


: מחזוריותנכיר תכונות 

רדיוס אטומי

רדיוס יוני



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 



1תרגיל 

:במחברת את הנוסחאות הכימיות הבאותציירו 

Ne(הגז האציל ניאון)

H2(מולקולת מימן)

H2O(מולקולת מים)



?איך ציירנו את האטומים

.העיגול: ניעזר במודל האטום

האם ציירת את החלקיקים במחברת באמצעות עיגולים

שוניםאו שווים

?בגודלם



אך סביב  , מימדיים-לכדורים תלתאנו מדמים את האטומים 

.או קבועאלקטרונים שאין לו רדיוס מוגדר " ענן"הגרעין קיים 

? ניתן לקבוע מהו רדיוס האטוםכיצד 



אטומי הינו המרחק  רדיוס 

.  גרעין האטום לקצה הרמה האחרונהממרכז 

המרחק בין שני גרעינים של )זה נמדד במצב מוצק מרחק 
(.   מחולק בשניים-אטומים צמודים

H H

הרדיוס האטומי של מימן

H2 :  הקטנות מכונותיחידות המידה 

:אנגסטרם



:הגורמים המשפיעים על הרדיוס האטומי הם

מספר הרמות האלקטרוניות אשר מאוכלסות באלקטרונים1.

(גודל המטען הגרעיני)כמות הפרוטונים בגרעין 2.



הרמות האלקטרוניות אשר מאוכלסות באלקטרוניםמספר . 1

שיש יותר רמות אנרגיה מאוכלסות כך גדל רדיוס האטוםככל 

ס
דיו

ר

ככל שיש יותר רמות אנרגיה המאוכלסת באלקטרונים   

גדול יותר  הרמה האחרונה מהגרעין הממוצע של המרחק 



(גודל המטען הגרעיני)הפרוטונים בגרעין כמות . 2

(  יותר פרוטונים)מטען גרעיני גדול יותר שיש ככל 

.קטןהאטוםרדיוס 

רדיוס

-וכתוצאהיותר בגרעין משיכת האלקטרונים לגרעין חזקה שיש יותר פרוטונים ככל 

"מתכווץ"הענן האלקטרוני 



:הכוח הפועל בין שני מטענים

𝒇 = 𝒄
𝒒𝟏 ∙ 𝒒𝟐
𝒓𝟐

(יחס הפוך)יותר אחד מהשני רחוקיםככל המטענים קטן

משינוי המרחק בין המטענים( בריבוע)מושפע יותר 

גדליםככל שהמטענים גדל
(יחס ישר)



מכוח המשיכה בין הגרעין  מושפע הרדיוס האטומי 

.לאלקטרון שברמת הערכיות

גדולביניהם ככל שכוח המשיכה הפועל 

הרדיוס האטומי  קטן כך

הגורמים המשפיעים על גודל כוח המשיכה בין האלקטרון  

משפיעים בהתאם גם על  , המרחק וגודל המטענים, לגרעין

.האטומיהרדיוס 



2תרגיל 

.הסבירו? Seאו סלניום Oלמי רדיוס אטומי גדול יותר  חמצן 



אסטרטגיה-2הנחייה לפתרון לתרגיל 

.הסבירו? Seאו סלניום Oלמי רדיוס אטומי גדול יותר  חמצן 

:אסטרטגיה לפתרון וכתיבת הסבר

:המשפיעבחנו את המיקום בטבלה המחזורית וחישבו מהו הגורם 1.
(שורות)השוואה בין האטומים השונים מבחינת רמות האנרגיה -א
משווים את המטען הגרעיני , אם אין הבדל בין רמות האנרגיה-ב

הנתוניםציינו את 2.

קשרו בין הנתונים לגודל הרדיוס 3.



2פתרון לתרגיל 

.הסבירו? Seאו סלניום Oלמי רדיוס אטומי גדול יותר  חמצן 

Seסלניום > Oחמצן 

רמות  4רמות אנרגיה מאוכלסות באלקטרונים ולסלניום 2לחמצן 

הממוצע של האלקטרונים  המרחק : באלקטרוניםאנרגיה מאוכלסות 

.  יותר מאשר באטום החמצןגדול מגרעין הסלניום 

שרדיוס אטום הסלניום גדול יותר מאשר רדיוס אטום החמצןמכאן 



3תרגיל 

.הסבירו? Bאו בור Oלמי רדיוס אטומי גדול יותר  חמצן 



3פתרון לתרגיל 

.הסבירו? Seאו סלניום Oלמי רדיוס אטומי גדול יותר  חמצן 

Bבור > Oחמצן 

מספר פרוטונים שונהאותה שורה 

.באלקטרוניםרמות אנרגיה מאוכלסות 2לחמצן ולבור 

:  בגרעיןפרוטונים 5פרוטונים ולבור 8לחמצן 

.יותרורדיוס האטום קטן יותר חזק החמצן מושך את האלקטרונים גרעין 



4תרגיל 

. H, K, Br: מהו הסדר הנכון של הרדיוס האטומי ביסודות הבאים

.נמקו

.1H < Br < K

.2K < Br < H

.3H < K < Br

.4Br < H < Kהאנרגיההשוואת מספר רמות . א

-אם מספר רמות האנרגיה שווה. ב

משווים את המטען הגרעיני



4פתרון לתרגיל 

. H, K, Br: מהו הסדר הנכון של הרדיוס האטומי ביסודות הבאים

.נמקו

.1H < Br < K

.2K < Br < H

.3H < K < Br

.4Br < H < Kהאנרגיההשוואת מספר רמות . א

-אם מספר רמות האנרגיה שווה. ב

משווים את המטען הגרעיני



(.באלקטרוניםרמה אחת מאוכלסת בעל ), בטבלהמימן נמצא בשורה הראשונה 

בעלי ארבע רמות מאוכלסות  , בטבלהאשלגן וברום נמצאים בשורה הרביעית 

.  באלקטרונים

השלושהלמימן הרדיוס הקטן ביותר מבין לכן 

ככל שמספר הפרוטונים בגרעין גדול  . גרעיני גדול יותר מאשר לאשלגןמטען לברום 

.  האלקטרונים נמשכים יותר לגרעין והרדיוס קטן, יותר

מלאשלגןרדיוס קטן יותר לברום 

H<Br<K

4הסבר לפתרון תרגיל 



5תרגיל 

?  מהו הסדר הנכון של הרדיוס האטומי של היסודות הבאים

.נמקו

Mg >Ca >Cl.  א

Ca > Mg. ב > Cl

Ca > Cl.  ג > Mg

Ca >Mg >Cl. ד



5פתרון לתרגיל 

?  מהו הסדר הנכון של הרדיוס האטומי של היסודות הבאים

.נמקו

Mg >Ca >Cl.  א

Ca > Mg. ב > Cl

Ca > Cl.  ג > Mg

Ca >Mg >Cl. ד



5הסבר לפתרון תרגיל 

מאוכלסות  ולמגנזיום וכלור שלוש רמות , המאוכלסות באלקטרוניםארבע רמות( Ca)לסידן 

.הרדיוס הגדול ביותרלסידן :באלקטרונים

האלקטרונים  (: מספר פרוטונים גדול יותר)לכלור מטען גרעיני גדול מזה של מגנזיום 

.לגרעין והרדיוס קטןנמשכים חזק יותר 

Ca>Mg>Cl  



מספר הפרוטונים  ≠ מספר האלקטרונים 

יֺון

?מדוע? מאבד אלקטרוןכשאטום משתנה הרדיוס כיצד 

?מדוע? מוסיף אלקטרוןכשאטום כיצד משתנה הרדיוס 

אטום

+
קטיון

-
אניון

איבוד
אלקטרון

הוספת
אלקטרון

(:  קטיון)יון חיובי 

פרוטוניםמספר < אלקטרונים מספר 

רוב המתכות יוצרות  

קטיונים

על ידי ויתור על  

אלקטרונים על מנת 

אנרגיהלהשלים רמת 

(:  אניון)יון שלילי 

פרוטוניםמספר < אלקטרונים מספר 

מתכות יוצרות  -רוב האל

אניונים

על ידי השגת אלקטרונים על  

אנרגיהמנת להשלים רמת 



?  מאבד אלקטרוןכשאטום כיצד משתנה הרדיוס 

אטום נתרן



מרדיוס האטום<הקטיוןרדיוס 

אטום נתרן נתרןקטיון



אטום נתרן נתרןקטיון

.אלקטרוניםמאבדהוא לקטיוןכשאטום הופך 

.קטןאזי הרדיוס , המאוכלסות באלקטרוניםרמות יש פחות , אם כתוצאה

מספר  בכל אופן , הרמות המאוכלסות נותר ללא שינויאם מספר 

.  האלקטרונים ברמה האחרונה קטן

.קטןוהרדיוס הם מתקרבים , בין האלקטרונים קטנההדחייה , כתוצאה

מרדיוס האטום<הקטיוןרדיוס 



?  כשאטום מקבל אלקטרוןכיצד משתנה הרדיוס 

אטום כלור



מרדיוס האטום<רדיוס האניון 

אטום כלור אניון כלור



אלקטרונים נוספיםקולט כשאטום הופך לאניון הוא 

.גדלאזי הרדיוס , אלקטרוניתעוד רמה אם נוספת 

מספר  בכל אופן , הרמות המאוכלסות נותר ללא שינויאם מספר 

.  האלקטרונים ברמה האחרונה גדל

.גדלוהרדיוס הם מתרחקים , בין האלקטרונים גדלההדחייה , כתוצאה

מרדיוס האטום<רדיוס האניון 

אטום כלור אניון כלור



מרדיוס האטוםקטןרדיוס קטיוןל

מרדיוס האטוםגדולרדיוס אניוןל

לקטיוןהוא הופך , כאשר אטום מתכת הופך ליון

.על אלקטרונים" ויתר"האטום (.  יון חיובי)

הופך ליון הוא  , (X)כאשר אטום מהטור הראשון 

(.+X)1+הופך להיות יון בעל ערכיות 

הוא הופך לאניון  , מתכת הופך ליון-כאשר אטום אל

.אלקטרונים" השיג"האטום (.  יון שלילי)

הופך ליון הוא  , (Y)כאשר אטום מהטור השביעי 

(.-Y)1-הופך להיות יון בעל ערכיות 



:הטורלאורך

מספר טור זהה

מספר שורה גדל

מספר אטומי עולה

מספר מסה עולה

מספר רמות אנרגיה עולה

גדלהרדיוס האטומי  :השורהלאורך

מספר טור גדל

מספר שורה זהה

מספר אטומי עולה

מספר מסה עולה

מספר רמות אנרגיה קבוע

הרדיוס האטומי קטן

מתכות

מתכות-אל

H



6תרגיל 

?לאטום חמצן או ליון חמצן, קבעו למי רדיוס גדול יותר

הסבירו את קביעתכם



:אסטרטגיית חשיבה לפתרון

כתיבת היערכות אלקטרונית של האטום. א

לפי הכללים שלמדנו  )מהו היון היציב של אותו אטום –החלטה . ב

(בשיעור הקודם

כתיבת היערכות אלקטרונים של היון היציב. ג

השוואה בין היערכות האלקטרונים של האטום לבין היערכות  . ד

:האלקטרונים של היון מבחינת הפרמטרים הבאים

מספר רמות האנרגיה1.

מספר האלקטרונים הכולל ובייחוד ברמה האחרונה2.

:6תרגיל 

?לאטום חמצן או ליון חמצן: קבעו למי רדיוס גדול יותר



:  אטום חמצן

:יון חמצן

ליון חמצן  . לאטום וליון חמצן מספר זהה של רמות אנרגיה

.  מספר גדול יותר של אלקטרונים ברמה האחרונה

אלקטרונים אלו דוחים זה את זה ונפח ענן האלקטרונים  

. מתרחב

רדיוס יון החמצן גדול מרדיוס אטום החמצן, כןעל 

:פתרון-6תרגיל  
?לאטום חמצן או ליון חמצן: קבעו למי רדיוס גדול יותר

O: 2,6

O2-: 2,8



:7תרגיל 

?לאטום סידן או ליון סידן, קבעו למי רדיוס גדול יותר

הסבירו את קביעתכם



:  אטום סידן

:יון סידן 

ליון סידן שלוש  , לאטום סידן ארבע רמות אנרגיה מאוכלסות

לכן ענן האלקטרונים של יון  . רמות אנרגיה מאוכלסות

.  הסידן קטן מזה של אטום הסידן

רדיוס יון הסידן קטן מרדיוס אטום הסידן, כןעל 

פתרון-7תרגיל 
?לאטום סידן או ליון סידן: קבעו למי רדיוס גדול יותר

Ca: 2,8,8,2

Ca2+: 2,8,8



:8תרגיל 

?  לאיזה מן החלקיקים הבאים יש הרדיוס הקטן ביותר

Ne. א

+Na. ב

+Mg2. ג

+Al3. ד



8פתרון לתרגיל 

?לאיזה מן החלקיקים הבאים יש הרדיוס הקטן ביותר

Ne. א

+Na. ב

+Mg2. ג

+Al3. ד



:9תרגיל 

Li   ,C ,N ,K:סדרו את היסודות הבאים

.קביעתכםנמקו את .   עולהלפי רדיוס אטומי 



:9תשובה לתרגיל 

Li   ,C ,N ,K:סדרו את היסודות הבאים

.קביעתכםנמקו את .   עולהלפי רדיוס אטומי 

לפי רדיוס אטומי עולה       

N< C < Li < K

ככל שנעים ימינה גדל מספר הפרוטונים ולכן המשיכה  –לאורך שורה 

במעטלכן הרדיוס האטומי קטן –בין האלקטרונים לפרוטונים גדלה 

גדל מספר רמות האנרגיה ולכן  –ככל שנעים למטה –לאורך טור 

הרדיוס האטומי גדל



:10תרגיל 

לאיזה אטום בטבלה המחזורית הרדיוס הגדול ביותר ולאיזה  

.את תשובתכםנמקו ?  אטום הרדיוס הקטן ביותר



10פתרון לתרגיל 

לאיזה אטום בטבלה המחזורית הרדיוס הגדול ביותר ולאיזה  

.את תשובתכםנמקו ?  אטום הרדיוס הקטן ביותר

בעל מספר רמות  : (Fr)פרנציום–הרדיוס הגדול ביותר 

וברמת  (  7)האנרגיה הגדול ביותר בטבלה המחזורית 

אנרגיה זו הוא בעל מספר הפרוטונים הקטן ביותר

בעל מספר רמות  : ((Heהליום-הקטן ביותר הרדיוס 

וברמת  (  1)האנרגיה הנמוך ביותר בטבלה המחזורית 

אנרגיה זו הוא בעל מספר הפרוטונים הגדול ביותר



הכרנו את הרדיוס האטומי והרדיוס היוני

ראינו איך הרדיוס של האטום משתנה  

לאורך השורות והטורים של הטבלה

בתכונת  מתבטא קולון ראינו איך חוק 

הרדיוס האטומי


