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 :للعناصر الدورية  الخواص

 : الذرات وخواص االلكتروني الترتيب بين عالقة توجد

 : Atomic Radi "الذري القطر نصف " الذري الحجم -1

 ؟  الذري العدد بأزدياد الدورة هذه لعناصر القطر  نصف يقل  الواحدة الدورة في -أ

 (*Z) المؤثرة النواة شحنة بينما ثابت األساس الكم عدد أو  الدورة رقم كون الى يكون  هذا /ج

  . متغيرة

 
  الذري؟ العدد بأزدياد الزمرة في القطر  نصف يزداد -ب
 تقريبا  ثابتة (*Z) و متغير  (n) األساس الكم عدد كون  الى يعود وهذا /ج
 

 
 ؟ الذري العدد  بأزدياد  المتشابهة األيونات  أو للذرات  القطر نصف يقل - ج

 

 
 تزداد  سوف  النواة على قريبة كانت كلما  *Zو  62p 22s 21s متشابه األلكتروني ترتيبها ألن  وذلك

 *Z المؤثرة النواة شحنة لكون األيونات او  للذرات الذري العدد بزيادة القطر  نصف  فيقل قيمتها

 أيون يكون لذلك الحجم  فيتقلص الخارجية األلكترونات  تجذب وبذلك النواة داخل اكبر تكون

 قطر  نصف  اكبرهم  والكاربون  قطر نصف وأقلهم اصغرهم األلمنيوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : Ionization Potential التأين طاقة أو  التأين جهد

 موجب  أيون ألى متحولة الغازية الحالة في متعادلة ذرة من  الكترون  ألزاحة الزمة طاقة أقل في

 أيضا الغازية حالتها وفي

 

 

 للحرارة ماصة ألنها موجبة +I أشارة دائما*
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 الخارجي  االلكتروني الترتيب كان اذا أال الذري العدد بزيادة التأين جهد يزداد الواحدة الدورة في*

 سيكون الحالة هذه في np3 نوع من مشبع نصف أو  ns2 نوع  من  مشبع  ثانوي  غالف على يحتوي 

 تليها التي الذرة من اعلى التأين جهد 

 

 

 العناصر  خواص في الكهربائية والسالبية القطر ونصف اإللكترونية األلفة  عكس التأين  جهد*

 الذري؟ العدد بزيادة الواحدة الزمرة عناصر في التأين جهد  يقل*

 المؤثرة  النواة شحنة  *Z قيمة نقصان مع  "الذري الحجم" القطر نصف زيادة سببب   /ج

 

 

  ما لذرة ألتأكسدي العدد بأزدياد التأين جهد يزداد -

 

 

 (    الكهرسلبية  ) الكهربائية السالبية

 

 بولنك العالم وأكتشفها نحوها األلكترونات جذب على جزيئة  في الذرة قدرة هي

  ؟ الهالوجينات وخاصة الذري العدد بأزدياد الكهروسلبية تزداد الواحدة الدورة في -أ

 كهربائية سالبيه اقلهم بينما الخارجي غالفها إلشباع إلكترون اكتساب إلى تميل ألنها وذلك /ج

 والثانية  األولى  الدورة عناصر

 

 ؟ الذري العدد بازدياد الواحدة الزمرة لعناصر الكهربائية السالبية تقل -ب
  لسحب قابليتها فتكون (n) الرئيسي  الكم عدد زيادة أي الذري الحجم  زيادة بسبب  وذلك /ج

 الذري العدد بزيادة اضعف  األلكترونات

 اكبرهم سالبية      Cs55Rb>37K>19Na>11Li>3اقلهم سالبية       

 

 حاالت أوطأ وفي متعادلة غازية ذرة اتحاد عند المتحررة الطاقة هي "A" : األلكترونية األلفة

 أيون  معطية بألكترون  لها الطاقة

 له الطاقة حاالت  أدنى وفي  غازي احادي سالب

 

 

 ؟  دائما موجبة  اشارتها A2,A3 بينما األلكترونات  بسحب تقوم  A دائما سالبة اشارتها*

 مفهوم  حسب السالب واأليون األلكترونات بين تنافر قوة أي التأصرية القوى الى يعود  وهذا/ج

 . الثرموداينمك

  الذري؟ العدد بازدياد الواحدة بالدورة اإللكترونية األلفة تزداد -أ
 األلكترونات جذب يزداد سوف الدورة في فبزيادتها *Z المؤثرة النواة شحنة تغير بسبب وذلك/ج

 اإللكترونات  جذب على النواة قابلية من  بقلل  الواحدة الزمرة في األغلفة تعدد   بينما

 اكبرهم الفة الكترونية      Cs55Rb>37K>19Na>11Li>3اقلهم الفة الكترونية      



 

4 

 المصادر

 عيكيمياء العامة والالعضوية .. بالل الرفاال


