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 مندليف ديميتري الروسي الكيميائيان العالمان عمل  1907-1834 عام في

 عندما انه وجدا حيث متماثلة الكتشافات مستقل وبشكل ماير لوثر وااللماني

 ان االخر تحت الواحد افقية صفوف في الذرية الكتلة حسب العناصر رتبت

 عند لذلك . متماثلة خصائص لها رأسي عمود كل في الموجودة العناصر

 العناصر لخصائص منتظم تكرار يالحظ واعمدة صفوف في العناصر ترتيب

  . الدوري بالجدول الترتيب هذا يسمى

 



 

 في الرأسي العمود هي  الزمرة و زمر وثمانية دورات  سبع من  الدوري الجدول يتكون

 لها ويكون زمرة كل في الموجودة العناصر تترتب حيث للعناصر الدوري الجدول

 العناصر لهذه يعطي وهذا اإللكترونات، عدد حيث من التكافؤ غالف تركيب نفس

  . الخواص في تشابها  

 الدوري الجدول فأن ( االخير المدار ) الخارجي الغالف في االلكترونات الهمية نظرا  

  . ( s , p , d , f )  الفرعي المدار بأسم تسمى مناطق عدة الى يقسم

 



 الجدول من والثانية االولى الزمرتين على المجموعة  هذه تظم -:  s مجموعة

 عن فضال   القلوية االتربة وفلزات القلوية الفلزات تشمل والتي الدوري

   . والهليوم الهيدروجين

 

 اشباه عناصر كل وتشمل زمر ست المجموعة هذه وتتضمن -: p مجموعة

 . الفلزات

   . االنتقالية الفلزات عناصر المجموعة هذه وتشمل -:  d مجموعة

 

 واالكتينيدات الالنثانيدات  عناصر على المجموعة هذه وتشمل -: f  مجموعة

   . منفصلتين مجموعتين في الدوري الجدول اسفل وتقع



 

S-block  

d-block  

p-block  

f-block  



 اإلليكترونات يفقد الذي الكيميائي العنصر تعني الكيمياء علم في  metal الفلز
 يتم كما ،ذراته بين فلزية اصرة وتوجد (كاتيونات) موجبة أيونات ليكّون
 داخل (كاتيونات) الموجبة األيونات من شبكة أنها على أيضا الفلزات وصف
 تتميز التي للعناصر مجموعات ثالث في الفلزات وتقع.اإللكترونات من سحابة
 الجدول في مائل خط رسم وخواصها،وعند بتأينها

 الال عن الفلزات يفصل الخط هذا فإن البولونيوم إلى البورون من الدوري
 وتكون الفلزات، أشباه هي الخط هذا على الواقعة العناصر وتكون فلزات،
 الخط يمين أعلى تقع والتي الفلزات، هي الخط يسار أسفل تقع التي العناصر

 ولكن الفلزات، من أكثر الطبيعة في متوفرة والالفلزات .فلزات الال هي
 الفلزات ومن عنصر 95 حوالي وعددها الدوري الجدول أغلب تكون الفلزات

 ،التيتانيوم الفضة، الرصاص، الحديد، الذهب، ،النحاس، األلمونيوم المشهورة
 لدنة، بريق، لها يكون ألن تميل للفلزات المتآصلة الصور .الزنك ،اليورانيوم

 فلزات الال) هشه تكون عامة بصفة فلزات الال بينما موصلة، للطرق، قابلة
 .عازلة بريق، بدون (الصلبة





  -:جهد التأين -1
حاالت طاقتها ويسمى  ادنىمن ذرة وهي في  الكترون الزالةالالزمة  الطاقههو 

الغازات الخاملة وهي العناصر التي  ذرات اننالحظ . االولهذا جهد التأين 

قيمه من جهد التأين لعناصر تلك الدورة في  اعلىتمتلك ) في نهاية كل دوره

قيمه لجهد التأين من  ادنىكل دوره له  به تبتدأالعنصر القلوي التي  انحين 

شحنه نووية واحده لها تأثير كبير  اضافة انبين عناصر دورته والسبب هو 

وهناك جهد .  الدورهالمضاف في الغالف الذي يميز تلك   االلكترونلجذب 

 . التأين الثاني وجهد التأين الثالث 

جهد التأين يزداد بزيادة العدد الذري في الدورة الواحدة ويقل بزيادة العدد ) 

 (  الذري في الزمرة الواحدة 

 



 -: الكهربائية السالبية- 2
 ترتبط عندما نحوها المشتركة االلكترونات جذب على العنصر ذرة قدرة وهي

 .اخر عنصر ذرة مع

 الى اليسار من انتقلنا كلما الواحدة الدورة في الكهربائية السالبية تزداد - 1

 القطر نصف قلت بسبب وذلك. صفر سالبيتها النبيلة الغازات ماعدا اليمين

 . اإللكترون جذب فيسهل لالكترون النواة جذب فيزداد الذري

 

 اسفل الى انتقلنا كلما الواحدة المجموعة في الكهربائية السالبية تقل - 2

 النواة جذب فيقل الذري القطر نصف زيادة بسبب وذلك . المجموعة

   االلكترون جذب فيصعب الللكترون

 



   -: والالفلزيةالخواص الفلزية  - 3

 اليمين الى انتقلنا اذا الفلزية الخاصية تقل ثم قوي فلزي بعنصر الدورة  تبدأ – 1

 الى الالفلزية الخاصية تزداد ثم فلزية شبه عناصر الى تصل حتى تدريجيا

 .الخاملة العناصر تأتي ثم الالفلزات أقوى تعتبر والتي السابعة المجموعة

 

 .  األسفل الىفي المجموعة الواحدة تزداد الخاصية الفلزية كلما انتقلنا - 2

 

   -:أنصاف األقطار األيونية - 4

  التآصر حالتي في البعض  بعضها من الذرات اقتراب لمدى مقياس او داله هو القطر نصف ان

   .الدوري الجدول عناصر بين العالقة تتبين خاللها من التي الخواص احد وهو والالتاصر

نصف القطر الذري يقل بزيادة العدد الذري في الدورة الواحدة ويزداد بزيادة العدد )

 ( الذري في الزمرة الواحدة 
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