي تصل الي 

  ) .المجموعة السابعة
  -:في المجموعة الرأسیة  - 2

   بسبب كبر نق للذرة ویعتبرتزداد الصفة الفلزیة بزیادة العدد الذري اي كلما اتجھنا الي اسفل
  .لصفة الفلزیة تزید كلما اتجھنا السفل  اھ اكبر الذرات حجما وسیزیوم ھو اقوي الفلزات النال

  الالفلزات
  
التي  مجموعة العناصر - 1

یمتلئ غالف تكافؤھا باكثر 
  .من نصف سعتھ 

  
 عناصر كھروسالبة تتمیز - 2

بصغر نق حیث تكتسب 
الكترونات التكافؤ وتصبح 

  .ایونات سالبة 
) عازلة( ال توصل التیار - 3

بسبب شدة ارتباط الكترونات 
التكافؤ بالنواة حیث یصعب 

  .حركة ھذة االلكترونات 
 تتمیز بصغر نصف قطر - 4

بالتالي كبر جھد ذرتھا و
  .التأین والمیل 

النھ الفلور اقوي الالفلزات 
یقع في اعلي یمین الجدول 

اصغر الذرات حجما ویعتبر
  جھد التأین فىواكبرھا

 والسالبیة

  اشباه الفلزات
    
 عناصر تتمیز بان غالف - 1

  .تكافؤھا نصف ممتلئ  
  
  
 لھا مظھر الفلز ومعظم - 2

  .خواص الالفلز 
ة متوسطة توصیل التیار بدرج

اقل من الفلزات واكبر بكثیر (
وتستخدم في ) من الالفلزات

صناعة الترانستور لذا تسمي 
  .اشباه الموصالت 

  -:مثال
 – السیلیكون –البورون 

 – الزرنیخ –الجرمانیوم 
  .االنتیمون 

جھد تاینھا ومیلھا وسالبیتھا 
متوسط بین الفلزات 

  والالفلزات

  الفلزات
  
 مجموعة العناصر التي - 1

ا باقل من یمتلئ غالف تكافؤھ
  .نصف سعتھ بااللكترونات 

  
 -ة ب عناصر كھروموج2

تتمیز بكبر نصف  .النھا
قطرھا وصغر جھد تاینھا 

فتفقد االلكترونات بسھولة 
  وتتحول الى ایونات موجبة

  
 توصل التیار الكھربي - 3

النھا تحتوي علي الكترونات 
  .حرة سھلة الحركة 

  
 تتمیز بكبر نق وصغر جھد - 4

  . االلكترونيتأینھا ومیلھا
اقوي الفلزات ھو السیزیوم 

النھ اكبر الذرات حجمًا ویقع 
اسفل یسار الجدول والصفة 
الفلزیة تزید في المجموعة 

 .كلما اتجھنا السفل 
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  - :اسئلة

  
  
   

  -: اكتب المصطلح العلمي 1س
  .مجموعة العناصر التي یمتلئ غالف تكافؤھا باقل من نصف سعتھ  - 1
  . مجموعة العناصر التي یمتلئ غالف تكافؤھا باكثر من نصف سعتھ - 2
 .ا مظھر الفلز وخواص الالفلز عناصر لھ - 2
  
  -: علل لما یأتي 2س
  .تزداد الصفة الفلزیة لعناصر المجموعة االولي بزیادة العدد الذري  - 1
 .السیزیوم ھو اقوي الفلزات  - 2
 .الفلور ھو اقوي الالفلزات  - 3
  .الفلزات جیدة التوصیل للتیار الكھربي - 4
 .الالفلزات ردیئة التوصیل للتیار الكھربي  - 5
  
  .ین الفلزات والالفلزات  قارن ب3س
  . ما المقصود باشباه الفلزات 4س
  . قارن بین الفلزات واشباه الالفلزات 5س
   تكلم بایجاز عن تدرج الخاصیة الفلزیة والالفلزیة فى الجدول الدورى- 6س
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  -:سادسا الخواص الحامضیة والقاعدیة 
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -:االنھیدرید
    قلويأوذوب في الماء وتعطي حمض  مادة تإيھو 
 یعتبر النشادر انھیدرید قاعدة النھ یذوب فى الماء مكونا قلوى ھو ھیدروكسید مثال

یعتبر ثانى اكسید الكربون انھیدرید حمض النھ یذوب فى الماء مكونا حمض  بینما - ماالمونیو
كربونیك

 )وتزداد الصفة الحامضیة(تقل الصفة القاعدیة 

  االكاسید الحامضیة
  
   ھي اكاسید الالفلزات - 1

  -:مثال
CO2      SO3     NO2   

  
 تذوب في الماء وتعطي - 2

  احماض 
CO2+H2O→ H2CO3   

  حمض كربونیك
SO3+H2O→H2SO4  

  حمض كبریتیك
تتفاعل مع القلویات منتجة ملح 

  وماء 
CO2+2NaOH→ 

Na2CO3+H2O  
 االكاسید الحمضیة ال - 3

  .تتفاعل مع االحماض 

)االمفوتیریة(االكاسید المترددة 
    
 ھي اكاسید غالبا لعناصر - 1

  .فلزیة 
  -:مثال 

Sb2O3    ZnO   Al2O3  
اكسید

     اكسید          یداكس           
  االنتیمون         خارصین        المونیوم 

 SnO 
اكسید قصدیر     

وھي تتفاعل مع االحماض 
وكذلك مع القلویات وتعطي فى 

Al2O3الحالتین ملح وماء مثل 
   علل 1س

 اكسید االلمونیوم اكسید متردد

  االكاسید القاعدیة
  
   ھي اكاسید الفلزات - 1

  بعضھا الیزوب في الماء 
   FeO  - CuOمثل 

بعضھا یذوب في الماء مكونا 
  قلوي
  Na2O - K2O - CaOمثل 

  )نسمیھا اكاسید قلویة(
Na2O+H2O→ 2NaOH  

K2O+H2O→ 2KOH  
  

تتفاعل االكاسید القاعدیة مع 
  االحماض منتجة ملح وماء 

MgO+ H2SO4→ 
 Mg SO4+ H2O  

Na2O+2HCl→ 
 2NaCl+ H2O  

  

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

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


  

18  

  دراسة تدرج الخاصیة الحمضیة والقاعدیة في 
  -:ة في الجدول الدوري الحدیث الدورة الثالث

  
  
  
  
  

حمض   اسم الحمض
حمض   حمض كبریتیك  بیروكلوریك

  فوسفوریك
حمض 

  ارثوسلیكونیك
ھیدروكسید 

  المونیوم 
ھیدروكسید 
  ماغنسیوم

ھیدروكسید 
  صودیوم

الصیغة 
 HClO4 H2SO4 H3PO4 H4SiO4  الكیمیائیة

Al(OH)3  
ھیدروكسید 

  متردد

Mg(OH)2  
قاعدة 
  ضعیفةا

NaOH  
عدة قویة قا
  جدا

صیغة 
  ھیدروكسیلیة

ClO3(OH)  
اقوي االحماض 

 ثالثة ذرات ھب
  اكسجین حرة

3 

SO2(OH)2  
حمض قوي بة 
ذرتین اكسجین 

حرة غیر 
  مرتبطة 
2 

PO(OH)3  
حمض متوسط 

بھ ذرة 
اكسجین حرة 
  غیر مرتبطة 

1  

Si(OH)4  
حمض ضعیف 
الیحتوي علي 

اي ذرة اكسجین 
  حرة 

-  

      

  
  -:ملحوظة 

  
 االحماض االكسیجینیة علي عدد ذرات االكسجین الحرة غیر المرتبطة بذرات الھیدروجین ةتعتمد قو

االقوي ھو الذي  والحمض  m Mon(OH)حیث یمثل الحمض االكسجیني بالصیغة الھیدروكسیلیھ 
  .یحتوي علي عدد اكبر من ذرات االكسجین الحرة 

  
  

 )وتقل الصفة القاعدیة(تزداد الصفة الحمضیة 

  ة السابعةفي المجموع
   تزداد الصفة الحمضیة

كلما اتجھنا السفل 
بسبب كبر نصف القطر 

وسھولة التاین وفقد 
 H+ایون 

HF  
   حمض ھیدروفلوریك

HCl   
  حمض ھیدروكلوریك

HBr   
  حمض ھیدروبرومیك

HI   
  یكدحمض ھیدرویو

  
 ھو HIیعتبر حمض

اقوي االحماض 
الھیدروجینیة لكبر 

لیود انصف قطر ذرة
 +Hوسھولة فقد ایون 

  ھیدروكسید لیثیوم 
 LiOH  

  ھیدروكسید صودیوم
  NaOH  

  ھیدروكسید بوتاسیوم
  KOH  

  ھیدروكسید روبیدیوم 
 RbOH  

  ھیدروكسید سیزیوم
  CsOH  
  
  
  
  
  

في المجموعة 
االولي تزداد الصفة 

القاعدیة كلما اتجھنا 
السفل بسبب كبر 

نصف قطر ذرة 
العنصر فیسھل 

التأین وفقد ایون 
OH   

یعتبر ھیدروكسید السیزیوم ھو اقوي 
القلویات لكبر نصف قطر ذرة السیزیوم 

   . OHوسھولة فقد ایون 
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  -:ملحوظة ھامة 
  
  
 Mحیث  (+M+O-Hباعتبار ان االحماض والقواعد ھي مركبات ھیدروكسیلیة تمثل بالصیغة  -1

  -:فیمكن ان تتأین باحد طریقتان ) ھي ذرة العنصر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .اعدة ویعتمد ذلك علي وسط التفاعل قأو كاما اذا تساوت قوتا الجذب فان المادة تتأین كحمض  -2

  -:مثال 
  .ب متردد  یعتبر مركAl(OH)3مركب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 +M بذیتجا

O- H+ 
 بذیتجا

 یتنافر
  تاین المادة كحمض

   
 تتأین المادة كحمض اذا كانت - 1

 من اقل -H+ , Oقوة الجذب بین 
   -M+ , Oقوة الجذب بین 

M+O-H+    M+O-+H+  
  -:مثال 

 الالفلزات مثل الكلور كما في حالة
یتمیز بصغر نق وزیادة شحنتھا 

 -Oالموجبة فیزداد انجذابھا الي 
 ویتأین +Hوبالتالي ینفصل ایون 

H+Cl+O-
  . كحمض 4

  تاین المادة كقاعدة 
  
 تتأین المادة كقاعدة اذا كانت - 1

من كبرأ -H+ , Oقوة الجذب بین 
   -M+ , Oقوة الجذب بین 

M+O-H+    M++OH -   
  -:مثال 

 Naكما في حالة الفلزات مثل ذرة 
تتمیز بكبر نق وتحمل شحنة 

موجبة واحدة فتضعف الرابطة 
 -O فتنجذب ذرة -Oبینھا وبین 
 وبذلك +Hناحیة ایون 

 ویعطي ایون  NaOHیتأین
OH- قلوي التاثیر .  
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  -:اسئلة واجب 

  
  
   علل لما یاتى- : السؤال االول 1س
  
   .تزداد الصفة القاعدیة في المجموعة االولي بزیادة العدد الذري -1
 .یعتبر ھیدروكسید السیزیوم ھو اقوي القلویات  -2
  .NaOH اكثر قاعدیة من محلول KOHمحلول ھیدروكسید البوتاسیوم  -3
 . الھیدروجین في المجموعة السابعة الیداتضیة لھتزداد الصفة الحم -4
 . ھو اقوي االحماض الھیدروجینیة HI یودیكیعتبر حمض الھیدرو -5
  .HCl اقوي من حمض HBrحمض  -6
  .SO2(OH)2 اقوي من حمض الكبریتیك ClO3(OH)حمض البیروكلوریك  -7
 . PO(OH)3 اقوي من حمض ClO3(OH)حمض  -8
 .میل االلكتروني لذرة الكلور رغم صغر حجم ذرة الفلور المیل االلكتروني للفلور اقل من ال -9

  .7N اعلي من المیل االلكتروني لعنصر النیتروجین 6Cالمیل االلكتروني لذرة الكربون  -10
  
  -: السؤال الثاني 2س

  -:قارن بین
  . السالبیة الكھربیة –المیل االلكتروني  -1
 . االكاسید القاعدیة –الحمضیة االكاسید  -2
  
  -: بكل من  ما المقصود3س

  . االنھیدرید –االكاسید المترددة 
  
     والقواعد ھى مركبات ھیدروكسیلیة یمكن تمثیلھا بالصیغة العامةاألحماض أنباعتبار -4س

MOH  حیث  M  ذرة العنصر وضح كیف یمكن تأینھا  
  
   وضح بالمعادالت الرمزیة الموزونة تفاعل الماء مع كل من-5ٍ

   اكسید الصودیوم-اكسید الكبریت ثالث -ثانى اكسید الكربون
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  -: اعداد التاكسد سابعا 
  
  
الن عدد التاكسد یعبر عن تكافؤ .( یستخدم حالیا في الكیمیاء الحدیثة عدد التأكسد كبدیل للتكافؤ  -1

العنصر باالضافة انھا تعرفنا علي نوع التغیر الذي یحدث للعنصر اثناء التفاعل من عملیات 
  ) . اكسدة واختزال 

  -:لتكافؤا
  .مع ذرة واحدة من العنصر ھو عدد ذرات الھیدروجین التي تتحد 

  -:مثال 
  .االكسجین ثنائي التكافؤ الن ذرة منھ تتحد مع ذرتین ھیدروجین 

  
  -:عدد التأكسد 

التي تبدو علي االیون او الذرة في المركب االیوني ) الموجبة او السالبة(عدد یمثل الشحنة الكھربیة 
  . او التساھمي

  -:تدرج اعداد التاكسد في الجدول الدوري  -1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -:عند حساب اعداد التأكسد یجب مراعاة االتي 
  .صفر = مجموع اعداد التاكسد للعناصر المختلفة في الجزئ المتعادل  -1
 .عدد التاكسد یخص ذرة واحدة او ایون واحد فقط في الجزئ  -2
 او المجموعة 1= + النھ دائما (A)االولي نبدأ دائما بكتابة عدد تأكسد عناصر المجموعة  -3

ثم نكمل حساب اعداد تأكسد  3 = +(A)او عناصر المجموعة الثالثة  2=+ حیث (A)الثانیة 
 .باقیة العناصر 

تكافؤ ھذا االیون مسبوقا باشارة یكون عدد تاكسد اي ایون یساوي : في المركبات االیونیة  -4
الذرة لتعطي فقدتھال علي عدد االلكترونات التي حیث ید(موجبة في حالة االیونات الموجبة 

   )یدل على عدد االلكترونات المكتسبة(  أو اشارة سالبھ فى حالة االنیون السالب)الكاتیونھذا
  -:مثال لذلك 

K+Br-              Na+Cl-      Mg+2O-2   Ca+2(CO3)-2        Cu+2(SO4
)-2  

 : في المركبات التساھمیة  -5
  .صفر = نصر في جزئ متشابھ الذرات عدد تأكسد اي ع  -  أ

مجموعة 
  الصفر

  
 

VII(A)
  
  

 7+من 
   1-الي 

  
F 

Cl 

V(A)  
  
  

 5+من 
   3-الي 

  
N 
  

 VI(A)  
  
  

 6+من 
   2-الي 

  
S 

IVA  
  
  

 4+من 
   4-الي 

  
C 
  

III A  
  
  
+3   
  
+3B  
  
+3Al  
  

II A  
  
  
+2   
  
+2Mg  
  
+2Ca  
  

  مجموعة
I A 

  
 1+دائما

  

+Li 
  

+Na  
  

+K  
  

  
  
  

  عدد 
  التأكسد

  
  

  امثلة 
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  -:مثال 
  صفر = O2كسد االكسجین في جزئ أعدد ت -1
   .صفر) = االوزون (O3كسد االكسجین في جزئ أ عدد ت-2
   .صفر = N2 عدد تاكسد النیتروجین في جزئ -3
   .صفر = P4 عدد تأكسد الفوسفور في جزئ -4
  .صفر  = S8 عدد تأكسد الكبریت في جزئ -5
  .صفر  = H2 في جزئ الھیدروجینأكسد  عدد ت-6
في الجزئ التساھمي المكون من ذرتین مختلفتین في السالبیة الكھربیة العنصر االعلي سالبیة   - ب

  .یاخذ شحنة سالبة واالقل سالبیة یاخذ شحنة موجبة 
  -:مثال 

N+2O-2 "                    N-3H3"  اعلي سالبیة"
  "اعلي سالبیة 3+

  :حیث نالحظ ان 
 الھیدروجینیة الن النتروجین اعلي سالبیة من ھطي النتروجین اعداد تأكسد سالبة في مركباتیع

  .الھیدروجین 
 االكسجینیة الن االكسجین اعلي سالبیة من ھویعطي النتروجین اعداد تأكسد موجبة في مركبات

  .النتروجین 
  .عة الذریة  تاكسد المجموعات الذریة ھو نفسھ الشحنة التي تحملھا ھذه المجمو- ج

  -:مثال 
NH4)" 1(+مجموعة امونیوم "

SO4) 2-(                  مجموعة كبریتات     +
-2       

CO3)" 2-(مجموعة كربونات "
NO3       )1- (نترات                  مجموعة     2-

-        
  .1+ مركباتھ وعدد تأكسد الھیدروجین في معظم    2-تأكسد االكسجین في معظم مركباتھ عدد  -6
   .H2O2 = -1 عدد تأكسد االكسجین في فوق اكسید الھیدروجین -7
   .Na2O2 = -1 عدد تأكسد االكسجین في فوق اكسید الصودیوم -
  KO2 = -0.5 عدد تأكسد االكسجین في سوبر اكسید البوتاسیوم -
   .OF2+ = 2،عدد تأكسد االكسجین في  
  Na+H-1=  -1ات مثل ھیدرید الصودیوم  عدد تأكسد الھیدروجین ھیدریدات الفلز-

  AlH3 =-1 وھیدرید االلمونیوم   CaH2وھیدرید الكالسیوم 
والھیدرات مركبات ایونیة تحتوي علي ایون الھیدروجین السالب فعند التحلیل الكھربي لمصھور 

  ) .القطب الموجب(ھیدرید الصودیوم یتصاعد غاز الھیدروجین عند االنود 
  
  
  
  
 
  
  
  
  

  المركب
  
  
  

مجموع 
  الشحنات

  
عدد تأكسد 

 الذرة الواحدة

Na2O  
اكسید 

  الصودیوم
  
-2+    2   

Na     O  
  
-2+    1  

Na2O2 
فوق اكسید 

  صودیوم
  
-2+      2   

Na2   O2  
      

-1+    1  
  

H2O2 
فوق اكسید 
  الھیدروجین

  
-2+      2   

H2    O2   
  
-1+    1  

  

KO2 
سوبر اكسید 

  البوتاسیوم
  
-1+      1 

K    O2  
    

-0.5+  1  
  

CaH2  
ھیدرید 
  كالسیوم

  
-2+      2 

Ca   H2  
      

-1+    2  
  

AlH3 
ھیدرید 
  المونیوم

  
-3+      3 

Al   H3   
     

-1+    3  
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   :الخالصة
  1+ وعن الھیدروجین 2- لحساب عدد تاكسد اى عنصر فى مركباتھ نعوض عن االكسیجین -

1+Li , 1+Na , 1+K , 2+ Ca– 2+Mg,  3+ Al 1- F– 1-Cl 
  -:اسئلة 

  -:اوجد عدد تأكسد النتروجین في المركبات االتیة  -1
NH3    NH2OH   N2     N2O   NO    N2O3    NO2   N2O5   نشادر N2H4   یدرازینھ  

  احسب عدد تأكسد الكلور في -2
  HCl    NaCl    NaClO4    NaClO3    NaClO2  Cl2    ClO3

-    
  اوجد عدد تاكسد الكبریت في  -3

H2S    Na2S    H2SO4    SO2    SO4
--    S2O3

--  

                                                 Na2S2O3    NaHSO3     
                                                                  _ في جنیز احسب عدد تأكسد المن -4

MnO4    NaMnO4    MnCl2    KMnO2    MnO2  
                               OF2    KO2    Na2O2    Li2O    O3    O2 االكسجین في -5
                                                                     CaH2    H2O الھیدروجین في -6
  النتروجین -7

/NH4
+ / NO3

- / NHO2 / HNO3 NH4NO2امونیوم ت نیتری /,  NH4NO3نترات امونیوم   
  

   - :االكسدة 
  ) .او زیادة في الشحنة الموجبة (  ھي عملیة فقد الكترونات ینتج عنھا نقص في الشحنة السالبة

  
  -:االختزال 

  )في الشحنة الموجبة نقص او  ( اب الكترونات ینتج عنھا زیادة في الشحنة السالبةھي عملیة اكتس
  -:مثال 
  -: والحدید في التفاعل االتي رومح نوع التغیر الحادث من اكسدة واختزال لكل من الكوض

K2Cr2O7+6FeCl2+14HCl →2KCl+2CrCl3+6FeCl3+7H2O  بیكرومات بوتاسیوم 
  

       

+6  
Cr  

+3  
Cr  

 اختزال

 نقص في الشحنة الموجبة

-3       +3  
Cr     Cl3  

-14+   12+   2  
K2    Cr2    O7  

-3       +3  
Fe     Cl3  

-2       +2  
Fe     Cl2  

+2  
Fe  

+3  
Fe  

 الموجبة زیادة في الشحنةاكسدة
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  اسئلة
  -:في التفاعالت االتیة ) ان وجد(ر الحادث من اكسدة او اختزال وضح التغی

1- C+O2 → CO2                                                              
2- N2+O2 →2NO 
3- Fe2O3+3CO →2Fe+3CO2 
4- Zn+2HCl→ZnCl2+H2 
5- 4KO2+CO2→2K2CO3+3O2 
6- FeCl3→FeCl2 
7- ClO-→ClO3- 
8- FeCl2→FeCl3 
9- CO→CO2 

10- Cr2O7
--→Cr2O3 

11- O2→O3 
12- NO2→N2O4 
13- MnO4

-→MnO2 
14- NH4NO2→N2+2H2O 
15- SO2+2H2S→3S+2H2O 
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  -:اسئلة واجب 
  

  
  -: اكتب المصطلح العلمي الذي یعبر عن كل عبارة من العبارات االتیة 1س
  .المسافة بین نواتي ذرتین متحدتین  -1
 .نصف المسافة بین مركزي ذرتین متماثلتین في جزئ ثنائي الذرة  -2
 او فصل اقل االلكترونات ارتباطا بالذرة المفردة وھي في الحالة الة إلزمقدار الطاقة الالزمة -3

 .الغازیة 
 .الطاقة المنطلقة عند اضافة الكترون الي ذرة مفردة في الحالة الغازیة لتكوین ایون سالب  -4
 .قدرة الذرة علي جذب الكترونات الرابطة الكیمیائیة  -5
من باقل یل للكھرباء ویمتلئ غالف تكافؤھا عناصر تتمیز بكبر احجامھا الذریة وجیدة التوص -6

 .نصف سعتھ بااللكترونات 
ة التوصیل للكھرباء ویمتلئ غالف تكافؤھا باكثر من یئ الذریة وردعناصر تتمیز بصغر احجامھا -7

 .نصف سعتھ بااللكترونات 
 . في المركب  او االیونالعدد الذي یمثل الشحنة الكھربیة التي تبدو علي الذرة -8
 .) زیادة في الشحنة الموجبة ( نقص الشحنة السالبة  الكترونات ینتج عنھاعملیة فقد -9

 .) نقص في الشحنة الموجبة ( زیادة الشحنة السالبة  الكترونات ینتج عنھا اكتسابعملیة -10
 .عناصر تتمیز بكبر نصف قطر ایونھا عن نصف قطر ذرتھا  -11
 .عناصر تتمیز بصغر نصف قطر ایونھا عن نصف قطر ذرتھا  -12
 .ید الفلزات التي تتفاعل تارة كأنھا حامضیة وتارة اخري كأكاسید قاعدیة اكاس -13
  .(++M)مقدار الطاقة الالزمة لنزع الكترون من ایون یحمل شحنتین موجبتین  -14
  
  -: السؤال الثاني علل لما یأتي 2س
ة قیمة المیل االلكتروني تكون عالیة جدا عند اضافة الكترون لالوربیتاالت لتصبح نصف ممتلئ -1

  .او ممتلئة 
  .17Cl اقل من المیل االلكتروني لذرة الكلور 9Fالمیل االلكتروني لذرة الفلور  -2
 . بینما اغلب الالفلزات ال توصل التیار الكھربي –توصل الفلزات التیار الكھربي  -3
 . اكسید متردد Al2O3یعتبر اكسید االلمونیوم  -4
 .تبر السیزیوم اكثر الفلزات نشاطا عی -5
 وموجب في مركباتھ مع – HClالھیدروجین مثل ع كلور سالب في مركباتھ معدد تأكسد ال -6

  .Cl2O7  مثلاالكسجین
 
  -: السؤال الثالث 3س
  -:قارن بین   -  أ

  . السالبیة الكھربیة –المیل االلكتروني  -1
 . االكاسید القاعدیة –االكاسید الحمضیة  -2
 . االختزال–التاكسد  -3
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 . الالفلزات –الفلزات  - 4
 
  - :كل من ما المقصود ب4س
  .العدد الذري  -1
 .العناصر الممثلة  -2
 .العناصر االنتقالیة  -3
 .العناصر النبیلة  -4
 .نصف قطر الذرة  -5
 .المیل االلكتروني  -6
 .جھد التاین  -7
 .السالبیة الكھربیة  -8
 .الفلزات  -9

 .الالفلزات  -10
 .اشباه الفلزات  -11
 .االكسید الحامضي  -12
 .االكسید القاعدي  -13
 .االكسید المتردد  -14
 .عدد التاكسد  -15
 .كسدة اال -16
 .االختزال  -17
 .العناصر االنتقالیة  -18
 .التكافؤ  -19
 .طول الرابطة  -20
 
 بین نوع التغییر الحادث من اكسدة او اختزال لكل من الكروم والكبریت في التفاعل 5س

  -:االتي 
Cr2O7

-2 + 3H2S + 8H+ → 2Cr+3 + 3S + 7H2O  
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