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 كل  في بالظهور العناصرتعود صفات بعض ألن وذلك /ج ؟ األسم بهذا الدوري الجدول  سمي لماذا /س

 دورة 

 -: قسمين الى الدوري الجدول يصنف أن يمكن

 أو الخارجي األوربيتال  نوع  عن النظر بغض تصنيفه يتم الذي  الجدول ذلك هو :القديم الجدول   -1

 . IA,VIIIA,IB أي d أو p أو s نوع بين التكافئي

 S نوع من  كان سواء  التكافئي األوربيتال نوع االعتبار بنظر أخذ الذي الجدول هو :الحديث الجدول   -2

 IA,IIA,IIA,IIB,VIIIB,IB,IIB,IIA,VIIIA : من يبدأ والذي d أو p أو

 عالم وهو مندليف العالم  قبل من األوليين التصنيفين من  مشتق هو  الحديث الدوري الجدول  شكل  ان

 1869 في وقاما العالمان قبل من الدوري للجدول  مخطط وضع تم الذي  ألماني عالم وهو ولوثر روسي

 النسبية  الذرية الكتل حسب أي الذرية األعداد ازدياد حسب وشادويك وموسي دربروك فان التصنيف بهذا

 أو مشبع غير فيه d غالف يكون الذي العنصر ذلك هو : االنتقالي العنصر

 أحدى أي المتأينة حاالته أحدى أو الذرية حاالته أحدى في مشبع نصف

 ..به الخاصة األكسدة  حاالت

 ؟  االسم بهذا االنتقالية العناصر سميت لماذا/س

 عناصر إلى عالية كهروموجية ذو عناصر من أي IIA- IIIA  الزمرة عناصر من انتقالية تعتبر ألنها ج

 االنتقالية  بالعناصر سميت لذلك قليلة كهروموجية ذو

 : سلسلتين أو  قسمين الى األنتقالية العناصر تقسم

 : main transition elements الرئيسية األنتقالية العناصر - 1

 الرئيسية  األنتقالية العناصر عناصر عشر على  حاوية سلسلة كل

 Sc(21)         Zn(30) 3dاألولى  االنتقالية السلسلة

  Y(39)        Cd (48) 4d  الثانية السلسلة

  La (57)      Hg(80) 5dالثالثة السلسلة

 -: سلسلتين من  تتكون inner transition elements -: الداخلية االنتقالية العناصر
 عدا ما عنصر 14 من وتتكون- عناصرها اول هو  الالنثانيوم ألن االسم بهذا وسميت :الالنثات -1

 La 4 غالفها يكونF   (ns(n-2)F) 

  عدا ما عنصر 14 من وتتكون  عناصرها أول هو  األكتينيوم ألن األسم بهذا وسميت :األكتينات-2

 Ac غالفها يكون  (ns(n-2)F) 5F 

 -: الى الدورات أساس على  العناصر تقسم

 H,He هو  عنصرين على تحتوي : األولى الدورة .1

 عناصر  8 على منها كل  والثالثة الثانية الدورة .2

 عنصر  18 على  منها كل  تحتوي والخامسة  الرابعة الدورة .3

 .عنصر 32 على تحتوي   السادسة الدورة .4

 العدد 107 حد الى مكتملةغير  لكنها عنصر 32 على تحتوي  ان المفروض السابعة الدورة .5

 .الذري
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 .الدوري الجدول  حول  مالحظات *

 الكيميائية؟  بالخواص عناصرها تتشابه الدوري الجدول في "الزمرة" العمودي الصفوف أن/علل

 األلكتروني  بالترتيب - أختالف مع  الخارجي األلكتروني الترتيب في تشابهها بسبب وذلك ج

 ( ms,ml,L )األخرى الكم اعداد تشابة مع(n) األساس الكم بعدد اختالف  أخر  بمعنى أي الداخلي
12s 2)He(  i(3)L 

13s 10)Ne(  (11)Na 
14S 18)Ar(  (19)K 
15s 36)Kr(  (37)Rb 
16s 54)Xe(  (55)Cs  

 
 الكيميائية؟  بخواصها عناصرها تختلف "الدورات " األفقية الصفوف ان /علل

 الخارجي األلكتروني- الترتيب  في اختالف هناك الواحدة الدورات  لعناصر األلكتروني الترتيب  من يالحظ /ج

 األلكتروني الترتيب  في تشابه  مع يليه الذي العنصر من واحد  بمقدار عنصر لكل الذري العدد  يزداد  بحيث 

 (ms,ml,L) األخرى  الكم اعداد  اختالف مع ثابتة (n) ان أي الداخلي

 
103d 14s18)Ar((29)Cu=                          1s2 2(3)Li=1s 
104d 15s 36)Kr((47)Ag=                         22s 2(4)Be=1s 

12p 22s 2(5)B=1s  
103d 24s 18)Ar((30)Zn=                     22p 22s 2(6)C=1s 

32p 22s 2(7)N=1s 
42p 22s 2(8)O= 1s 

 

 ؟  الزمرة هذه عناصر تسمى وماذا حقيقية؟  انتقالية عناصر هي  IB الزمرة أفراد تعتبر ال/علل

 العناصر  هذه وضع تم ولكن  ممتلئ d االوربيتال ألن  حقيقية  غير انتقالية IB - عناصر سميت  ج

 بألضافة االنتقالية للعناصر الفلزية الصفات بعض مع متشابهة لكونها االنتقالية  العناصر ضمن

 عناصر"ب IB زمرة افراد وتسمى االنتقالية العناصر سلسلة ضمن تقع الذرية أعدادها أن ذلك الى

 "العملة

 حقيقي؟  انتقالي عنصر الخارصين يعتبر ال /علل

  الخواص  بعض يمتلك zn بكون  ولكن الكترونات 10 على  حاوي مشبع d االوربيتال ألن /ج

 . االنتقالية السلسلة ضمن  يقع الذري عدده وأن االنتقالية العناصر بعض مع المتشابهة لفلزيةا

 ؟  VIIIB هي واحدة زمرة ضمن Ni والنيكل  co والكوبلت Fe الحديد  من  كل  وضع تم  /علل
 بينما  IA      VIIIA من  أي عناصر 8 هي  A - الزمرة عناصر أن الى يعود وهذا /ج

 والنيكل  الحديد  دمج تم A زمرة مع مساوية  تكون ولكي  عناصر عشرة عددها االنتقالية العناصر

 .  VIIIA زمرة في والكوبلت
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 فقط؟  عناصر ثمانية تكون  الدورة هذه أفراد يجعل مما الثالثة الدورة في 3d امتالء  يتأخر /علل

 طاقة اقل 4s طاقة ألن وذلك  3d و 4s - بين األوربيتاالت طاقات في اختالف هناك ألن وذلك ج

 .عناصر 8 الثالثة الدورة عناصر عدد أصبح لذلك 3d قبل 4s يمتلئ وبذلك 3d من
03d 14S 18)Ar (  K(19) 

03d 24S 18)Ar (  Ca(20) 
13d 24S 18)Ar  (  Sc(21) 

 

 عنصرا  18 منهما كل يكون حيث 4,5 الدورتين عن الشيء نفس يقال*

 : والتأين البناء

 قليلة األوربيتال طاقة كانت قليلة (n+L) كان كلما (n+L) على تعتمد اإللكتروني البناء عملية

 3+1=4 (3s) 3+0=3 (3p) أوال يمتلئ طاقة اقل s يكون

 n (4s) 4+0=4 (3d) 3+1=4 قيمة اقل يمتلك ألنة طاقة اقل 3d يكون

 *التأين *

 (n) الدورة رقم أو األساس الكم عدد على اعتمادا يتكون كان قطاع أي في عنصر تأين عند

 :ياتي  مما ويكون

 S األوربيتال من االلكترون يفقد سوف s قطاع عند عنصر يتأين عندما -1 
13s 10)Ne(   Na(11)             03s 10)Ne(  +1Na(11) 

 ns ثم ومن np من الكترونات  يفقد  سوف p قطاع عند  عنصر يتأين عندما -2
03p 03s 10(Ne) +3Al (13)                    13p 23s 10(Ne)  Al(13) 

 d(n-1) من ثم ومن ns من اإللكترونات  يفقد  فانه d قطاع ضمن عنصر يتأين عندما-3
53d 04s  18Ar   3+Fe(26)         63d 24s 18) Ar  (  Fe(26)

 

 f من  ثم  ومن  d من ثم ns من  يفقد فأنه f - قطاع من عنصر يتأين عندما -4
07p 06d 75f 07s   86(Rn)     +3Cm(96)        07p 16d 75f 27s 86)Rn(   Cm(96) 

07p 06d 45f 07s 86(Rn)   +6Cm(96) 

 

 جدا  مهم الدوري الجدول عناصر من عنصر كل ودورة زمر لحساب

 وتدعى  فقط s اوربيتال  في  االلكترونات لعدد مساوي الزمرة رقم فيكون s - المجمع حالة في   1 -

 الماء في  ذوبانها عند قواعد تعطي ألنها وذلك بلقلويات

  13s 10(Ne)  (Na)11 الدورة عدد) 3( و    (1) هو الزمرة عدد

 s+p األلكترونات لعدد مساوية  الزمرة تكون p – المجمع حالة في  2 - 

  13p 23s  10(Ne)   Al13الثالثة الزمرة وهي  S+p الكترونات عدد  مجموع

 d+s االلكترونات لعدد مساوية  الزمرة  تكون d – االنتقالية العناصر حالة في 3- 

 

IIIB  13  زمرةd 24S 18( Ar )  Sc(21)  

  S   103d 24s 18( Ar )  Zn(30)أوربيتال في األلكترونات فقط سيأخذ ممتلئ  dاالوربيتال  كان أذا 

   IB 103d 14s 18( Ar ) Cu(29) زمرة
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 الزمرة الى تعود  فأنها 10 او 9 او 8 او  d+s أوربيتال  في  األلكترونات عدد مجموع كان اذا أما

 IIIB الثامنة

    83d 24s  18( Ar ) Ni(28)     8 زمرة

 

 

 زمرة  لها ليس  واالكتينات الالنثانات سلسلة العناصر فان f المجمع  الى بالنسبة  أما

 

 . النموذجية أو الممثلة بالعناصر والثانية  األولى  الزمرة عناصر سميت  لماذا /علل

 واأللفة التأين وجهد الكهروسلبية األقطار انصاف حيث  من  الدورية الصفات كون  الى يعود وهذا ج

 نفسها بالصورة تتمثل  الواحدة الدورة العناصر من  وغيرها األلكترونية
 

 الدوري  الجدول لعناصر األكسدة حاالت
  1+ لها األكسدة حاالت القلويات زمرة IA األولى  الزمرة -1

 +2 لها األكسدة حالة الترابية  القلويات زمرة IIA الثانية الزمرة -2

 و  3 + (A1,B)  الترابيات زمرة 1 + و 3 + لها األكسدة حاالت IIA الثالثة الزمرة -3

(Ti,In,Ga)   األحيان  أكثر 1 + لها التأكسد حالة 
 

 .الزمرة اسفل  الى نزلنا  كلما يزداد سوف   بالطاقة  الفرق*

 

  (4+) (Ge,Si,C)العناصر هي  (4+,2+)حاالت األكسدة لها IVA – الرابعة الزمرة -4

 .(2+) (Pb,Sn)والعناصر 

 والعناصر N,P (+1,+2,+3….,+7) مثل  (3-,5+) التأكسد حاالت VA – الخامسة الزمرة -5

 (+3,+5) Bi,Sb,As   استقرارية اكثر 3 + التأكسد حيث . 

 S (+6,+4) و  O,S مثل 2- فقط لها التأكسد حاالت VIA – السادسة الزمرة -6

 حاالت  Cl,Br,I و  1- لها التأكسد حالة (Cl,F,Br,I) الهالوجينات VIIA – السابعة الزمرة  -7

 (6+,4+) ايضا تأكسدها

 صفر  لها التأكسد حالة النبيلة الغازات زمرة VIIIA – الثامنة  الزمرة  -8

 : األنتقالية العناصر تأكسد  حاالت

 ثم  ومن  ns من بالفقدان تبدأ والتي واحدة تأكسدية حالة من أكتر األنتقالية العناصر تظهر   -1

(n-1)d 

 جميع  فقدان على القابلية له أي تأكسدية  حالة اعلى يظهر  أن األنتقالي العنصر  يستطيع  -2

 )أقل أو  5 ( ذلك يعني اقل أو  مشبع نصف d األوربيتال  كان أذا الخارجية التكافئية االلكترونات

 من  اكثر األلكترونات على  d األوربيتال احتوى اذا أما (Sc,Ti,V,Cr,Mn) العناصر وهذه

 وهي  (3+,2+) وهي  تأكسديتان حالتان له فيكون  فوق  فما 6 ذلك يعني  مشبع نصف

Fe,Co,Ni,Zn,Cu 
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  13d 24s (18)Ar Sc(21) 3 +هي  تأكسدية  حالة اعلى

  23d 24s (18)Ar ) Ti(22  4 +هي تأكسدية  حالة اعلى

 .تأكسدية حالة  اعلى  هو استقرارية تأكسد عدد أكثر أي

  33d 24s (18)Ar ) V(23  5 +هي تأكسدية  حالة اعلى

  53d 14s  (18)Ar  Cr(24) 6 +هي  تأكسدية  حالة اعلى

  53d 24s(18)Ar  Mn(25) 7 +هي  تأكسدية  حالة اعلى

   63d 24s (18)Ar  Fe(26)  3 +, 2 +هي تأكسدية  حالة اعلى

  73d 24s(18)Ar  Co(27)   3 + ,2 +هي تأكسدية  حالة اعلى

   83d 24s (18)Ar  Ni(28)   2 +هي  تأكسدية  حالة اعلى

   103d 14s(18))  ArCu(29  2 +, 1 +هي تأكسدية  حالة اعلى

   103d 24s (18)Ar  Zn(30)  2 +هي  تأكسدية  حالة اعلى
 22P 22S 
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