


(אטומים קטנים וגדולים)היערכות אלקטרונית 

"?מי אני ומה היערכותי: "יונים יציבים

של חלקיקיםאיזואלקטרוניות





:המערכה המחזורית ניתנת לחלוקה ל

משפחות כימיות: טורים.  א

מחזורים/ רמות אנרגיה אלקטרוניות : שורות.  ב

מתכות-אל/ מתכות : איזורים.  ג

:נקודות חשובות

האמפוטרינעשית על ידי האלכסון האיזוריםהפרדת 1.

מתכת אך ממוקם בצד של המתכות-המימן הוא אל2.

שתי משפחות מופרדות מן היתר וממוקמות בתחתית  3.

.הטבלה על מנת לפשט את המערכה המחזורית



ניתן ולא האלקטרונים נעים סביב הגרעין במהירות 

.  המדוייקלקבוע את מיקומם 

."ענן אלקטרונים": בו הם נעים נקרא לעיתיםהאיזור

ניתן למצוא את האלקטרונים בהסתברות  , זהבאיזור

.הגבוהה ביותר



גרעין האטום

ענן האלקטרונים

הגרעין הרבה יותר קטן ביחס לנפח ענן האלקטרונים , קנה המידה אינו נכון באיור זה*



או  " רמות אנרגיה אלקטרוניות"רמות אנרגיה נקראות לעיתים 

.  אנרגיה בעלת ערך מסויםאלקטרון באטום יש לכל ".  מחזורים"

מכניקתעל פי )אטום בכל "מותרים"ערכי אנרגיה מסוימים הישנם 

(   ל"יח5-תורת הקוואנטים אינה בתכנית הלימודים בכימיה ל. הקוואנטים

ה
גי

ר
אנ

n=1

n=2

n=3

n=4

n=5



ככל שרמת האנרגיה של האלקטרון 

ההסתברות למציאתו  , גבוהה יותר

.קרוב לגרעין נמוכה יותר

ככל שרמת האנרגיה של האלקטרון

ההסתברות למציאתו  , נמוכה יותר

.יותרקרוב לגרעין גדולה 

ה
גי

ר
אנ

לגרעיןקרובה רמת אנרגיה 

פחות אנרגיה

מהגרעיןרמת אנרגיה רחוקה 

יותר אנרגיה

יש קשר בין רמת האנרגיה שבה נמצא האלקטרון  

.במרחב האטוםמיקומו לבין 



לכל היסודות הנמצאים באותה שורה

.יש מספר רמות אנרגיה שווה

.האלקטרונים של יסודות אלה מאוכלסים ברמות אלה

H Hen=1

Li Ben=2 B C N O F Ne

Na Mgn=3 Al Si P S Cl Ar



H Hen=1

Li Ben=2 B C N O F Ne

Na Mgn=3 Al Si P S Cl Ar

:לדוגמא
He 2H 1

אחתהאלקטרונים מאוכלסים ברמת אנרגיה 

מספר האלקטרונים  

של האטום



?Li, כמה רמות אלקטרוניות יש לאטום הליתיום

1תרגיל 

H Hen=1

Li Ben=2 B C N O F Ne

Na Mgn=3 Al Si P S Cl Ar



?Li, כמה רמות אלקטרוניות יש לאטום הליתיום

2ולכן לליתיום ישנן  ( המחזור השני)השניהליתיום נמצא בשורה 
.רמות אנרגיה אלקטרוניות

:1פתרון תרגיל 

H Hen=1

Li Ben=2 B C N O F Ne

Na Mgn=3 Al Si P S Cl Ar



,  נויטרונים,פרוטונים)החלקיקירשמו את ההרכב 

.ליתיוםאטום של (אלקטרונים

:2תרגיל 

7

3
Li

מספר מסה  

(מספר הנויטרונים+ מספר הפרוטונים )

מספר אטומי  

(מספר האלקטרונים= מספר הפרוטונים )

מבחינה חשמליתנייטרליאטום הוא 

מספר האלקטרונים= מספר הפרוטונים 



7

3

:חלקיקים תת אטומייםהרכב 

3( p)פרוטונים  

4( n)נויטרונים  

3( e)אלקטרונים  

Li

,  נויטרונים,פרוטונים)החלקיקירשמו את ההרכב 

.של אטום ליתיום(אלקטרונים

:2פתרון תרגיל 



סידור האלקטרונים של האטום צורת רישום = אלקטרונית הערכות 
.האלקטרונים( נמצאים)על פי רמות האנרגיה שבהן מאוכלסים 

סמל האטום ומספרו האטומי נרשמים ולאחריהם האלקטרונים של  
.  האטום בכל רמת אנרגיה אלקטרונית

".גלעין"נקראים המלאותהגרעין וכל הרמות האלקטרוניות 

  3Li 2,1: לדוגמא

ה
גי

ר
אנ

n=1

n=2

n=3

n=4

n=5

רמה אחת בגלעין ובה  

אלקטרונים2



:לדוגמא

Ne 2,8F 2,7…   B 2,3Be 2,2Li 2,1

רמות אנרגיהשתיהאלקטרונים מאוכלסים ב

H Hen=1

Li Ben=2 B C N O F Ne

Na Mgn=3 Al Si P S Cl Ar



  13Al 2,8,3: דוגמא נוספת

ה
גי

ר
אנ

n=1

n=2

n=3

n=4

n=5



3תרגיל 

:היעזרו במערכה המחזורית וקבעו

?30Znכמה רמות אנרגיה אלקטרוניות יש לאטום אבץ 

3.א

4.  ב

12.  ג

30.ד

65.ה



3פתרון תרגיל 

:היעזרו במערכה המחזורית וקבעו

?30Znכמה רמות אנרגיה אלקטרוניות יש לאטום אבץ 

3.א

4.  ב

12.  ג

30.ד

65.ה



3פתרון תרגיל 

:היעזרו במערכה המחזורית וקבעו

?30Znכמה רמות אנרגיה אלקטרוניות יש לאטום אבץ 



4תרגיל 

:היעזרו במערכה המחזורית וקבעו

?56Baבאריוםכמה רמות אנרגיה אלקטרוניות יש לאטום 

2.א

5.   ב

6.  ג

56.ד

137.ה



:4פתרון תרגיל 

:היעזרו במערכה המחזורית וקבעו

?56Baבאריוםכמה רמות אנרגיה אלקטרוניות יש לאטום 

2.א

5.   ב

6.  ג

56.ד

137.ה



:4פתרון תרגיל 

:היעזרו במערכה המחזורית וקבעו

?56Baבאריוםכמה רמות אנרגיה אלקטרוניות יש לאטום 



הינם בעלי מספר ( משפחה)כל היסודות הנמצאים באותו טור 

.שווהאלקטרוני ערכיות 

.האלקטרונים של הרמה האחרונה= אלקטרוני ערכיות 

He

הלוגנים

גזים  
אצילים

F

Cl Ne

Br Ar

Be

Mg

מתכות  

אלקליות
עפרוריות

Ca

Li

Na

מתכות  
אלקליות

K

1 2 7 8



:לדוגמא
Na 2,8,1Li 2,1H 1

זהה-מספר אלקטרוני הערכיות של אטומי הטור

He

הלוגנים

גזים  
אצילים

F

Cl Ne

Be

Mg

מתכות  

אלקליות
עפרוריות

Li

Na

מתכות  
אלקליות



He

הלוגנים

גזים  
אצילים

F

Cl Ne

Be

Mg

מתכות  

אלקליות
עפרוריות

Li

Na

מתכות  
אלקליות

:לדוגמא
Ca 2,8,8,2Mg 2,8,2Be 2,2

זהה-מספר אלקטרוני הערכיות של אטומי הטור



5תרגיל 

:היעזרו במערכה המחזורית וקבעו

?(סיליקון) Si,הצורן מהו המספר האטומי של אטום 

3.א

6.  ב

14.  ג

28.ד

28.09.ה



:5פתרון תרגיל 

:היעזרו במערכה המחזורית וקבעו

?(סיליקון) Si,הצורן מהו המספר האטומי של אטום 

3.א

6.  ב

14.  ג

28.ד

28.09.ה



:6תרגיל 

:היעזרו במערכה המחזורית וקבעו

?(סיליקון) Si,הצורן אטום של מהי ההיערכות האלקטרונית 

Si 2,8,4.א

Si 2,12.   ב

Si 14.  ג

Si 2,8,8.ד



:6פתרון תרגיל 

:היעזרו במערכה המחזורית וקבעו

?(סיליקון) Si,הצורן אטום של מהי ההיערכות האלקטרונית 

Si 2,8,4.א

Si 2,12.   ב

Si 14.  ג

Si 2,8,8.ד



פיזור האלקטרונים לפי רמות  :היערכות אלקטרונית

(  או היון)סמל האטום : סימון.  האנרגיה השונות

ההפרדה בין הרמות .  והאלקטרונים המאוכלסים בכל רמה

".פסיק"השונות נעשית על ידי 

ברוב .  גרעין האטום ואלקטרוני כל הרמות המלאות:גלעין

הגלעין מהווה היערכות אלקטרונית של היון  , המקרים

.הפשוט והיציב של האטום

.אלקטרוני הרמה האחרונה:  אלקטרוני ערכיות



אלקטרונים2n2עד להתאכלס בכל רמת אנרגיה יכולים 

אלקטרונים2עד:(n=1)הראשונהברמה

אלקטרונים8עד:(n=2)השניהברמה

אלקטרונים  18עד : (  n=3)ברמה השלישית

פי  על )רמות האנרגיה הנמוכות יותר מתאכלסות קודם 

(.האלקטרונים השלילייםאת המושך , החיובילגרעין הקירבה



7תרגיל 

:היעזרו במערכה המחזורית וקבעו

?53Iכמה אלקטרוני ערכיות יש לאטום היוד 

53.  א

5.  ב

7.  ג



7פתרון תרגיל 

:היעזרו במערכה המחזורית וקבעו

?53Iכמה אלקטרוני ערכיות יש לאטום היוד 

53.  א

5.  ב

7.  ג



7פתרון תרגיל 

?53Iכמה אלקטרוני ערכיות יש לאטום היוד 



:היעזרו במערכה המחזורית וקבעו

יש לאטום  כמה רמות אלקטרוניות וכמה אלקטרוני ערכיות 

?50Snהבדיל 

אלקטרוני ערכיות4,  רמות אנרגיה מאוכלסות5. א

אלקטרוני ערכיות14, רמות אנרגיה מאוכלסות4. ב

אלקטרוני ערכיות50, רמות אנרגיה מאוכלסות5. ג

8תרגיל 



:היעזרו במערכה המחזורית וקבעו

כמה רמות אלקטרוניות וכמה אלקטרוני ערכיות יש לאטום  

?50Snהבדיל 

אלקטרוני ערכיות4,  רמות אנרגיה מאוכלסות5. א

אלקטרוני ערכיות14, רמות אנרגיה מאוכלסות4. ב

אלקטרוני ערכיות50, רמות אנרגיה מאוכלסות5. ג

8פתרון תרגיל 



?50Snלאטום הבדיל כמה רמות אלקטרוניות וכמה אלקטרוני ערכיות יש 

8פתרון תרגיל 



:אטום המערכה המחזוריתאיתור 

לגלות היכן אטום ממוקם במערכה המחזורית על ידי  ניתן 

שלו ומספר אלקטרוני הערכיות  ( השורה)ידיעת מספר הרמה 

(מספר הטור)שלו 

:יסודותתכונות 

,  אלה. במידה רבה על ידי אלקטרוני הערכיותנקבעות 

קובעים את ערכיות האטום ואת מספר הקשרים הכימיים  

(יורחב בהמשך לימודנו)אותם יכול ליצור אטום זה 



.לרמות מלאות יש יציבות מיוחדת

כאשר אטומים מוותרים או משיגים אלקטרונים על מנת להשלים  

הם משיגים היערכות אלקטרונית כשל הגז  , רמה אלקטרונית

(.לפני או אחרי האטום המדובר)האציל הקרוב ביותר 

.לגז אציל זהאיזואלקטרוניתהיערכותם האלקטרונית היא 

"שווה= "איזו 

"אלקטרונים= "אלקטרוניות 

זה לזה איזואלקטרונייםחלקיקים 

.הם בעלי מספר זהה של אלקטרונים



:דוגמא

משיג עוד אלקטרון ומשלים את הרמה , H, אטום מימן

הוא משיג היערכות אלקטרונית כשל הגז האציל .  הראשונה
.Heהליום 

אין המימן נייטרלי שכן מספר , כמובן שבמקרה כזה

.ממספר הפרוטונים< האלקטרונים שלו 

He 2H- 2
מטען היון

לאטום ההליוםאיזואלקטרוני-( הידריד)יון המימן השלילי 



9תרגיל 

?זה לזהאיזואלקטרונייםאילו חלקיקים הם 

-H.  א ;  He  ;  Li+

  Li  ;  Na  ;  K.   ב

  Li  ;  Be  ;  B.  ג



9תרגיל 

?זה לזהאיזואלקטרונייםאילו חלקיקים הם 

-H.  א ;  He  ;  Li+

  Li  ;  Na  ;  K.   ב

  Li  ;  Be  ;  B.  ג



(אטום אחד עם מטען)כאשר מדובר על יונים פשוטים 

היון היציב נושא בדרך כלל מטען הקשור  למספר  

:האלקטרונים שעליו לוותר עליהם או להשיג

+1

+2 +3 = -3 -2 -1

=



+1

+2 +3 = -3 -2 -1

=

יוצרים יונים  , האלקליותאטומי משפחת המתכות 

(1)+בעלי ערכיות 

יוצרים יונים  , העפרוריותהאלקליותאטומי משפחת המתכות 

(2)+בעלי ערכיות 

יוצרים יונים  , ההלוגניםאטומי משפחת 

(1-)ערכיות בעלי 



+1

+2 +3 = -3 -2 -1

=

:אפשר לרשום ליונים היערכות אלקטרונית
Li+ 2
F- 2,8

Al3+ 2,8
K+ 2,8,8



10תרגיל 

?  8O,מהו היון היציב של אטום החמצן

+O2.  א

-O2.  ב

+O6.  ג

-O6.ד



10פתרון תרגיל 

?  8O,מהו היון היציב של אטום החמצן

+O2.  א

-O2.  ב

+O6.  ג

-O6.ד



11תרגיל 

?-O2, החמצןמהי ההיערכות האלקטרונית של יון 

-O2.  א 2,6

-O2.  ב 2,8

-O2.  ג 2,8,6



11פתרון תרגיל 

?-O2, החמצןמהי ההיערכות האלקטרונית של יון 

-O2.  א 2,6

-O2.  ב 2,8

-O2.  ג 2,8,6



(וגדולים)היערכות אלקטרונים של אטומים קטנים 

בין המיקום בטבלה  אלקטרוני ערכיות והקשר , גלעין

המחזורית לבין הערכות האלקטרונים

מהו יון יציב ומה הקשר של מטענו למספר הטור

היערכות אלקטרונית של יונים

של חלקיקיםאיזואלקטרוניות


