


קולוןנכיר את חוק ? חשמלימהו מטען 

.המושג יון וסוגי יוניםנכיר את 

: מחזוריותתכונה נכיר 

אופי היסוד

מטען היון

כלורידים ותחמוצות, הידרידים: תרכובות



אטום

אזור חוץ גרעיני  
,אורביטלים)

(רמות אנרגיה אלקטרוניות

אלקטרונים

גרעין האטום

נויטרונים

תכונות

פרוטונים

מספר מסה מספר אטומי

רדיואקטיביות

יכולת קישור



אטום

תכונות

אנרגיית יינון זיקה אלקטרונית רדיוס

עוקבותראשונהרדיוס יונירדיוס אטומי

אופי היסוד

מתכתי

מתכתי-אל

מטען היון





.לאטומים שונים תכונות שונות

.האטום מוגדר כחלקיק הקטן ביותר השומר על תכונות החומר

?מהן תכונות אלה



.לאטומים שונים תכונות שונות

.האטום מוגדר כחלקיק הקטן ביותר השומר על תכונות החומר

תכונות אלה תכונות בסיסיות הניתנות  

לייצוג באמצעות 



נוכל לזהות את תכונותיו הבסיסיות של יסוד כלשהו על 
.פי מיקומו במערכה המחזורית



נוכל לזהות את תכונותיו הבסיסיות של יסוד כלשהו על 
.פי מיקומו במערכה המחזורית



מספר אטומי עולה

מספר מסה עולה

מספר רמות אנרגיה עולה

מספר טור זהה

מספר אטומי עולה

מספר מסה עולה

מספר רמות אנרגיה זהה

מספר טור עולה

מתכות

מתכות-אל

H

האמפוטריהאלכסון 



.חומרשלפיזיקליתהוא תכונהמטען חשמלי

אלקטרומגנטיתלאינטראקציהגורמת , תכונה זו

.  אחריםמטענים עם 

ערכים היכול לקבלפיזיקליגודל החשמלי הואהמטען 

.  חיוביים או שליליים

האלקטרומגנטית הפשוטה ביותר האינטראקציה 

.קולוןחוק על ידימנוסחת 



++

+ -

- -

כוחות דחייה בין מטענים זהים

כמו בין הפרוטונים בגרעין

כמו בין האלקטרונים  

בענן האלקטרונים

כוחות משיכה בין מטענים מנוגדים

כמו בין האלקטרונים  

לבין הפרוטונים



r

גופים טעונים  שני 

:חשמלית

ידחו זה את 1.
סימני זה אם 

.שוויםהמטען 

זה את ימשכו .  2

סימניאם זה 

.הפוכיםהמטען 

http://en.wikipedia.org/wiki/User:Dna-webmaster;עמיאלחזי -
Dennis Nilssonמקורית של תמונה 



ביניהם הכוח הפועל בין שני מטענים תלוי בגודלם ובמרחק 

𝒇 = 𝒄
𝒒𝟏 ∙ 𝒒𝟐
𝒓𝟐

𝒇-הכוח שפועל בין שני מטענים

𝒄- (מספר קבוע)מקדם

𝒒𝟏-הגודל של המטען הראשון

𝒒𝟐-הגודל של המטען השני

𝒓-המרחק בין המטענים

r

כדורים טעונים  

(חשמל סטטי)

חוט

q1

q2



:הכוח הפועל בין שני מטענים

𝒇 = 𝒄
𝒒𝟏 ∙ 𝒒𝟐
𝒓𝟐

(יחס הפוך)יותר אחד מהשני רחוקיםככל המטענים קטן

משינוי המרחק בין המטענים( 2בחזקת )מושפע יותר 

גדליםככל שהמטענים גדל
(יחס ישר)



מספר הפרוטונים  ≠ מספר האלקטרונים 

יֺון

מספר פרוטונים> מספר אלקטרונים (: קטיון)יון חיובי 

קטיוניםרוב המתכות יוצרות 

על ידי ויתור על אלקטרונים על מנת להשלים רמת אנרגיה

מספר פרוטונים< מספר אלקטרונים (: אניון)יון שלילי 

מתכות יוצרות אניונים-רוב האל
על ידי השגת אלקטרונים על מנת להשלים רמת אנרגיה 



:ליסודות טור במערכה המחזורית



(  משפחה)לכל יסודות הטור :לדוגמא
אותו מספר אלקטרוני ערכיות



 +3 0

01+

2+ -3 -2 -1

ויתור על אלקטרונים  

(pמאשר eפחות )
אלקטרונים  קבלת 

(pמאשר eיותר )



(  משפחה)לכל יסודות הטור :לדוגמא
אותה הערכיות של  יון  יציב



1תרגיל 

:היעזרו במערכה המחזורית וקבעו
? 37Rbרובידיוםמה יהיה מטען היון היציב של 

-1.א

+1.  ב

0.  ג

+7.ד

-7.ה



1פתרון לתרגיל 

:היעזרו במערכה המחזורית וקבעו
? 37Rbרובידיוםמה יהיה מטען היון היציב של 

-1.א

+1.  ב

0.  ג

+7.ד

-7.ה



2תרגיל 

:היעזרו במערכה המחזורית וקבעו

? 8Oחמצן מה יהיה מטען היון היציב של 

-6.א

+6.  ב

0.  ג

+2.ד

-2.ה



2פתרון לתרגיל 

:היעזרו במערכה המחזורית וקבעו

? 8Oחמצן מה יהיה מטען היון היציב של 

-6.א

+6.  ב

0.  ג

+2.ד

-2.ה



3תרגיל 

:היעזרו במערכה המחזורית וקבעו
?53Iיודמה יהיה מטען היון היציב של 

-1.א

+1.   ב

0.   ג

+7.ד

-7.ה



3פתרון לתרגיל 

:היעזרו במערכה המחזורית וקבעו
?53Iיודמה יהיה מטען היון היציב של 

-1.א

+1.   ב

0.   ג

+7.ד

-7.ה



(א"מבגרות תשס)4תרגיל 

.20המספר האטומי של חלקיק מסוים הוא 

.2, 8, 8היערכות האלקטרונים בחלקיק זה היא  

-S2.  ד+Ca2. גAr.  בCa.  א



(א"מבגרות תשס)4פתרון לתרגיל 

.20המספר האטומי של חלקיק מסוים הוא 

.2, 8, 8היערכות האלקטרונים בחלקיק זה היא  

-S2.  ד+Ca2. גAr.  בCa.  א



(ו"מבגרות תשס)5תרגיל 

:    נתונים החלקיקים

?הקביעה הנכונהמהי 

.יש אותו מספר אלקטרונים I ,II ,III ,IVלחלקיקים . א

.יש מספר נויטרונים שונהIV-וIלחלקיקים . ב

.יש מספר נויטרונים שונהII-וIלחלקיקים . ג

.יש מספר פרוטונים שונהIII-וIIלחלקיקים . ד

Fe56

26

256

26 Fe356

26 FeFe45

26

IIIIIIIV



(ו"מבגרות תשס)5פתרון לתרגיל 

:    נתונים החלקיקים

?הקביעה הנכונהמהי 

.אותו מספר אלקטרוניםיש לכל החלקיקים . א

.יש מספר נויטרונים שונהIV-וIלחלקיקים . ב

.יש מספר נויטרונים שונהII-וIלחלקיקים . ג

.יש מספר פרוטונים שונהIII-וIIלחלקיקים . ד

Fe56

26

256

26 Fe356

26 FeFe45

26

IIIIIIIV



(.בעלי מטען חשמלי)יונים הם חלקיקים טעונים 

:יון פשוט

.המטען יכול להיות חיובי או שלילי.  אטום אחד עם מטען

:לדוגמא

+Na+Ca2+Al3:יונים חיוביים

-F-O2-P3:יונים שליליים



6תרגיל 

+Na+Ca2+Al3:יונים חיוביים

?מה משותף לכל היונים הפשוטים החיוביים ברשימה

לכולם יש ערכיות שווה.א

רמות אלקטרוניות3לכולם .   ב

כולם אל מתכות.  ג

כולם מתכות.ד



6פתרון לתרגיל 

+Na+Ca2+Al3:יונים חיוביים

?מה משותף לכל היונים הפשוטים החיוביים ברשימה

לכולם יש ערכיות שווה.א

רמות אלקטרוניות3לכולם .   ב

כולם אל מתכות.  ג

כולם מתכות.ד





7תרגיל 

-F-O2-P3:יונים שליליים

?ברשימההשליליים מה משותף לכל היונים הפשוטים 

(משפחה)כולם מאותו הטור .א

לכולם היערכות אלקטרונית זהה.   ב

כולם אל מתכות.  ג

כולם מתכות.ד



7פתרון לתרגיל 

-F-O2-P3:יונים שליליים

?ברשימההשליליים מה משותף לכל היונים הפשוטים 

(משפחה)כולם מאותו הטור .א

לכולם היערכות אלקטרונית זהה.   ב

כולם אל מתכות.  ג

כולם מתכות.ד



8תרגיל 

:הואנייטרליבו נוצר יון שלילי מאטום בתהליך 

אלקטרוניםמאבד .א

מקבל אלקטרונים.   ב

פרוטוניםמאבד .  ג

מקבל פרוטונים.ד



8פתרון לתרגיל 

:הואנייטרליבו נוצר יון שלילי מאטום בתהליך 

מאבד אלקטרונים.א

מקבל אלקטרונים.   ב

מאבד פרוטונים  .  ג

מקבל פרוטונים.ד



הנטייה לקבל אלקטרונים יורדת  
(אלקטרושליליות)=

הנטייה לקבל אלקטרונים עולה  
(אלקטרושליליות)=

.מתכות נוטות ליצור אניונים-ואילו אלקטיוניםמתכות נוטות ליצור 
.יונים בעלי ערכי מטען שוניםמעבר יכולות ליצור מתכות 

מתכות

מתכות-אל



מתכותמתכות-אל

מספר טור765321

Cl-O2-P3-Al3+Mg2+K+ ליוןדוגמא

מטען היון1-2-3+3+2+1-

הוספת

1e

לאטום

הוספת  

2e

לאטום

הוספת  

3e

לאטום

ניתוק

3e

מהאטום

ניתוק

2e

מהאטום

ניתוק

1e

מהאטום

כיצד נוצר  

היון



9תרגיל 

.31ומספר אטומי 70יש מספר מסה Yליסוד מסוים 

:הואYהיון הנפוץ של אטום 

-Y5.א

+Y5.   ב

-Y3.  ג

+Y3.ד



9פתרון לתרגיל 

.31ומספר אטומי 70יש מספר מסה Yליסוד מסוים 

:הואYהיון הנפוץ של אטום 

-Y5.א

+Y5.   ב

-Y3.  ג

+Y3.ד



.ערכיות האטומים זהה בכל טור במערכה המחזורית

. הדבר משפיע על יכולתם ליצור קשר כימי

.1יש ערכיות ( אלקליותמתכות + מימן )לטור הראשון 

. ליצור קשר כימי אחד, המימן יכול לכן

.2יש ערכיות ( משפחת החמצן)לטור השישי 

.  שני קשרים כימייםליצור , יכול לכןהחמצן 

.1יש ערכיות ( הלוגנים)השביעי לטור 
. ליצור קשר כימי אחד, יכול לכןהכלור 



-Hיון המימן השלילי= הידריד

הידרידתרכובת של מימן נקראת 

1:1תרכובת של מימן עם יסודות הטור הראשון תהיה ביחס 
מרוחק מהגרעין השניההאלקטרון ברמה 3Li 2,1:לדוגמא



מוותרת על אלקטרון ( אלקליתמתכת )הליתיום :   לדוגמא

הערכיות לטובת המימן שגרעינו מושך טוב  

. יותר את האלקטרון



:של הליתיום הואההידריד



Hמוסר אלקטרון אחד לכלBe:  דוגמא נוספת



BeH2: נוסחת התרכובת



10תרגיל 

:הם( השניההשורה )השניהאטומי הרמה 

?Bמה תהיה נוסחת תרכובת מימן ובור  

BH2.בBH.א

BH4.דBH3.ג



10פתרון לתרגיל 

:הם( השניההשורה )השניהאטומי הרמה 

?Bמה תהיה נוסחת תרכובת מימן ובור  

BH2.בBH.א

BH4.דBH3.ג



11תרגיל 

:הם( השניההשורה )השניהאטומי הרמה 

?Cמה תהיה נוסחת תרכובת המימן ופחמן  

CH2.בCH.א

CH4.דCH3.ג



11פתרון לתרגיל 

:הם( השניההשורה )השניהאטומי הרמה 

?Cמה תהיה נוסחת תרכובת המימן ופחמן  

CH2.בCH.א

CH4.דCH3.ג



12תרגיל 

:הם( השניההשורה )השניהאטומי הרמה 

?Nמה תהיה נוסחת תרכובת מימן וחנקן  

NH2.בNH.א

NH4.דNH3.ג



12פתרון לתרגיל 

:הם( השניההשורה )השניהאטומי הרמה 

?Nמה תהיה נוסחת תרכובת מימן וחנקן  

NH2.בNH.א

NH4.דNH3.ג



:הם( השניההשורה )השניהאטומי הרמה 

?Neמה תהיה נוסחת תרכובת מימן וניאון  



:הם( השניההשורה )השניהאטומי הרמה 

?Neמה תהיה נוסחת תרכובת מימן וניאון  

!  ניאון לא יוצר תרכובות כלל:תשובה

.אצילים בעלי ערכיות אפס כי רמתם האחרונה מלאהגזים 



-Clיון הכלור= כלוריד 

תרכובת של כלור נקראת כלוריד

1:1תרכובת של כלור עם יסודות הטור הראשון תהיה ביחס 



-Clיון הכלור= כלוריד 

תרכובת של כלור נקראת כלוריד

1:1תרכובת של כלור עם יסודות הטור הראשון תהיה ביחס 

:   לדוגמא



תרכובת המכילה חמצן= תחמוצת 

תרכובת של חמצן נקראת תחמוצות

2:1תרכובת של חמצן עם יסודות הטור הראשון תהיה ביחס 

יסודותחמצן

1טור 



תרכובת המכילה חמצן= תחמוצת 

תרכובת של חמצן נקראת תחמוצות

תרכובת של חמצן עם יסודות הטור הראשון תהיה ביחס 

.מתאים לערכיות הטור המדובר



חוק קולון ומשמעותוהכרנו את 

האטום משתנה לאורך  אופי ראינו איך 

המערכה המחזורית

(  קטיונים)חיוביים , למדנו מהם יונים פשוטים

(אניונים)ושליליים 

לאורך המערכה  מטען היון משתנה איך ראינו 

המחזורית

,  הידרידים: הכרנו מחזוריות בתרכובות

.כלורידים ותחמוצות


