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I .الجدول الدوري لترتیب العناصر الكیمیائیة  

Mendeleïev" مندلییف"الجدول الدوري ل- 1

ة، مع اقترح عالم الكیمیاء الروسي مندلییف جدوال دوريا رتب فیه العناصر الكیمیائیة حسب تصاعد الكتلة المولیة الذري

  .في جدول مندلییف الصفوف األفقیة تضم عناصر كیمیائیة لھا خواص كیمیائیة متشابھة .اعتبار دورية الخواص الكیمیائیة

    

  

الجدول الدوري الحالي- 2

  . عنصرا كیمیائیا118) 1999إلى حدود (يضم الجدول الدوري الحالي 

   .مجموعاتمجموعاتا تسمى  عمود18 و دوراتدورات صفوف أفقیة تسمى 7يتكون ھذا الجدول من 

  :معايیر ھذا الترتیب ھي

 تصاعد العدد الذريتصاعد العدد الذريترتب العناصر الكیمیائیة حسب Z.

 حیث رقم الدورة يشیر إلى عدد ،نفس العدد من الطبقات اإللكترونیةنفس العدد من الطبقات اإللكترونیة ترتب العناصر الكیمیائیة التي لذراتھا الدوراتالدوراتفي 

.الطبقات اإللكترونیة

 حیث رقم المجموعة يشیر نفس العدد من اإللكترونات الخارجیةنفس العدد من اإللكترونات الخارجیة العناصر الكیمیائیة التي لھا  ترتباتاتالمجموعالمجموعفي ،

  .إلى عدد اإللكترونات في الطبقة اإللكترونیة الخارجیة
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الجدول الدوري المبسط- 3

   
  

II .استعمال الترتیب الدوري للعناصر الكیمیائیة

المجموعات الكیمیائیة- 1

  .ة التي تنتمي لنفس العمود خواص كیمیائیة متشابھةكیمیائیالصر العنل التجريبیة أن تبین المالحظات

                                                                                                                                                ..نسمي مجموعة العناصر التي تنتمي لنفس العمود من الجدول الدوري، مجموعة كیمیائیةنسمي مجموعة العناصر التي تنتمي لنفس العمود من الجدول الدوري، مجموعة كیمیائیة

 على الخصوصكیمیائیة  مجموعات3نمیز     :أمثلة .  

 الفلزات القالئیةالفلزات القالئیةمجموعة Métaux alcalins  و ھي عناصر المجموعة  Iاللیثیوم و الصوديوم :  باستثناء الھیدروجین

  :و من أھم خواصھا.و ھي عناصر كیمیائیة لذراتھا إلكترون واحد في الطبقة الخارجیة .و البوتاسیوم

   ،   ھي فلزات لینة-           

Li: )كاتیونات (  توجد في الطبیعة على شكل أيونات أحادية موجبة الشحنة-            ،Na،K ،  

2Liفتنتج األكسیدات ) تتأكسد(   تتفاعل مع غاز ثنائي األكسجین -            O ،2Na O،2K O،  

HO   تتفاعل بشدة مع الماء فینطلق غاز ثنائي الھیدروجین مع تكون األيونات -            و Li أو Naأو K  ،   

  .   ال تكون جزيئات-           

 الھالوجیناتالھالوجیناتمجموعة Halogènes  و ھي عناصر المجموعة  VII :الفلور و الكلور و البروم و الیود.

  :و من أھم خواصھا. في الطبقة الخارجیة إلكترونات7صر كیمیائیة لذراتھا و ھي عنا

F: )أنیونات (حنة الشبیعة على شكل أيونات أحادية سالبة  توجد في الط-            ،Cl ،Br ،I ،  

Ag    تكون راسبا مع بعض الكاتیونات الفلزية مثل أيون الفضة-            ،  

  ثل األلمنیوم،   تتفاعل مع الفلزات م-           

  .2F،2Cl،2Br،2I ثنائیة الذرة تكون جزيئات   -           
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 النادرة النادرةالغازاتالغازاتمجموعة Gaz rares    )و ھي عناصر المجموعة )تسمى أيضا الخاملة VIII :م ، النیون الھلیو

  .ھي ال تتفاعل كیمیائیاو . إلكترونات في الطبقة الخارجیة8 أو 2و ھي عناصر كیمیائیة لذراتھا  .األرغون

صیغ الجزيئات و شحنة األيونات األحادية الذرة- 2

تمكن معرفة موضع عنصر كیمیائي في الترتیب الدوري للعناصر الكیمیائیة من معرفة عدد اإللكترونات في الطبقة 

  : يمكن تحديد و بتطبیق القاعدة الثنائیة أو الثمانیة،بالتالي،و . لكترونیة الخارجیة لذرة ھذا العنصراإل

       عدد الروابط التساھمیة لھذه الذرة،-

  .     شحنة األيون الموافق لھذه الذرة-

 أمثلة:      

و بالتالي يعطیان .  ينتمیان لنفس المجموعة و كالھما يكون رابطتین تساھمیتینS و الكبريت O األكسجین-

2Hجزيئتین متشابھتین مثل  O 2 وH S.  

 :مجموعة و كالھما يعطي أيونا موجبا ثنائي الشحنة ينتمیان لنفس الCa و الكالسیوم Mg المغنزيوم-

2Mg 2وCa .  
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 6                                الترتيب الدوري للعناصر الكيميائية

I. الجدول الدوري لترتيب العناصر الكيميائية

1- الجدول الدوري ل"مندلييف" Mendeleïev

اقترح عالم الكيمياء الروسي مندلييف جدولا دوريا رتب فيه العناصر الكيميائية حسب تصاعد الكتلة المولية الذرية، مع اعتبار دورية الخواص الكيميائية. في جدول مندلييف الصفوف الأفقية تضم عناصر كيميائية لها خواص كيميائية متشابهة.

  

2- الجدول الدوري الحالي

يضم الجدول الدوري الحالي (إلى حدود 1999) 118 عنصرا كيميائيا.


يتكون هذا الجدول من 7 صفوف أفقية تسمى دورات و 18 عمودا تسمى مجموعات .


معايير هذا الترتيب هي:


· ترتب العناصر الكيميائية حسب تصاعد العدد الذري 

Z


.

· في الدورات ترتب العناصر الكيميائية التي لذراتها نفس العدد من الطبقات الإلكترونية، حيث رقم الدورة يشير إلى عدد الطبقات الإلكترونية.

· في المجموعات ترتب العناصر الكيميائية التي لها نفس العدد من الإلكترونات الخارجية، حيث رقم المجموعة يشير إلى عدد الإلكترونات في الطبقة الإلكترونية الخارجية.

3- الجدول الدوري المبسط

 

II. استعمال الترتيب الدوري للعناصر الكيميائية

1- المجموعات الكيميائية

تبين الملاحظات التجريبية أن للعناصر الكيميائية التي تنتمي لنفس العمود خواص كيميائية متشابهة.


نسمي مجموعة العناصر التي تنتمي لنفس العمود من الجدول الدوري، مجموعة كيميائية.                                                                        

( أمثلة:    نميز 3 مجموعات كيميائية على الخصوص.

· مجموعة الفلزات القلائية Métaux alcalins   و هي عناصر المجموعة I باستثناء الهيدروجين: الليثيوم و الصوديوم و البوتاسيوم. و هي عناصر كيميائية لذراتها إلكترون واحد في الطبقة الخارجية.و من أهم خواصها:


          -   هي فلزات لينة، 


          -  توجد في الطبيعة على شكل أيونات أحادية موجبة الشحنة (كاتيونات): 

Li


+


،

Na


+


،

K


+


،

          -   تتفاعل مع غاز ثنائي الأكسجين (تتأكسد) فتنتج الأكسيدات 

2


LiO


، 

2


NaO


،

2


KO


،


          -   تتفاعل بشدة مع الماء فينطلق غاز ثنائي الهيدروجين مع تكون الأيونات 

HO


-


 و

Li


+


 أو

Na


+


 أو

K


+


 ، 


          -   لا تكون جزيئات.


· مجموعة الهالوجينات Halogènes   و هي عناصر المجموعة VII: الفلور و الكلور و البروم و اليود.

و هي عناصر كيميائية لذراتها 7 إلكترونات في الطبقة الخارجية.و من أهم خواصها:


          -  توجد في الطبيعة على شكل أيونات أحادية سالبة الشحنة (أنيونات): 

F


-


،

Cl


-


،

Br


-


،

I


-


،

          -   تكون راسبا مع بعض الكاتيونات الفلزية مثل أيون الفضة 

Ag


+


،

          -   تتفاعل مع الفلزات مثل الألمنيوم،


          -   تكون جزيئات ثنائية الذرة 

2


F


،

2


Cl


،

2


Br


،

2


I


.

· مجموعة الغازات النادرة Gaz rares    (تسمى أيضا الخاملة) و هي عناصر المجموعة VIII: الهليوم ، النيون الأرغون. و هي عناصر كيميائية لذراتها 2 أو 8 إلكترونات في الطبقة الخارجية.و هي لا تتفاعل كيميائيا.

2- صيغ الجزيئات و شحنة الأيونات الأحادية الذرة

تمكن معرفة موضع عنصر كيميائي في الترتيب الدوري للعناصر الكيميائية من معرفة عدد الإلكترونات في الطبقة الإلكترونية الخارجية لذرة هذا العنصر. و بالتالي، و بتطبيق القاعدة الثنائية أو الثمانية، يمكن تحديد:


-     عدد الروابط التساهمية لهذه الذرة،


-     شحنة الأيون الموافق لهذه الذرة.


( أمثلة:    

- الأكسجين

O


 و الكبريت 

S


 ينتميان لنفس المجموعة و كلاهما يكون رابطتين تساهميتين. و بالتالي يعطيان جزيئتين متشابهتين مثل 

2


HO


 و 

2


HS


.


- المغنزيوم

Mg


 و الكالسيوم 

Ca


 ينتميان لنفس المجموعة و كلاهما يعطي أيونا موجبا ثنائي الشحنة: 

2


Mg


+


و

2


Ca


+


.
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