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 ذات مشغولة غير أوربيتاالت إلى اإللكترونات انتقال أو  إزاحة  نتيجة اللون ينشأ : Colors اللون

 الضوء  فأن وبذلك معين لضوء الموجة  طول مع يتفق  اإللكتروني االنتقال هذا أن بحيث  عالية طاقة

 اللون المادة امتصاص عند  أي المتفق  وألنه الممتص الموجة بطول نقص  ذا يكون المنعكس

 .بالعكس  والعكس الفاتحة األلوان أي  والبرتقالي األصفر اللون تظهر سوف األزرق

 - بين ما الضوء هذا طاقة كانت  أذا أال االلكترونات قبل من  الضوء امتصاص  يمكن  ال  - 2
(e.v3.0-1.75) تلزم  طاقة واكبر أقل  القيمة هذه وتمثل جول كيلو  6.48 تعادل أي فولت إلكترون 

 الذرة في تأين  يحدث أن دون آخر رئيسي غالف  من  اإللكترون  نقل

 كون بسبب  اللون عديم أو  " ترابية أو  قلوية" ونموذجي ابيض  s - المجمع عناصر تكون - 3

 انتقاالت  تظهر فال لذلك الحمراء الموجة من أطول موجات في تمتص  أي ممسوكة   اإللكترونات

 بينما البنفسجية فوق الطيف منطقة في تمتص ان عليها اإللكترونات هذه تثار ويمكن الكترونية 

 لكن المركب أو  العنصر لون تحديد  بواسطتها يمكن قاعدة أو قانون يوجد ال  االنتقالية العناصر

 ضوء يمتص كبيرة المسافة كانت أذا للعناصراالنتقالية اإللكتروني التوزيع أساس اللون توقع يمكن

 التردد ذات الضوء يعكس  أي "قصير  موجي طول " عالي تردد ذات

 ذات الضوء يمتص  صغيرة المسافة كانت أذا الغامقة األلوان تظهر  "طويل موجي  طول" الواطئ

 تظهر "قصير  موجي طول " عالي تردد ذات الضوء سيعكس "طويل موجي طول" واطئ  تردد

 + التأكسدية الحالة تمتلك التي  الالنثانات عناصر من F قطاع ضمن العناصر بينما الفاتحة األلوان

 فال  4F في موجودة الكترونات قبل من الضوء امتصاص فيعود ملونة تكون األحيان اكثر في 3 -

 يكون  أي الخارجية المؤثرات عن كليا بعيدة مجموعة 4F كون  مركباتها باختالف كثيرا اللون يتغير 

 اي األيونات أو  الذرات من بعمق مغمورا F اوربيتال 

 لذلك حدودهما تقع  التي 5P,5S األوربيتاالت  الكترونات بوساطة الخارجي  المحيط عن  محجوبا

   األوربيتاالت بينما والفيزيائية الكيميائية خواصها في جدا متقاربة تكون الالنثانات عناصر جميع

 5d,4d,3d  بينما األخر عن الواحد تختلف عناصرها فأن لذلك الخارجي للمحيط مكشوفة تكون 

 كبيرة بصورة محجوبا يكون ال 5F أن كون ضعيف سلوك  بين يقع 5F نوع  من األكتينات سلوك

 4F أوربيتال في

 

 

 

 ملونة  األغلب على تكون منفردة الكترونات على تحتوي  التي االيونات او  المركبات 4- 

 

 
 اللون عديم No شواذ هناك لكن

 ملونة تكون  مختلفة تأكسدية بأعداد الذرة لنفس أيونين  على تحتوي  التي الالعضوية  المركبات  5-

 غامقة  بألونا
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 وعدد 2Cl و  2Br - مثل الالفلزية العناصر مثل لها قاعدة توجد ال ملونة العضوية  مركبات  هناك

 ,N3Li  ,و   , 4PO3AgCds , 2AgI مثل تساهمية عناصر تحتوي التي  المركبات من كبير

3SnI, ICl ,  4SeCl 

-1 الكرومات ايون  مثل الملونة األيونات بعض  توجد - 7
4MnO  2 و-

4CrOاأليون لون يكون  الذي 

 البرمنغنات في  وكما المنغنيز في  d أوربيتال الى o من الشحنة نقل خالل من  السائل هو  السالب

 
 الفلزات اشباه 3 - الفلزية عناصر 2 - فلزية عناصر 1 :الى العناصر تقسم
 ما  ويتراوح- - كبير التناسقي عددها ويكون بلوري شكل لها يكون التي العناصر وهي : الفلزية العناصر 1 -

 الزمرتين في العناصر هذه وتوجد  الفلزية بألواصر تدعى األواصر من اخرى انواع تتكون وبذلك (8-12) بين

IA و القلويات  زمرة IIA اسفل في الموجودة الثقيلة والعناصر األنتقالية والعناصر الترابية القلويات  زمرة 

 Fe-Fe فلزين بين تربط ألنها الفلزية باآلصرة وسميت  والسادسة والخامسة الرابعة الزمرة وتشمل الزمر

8(Co)2Fe 

10(Co)2Fe 

 

 

 

 

 

 المركزية  بالذرة تحيط التي الجزيئات أو  األيونات عدد هو :التناسقي العدد

 والسادسة والخامسة الرابعة للزمرة الخفيفة العناصر في  دائما النوع  هذا يظهر : الالفلزية العناصر

 والسابعة

 ؟  خفيفة  لمعة  وفيه  بنفسجي I اليود  لون  يكون / علل

 العناصر هذه وتتميز ضعيفة أو  جدا قليلة فلزية خواص  على يحتوي  I  إن إلى يعزى وهذا / ج

 الجزيئات  هذه تقايض  يفسر مما وهذا تساهمية أواصر ومكونة قليلة المرتبطة  الذرات عدد

 

 

 

 

 محدده غير  طبقات بشكل يتكون معقد تركيب  لها بأن العناصر هذه تتميز  : الفلزات أشباه عناصر

 

  2Sio مثل 3Sp وتهجينه صغير التناسقي العدد ويكون  طويلة سلسلة شكل على أو 
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 Si السليكون في IVA الرابعة والزمرة B البورون في IIIA الثالثة الزمرة في  النوع هذا ويتواجد

 في  VIA السادسة الزمرة وفي AS , Sb الزرنيغ في VA الخامسة والزمرة Ge والجرمانيوم

 P البولونيوم , Te تولنوينوم

 

 

 الفلزية الصفة وتزداد الذري العدد بزيادة الواحدة الدورة في الفلزية الصفات تقل : الفلزية الصفات

 ؟ الذري العدد بزيادة الواحدة الزمرة في

 الزمرة  في تقريبا ثابته 

 متغيرة في الزمرة   n و ثابته  *Z بينما الواحدة الدورة في ثابته  n و  متغيره *Z ألن /ج

 فلزية صفة اكثرهم Li3<Na11<k19<Rb37<Cs55 فلزية  صفة اقلهم

 امفوتيرية  اكاسيد 3 - قاعدية اكاسيد 2 - حامضية  اكاسيد 1 - :األكاسيد تقسيم

 ايون  تركيز ايونات عدد في زيادة وتنتج بالماء تذوب التي األكاسيد هي :الحامضية  األكاسيد 1-

 الهيدروجين 

 

 
 تركيز من  يقلل  أي الهيدروكسيد ايون فتنتج بالماء تذوب التي األكاسيد  هي : قاعدية اكاسيد  - 2

 المائي  المحلول  في لهيدروجينا ايون

 
 

 
 الحامضية بالمحاليل  تذوب  ولكنها بالماء تذوب ال التي األكاسيد بعض وتوجد الشاذة الحاالت*

 قاعدية اكاسيد بانها أعتبرت لذلك

 
 

 أكاسيد بأنها اعتبرت لذلك قوية قواعد مع  تتفاعل ولكنها بالماء تذوب ال أخرى أكاسيد وتوجد 

 الصوديوم  سيليكات : مثال بالماء تذوب  امالح تكون  أنها أساس على حامضية 

 

 

 

 الحامضية  المحاليل  في تذوب  ولكنها بالماء تذوب ال األكاسيد من النوع هذا : األمفوتيرية األكاسيد

 القوية  القاعدية والمحاليل القوية 
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 : مالحظات  

  تقل  اي الذري العدد بأزدياد الواحدة الدورة عناصر ألكاسيد  الحامضية الخواص تزداد 1-  

 القاعدية الخواص

 الخواص  بزيادة أي الذري العدد بأزدياد الواحدة الزمرة ألكاسيد الحامضية الخواص تقل - 2

  القاعدية
 بالنسبة  أما حامضية  تكون اكاسيدها الالفلزات بينما أمفوتيرية أو  القاعدية الفلزات أكاسيد  تكون 3 -

 ضعيفة  حامضية  تكون الفلزات أشباه ألكاسيد

 ؟   SO2CO,2 حامضية اكثر ايهما/ مثال

 بذلك  C من  سالبية  أكثر S أن وبما حامضية أكثر  المركب يكون اعلى الكهروسلبية كانت كلما /ج

 2COاكثر حامضية من   2SOيكون

 الصفة تزداد واحدة تأكسدية حالة من  أكثر  لها التي العناصر ألكاسيد الحامضية الخواص تكون4-
 التأكسدي العدد بأزدياد لها الحامضية

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 : األواصر نوعية حيث من األكاسيد تقسيم
  المعقد التركيب ذات أكاسيد 3 - تساهمية أكاسيد 2- أيونية أكاسيد 1 -

 و  O2Na مثل -  IAزمرة في أي القلوية الفلزات  في األيونية األكاسيد  وتظهر :األيونية األكاسيد  - 1

 O2K ذرات  بأربعة محاطة فلز ذرة كل تكون حيثO  أي فلز ذرات  بثمان محاطة أوكسجين ذرة وكل 

 بالكهروسلبية  الفرق إلى يعود  وهذا ايونات  مجموعة  شكل على وإنما O2M بصيغة الجزيئة توجد  ال

 أيونية  أواصر تتكون المتحدتين الذرتين بين كبير الفرق كان فكلما الكهربائية

 واطئة  كهروسلبية K—O عالية كهروسلبية

 ايونية  آصرة

 

 

  مثل بالجزيئات تتمثل والتي الخفيفة الالفلزات األكاسيد هذه وتشمل: التساهمية األكاسيد - 2

2O,SO2No,F    N=O 
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 المركب تسمية ويعتمد بالكهروسلبية  تقارب هنالك أي تساهمية  األكاسيد هذه في األواصر ونوع 

 اوأل  فيقرأ أعلى كهروسلبية  له يكون فالذي الكهروسلبية على

  مثل معقد تركيب وذاك صلبة  وتكون الفلزات اشباه أكاسيد وتشمل : التركيب المعقدة األكاسيد 3-
 SiO2GeO2,SnO,2 السيليكون  أوكسيد

 

 

 

 سالسل  يشكل  الصلبة الحالة في المركب هذا يكون 6O4Sb األنتيمون رابع أوكسيد سادس وكذلك

 تساهمية  أواصر على محتوية  التساهمية
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