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المركبات االيونية و الفلزات: الفصل الثالث

المستوى

الرابطة الكيميائية

ة لإللكالووت  أو الالرر فقال قوة جتاذب تنشأ بني ذرتني أو أكثر من خالل  : الرابطة الكيميائية❖
.أو املسامهة فيها ابالشواك مع ذرة أو ذرا  أخرىاكتساهبا

www.chemistrysources.com

تكون األيون: 1-3

2تكون األيون:  1-3
مقررات

المستوى

3
فصلي

تكوين األيون الموجب

رتىل التوزيالالالع الالالالررة رتلكالالالوو  أو رتلكالالالووت  التكالالالاف  لت الالال تفقالالال عنالالال ما األيالالالو  املو الالال  يتكالالالو  ❖
.ابلكاتيو و يسمى األيو  املو   . اإللكووين ألقرب غاز نبي 

(                         غاز نبي -ذرة نيو )  Ne : 1s22s22p6

(                                  ذرة صوديوم) Na : 1s22s22p63s1

(                      كاتيو -أيو  صوديوم) Na+: 1s22s22p6

http://www.chemistrysources.com/
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المركبات االيونية و الفلزات: الفصل الثالث

المستوى

www.chemistrysources.com

تكون األيون: 1-3

2
مقررات

المستوى

3
فصلي

تكوين األيون الموجبتابع 

يس رتىل ذرة نيالو  املو ال  و لالأيالو  ال الوديوم ذرة ال وديوم رتلكووت فإهنا تتحو  رتىل تفق عن ما ❖
يبقالال  ( العالال د الالالرر )ا نالالواة ال الالوديوم عالال د التوتالالوت  و رت  تشالالاهبا ا التوزيالالع اإللكالالووين أل  

.الر  مييز ذرة ال وديوم( 11)كما هو 
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المستوى
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تكون األيون: 1-3

2
مقررات

المستوى

3
فصلي

أيونات الفلزات

.كيميائيا ألهنا تفق  رتلكووت  تكافئها بسهولةنشيطةذرا  الفلزا  ❖
.ا اجل و  ال ور األكثر نشاطا فلزا  اجملموعتني األوىل و الثانية ❖
تكالو اجملموعة الثانيالة و فلزا  ( 1+)أحادية الشحنة تكو  أيوت  مو بة اجملموعة األوىل فلزا  ❖

 بة تكالالو  أيالالوت  مالالالو الثالثالالة عشالالر و بعالالع عناصالالر اجملموعالالة ( 2+)ثنائيالالة الشالالحنة أيالالوت  مو بالالة 
(.3+)ثلثية الشحنة 
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المركبات االيونية و الفلزات: الفصل الثالث

المستوى
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تكون األيون: 1-3

2
مقررات

المستوى

3
فصلي

أيونات الفلزات اإلنتقالية

ة ثنائيالالة رتلكوونالالني مالالن رتلكالالووت  التكالالاف  فيتكالالو  أيالالوت  مو بالالعالالادة مالالا تفقالال  الفلالالزا  اإلنتقاليالالة❖
( .2+)الشحنة 

.dميكن للفلزا  االنتقالية أ  تفق  أيضا رتلكووت  من املستوى ❖
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المستوى
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تكون األيون: 1-3

2
مقررات

المستوى

3
فصلي

تكون األيون السالب

.األنيو عرف ابسم اإللكووت  بسهولة فيتكو  أيو  سال  ياكتسابمتي  عناصر اللفلزا  رتىل ❖
.هو األر و  فمثل ميي  الكلور رتىل اكتساب رتلكوو  لي   رتىل توزيع أقرب غاز نبي  له و❖

(                         غاز نبي -ذرة أر و )  Ar : 1s22s22p63s23p6

(                                        ذرة كلور) Cl : 1s22s22p63s23p5

(                             أنيو -أيو  كلوري ) Cl
_
: 1s22s22p63s23p6

ولتسالالالالالالالالالالالمية األيالالالالالالالالالالالوت  ❖
طالالع السالالالبة يضالالاف املق

رتىل هنايالالالالالالالة اسالالالالالالالم )يالالالالالالال (
فت الالالبر ذرةالعن الالر 

.الكلور أيو  كلوري 
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المستوى
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تكون األيون: 1-3

2
مقررات

المستوى

3
فصلي

أيونات الالفلزات

. ي  هلاغاز نباإللكووت  لت   رتىل توزيع أقرب اكتسابمتي  عناصر اللفلزا  رتىل ❖
(                         غاز نبي -ذرة أر و )  Ar : 1s22s22p63s23p6

(                                        ذرة الفوسفور) P : 1s22s22p63s23p3

(                             أنيو -أيو  الفوسفي ) P
_
: 1s22s22p63s23p6

فمالالثل ميكالالن .  ميكالالن لالالبعع عناصالالر اللفلالالزا  أ  تفقالال  اإللكالالووت  للوصالالو  رتىل أقالالرب غالالاز نبيالال❖
.غاز النبي  النيو للفوسفور أيضا أ  يفق  مخسة رتلكووت  للوصو  رتىل التوزيع اإللكووين لل
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المركبات االيونية و الفلزات: الفصل الثالث

المستوى

تكوين الروابط األيونية

يالالالالوت  ذا  تعمالالالال  علالالالالى  الالالالرب األكهروسالالالالتاتيكيةرابطالالالالة تنشالالالالأ نتي الالالالة لقالالالالوة  : الرابطالالالالة األيونيالالالالة❖
.الشحنا  املختلفة ا املركبا  األيونية

. روابط أيونيةمركبا  حتتو  على : املركبا  األيونية❖

www.chemistrysources.com

الروابط األيونية و المركبات األيونية: 2-3

2يةالروابط األيونية و المركبات األيون:  2-3
مقررات

المستوى

3
فصلي

المركبات األيونية الثنائية

لفالالني هالال  مالالالالالركبا  تتكالالو  مالالن عن الالرين  ت❖
وأيالالالالو  فلالالالالز  علالالالالى أبالالالالني بكالالالالو  أحالالالال مها 

وديوم مثالال  كلوريالال  ال الالالفلالالز اآلخالالر أيالالو  
NaCl و أكسي  املغنيسيومMgO.
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المستوى
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الروابط األيونية و المركبات األيونية: 2-3

2
مقررات

المستوى

3
فصلي

الشحنات و تكوين المركبات األيونية

.تلع  الشحنا  دورا هاما ا تكوين املركبا  األيونية❖
.يونيةنتي ة احتاد ذرة كالسيوم مع ذريت فلور  برابطة أCaF2ينتج املالرك  فلوري  الكالسيوم ❖
للوصالالالو  رتىل التوزيالالالع اإللكالالالووين ( 2+)يفقالالال  الكالسالالاليوم رتلكوونالالالني فيكالالالو  أيالالالو  ثنالالالائ  الشالالالحنة ❖

املستقر لررة األر و 
إللكالووين املسالتقر لالررة ا حالة الفلور فإنه جي  عليه أ  يكتس  رتلكوو  للوصو  رتىل التوزيع ا❖

( 1+)النيو  فيكو  أيو  مو   الشحنة 
حنتالا  متعالادال أ  أ  الشالحنة الكليالة للمالالالرك  تسالاو  صفالالرا  فإننالاCaF2لك  ي بر املالالرك  ❖

.رتىل ذريت فلور لتكسبا اإللكوونني اللرين فق هتما ذرة الكالسيوم

http://www.chemistrysources.com/
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المستوى
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الروابط األيونية و المركبات األيونية: 2-3

2
مقررات

المستوى

3
فصلي
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المستوى
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الروابط األيونية و المركبات األيونية: 2-3

2
مقررات

المستوى

3
فصلي

الشحنات و تكوين المركبات األيونيةتابع 

:يتطل  تكوين أكسي  األلومنيوم ما يل ❖
فق ا  ك  ذرة ألومنيوم ثلثة رتلكووت -1
اكتساب ك  ذرة أكس ني رتلكوونني-2
ا  رتلكالالالووت  تدفقالالال  مالالالن ذريت ألومنيالالالوم إلنتالالال6حنتالالالا  رتىل ثالالالل  ذرا  مالالالن األكسالالال ني لتكسالالال  -3

.املتعاد  كهرابئيًّاAl2O3مرك  أكسي  األلومنيوم 
خواص المركبات األيونية

ويسالاهم . ملركبالا  األخالرىتدكو  الروابط األيونية بنالااا  فيزئئيالة فريال ة للمركبالا  األيونيالة ال تشالبه ا
سالالالتخ م  ا اسالالالتعماال  البنالالالاا الفيزئئالالال  للمركبالالالا  األيونيالالالة ا حت يالالال  خ ائ الالالها الفيزئئيالالالة الالالال  ا

متع دة

http://www.chemistrysources.com/
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المستوى
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الروابط األيونية و المركبات األيونية: 2-3

2
مقررات

المستوى

3
فصلي

البناء الفيزيائي

.ابلشبكة البلوريةلك  مرك  أيوين بناا فيزئئ  حم د و منتظم يعرف ❖
الت الالاذب و التنالالافر توتالال  األيالالوت  ا املالالالالالالالالالالرك  األيالالوين بالالنمط متكالالرر بفالالو التالالواز  بالالني قالالوى❖

.بينها
ألبعالالالالالالاد ثلثالالالالالال  اترتيالالالالالال  هن سالالالالالال  : الشالالالالالالبكة البلوريالالالالالالة❖

وت  لل سالالاليما   بالالالا  فيهالالالا األيالالالو  املو الالال  ابأليالالالال
.املو بةالسالبة  كما با  االيو  السال  ابأليوت 

ح م االيالوت  ختتلف األيوت  البلورية األيونية بسب ❖
.و اع ادها املوابطة

SiO3تكو  السيليكا  ❖
.ثلث املعاد  املعروفة-2

.ينتج أيو  السيليكا  من احتاد السيليكو  مع األكس ني برابطة أيونية❖

http://www.chemistrysources.com/
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المستوى
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الروابط األيونية و المركبات األيونية: 2-3

2
مقررات

المستوى

3
فصلي

الخواص الفيزيائية

األيونيالة حتتالا  رتىل تتميز املالالالالركبا  األيونية أب  هلا در ا  ان الهار و غليالا  عاليالة  أل  البلالورا ❖
.كم هائ  من الطاقة لتفكيكها

http://www.chemistrysources.com/
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المستوى

www.chemistrysources.com

الروابط األيونية و المركبات األيونية: 2-3

2
مقررات

المستوى

3
فصلي

الخواص الفيزيائيةتابع 

.اإللكوولي : املرك  األيوين الر  يوص  حملوله التيار الكهرابئ  يسمى❖
مشالالالحونة حالالالرة حماليلهالالالا أو م الالالاهدها قالالالادرة علالالالى التوصالالالي  الكهرابئالالال  بسالالالب  تالالالوافر  سالالاليما ❖

.احلركة
اذب الالالال  تثبالالال  متتالالالاز البلالالالورا  األيونيالالالة ابلقالالالوة و ال الالاللبة و اهلشاشالالالة أيضالالالا بسالالالب  قالالالوة الت الالال❖

.األيوت  ا أماكنها

http://www.chemistrysources.com/
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المستوى
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الروابط األيونية و المركبات األيونية: 2-3

2
مقررات

المستوى

3
فصلي

الطاقة و الروابط الكيميائية

.ماص للطاقةالطاقة ا أثناا التفاع  ودصف التفاع  أبنه امتد َّ رتذا ❖
.  طارد للطاقةالطاقة ا أثناا التفاع  يوصف أبنه انطلق رتذا ❖
. ارد للطاقةتكوُّ  املركبا  األيونية من األيوت  املو بة والسالبة يوصف دائما أبنه ط❖

طاقة الشبكة البلورية

أليالوين  أو أيالوت  مالو  واحال  مالن املالالالالالرك  الف ال مقال ار الطاقالة اللزمالة : طاقة الشبكة البلورية❖
.عن  احتاد أيوت  مو  واح  من املرك  األيويناملنبعثةالطاقة 

:العوام  امل ثرة على طاقة الشبكية❖
حنة أكالت مالن الطاقة الشبكية للمالالالرك  األيالوين املكالو  مالن أيالوت  كبالدة الشال: شحنة األيو –أ 

.تلك للمرك  املكو  من أيوت  منخفضة الشحنة
ت من تلك الطاقة الشبكية للمرك  املكو  من أيوت  صغدة احل م أك: ح وم األيوت –ب 

.للمرك  املكو  من أيوت  كبدة احل م

http://www.chemistrysources.com/
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المستوى
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الروابط األيونية و المركبات األيونية: 2-3

2
مقررات

المستوى

3
فصلي

طاقة الشبكة البلوريةتابع 
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المستوى

صيغ المركبات األيونية

  أبسالالالط نسالالالبة تسالالالمى ال الالاليغة الكيميائيالالالة للمركالالال  األيالالالوين وحالالال ة ال الالاليغة الكيميائيالالالة وهالالال  متثالالال❖
. لأليوت  ا املرك  وه  وح ة واح ة فقط من الشبكة البلورية

www.chemistrysources.com

صيغ المركبات األيونية و أسماؤها: 3-3

2صيغ المركبات األيونية و أسماؤها:  3-3
مقررات

المستوى

3
فصلي

األيونات األحادية الذرة

هالالالال  االيالالالالوت  املكونالالالالة مالالالالن ❖
مشالحونة  و هال  ذرة واح ة 

ة رتمالالا أ  تكالالو  أيالالوت  سالالالب
أحاديالالالالالالالة الالالالالالالالررة أو أيالالالالالالالوت  

.مو بة أحادية الررة
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المستوى
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صيغ المركبات األيونية و أسماؤها: 3-3

2
مقررات

المستوى

3
فصلي

أعداد التأكسد

: عالال د التاكسالال  أو حالالالة التأكسالال ❖
.األيو  األحاد  الررةشحنة

أغلالالالالالالالالالال  الفلالالالالالالالالالالزا  اإلنتقاليالالالالالالالالالالة و ❖
هلالالالالالا أعالالالالال اد 14و 13اجملمالالالالالوعتني 

اور أتكسالالال   تلفالالالة  و اجلالالال و  اجملالالال
يظهالالالالالالالر أعالالالالالالال اد الالالالالالالالالاكس  األكثالالالالالالالر 

.شيوعا هلا

 ها أو تكسالبها أو ع د التاكس  أل  عن ر ا املالالالرك  األيوين يساو  ع  اإللكالووت  الال  تفقال❖
.النه فق  رتلكوو 1+فمثل ع د التأكس  لل وديوم .تشارك هبا الررة أثناا التفاع  الكيميائ 

http://www.chemistrysources.com/
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المستوى
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صيغ المركبات األيونية و أسماؤها: 3-3

2
مقررات

المستوى

3
فصلي

الصيغة الكيميائية للمركبات األيونية الثنائية

يغة مجالالالالع حاصالالالال  دالالالالرب أعالالالال اد التأكسالالالال  لكالالالال  أيالالالالو  ا عالالالال د أيوتتالالالاله املو الالالالودة ا وحالالالال ة ال الالالال❖
.صفًراالكيميائية  جي  أ  يكو  الناتج 

:لكتابة ال يغة الكيميائية للمرك  فلوري  الكالسيوم نقوم مبا يل ❖
Ca نكت  رمز األيو  املو  

F نكت  رمز األيو  السال 
Ca F :مع مجعهما حن   على
2 1 (ب و  رتشارة)نكت  أع اد التأكس  لكل األيونني 

Ca1F2 :نقوم ابلضرب التباديل فنح   على
CaF2 نهائيةفنح   على ال يغة ال( مفهوم دمنيا)برف رقم واح  

http://www.chemistrysources.com/
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المستوى
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صيغ المركبات األيونية و أسماؤها: 3-3

2
مقررات

المستوى

3
فصلي
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المركبات االيونية و الفلزات: الفصل الثالث

المستوى
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صيغ المركبات األيونية و أسماؤها: 3-3

2
مقررات

المستوى

3
فصلي
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المستوى
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صيغ المركبات األيونية و أسماؤها: 3-3

2
مقررات

المستوى

3
فصلي

صيغ المركبات األيونية عديدة الذرات

ر  االيو  ع ي  الررا  هو األيو  ال❖
.من ذرة واح ةأكثريتكو  من 

جيالالالالال  التعامالالالالال  مالالالالالع األيالالالالالو  متعالالالالال د❖
أ  أنالالاله جيالالال ككيالالالا  واحالالال  الالالالررا   

.ارتهع م جتزئته أو التغيد من رتش
ورتذا دعالالال  احلا الالالة رتىل و الالالود أكثالالالر ❖

مالالن أيالالو  متعالال د الالالررا   نضالالع رمالالز
ىل األيالالو  داخالال  قوسالالش    نشالالر  رت
ف  العالال د املطلالالوب بودالالع الالالرقم أسالال

.ميني القوس من اخلار 
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المستوى
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2
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المستوى

3
فصلي
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المركبات االيونية و الفلزات: الفصل الثالث

المستوى أسماء األيونات و المركبات األيونية

يالرتبط مالع ذرة الفلالز أيو  ع ي  الررا   يتكو  غالًبا مالن عن الر : األكس يش السال األيو  ❖
وو الالالني   وبعالالالع اللفلالالالزا  هلالالالا أكثالالالر مالالالن أيالالالو  أكسالالال يش  ومنهالالالا النياألكسالالال نيأو أكثالالالر مالالالن 

:وتسمى هره األيوت  ابستخ ام القواع  املبينة ا اجل و  التايل. والكتي 

www.chemistrysources.com

صيغ المركبات األيونية و أسماؤها: 3-3

2
مقررات

المستوى

3
فصلي

السالباألكسجينيتسمية األيون 
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المستوى

األكس ني ا ك  سالبة ميكن تسميتها حس  ع د ذرا أكس ينيةيكو ِّ  الكلور أربعة أيوت  ❖
ألخالالرى ابلطريقالالة السالالالبة الالال  تكوهنالالا اهلالو ينالالا  ااألكسالال ينيةوميكالالن تسالالمية األيالالوت  . منهالالا

.نفسها املستخ مة ا تسمية أيوت  الكلور

www.chemistrysources.com

صيغ المركبات األيونية و أسماؤها: 3-3

2
مقررات

المستوى

3
فصلي

السالباألكسجينيتسمية األيون تابع 

يكو ِّهنا الكلورال األكس ينيةاأليوت طرائق تسمية 3-10اجل و  
ب ايالة االسالم  ورتدالافة مقطالع عنال )بالر (األكسال ني ضدالافة مقطالع الر  بتو  على أكت ع د من ذرا األكس يشيشتق اسم األيو  السال  

ClO4.  هناية  رر اللفلزرتىل)ا (
بدكلورا -

ClO3. رتىل هنايالة  الرر اللفلالز)ا (مقطالع األكسال ني أقال  ذرَّة واحال ة ضدالافةالالر  بتالو  علالى عال د مالن ذرا األكسال يشيشالتق اسالم األيالو  السالال  
-

كلورا 

ClO2. رتىل هناية  رر اللفلز)ي  (األكس ني أق  ذرتني ضدافة مقطعالر  بتو  على ع د من ذرا األكس يشيشتق اسم األيو  السال  
كلوري -

 الرر رتىل هنايالة)يال (    املقطالع )هيبالو(مقطالع األكس ني أق  من ثالل  ذرا  ضدالافةالر  بتو  على ع د من ذرا األكس يشيشتق اسم األيو  السال  

هيبوكلوري -ClO. اللفلز
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المستوى

الروابط الفلزية

األيونيالالة ا عالال ة علالالى الالالرغم مالالن أ  الفلالالزا  ليسالال  مركبالالا  أيونيالالة رتالَّ أهنالالا تشالالوك مالالع املركبالالا ❖
:خواص 

.  تعتم  على الت اذب بني اجلسيما  ذا  الشحنا  املختلفة-أ 
.بلورية األيونية تكو ِّ  الفلزا  شبكا  بلورية ا احلالة ال لبة شبيهة ابلشبكة ال-ب 

www.chemistrysources.com

الروابط الفلزية و خواص الفلزات: 4-3

2الروابط الفلزية و خواص الفلزات:  4-3
مقررات

المستوى

3
فصلي

بحر من اإللكترونات

.ال تشوك الفلزا  ا رتلكووت  التكاف  مع الررا  اجملاورة  وال تفق ها❖
ا التالال اخ  بنمالالوذ  ويعالالرف هالالر. مسالالتوئ  الطاقالالة اخلار يالالة بعضالالها ا بعالالعتتالال اخ ا الفلالالزا  ❖

.حبر اإللكووت 
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المستوى
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الروابط الفلزية و خواص الفلزات: 4-3

2
مقررات

المستوى

3
فصلي

بحر من اإللكتروناتتابع 

سالاهم ا تكالوين حبالر يفوض منوذ  حبر اإللكووت  أ  ذرا  الفلالزا  مجيعهالا ا احلالالة ال اللبة ت❖
. ا الشبكة الفلزيةاملو بةاإللكووت  الر  بيط أبيوت  الفلز 

لزيالة أب  ذرة حمال دة  ال ترتبط اإللكووت  املو ودة ا مستوئ  الطاقة اخلار يالة ا الالررا  الف❖
. وميكنها االنتقا  بسهولة من ذرة رتىل أخرى

.تعرف هره اإللكووت  احلرة احلركة ابإللكووت  احلرة❖
  قالوة الرابطة الفلزية ه❖

ت  الت اذب بني األيو 
املو بالالالالالالالالالالالالالالة للفلالالالالالالالالالالالالالالزا  

ا واإللكالالووت  احلالالرة
.الشبكة الفلزية
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المستوى
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الروابط الفلزية و خواص الفلزات: 4-3

2
مقررات

المستوى

3
فصلي

خواص الفلزات

. ختتلف در ا  ان هار الفلزا  على حنو كبد❖
لميالالالة  ومنهالالالا الالالالالزئبق سالالالائ  عنالالال  در الالالة حالالالرارة الغرفالالالة  عالالالا جيعلالالاله يسالالالتخ م ا بعالالالع األ هالالالزة الع❖

. مقاييس در ا  احلرارة وأ هزة قياس الضغط اجلو 
ح در الالالالة سالالالاليليزية ولالالالالرلك يد الالالالنع منالالالاله فتيالالالال  امل الالالالبا 3422هالالالال  Wالتن سالالالالندر الالالالة ان الالالالهار ❖

.الكهرابئ   وبعع أ زاا السفن الفضائية
عادة تكو  در ا  ان هار وغليا  الفلزا  عالية ❖
ا  كالال ر ا  الغليالالا و أل  األيالالوت  املو بالالة و ❖ اإللكالالووت  در الالا  االن الالهار ليسالال  مرتفعالالة  الال ًّ

. عضها فوق بععاحلرة احلركة ا الفلز ليس  حبا ة رتىل طاقة كبدة   ًّا جلعلها تتحرك ب
رة األخالرى  عالا أثناا الغليا  جي  ف ال  الالررا  عالن عموعالة األيالوت  املو بالة واإللكالووت  احلال❖

ا .يتطل  طاقة كبدة   ًّ

اإلنصهاردرجتا الغليان و 
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المستوى
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الروابط الفلزية و خواص الفلزات: 4-3

2
مقررات

المستوى

3
فصلي

قابلة السحب و الطرق

ابلالالة أل  تتحالالو  الفلالالزا  قابلالالة  للسالالح  أ  ميكالالن حتويلهالالا رتىل أسالاللك و قابلالالة للطالالرق أ  أهنالالا ق❖
األيالوت  تتحالرك رتىل صفائر عن  طرقها   حيث عن  أتثد قوة خار ية فإنه ي د  ذلك رتىل  ع 

.عت اإللكووت  احلرة عا جيع  الفلز قابل للطرق و السح 
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الروابط الفلزية و خواص الفلزات: 4-3

2
مقررات

المستوى

3
فصلي

توصيل الحرارة

ٍ   يال ًة للحالرارة نتي ة حلالالالركة اإللكووت  حو  أيوت  الفلالزا  املو بالة  فالإ  الفلالزا ِّ موصالل❖
كالالالت مالالالن والكهالالالراباو حيالالالث تقالالالوم اإللكالالالووت  احلالالالرة بنقالالال  احلالالالرارة مالالالن مكالالالا  رتىل  خالالالر بسالالالرعة أ

. توصي  املواد ال  ال حتتو  على رتلكووت  حرة
الصالبة و القوة

أعالالال اد زاد تتميالالالز الفلالالالزا  ابل الالاللبة و القالالالوة و هالالالره ال الالالفة ختتلالالالف مالالالن فلالالالز آلخالالالر  فكلمالالالا❖
.اإللكووت  احلرة احلركة زاد خواص ال لبة و القوة

لنيكالال  ال  حركالالة الالالروابط الفلزيالالة تكالالو  قويالالة ا الفلالالزا  االنتقاليالالة   ومنهالالا الكالالروم واحل يالال  و ا❖
أيضالالالا   بينمالالالا أ  d  املسالالالتوى sاإللكالالالووت  احلالالالرة يشالالالم  ابإلدالالالافة رتىل رتلكالالالووت  املسالالالتوى 

.ns1احلركة ا املستوى رتلكووًت واحً ا حر الفلزا  القلوية لينةو أل  هلا 
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المستوى
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الروابط الفلزية و خواص الفلزات: 4-3

2
مقررات

المستوى

3
فصلي

السبائك الفلزية

الشالالالبكة الفلزيالالالة نظالالالًرا رتىل طبيعالالالة الرابطالالالة الفلزيالالالة  ي الالالبر مالالالن السالالاله  رتدخالالالا  عناصالالالر  تلفالالالة رتىل❖
. لتكوين السبيكة

تالالالالانيوم تسالالالالتعم  سالالالالبيكة التي❖
والفنالالالالالالالالاديوم لبنالالالالالالالالاا هياكالالالالالالالال 

.ال را ا  اهلوائية

يالالالالالال  الفالالالالالالوالذ والتونالالالالالالز واحل ❖
دة الزهالالالر مالالالن السالالالبائك الكثالالال

. املفي ة

من العناصر ذا  اخلواص الفلزية الفري ةخليطالسبيكة ❖
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