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هیدروژن ،خانوادهای تک عضوی :
*هیدروزن از آن جهت در یک خانواده جداگانه قرار می گیرد که به لحاظ شیمیایی به عنصرهای دیگر شباهت ندارد
*وجود یک الکترون در اطراف هسته این اتم که تنها از یکگروتون تشکیل شدهاست سبب می شود که این عنصر به
اسانی بابیش تر عنصرها از جمله با اکسیژن واکنش دهد
*به دلیل واکنش پذیری زیاد هیدروژن با عنصرهای گوناگون آن را نمی توان به حالت آزاد در طبیعت یافت
*ترکیب های هیدروزن به فراوانی در طبیعت یافت می شوند آب فراوان ترین ترکیب هیدروزن دار است
خواص فلزی ونا فلزی

در یک تناوب :
:در هر تناوب که از سمت چپ با ییک فلز قلیایی شروع میشود ودر سمت راست به یک هالوزن می رسد خصلت فلزی
به تدریج کاهش یافته بر خصلت نا فلزی افزوده می شود در انتهای تناوب نیزآخرین عنصر یک گاز نجیب است چکه
میل تر کیبی ندارد یا کم دارد
در یک گروه :
" در گروها از باال به پایین خاصیت فلزی زیاد ونا فلزی کم می شود
*فعال ترین در پایین گروه  1سزیم وفعال ترین نا فلز در باالی گروه  17فلوئور است
بار موثر هسته :
*به بار الکتریکی مثبتی که از طرف هسته بر الکترونهای اتم وارد می شود بار موثر هسته می گویند
*بار موثر هسته بر الکترونهای الیه های درونی نسبت به الکترونهای موجود در الیه بیرونی بیشتر است
*وجود الکترونها در اوربیتال های درونی از تاثیر نیروی جاذبه هسته بر الکترونهای موجود در الیه الکترونی بیرونی می
کاهد به این پدیده اثر پوششی الکترونهای درونی گفته می شود
*در هر دوره از جدول تناوبی از چپ به راست با افزایش عدد اتمی وافزایش تعداد پروتون های هسته وبه دلیل ثابت
بودن الیه های الکترونی بار موثر هسته بر الکترونها ی الیه ظرفیت افزایش می یابد
شعاع اتمی به دو دلیل در یک گروه از باال به پایین افزایش می یابد
-1با افزایش عدد اتمی تعداد الیه ها ی الکترنی افزایش می یابد
-2در هر گروه با افزایش عدد اتمی تعداد اوربیتال های پر شده بین هسته والیه الکترونی بیرونی اتم افزایش می یابد
*در هر دوره با افزایش عدد اتمی تعدا الکترونی ثابت است اما بار موثر هسته بر الیه های الکترونی افزایش یافته وشعاع
اتمی کاهش می یابد
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*وجود الکترونها در اوربیتال های درونی از تاثیر نیروی جاذبه هسته بر الکترونهای موجود در الیه الکترونی بیرونی می
کاهند ودر نتیجه باعث اغزایش فاصله الکترونی از هسته یا به عبا رتی افزایش شعاع اتمی می شود
شعاع کوواالنسی :
تصف فاصله بین هسته های دو اتم مشابه در یک مولکلول دو اتمی هم نام را شعاع اکوواالنسی می گویند یکای شعاع
(  ) pmمی باشد
کوواالنسی پیکومتر
شعاع واندر والسی :
*در مولکول های تک اتمی ماند گازهای نجیب که به علت کامل بودن ارایش الکترونی اوربیتال های  sو pدر بیرونی
ترین پیوند کوواالنسی نمی دهند برای تعیین شعاع اتمی باید شعاع واندروالسی را اندازه گرفت
*به نصف فاصله بین هسته های دو اتم مجاور مشابه از دو مولکول مجاور در یک بلور یک عنصر شعاع واندر
والسی گفته می شود شعاع واندروالسی با یکای پیکومتر بیان می شود
*در یک عنصر همواره شعاع واندروالسی بزرگ تر از شعاع کوواالنسی است
*بنابر این در بررسی شعاع دو گونه (اتم ،کاتیون،آنیون )باید به دو عامل زیر توجه کرد
-2بار موثر هسته
*-1تعداد الیه های الکترونی اصلی
*شعاع کوواال نسی و وااندروالسی را با حرف (  ) rنشان می دهند

