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 الجدول الدوري

   العدد الذري وعددالكتلة     
 عدد    atomic number (Z) :العدد الذري  

 الموجودة في كل ذرة من البروتونات
يساوي عدد االلكترونات لنفس الذرة و العنصر 

 .المتعادلة كهربيًا 
الوووو ن ) mass number (A) عددددد الكتلدددة 

مجموووووو  عووووودد البروتونوووووات والنيوترونوووووات  :(الوووووذري
   .موجودة في نواة الذرةال
 وضو   العودد الووذرييو    X يكتو  رمو  العنصور  
XAاألع ووووووو   عووووووودد الكت وووووووة فووووووويالرمووووووو  و  سوووووووفلأ

Z  
F19مثل ..

9  ،Cr 52

24 ،Cs133

55.... 
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 ونات    رالنيوت   الكتلهعدد تناوتالبرو عددالذريال        عنصرال

H                                            1 1 1 0 
B                                                 5 5 11 6 

Na                                                        11 11 23 12 
I                                                                                            53  53 127 74 
  
عنووودما تفاوووود الووووذرة أو تكتسوووو  اليكتوووورون أو أكثوووور  

وتكتوو   ionتتحووول ىلوو  ذرة مةووحونة تسووم  أيووون 
ةوووارة)الةوووحنة   اليمنووو ةالع ويوووالخانوووة فوووي ( عوووددا وار

 ...من رم  العنصر
 Al3+ وMg2+ و S2-وCl-  

 عدد االليكترونات –تونات عدد البرو   =شحنة األيون     
 الشحنة األليكترونات  بروتونات ال األيون
Al

3+ 13 10 +3           
Mg

2+ 12           10 +2 
S

2- 16 18 -2 
Cl

-            17 18 -1   
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 isotopes النظائر

 ذرات العنصر الواحد التي تختلف في
في عدد الكتلة  وبالتالي ,عددالنيوترونات

    (ريالوزن الذ)

 :ثالثة نظائر ول كربون الاصدير له عةرة نظائر)
C14

C13و6

C12 و6

6  ) 
 الجدول الدوري

العناصر  ماير واأللماني مندليفرت  الروسي 
 .ةأو انها الذريا دياد تصاعديا بحس  

 يثالحدددد الجددددول الددددوريرتبووت العناصوور فوووي    
periodic table  موووون اليسووووار ىلوووو  )تصوووواعديا

  عوووودد    الذريدددد  أعدددداد اا ديوووواد بحسووو  (  اليموووين
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 ةحووووددم( :  صووووفوق أفايوووة)  periodsدوراتالددد

   1,2,3,4,5,6,7باألرقام  
  تميووووووووو  بووووووووو حرق وأرقووووووووووام  : groups مجدددددددددامي ال

تميددز باألرمددا  مددن   Aمجددامي  ، Bو Aمجدامي 
أيضددا  وتسددم  (0)ومجموعددة الصدد ر  7إلدد  1

العناصددددر تسوووم  مجووووامي  و ،المجموعدددة النامنددددة 
 representative الممنلدددددة الرئيسدددددية أو

elements ،  وتةووووومل العناصوووووور المعدنيوووووة و يوووووور
  .المعدنية

 ةباالضداف 7إلد  1باألرما  من  Bمجامي   تميزو 
 ةمون ثالثوة أعمود ةوالمكونو إلد  المجموعدة النامندة

مجدددامي  العناصدددر وسووول الجووودول وتسوووم   ةقصووير 
، وجميو  ذوذ   transition elements االنتقاليدة

 . العناصر معدنية
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كووووول )ويوجوووود فووووي أسووووفل الجووووودول صووووفين لوووووي ين 

العناصدددر االنتقاليدددة وتسوووم  ( عنصووور 14صوووق 
 inner transition elements ةالداخليددددد

 55موووووووووون )الصوووووووووق األول مووووووووون ذووووووووووذ  العناصووووووووورو 
( La 57 =)يتبوووو  عنصوووور الالنثووووانيوم (11ىلوووو 

  lanthanidesننانيددددداتالل وتسووووم  عناصوووور 
موووووووا أ ةالنووووووادر  ةوتسووووووم  أيضووووووًا العناصوووووور االرضووووووي

فتسوم  بعناصور  (193ىلو  09من )الصق الثاني
 االكتينيووومعنصور  تتبوو  و   actinidesاالكتنيددات

(Ac =89.) 
 alkaliال لدددزات القلويددد  تسوووم  1Aمجموعوووة ف

metal ومث هووا (كاويووة)ألن بعووم مركباتهووا ق ويووة،
 .3Aعناصر المجموعة 
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  ةرضددياأل  ةال لددزات القلويدد تسووم  2Aموعووةمج

alkali-earth metals ألن بعووووووم مركباتهووووووا
   وتوجووووود فوووووي الخاموووووات المعدنيوووووة األرضوووووية، ق ويوووووة

   halogensالهلوجيندداتمجموعووة  7Aمجموعووة 
 الغدازات مجموعدة تسوم ( 0)المجموعه الصفرية و 

 أيضوا وتسوم  ،  noble gasesأو النبيلدة ةالندادر 
ع ووووو  التفاعووووول  المحووووودودة جووووودااووووودرتها ل ةالخاملددددد
  .الكيميائي
تاووو  ة فوووي العناصووور االنتااليووو ةالنامنددد ةالمجموعددد

يوجوووود فوووي حوووودود ذووووذ   B1و B7  ةبوووين المجموعوووو
 ةالمجموعوووه تةووووابه كبيوووور بووووين العناصوووور المصوووولف

ع ووووو  ة موضووووووعالأكبووووور موووون ت ووووو   ةأفايووووو ةدور  فووووي
وكووووول ثالثوووووة عناصووووور أفايوووووه  رأسوووووي  ذيئوووووة عموووووود

 :تنس  ىل  أحدذا 
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 Co       N i   Fe      ية الحديد نلن

 Pd     Rh    Ru  نلنية البلديو  

     Pt      Ir  Os نلنية البلتينيو  

 وذي)metalsفلزات العناصرأيضاىل وتصنق

 والفلزات (الجدول يسارىل   العناصرالواقعة
nonmetals ( يمين  ىل وذي العناصر الواقعة

لمرسوم بين ، والخل العريم المدرج ا (الجدول
يمثل الحد الفاصل ( As)واالستاتين( B)البورون 

تاريبا بين الس و  الف  ي والالف  ي ل عناصر في 
الجدول الدوري، والعناصر المجاورة لهذا الخل 

 . metalloids أشباه الموصلتلها صفات 

الهيدروجين ذو العنصر الوحيد الذي اليتوافق   
رأس  وذذا التصنيق األخير ىذ يوجد ع  

وله صفات الف  ية فال ىال أنه   1Aالمجموعة
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في ترتيبها  1A يةبه عناصر المجموعة

االليكتروني الخارجي ىذ يم   اليكترونا واحدا 
 .  sالمدار الخارجي من نو  فال في
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 القطاعات

  :مناطقأربعة الجدول الدوري ال   تم تاسيم  
 .( 2Aو A 1  يمجام)  :  االول   
 7Aالوووووو  3A مجوووووامي  : ) النانيددددددة ةلمنلاوووووا

 .(والمجموعة الثامنة
 ( ةمجامي  العناصر االنتاالي) :  ةالنالن ةالمنلا

 ةمجوووووامي  العناصووووور االنتااليووووو)  : ةالرابعددددد المنلاووووة
 .( ةالداخ ي

يكترونووووات لالل المنوووالق تتوافووووق موووو  أقصوووو  عوووودد 
   s ،d , p ,  f التي تةغل تحت األ  فه

 sمطاع  األول   ةالمنطق

 pمطاع   ة الناني ةالمنطق

 dمطاع    ةالنالن ةالمنطق
 fمطاع   ة الرابع ةالمنطق
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والقطددداع مدددن  ةوالددددور  ةتحديدددد المجموعددد 

 الترتيب االليكتروني للعنصر

 

 :الخطوات والقواعد

 اكتددددددب الترتيددددددب اعليكترونددددددي للعنصددددددر: واًل أ
خامدل  مدرب ادازأل باستخدا  الترتيب االليكتروندي

 . للعنصر
   

Be = 4↔  [He]2s
2                                     

  Al = 13↔  [Ne] 3s
2
3p

1                         
  Zn = 30↔ [Ar] 3d

10
4s

2                     
 

             
    Zr = 40 ↔  [Kr]4d

2
5s

2            
 

دائمًا  و الرم  الذي يسبق    رم  الدورة: نانيًا  
الترتيب  في( s)أخر مدار من نوع مباشرة 

  .اعليكتروني للعنصر 
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 2ذو   Beرقم الدورة ل عنصر 
 3ذو  Alرقم الدورة ل عنصر 

 4ذو   Zn رقم الدورة ل عنصر 

 5ذو  Zr رقم الدورة ل عنصر
 

الخامدل  اعليكتروندات بعدد الغداز تإذا وجدد ً:نالندا
  :في 

   sمدار  -1
 يساويورقم المجموعه ( s)يسم  الالا  

وتكوووووووون مووووووون ( s)مووووووودار  فووووووويعووووووودد االكترونوووووووات 
 . A 2أو    1A   المجامي  الرئيسية

Li = 3↔  [He]2s
1                                           

الالا  و  االول  ةالدور و     1A ولاأل المجموعه
(s).  
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Sr = 38 ↔ [Kr]5s

2                                        

 ة           الخامس ةالدور و  2A   المجموعه الثانيه 
  .( s)الالا  و 
     s,pمدار -2

 ورقم المجموعه يساوي pيسم  الالا  

 وتكوون( s,p)يمودار  مجمو  عدد االيكترونوات فوي
باالضووووافه الوووو   7Aىلوووو   3Aالمجووووامي  الرئيسوووويه 
  (.ةالخام  اتالغا  )المجموعه الصفريه 

Si = 14 ↔  [Ne]3s
2
 3p

2                        

 pالالا  و  ،الدورة الثالثةو   4A ةالمجموعه الرابع
.   

 ممت ئوووووووًا  بعةووووووورة  dقووووووود يظهووووووور المووووووودار : الحدددددددظ
  14وممت ئووووووًا بوووووو fو حتوووووو  موووووودار أاليكترونووووووات 

ويتبووو  نفوووس  ,بعووود الغوووا  الخامووول s,pمووو  اىليكترونووو
 اللرياه أعال  بغم النظر عن المدار
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d10      أوf 14 .  

Br = 35 ↔   [Ar] 3d
10

 4s
2
 4p

5 

 ،الدور  الرابعه  7Aالمجموعه السابعه 

   .    Pالالا    

 s,dمدار  -3
مجمووو   ورقوم المجموعووه يسواوي  dيسوم  الالوا  

ن عووووودد أبةووووورل   s,dعووووودد االليكترونوووووات فوووووي 
,  5, 4, 3,  2, 1يسوووووواوي  d االليكترونوووووات فووووووي 

 .فال

  (  B7 ىل  3B)  مجامي ل ينتمي العنصرو 
Ti = 22 ↔ [Ar] 3d

2
 4s

2  
                  
    ة،الدور  الرابع  4B  ةالمجموعه الرابع

       dالالا  
Mn=25↔ [Ar] 3d54s2                            

                       ة،الدور  الرابع 7B ة المجموعه السابع  
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 .  dالالا  

       اوناليكتر  14وممت ئًا ب fقد يظهر مدار : الحظ
ويتبوو  نفووس اللرياووه  ,بعوود الغووا  الخاموول s,d موو 

 f 14المدار النظرعن أعال  بغم

   W = 74 ↔ [Xe] 4f
14

5d
4
6s

2                 

   ة،الدور  السادس، 6Bالمجموعه السادسه 
 .   dالالا  

  dوكوووووان عوووودد االليكترونووووات فوووووي  s,dمدددددار  -4
 تسوووووووم  المجموعوووووووه الثامنوووووووه مووووووون  6,1,5يسوووووواوي 

      dمجوامي  العناصور االنتااليوه  و الالوا  

Co = 27↔ [Ar] 3d
7
4s

المجموعوه            2
  ،من العنصر االنتااليه (8) الثامنه

 .  dالالا   ،  الدور  الرابعه
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 عةوورة d  اذا كووان عودد االليكترونووات فوي : الحدظ

 رقووم المجموعووهيكووون  d  موو  sاليكترونووات وظهوور 
 s   ت في  مساويا لعدد االليكترونا

 .B 2 و   1Bويةمل ذل  مجموعتي    فال
             

Zn = 30 ↔ [Ar]  3d 
10 

4s
2       

  ،الدور  الرابعه  ،  2Bالمجموعة الثانيه 
  .d الالا 

 s , fعند ظهور  -5

ويتب  رقم  f ير ممت ئ يكون الالا   fحيث 
 dالمجموعه والالا  كما ذكر في حالة ظهور 

وتكون المجموعة ( راء الراب في االج)  s م 
 تابعة ل عناصر االنتاالية الداخ ية

  Ce = 58 ↔  [Xe] 4f 2  6s2                
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من العناصر االنتاالية   4B المجموعة الرابعه

 . fالالا   ،الدور  السادسة ،الداخ ية
 

   oxidation  number أعداد االكسدة

قدد ا ذرة تكتسدبها او ت  التدي عدد االليكترونات  
   . العنصر عند دخول العنصر في ت اعل كيميائي

   1A  2A  3A  4A  5A  6A  7A  8Aالمجموعة    
      0    1-    2-   3-   4±   3+   2+  1+عدد االكسده  

العناصددر االنتقاليدددة لهدددا االبددًا أكندددر مدددن حالدددة 
 :أكسدة واحدة وكلها موجبة 

Ti↔ +3 , + 4   V ↔ +2 ,+3,+4,+5 

ع ووووو   –عناصوووور المجموعووووة االنتااليوووووة الداخ يووووة لو 
فددددي مجموعددددة + 3عدددددد أكسدددددة  -وجوووة العموووووم
 في مجموعة +6ال  + 3من و ,اللننانيدات 
  .االكتنيدات 
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 يونألاو حج  الذرة 
حجدد  الددذرة يحدددده الدد  حددد كبيددر حجدد  المجدداالت 

يوو داد    (أكبور المجوواالت حجمواً  ),الخارجيدة فيهددا 
توووو ثر   (n)لكووووم الرئيسوووي ب يوووادة عووودد ا  حجوووم ال

ع ووووو  حجووووم المجوووووال  الشددددحنة النوويدددددة ال عالدددددة
تميووووووول االليكترونوووووووات فوووووووي المجووووووواالت  ،الخوووووووارجي
حجددددب أو ىلوووو  (اليكترونووووات لوووو  الووووذرة )الداخ يووووة 
المجووووووال الخووووووارجي عوووووون الةووووووحنة النوويوووووووة  سددددددتر

وبالتوووالي يووو داد حجوووم المجوووال الخوووارجي مووو   يووووادة 
 .الحج 

ذرات العناصوووور  فووووي الوووودورة الواحوووودة  تاوووول حجوووووم 
وفووووووووي  ,فوووووووي االتجووووووواة مووووووون اليسووووووووار الووووووو  اليموووووووين 
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المجموعووووووووة الواحووووووووودة نووووووووو واًل مووووووووون أع ووووووووو  ألسوووووووووفل 

 ي داد الحجم-المجموعة
حجدددو  األيوندددات الموجبدددة أصدددغر مدددن حجدددو    

حجو  األيونات السدالبة أكبدر و  ,ذراتها المتعادلة 
 .من حجو  ذراتها المتعادلة

 

     ionization energy طامة التاين
لزمددة الزالددة اليكتددرون مددن ذره اازيددة الطامدة ال 

 .في حالتها المستقرة ( أوأيون)منعزلة 
 :  طامة التاين األول  

Mg (g)         Mg
+
 (g) + e

-
        

   النانيةطامة التاين  

Mg+(g)           Mg ++ (g) + e-       
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تزداد طامدة التداين بزيدادة العددد الدذري للعنصدر   

عنددداألنتقال مددن اليسددار الدد   رة األفقيددةفددي الدددو
فدددي المجموعددددة و   اليمدددين فدددي الددددورة الواحددددة

لسددد ل تقدددل طامدددة التددد ين مددد  لالواحددددة ندددزواًل 
  الزيادة في العدد الذري للعنصر

  األمل في طامة التاين   1Aعناصر المجموعة   
علددد  مدددي  لطامدددات  دددي األالغدددازات الخاملدددة  و 

 . الت ين 
 electron affinity  ترونيةاألل   األليك 

ممتصدة عندد اضدافة اليكتدرون  منتشدرة أوطامدة 
 .المستقرة و أيون في الحالةأل  ذرة اازية إ

       O-(g)    O (g) + eطامة األل ة األول 
   :طامة األل ة النانية

               O
=
(g)         + e (g)       O

- 
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الدددددوره  تددددزداد ميمددددة األل ددددة االليكترونيددددة فددددي 

الواحددددة مدددن اليسدددار الددد  اليمدددين بزيدددادة العددددد 
تقددل ميمدة االل ددة االليكترونيدد  و   الدذري للعناصددر

  .في المجموعة الواحدة نزواًل لألس ل
ألل ة امي   في عل األالهالوجينات عناصر 

   .في الجدول الدوري األلكترونية
 

 electronnegativity السالبية الكهربية  

لجذ   ءل ذرة في ج ي ل ادرة النسبية 
   .االليكترونات اليها

مددن  تددزداد السددالبية الكهربيددة فددي الدددورة الواحدددة
فددي المجموعددة  اليسدار الدد  اليمددين وتقددل نددزوال ًً
 .الواحدة من األعل  ال  أس ل
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العناصددر فددي أعلدد  الجدددول الدددوري فددي الخانددة 

العناصر في سالبيتها الكهربيدة   أموى  اليمن  من
N<O<F  ر الموجدددددودة فدددددي الزاويدددددة العناصدددددو

الجدددددول الدددددوري تمنددددل  اليسددددرى السدددد ل  مددددن
  .العناصر االمل سالبية كهربية

ذات سدالبية كهربيدة  -عامدة -عناصدر المعدادنو 
عناصدددر اللمعدددادن ذات  فدددي حددين أنمنخ ضددة 

الهالوجينددات األعلد  فددي  .سدالبية كهربيددة عاليدة
 . في الجدول الدوريمي  السالبية الكهربية 

 


