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 الجدول الدوري والخواص الدورية للذرات

 أقسام الجدول الدوري

 :النموذجيةالعناصر  -1

  S-blockتسمى  Sالعناصر التي تضاف فيها االلكترونات الى االوربيتال-ا   

 P-blockتسمى  Pالعناصر التي تضاف فيها االلكترونات الى االوربيتال -ب  

nS2 nP6وهذه العناصر تكون مشبعة  الغازات النبيلة)الخاملة(:-2
 nحيث أن  

nS2 nP6 الترتيب االلكتروني الغالف الخارجي )بسبب كونها مشبعة ولها
سميت 

بالغازات الخاملة اال انها سميت بالعناصرالنبيلة الن لبعض عناصرها القابلية على 

تكوين مركبات وكذلك سميت خاملة النها عند تحرير االلكترون من غالفها 

 0الخارجي يكون صعب جدا ويطلق عليها احيانا بزمرة الصفر

تكون أغلفتها الخارجية وما قبل الخارجي غير مشبع وهذه  العناصر االنتقالية: -3

   d-blockوتسمى  nS(n-1)dبالاللكترونات ولها الترتيب االلكتروني العام 

مثال :
                                                  1 3d  24S  63P  23S  62P  22S  2Sc    1S21 

 عناصر لكل دورة(   10تمثل العناصر االنتقالية ثالث دورات )

:تكون ثالث من أغلفتها الخارجية غير مشبعة ولها  خليةاالعناصر االنتقالية الد -4

وتقسم الى الالنثانات     nS(n-1)d (n-2)Fالترتيب االلكتروني العام

 وأألكتينات.........

وتسمى باألتربة النادرة )العناصر االرضية الالنثانات:تقع بعد عنصر الالنثانوم  -أ

 0عنصر 14النادرة( عددها 

أألكتينات: تقع بعد عنصر الالكتينيوم وتسمى باألتربة النادرة )العناصر  -ب

 0عنصر 14االرضية النادرة الثانية ( عددها 

 "صنفت العناصر في الجدول الدوري على اساس عدد الاللكترونات في االغلفة"

 13P  23S  62P  22S  2AL    1S13                   مثال:      

عدد االلكترونات في الغالف الخارجي هي التي تحدد رقم الزمرة ))))الزمرة 

 الثالثة(((((



n ((((((    تمثل رقم الدورةn=3   )))))الدورة الثالثة 

 الثالثة والزمرةأذن االلمنيوم من الدورة الثالثة 

 

 He)( والهيليوم ) Hفي الجدول الدوري قصيرة وتضم الهيدروجين) *الدورة أالولى

 (        1H   1S1     /   2He 1S2هو وجود الكترون واحد) H*يوجد شبه واحد في 

ضمن الزمرة أألولى وبذلك فأن الترتيب الاللكتروني للهيدروجين  Hلذلك يوجد 

 0مشابه الترتيب االلكتروني في الزمرة االولى

 الثانية*الدورة 

3Li   1S2  2S1            nS1     

4Be  1S2  2S2              nS2                                                                      

5B  1S2  2S2  2P1       nS2nP1                                                                  

  6C  1S2  2S2  2P2         nS2nP2                                                                

  7N   1S2  2S2  2P3        nS2nP3                                                               

  8O 1S2  2S2  2P4          nS2nP4                                                               

  9F 1S2  2S2  2P5           nS2nP5 

10Ne1S2  2S2  2P6         nS2nP6 

 مثال: العناصر االنتقالية

 الترتيب الاللكتروني لبعض العناصراألنتقالية

                                                  1 3d  24S  63P  23S  62P  22S  2Sc     1S21 

53d  14S  63P  23S  62P  22S  21S Cr   24 

63d  24S  63P  23S  62P  22S  2Fe     1S26 

103d  14S  63P  23S  62P  22S  2Cu     1S29 

103d  24S  63P  23S  62P  22S  2Zn      1S03 

 



 الخواص الدورية للذرات

 تتغير تبعا لموقع الذرة في الجدول الدوري     

 القطر( الحجم الذري)نصف-1

*** في الدورة الواحدة: يقل نصف القطر)الحجم الذري( في الدورة الواحدة بزيادة العدد 

=الشحنة المؤثرة  *Z=عدد الكم الرئيسي و nالذري من اليسار الى اليمين,حيث ان 

 0للنواة

الشحنة المؤثرة في النواة  *Zرقم المداريبقى ثابتا في الدورة الواحدة بينما  nالسبب:الن 

يعمل على جذب االلكترون مما يؤدي الى انكماش الحجم *Z تزداد بصورة واضحة الن

 :⟶الذري بهذا االتجاه

3Li>4Be>5B>6C>7N>8O>9F                  

             >==================== 

 يقل الحجم الذري بهذا االتجاه بينما يزداد العدد الذري بنفس االتجاه

n=1S22S1   1S22S2   1S22S22P1   1S22S22P2  1S22S22P3  1S22S22P4 1S22S22P5      

Z*=1.3        1.95         2.6                3.25             3.9              4.55            5.2         

 دفي الزمرة الواحدة بازديا *** في الزمرة الواحدة:يزداد الحجم الذري )نصف القطر(

رقم الغالف تزداد بصورة  nمن األعلى الى األسفل والسبب الن قيمة  العدد الذري

 تزداد بصورة طفيفة.*Z واضحة بينما 

   Z*                             n     

 Li       2                          1.3      ↓ 

Na      3                           2.2     ↓    

K       4                          2.2     ↓ 

Rb      5                          2.2     ↓ 

Cs      6                          2.2      ↓    

Fr      7                          2.2     ↓ 



 

ن ***يقل نصف قطر الذرة كلما زاد عدد تأكسدها الموجب )أي إن نصف القطر االيو

 الموجب اصغر من نصف قطر ذرته المتعادلة(

Fe>Fe+2>Fe+3                                                                                                                                           

Co>Co+2>Co+3                                                                                                                                        
 

Na>Na+1                                                                                                                                                     
 

يقل نصف قطر الذرات وااليونات ذات الترتيب االلكتروني المماثل كلما زاد العدد  ***

12Mg+2<11Na+1<10Ne<9F-1الذري لها                 
 

                               >================ 

 العدد الذري يقل باتجاه السهم

: تعرف طاقة التاين أو جهد التاين أقل طاقة يلزم لنزع االلكترون من الذرة طاقة التاين

المتعادلة الغازية وهي في أدنى حاالت الطاقة وتكوين أيون موجب أحادي             

)جهد التأين األول( أما اقل طاقة يلزم لنزع اإللكترون من االيون الموجب األحادي 

 تأين الثاني(.وتكوين ايون موجب ثنائي )جهد ال

I1 < I2 < I3 < In 

=>                     ======== 

 قيمة جهد التاين تزداد باتجاه السهم

***في الدورة الواحدة: يزداد جهد التأين في الدورة الواحدة بزيادة العدد الذري من اليسار 

الى اليمين وهناك بعض الشذوذ,والسبب يعود الى قرب االلكترونات من 

يزداد جهد التاين, وان وحدة قياس جهد التاين  مركزالنواةوصغر حجمه في الدورة لذلك

 (evهي الكترون فولت )

3Li      4Be     5B      6C      7N     8O    9F    10Ne                  



             >==================================== 

                            17.411.5        14.58.3     11.3             9.3ev=   5.4           

 1S22S2   4Beتحتاج الى طاقة اعلى لسحب االلكترون  Beمشبع اذن الذرة مستقرة  Sاالوربيتال 

       نصف مشبع اذن الذرة مستقرة تحتاج الى طاقة اعلى لسحب االلكترونP االوربيتال 

7N   1S2  2S22P3
 

            9F 1S2  2S2  2P5قريب من االشباع اذن الذرة مستقرة وتحتاج الى طاقةP االوربيتال 

الذرات في الزمرة الواحدة كلما زاد العدد الذري                  ***في الزمرة الواحدة: تقل طاقة التاين

 0) من االعلى الى االسفل( بسبب ابتعاد االلكترونات وقلة ارتباطها بالنواة

                         ev       

 Li       5.4       ↓                           ↓    

Na      5.1      ↓                           ↓ 

K      4.3         ↓                     ↓  

↓Rb      4.2        ↓                     

Cs      3.9         ↓                   ↓ 

أول من عرف السالبية الكهربائية وأول من أقترح  يعتبر العالم بولنك السالبية الكهربائية:

انها"مقدار قوة الذرة في الجزيئة على جذب االلكترونات طرقا لتقديرها وقد عرفها على 

 .  نحوها

الى اليمين اي  رفي الدورة الواحدة:تزداد السالبية الكهربائية في الدورة الواحدة من اليسا -1

 .بزيادة العدد الذري

 في الزمرة الواحدةمن االعلى الى االسفل بزيادة في الزمرة الواحدة:تقل السالبية الكهربائية -2

 .العدد الذري

Na----CL        Na+CL-                      االصرة االيونية 

H-----F                                           اصرة تساهمية قطبية 

C-----C                                                اصرة تساهمية 



H    B    C    N     O    F  لبية الكهربائية لبعض العناصر.هذه بعض قيم السا 

2    2   2.5   3    3.5   4 

CL                        Li 

3.5                       1 

Br                      Na 

2.8                  0.9    

المتحررة عند اتحاد ذرة غازية متعادلة وهي في ادنى حاالت  األلفة االلكترونية:الطاقة-4

 الطاقة بالكترون معطية االيون السالب االحادي الغازي في ادنى حاالت الطاقة 

Xg   +   e
-
  ----------------> X

-
g +E                                                            

ي الزمرة الواحدة كلما اتجهنا من االعلى الى االسفل بزيادة األلفة االلكترونية ف # تقل قيم

 العدد الذري .

األلفة االلكترونية في الدورة الواحدة كلما اتجهنا من يمين  الى اليسار بزيادة  # تزداد قيم

 العدد الذري.

 الخواص الفلزية والالفلزية في الجدول الدوري

 لالفلزات ذات سالبية كهربائية عاليةالفلزات ذات موجبية كهربائية عالية بينما ا

 تقسم عناصر الجدول الدوري الى:

 أشباه الفلزات     -الالفلزات    ج -الفلزات     ب-أ

 الفلزات :تشمل -أ

 ĪA,,, ĪĪAعناصر زمرة القلويات والقلويات الترابية -1

 العناصر االنتقالية  -2

الثالثة والرابعة والخامسة والتي تكون اسفل  ĪĪĪA,,, ĪVA,,,VAالعناصر الثقيلة من الزمرة  -3

 الجدول الدوري

ĪA              ĪĪA            ĪĪĪA               ĪVA            VA             VĪA          VĪĪA        



Li              Be             B                   C                 N              O                   F           

Na             Mg             Al                   Si                  P             S                   CL       

Br                        Se             AsK              Ca             Ga                Ge                 

       I                  Te              SbSr             In                  Sn                      Rb         

      At                 PoCs             Ba            TL                 Pb                Bi                

   As   Se  Sb  Te  Po  Atمالحظة:العناصر داخل مربع هي اشباه فلزات 

 اللون:ال توجد قاعدة معينة لتحديد الوان المركبات ولكن من المالحظات وجد ان 

غير ممتلئ بالاللكترونات عندما تمتص  dايونات العناصر االنتقالية ملونة الن االوربيتال-1

 طاقة ضوء تصعد الى مستويات ثانوية اخرى وعند رجوعها تعطي اللون .

 .4Fفي االوربيتال  3+ت الالنثانات ذات عدداالكسدةايونا -2

 اصفر. CLO2بني,NO2 بعض المركبات التي تحوي على الكترون منفرد في صيغتها مثل -3

بعض المركبات ملونة وال يوجد سبب او تفسير واضح مثل محلول البرمنكنات -4

 ي(.)ارجواني(,امالح الكروم خضراء او برتقالية, يوديد الزئبقيك)برتقال

 على ايونين لذرة واحدة وبعدد تأكسد مختلف بعض المركبات االعضوية التي تحتوي-4

 KFe+2Fe+3(CN)6حديديكي -سيانيد البوتاسيوم الحديدوز

 


