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     Some of Periodic Properties  Elements           الدورية للعناصربعض الخواص 

     -وتشمل :

 انصاف االقطار -2

 السالبية الكهربائية -1

 طاقه التاين -3

 االلفه االلكترونيه وغيرها -4

يعتمد على حجب االلكترونات  ولما كان االلكترون يتاْ ثر بشحنه النواة الموجبة وهذا التاْثر

 البد من دراسة موضوع الحجب .االخرى له لذلك 

                                           Shieldingالحـــــــــجــــــــــــــب                            

الحجب  هو مدى حجب االلكترونات لشحنه النواه المؤثرة لجذب االلكترون المعني يتضح من 

 التي اشتقها بور لحساب طاقه االلكترون وهي :  المعادلة

Z    يمثل العدد الذري E = -  
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تعتمد على    Eان طاقة االلكترون
  

  
 

( فمن  n( اكبر من معدل الزياده في عدد الكم الرئيسي ) Zولما كان الزيادة في شحنه النواة )

)بسبب   Zلنزع الكترون من ذره باستمرار بزيادة العدد الذري  الالزمةالمتوقع ان تزداد الطاقه 

 1Hفي القانون ( ولكن الواقع غير ذلك فقد وجد ان جهد تاْين نزع الكترون  السالبة اإلشارة

والتي  3Liنزع االلكترون الخارجي في  تأينمن جهد  الكترون فولت اكبر 2336يساوي  

ال يقع تحت التاْثير   Liالكترون فولت وهذا يعني ان االلكترون الخارجي في ذره  534تساوي 

بل ان الشحنه التي تاْثر في االلكترون تقع بين  3+والتي تساوي  Liالمباشر والكامل لشحنه نواة 

يحجبان شحنه النواه عن  Liفي     الغالف االول ويفسر ذلك بان الكتروني    2+ , 1+

اكبر من   Penetratingذات نفاذيه  Sوقد وجد ان اوربيتاالت     الكترون الغالف الثاني 

 : Sوهذا يجعل اوربيتال  d ,P  نفاذية اوربيتاالت 

 نفسه  nالرئيسي الكم  والتي تقع في عدد  d ,Pتحس ) تتأثر ( بشحنه نووية اكبر من   - أ

 تحجب شحنه النواة الموجبة االلكترونات االخرى بدرجه اكبر . - ب

 والتي يحس بها االلكترون     ويمكن حساب شحنه النواة المؤثرة للنواة برمز لها 

   z – S =                                                        -من العالقة األتية :

2)  Z     العدد الذري 

1)  S        ثابت الحجبConstant  Shielding   

 : Sاآلتية لتقدير قيمه ثابت الحجب  slaterنتبع قواعد  سالتر 

 كتابه الترتيب االلكتروني للذرة بالنظام االتي : -2

(........5S 
2
5P

6
( )4f

14
( )4d

10
( )4S

2
 4P

2
( )3d

10
( )3S

2
3P

2
 ( )2S

2
 2P

2
( )1S

2
 ) 

 الطاقي لالوربيتاالت المعتمد سابقا في الترتيب االلكتروني.مع االخذ بنظراالعتبار التسلسل 

 Sال تدخل في حساب ثابت الحجب  ns np جميع االلكترونات التي تقع يمين  -1

 0.35تحجب االلكترون المعني بمقدار  ns npجميع االلكترونات التي تقع في  -3

 0.85تحجب االلكترون المعني بمقدار   n-1جميع االلكترونات التي تقع في المدار  -4
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او اقل تحجب االلكترون المعني حجباً كامالً    n=2جميع االلكترونات التي تنتمي الى  -5

نتبع الخطوات السابقة   f  او  dواذا كان االلكترون المعني يقع في     2اي بمقدار = 

 (: 6والخطوة االتية رقم ) 3,1,2

  2تحجب جميعاً حجباً كامالً اي بمقدار =  nfاو  ndر جميع االلكترونات التي تقع يسا -6

      ( احسب شحنه النواة المؤثرة التي يحس بها الكترون التكافؤ في ذرة 2امثلة : 
  

      الكترون التكافؤ هو السابع                                               
                    

S = (2     ) + (      ) = 3.1    ثابت الحجب 

  = z – S  =  7- 3.1 = 3.9  

بقدر عدد  7وليس  3.9الشحنه التي يحس بها االلكترون السابع واالتيه من النواة هي  

 البروتونات في النواة .

       التي يحس بها االلكترون التكافؤي في ذرة     (احسب 1
  4sفي الغالف    

                                            =      

    S= (10  ) (18     ) (      )=25.15و الثالثي                  الكترون التكافؤ ه

     4.35       = 30 – 25.15=  = z – S    

       لذره   dالتي يحس بها االلكترون االخير في     ( احسب 3
     

S = (18 1) + (9     ) = 21.15  

                  

 30وليس   4.35هيZn( فان الشحنه التي يحس بها االلكترون التكافؤي في ذره 1للمثال )  

 8.85هي 3d( فان الشحنة التي يحس بها االلكترون االخير في 3وللمثال )

Home work 

       لذره  d(احسب شحنه النواة المؤثرة التي يحس بها الكترون االخير في 2
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         ( احسب شحنه النواة المؤثرة التي يحس بها الكترون الرابع والعشرين في 1
    

 ( dالموجوده في    عدد     تلخيـــــــــــص                                       )

 -العناصر االنتقالية :

 للعناصر االنتقاليه فقط      لحساب الشحنة التي يحس بها االلكترون التكافؤي )االخير( -

                                                   

                            S = (10   التي يحس بهاe  األخير في    

          ونجمع معه10 مضاف الية  0.85مضروب في   dالموجودة في  eاي اننا نحسب عدد 

   لحساب الشحنة التي يحس بها االلكترون التكافؤي في  -

                       8= (1 S 

  18  مضاف اليها 0.35مضروب في   dالموجودة في  eاي اننا نحسب عدد   

 للعناصر الدورة الثانية ()   معا s ,p   الترتيب اي التي تنتهي بالعناصر الممثلة 

 )االخير( االلكترون التكافؤيلحساب الشحنة التي يحس بها 

                      
                                       للعناصر الدورة الثانية فقط           

 ) = S 2                     ؟ = 

مطروح منها واحد و دائما تقع  بين العدادان            الموجوده في    عدد      

(  9 ) 

                   some periodic properties of elementsالخواص الدورية 

  انصاف االقطار الذرية  (1

هو المسافة المحصورة بين مركزالنواة والغالف الخارجي االخير للذرة  -: نق الذري

 االخرى.يه يفصور االشعه السينية والطرائق الطويمكن تعيين نق الذرة بواسطة 
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 ولعناصر الجدول الدوري فان : 

بينما     يقل نق لعناصر الدورة الواحدة بازدياد العدد الذري بسبب الزيادة في قيمة  -2

                                                                       ثابته                                                                                                                         nتبقى 

      
       

        
       

      اقلهم نق   
 اكبرهم نق  

بينما      يزداد نق لعناصر الزمرة الواحدة بزيادة العدد الذري وذلك للزيادة الطيفية في  -1

      اكبرهم نق                          nتزداد 
          

       
         

    
  اقلهم نق  

تحدث زياده مفاجئة في نق الذرة كلما بدأت دورة جديدة في الجدول الدوري يعقبها   -3

 2 بمقدارn تقلص في نق عند استمرار الدورة الجديدة الن الدورة الجديدة معناها زياده

 انصاف االقطار التساهمية    -ب

نصف القطر التساهمي : هو نصف المسافة بين نواتي ذرتين متشابهتين بينهما اصرة تساهميه 

 .احادية 

 

وهذا يعني ان الكترون الذرة االولى يساهم بالمقدار نفسه الذي يساهم به الكترون الذرة الثانية 

 االلكترونين .لتكوين األصرة التساهمية اي ان تأثير النواتين هو تأثير متبادل ومتساوي على 

 ويقاس نق التساهمي بواسطة حيود األشعة السينية والطرائق الطيفية وقد بينت هذه الدراسات

 نق التساهمي لعنصر ما يبقى ثابتاً في جميع المركبات  -1

وبذلك    ( 1.54طولها ثابت في جميع المركبات وتساوي)  Cـــ C مثال : االصره 

                ,            مثل:    ( 0.77) يكون نق التساهمي يساوي

 

C      ــــــــC              , C ـــــ  C  ــــــC 

1.54                           1.54            1.54 

 

 يقل نق التساهمي بزيادة عدد االواصر بين الذرتين المتشابهتين اي بزيادة رتبه األصرة . 
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 ( يتغير طولها بالشكل االتي : σمثال : األصرة التساهمية نوع سكما )

 C   C 

 
 
 

 C  C   
 
 
 

 C                                      ـــC 

 اقصرهم                       اطولهم                                     

  N   N 

 
 
 

 N  N   
 
 
 

 N                                     ـــN 

 اقصرهم                                   اطولهم

 

يمكن حساب طول األصرة التساهمية االحادية بين ذرتي عنصرين بمعرفه نق كل   -3

الكهربائية كبير  شرط ان ال يكون فرق السالبيهستيفين    –طريقه شوميكر منهما حسب 

 بين العنصرين حسب العالقة االتية : 

    =   +    – 0.09(        

 dAB الذرتين في الجزيئة )طول االصرة التساهمية ( هي المسافة بين نواتي 

rA  نق الذرةA  نق الذرة ,B  

XA   السالبية الكهربائية لA 

XB   السالبية الكهربائية لB 

  انصاف االقطار االيونيه : -جـ 

وان حيود االشعه السينية في المركبات التي تكون فيها االواصر ايونيه يقاس نق االيوني بواسطه 

االصرة األيونية هي المسافة بين نواتي ايونين متماسين احدهما موجب الشحنة صغير الحجم 

 واالخر سالب الشحنة كبير الحجم 

         

   =            Cation radii                   ق الكاتيون ن

   anion radii    =     نق االنيون                          




