
 

 م (  00ع ،  01م ،  01تطور الجدول الدوري ) 

 : 

 رتب العناصر المعروفة حينها إلى أربعة مجموعات هي ) فلزات ، ال فلزات ، غازات ، عناصر أرضية ( 

   : 

o  نون الثمانيات ) االوكتافات ( فيما يعرف بقاكتلتها الذرية رتب العناصر إلى ثمانية عناصر حسب 

o  تطبيقه على جميع العناصر المعروفة حينها لتعذر فشل قانون الثمانيات 

   : 

 في أعمدة تتضمن خصائصها المتشابهة الكتلة الذرية رتب العناصر تصاعديا حسب  ♣

 ف وترك لها اماكن خالية تنبأ بوجود عناصر لم تكتشألنه عد جدول مندليف تجربة ناجحة لترتيب العناصر ي ♣

 من قصور جدول مندليف غير ترتيب العناصر حسب الكتلة الذرية لم يضع مجموعة الغازات النبيلة  ♣

   : 

 رتب العناصر تصاعديا حسب أعدادها الذرية )عدد البروتونات في النواة(  ۩

 للعناصر عند ترتيبها تصاعديا حسب عددها الذريالقانون الدوري : تتكرر الخواص الفيزيائية والكيميائية  ۩

 

 يتكون من مربعات يوضع فيها اسم ورمز العنصر وكتلته الذرية والعدد الذري 

 ( صفوف أفقية تسمى دورات و 7يتكون من سبع )عمود رأسي تسمى مجموعات  81 

 ميائية وتنتهي بنفس الترتيب اإللكتروني المجموعة الواحدة متشابهة في الخواص الفيزيائية والكي 

  ( ( لها خصائص كيميائية كبيرة وتسمى العناصر الممثلة ) المثالية  81 – 81و ) 2،  8عناصر المجموعات

 (    p , sعناصر المجمع ) 

  بالعناصر االنتقالية  82إلى  1يشار لعناصر المجموعات من 

 زات تصنف العناصر إلى فلزات والفلزات واشباه فل 

 الفلزات : تتميز الفلزات بالخصائص التالية 

 اللمعان والصالبة حيث يمكن أن تقطع وال تكون هشه فتهرس  ♣

 توصل التيار الكهربائي والحرارة  ♣

 قابلة للطرق ) تكون صفائح ( وقابلة للسحب ) تكون سالسل مثل الذهب ( ♣

تحت الكيروسين لتفاعلها مع الهواء نشطة كيميائيا لذا تحفظ  من أهمها الفلزات القلوية وهي عناصر ♣

 Li , Naفي الجدول الدوري من أمثلتها  8المجموعة وتمثل  وعادة توجد في شكل مركبات  والماء بشدة

, K  تستخدم في صناعة البطاريات 

في الجدول الدوري تستخدم في  2: فلزات نشطة كيميائيا تشغل المجموعة الفلزات القلوية األرضية  ♣

  Ca , Mgرونيات مثل صناعة اإللكت

 ( d) المجمع فلزات انتقالية                              

 النثينيدات       العناصر االنتقالية                                                   

  (  f) فلزات انتقالية داخلية                                  

 نيدات ياكت                                                                              
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لها استخدامات عديدة ومركباتها ملونة منها مثال التيتانيوم يستخدم في صنع  82 – 1عناصر المجموعات 

 إطارات الدرجات والنظارات 

 الالفلزات : 

  عناصر غازات او مواد سائلة أو مواد صلبة 

 أي يمكن هرسها  باهتة اللون وهشة 

  رديئة التوصيل للكهرباء والحرارة 

  السائل الوحيد منها البرومBr  

  87اهم المجموعات المجموعة ( والتي تسمى الهالوجينات.. , I , Br , Cl , F  وتتميز بشاطها )

 الكيميائي وحبها لتكوين األمالح 

  إلنسان % من وزن جسم ا16والتي منها األكسجين الذب يمثل  81المجموعة 

  أو صفر وتستخدم في المصابيح مثل األرجون والنيون والبالونات  81الغازات النبيلة في المجموعة

 مثل الهليوم 

 اشباه الفلزات 

  توجد في الخط المتعرج ) السلم ( بين الفلزات والالفلزات 

  ( تستخدم على نطاق واسع في رقائق الكمبيوتر والخاليا الشمسيةSi , Ge  ) 

 ع فقط ( 01م و  01العناصر ) هذا الجزء يخص تصنيف 

 إللكرتوني ترتيب العناصر حسب التوزيع ا ☼

 إلكرتونات التكافؤ :  ♣

o  هي اإللكترونات في مستوى الطاقة الرئيسي الخارجي 

50Sn : [Kr]5sمثال ذلك : 
2
4d

10
5p

2
    

 ) الحظ األلوان (      4، إلكترونات التكافؤ =   5مستوى الطاقة الخارجي = 

o  الذرات في المجموعة الواحدة تمتلك نفس الخصائص الكيميائية 

o العناصر في الجدول الدوري على إلكترونات التكافؤ  يعتمد ترتيب 

11Na = [Ne]3sمثال : 
1

  ،19K = [Ar]4s
1

 ومنها كالهما في المجموعة األولى 

 إلكرتونات التكافؤ والدورة :  ♣

o  يشار إللكترونات التكافؤ برقم الدورة 

3Li : 1sمثال :
2
2s

1
      ،9F : 1s

2
2s

2
2p

5
 

 ( إلكترونات التكافؤ  7، 8 ( الدورة ، المكتوب باللون األزرق )   2المكتوب باللون األحمر ) 

 إلكرتونات التكافؤ للعناصر الرئيسية ) املثلية ( :  ♣

o  ط مع غيرها لعمل مما يجعل الذرة خاملة كيميائيا ال ترتب 1العدد المكتمل من إلكترونات التكافؤ هو

 مركبات مثل الغازات النبيلة .

o  على الترتيب  2،  8إلكترونات تكافؤها   2،  8المجموعة 

o  81 –: إلكترونات تكافؤها = رقم المجموعة  81 – 81المجموعات من  
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 إلكترونات  1=  81 – 81فتكون إلكترونات تكافؤه =  81مثال يوجد األكسجين في المجموعة 

 (  f , d , p , sعات ) عناصر اجملم ☼

 تقسم عناصر الجدول ألربعة مجمعات حسب مستوى الطاقة الفرعي الممتليء بإلكترونات التكافؤ: 

 :  sاجملمع  ♣

  الهيدروجين والهليوم  2،  8عناصر المجموعات ، 

  : 1إلكترونات التكافؤs
2
    ,   1s

2
  

 :  p اجملمع ♣

  ال يتواجد المستوى الفرعيp  في المستوى الرئيسيn = 1  

  تبدأ عناصر المجمعp  من الدورة الثانية 

  يكون فيها تحت المستوى  81عناصر المجموعةp    ممتليءnp
6

  

 :  d عناصر اجملمع ♣

 مجموعات  81يتسع إلى  ن المجمعاتتحتوي على الفلزات االنتقالية وهو األكبر بي  

  يتميز بامتالء المستوى الفرعيs ( برقم كم رئيسيn والمستوى الفرعي )d ( برقم كمn – 1   ) 

21Sc = [Ar]4sمثال : 
2
3d

1
 

n = 4 ( s ) , n – 1 = 3 (d)  

  4المستوى تحتs 3تحت المستوى  أقل طاقة منd  4لذا يتم مألs  أوال  

 :  f عناصر اجملمع ♣

  يضم الفلزات االنتقالية الداخلية 

  يمتليء فيه المستوى الفرعيs  5كليا أو جزئيا والمستوى الفرعيf , 4f  كليا أو جزئيا 

  أفالك تشغل بأربعة عشر إلكترونا  7يتكون من 

 اصر سلسلة الالنثينيداتيضم عن  (4f )  واألكتينيدات(5f  ) 

 التدرج الدوري عرب اجلدول الدوري  ☼

Ω  القطر الذرينصف  : 

o  طبيعة الذرات فقد يتغير سطحها وبالتالي حجمها من مادة ألخرى نظرا لتغير 

o  قطر الفلز : نصف المسافة بين أنوية الذرات في الشبكة البلورية نصف 

o  قطر الالفلز : يتم تحديده من جزيء من ذرتين متماثلتين وهو نصف المسافة بين أنوية نصف

 الذرتين 

 
o لى اليمين دورية نصف القطر : يقل عبر الدورة من اليسار إ 
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o  تلعب الشحنة النووية دورا هاما في ذلك حيث تزداد مع ثبات مستوى الطاقة الرئيسي مما يزيد جذب

 اإللكترونات نحو النواة فيقل نصف القطر 

o  يزداد نصف القطر عبر المجموعة من أعلى إلى أسفل 

o لمجموعة ألسفل فتصبح الذرة أكبر حجما نتيجة زيادة مستويات الطاقة عبر ا 

 

Ω  القطر األيونينصف  : 

o  األيون : يتكون عندما تفقد أو تكتسب ذرة إلكترون أو أكثر وهو ذرة أو مجموعة من الذرات

 المرتبطة بشحنة موجبة أو سالبة 

o  أيونات الفلزات : عندما تفقد ذرة فلز إلكترون أو أكثر من إلكترونات التكافؤ تصبح أيون موجب 

11Na – 1e → 11Naمثال 
+

 وعدد البروتونات ) العدد الذري ((  ) ال تخلط بين عدد اإللكترونات 

o مما يسحب تلك زيادة الشحنة النووية  نتيجة الذرة المتعادلة عن يقل األيوني نصف قطرها

 اإللكترونات نحو النواة .

o  أيونات الالفلزات : عندما تكتسب ذرة الفلز إلكترون أو أكثر تصبح أيون سالب 

9F + 1e → 9Fمثال 
-

  

o  ألن عند إضافة إلكترونات يزيد التنافر بينها مما نصف قطرها األيوني أكبر من ذرتها المتعادلة

 يجعلها تنتقل بعيدا عن بعضها ويزيد نصف القطر األيوني 

o  ثم يقل مرة أخرى لوجود  86التدرج الدوري : يقل عبر الدورة من اليسار إلى اليمين حتى المجموعة

 ضافية شحنات إ

o  يزيد عبر المجموعة من أعلى إلى اسفل نتيجة زيادة مستويات الطاقة الرئيسية فيقل الشد لحجب

 اإللكترونات الخارجية عن النواة باإللكترونات الداخلية . 

Ω طاقة التأين  : 

  ( 3الطاقة الالزمة لنزع إلكترون من ذرة في حالتها الغازيةLi + Energy → 3Li
+
 + 1e  ) 

  طاقة التأين الالزمة لنزع اإللكترون من ذرة متعادلة تسمى طاقة التأين األول 

  الذرات التي لها طاقة تأين عالية أقل احتماال لتكوين أيونات موجبة 

  الدورية تزيد طاقة التأين االول عبر الدورة من اليسار إلى اليمين لزيادة الشحنة النووية 

  تقل طاقة التأين األول من أعلى إلى اسفل لزيادة الحجم الذري 

  قاعدة الثمانية : تنص على أن الذرات تفقد أو تكتسب اإللكترونات أو تشارك بها بغرض الوصول

 لعدد كامل من إلكترونات التكافؤ الثمانية .

  وهناك شواذ أخرى عند يشذ عن قاعدة الثمانية عناصر الدورة األولي والتي تستقر بإلكترونين فقط .

 تكوين الجزيئات . 
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Ω السالبية الكهربائية : 

o  تشير إلى قدرة ذرة على جذب اإللكترونات في رابطة كيميائية 

o  تقل عبر المجموعة ألسفل وتزيد عبر الدورة من اليسار إلى اليمين 

o  ( 1.71 ( بينما األقل هو الفرانشيوم ) 1..1عنصر الفلور هو األعلى سالبية كهربائية  ) 

 ) بعض االسئلة غير مجاب عنها لتدريب الطالب ( أسئلة وإجابة خالف أسئلة الكتاب : 

 اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يلي : ۞ 

 ( )           ( من الدورة السابعة والتي تحمل عنصر األكتينيوم          fعناصر المجمع ) .8

هيدروجين تتميز بشاطها وعادة تتواجد كمركبات مع العناصر األخرى                    عدا ال 8عناصر المجموعة  .2

  (  ) 

 (  )     مجموعة في الجدول الدوري تصنع منها اإللكترونيات وتتميز بشاطها الكيميائي     .1

 (  )     رابطة كيميائية    تدل على القدرة النسبية على جذب ذرات عنصر لإللكترونات في .4

عمود رأسي من العناصر المتشابهة في الخواص الفيزيائية والكيميائية تبعا للزيادة في العدد الذري وغالبا تسمى  .6

 ( )                  عائلة                                                                                   

 (  ترتيب العناصر في أعمدة على حسب كتلتها الذرية تتضمن خصائصها الكيميائية        )  .1

 (  )                    87عناصر نشطة كيميائيا تميل لتكوين األمالح بشدة تقع في المجموعة  .7

جزئيا                              5f ,4fفلك الخارجي وامتالء ويتميز بامتالء ال fنوع من العناصر يوجد في المجمع  .1

 (  ) 

 (  ذرة أو مجموعة ذرات مرتبطة معا تحمل شحنة موجبة أو سالبة                                       )  ..

 (  )                        رتب العناصر حسب أعدداها الذرية تصاعديا                                .81

الطاقة الالزمة لنزع إلكترون من ذرة في حالتها الغازية وتزيد من اليسار إلى اليمين عبر الدورة وتقل بالتحرك  .88

 (  ألسفل عبر المجموعة في الجدول الدوري                                                    ) 

 (  ي ثمانيات بقانون يعرف بقانون الثمانيات ) االوكتافات (               ) رتب العناصر ف  .82

 (  تكرار الخواص الكيميائية والفيزيائية دوريا حسب الزيادة في العدد الذري               )  .81

 ( )                                                1تبدأ من الدورة  fمجموعة من عناصر المجمع  .84

 (  عنصر صلب يوصل الحرارة والكهرباء وغالبا المع وقابل للطرق والسحب               )  .86

 (  عنصر يمتلك الخواص الكيميائية والفيزيائية للفلزات والالفلزات                            )  .81

 (  ميائيا تقريبا                                      ) وهي عناصر خاملة كي 81عناصر المجموعة  .87

 (  عناصر تجمع حاالت المادة الثالث وتكون هشة ورديئة التوصيل للكهرباء والحرارة      )  .81

وصول أو ال 1تنص على أن الذرات تفقد أو تكتسب أو تشارك اإللكترونات لتصل بعدد إلكترونات التكافؤ إلى  ..8

 (  لتوزيع الغاز النبيل األقرب للعنصر                                                          ) 

 (  صف أفقي في الجدول الدوري ترتب فيه العناصر تبعا للزيادة في العدد الذري           )  .21

 (  الكيميائية والفيزيائية       )  والتي تمتلك مدى واسع من الخصائص s,pعناصر المجمع  .28

من  dوتمأل جزئيا الفلك  nالخارجي من مستوى الطاقة  sتتميز بامتالء الفلك  82 – 1عناصر المجموعات من  .22

 (  )                                                                                 n – 1مستوى الطاقة 
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 اختر البديل المناسب :  ۞ 

 أي من التالي رديء التوصيل للحرارة والكهرباء ؟  .0

a             الفلزات .b              اشباه الفلزات .c .           الالفلزاتd العناصر القلوية األرضية . 

 الهالوجينات مواد مطهرة . أي من التالي من الهالوجينات ؟  .2

a .N                  b .O                             c .Cl                  d.  Fe   

 من اليسار إلى اليمين في الجزء الموضح في الشكل ؟  05لماذا يقفز العدد الذري بمقدار  .3

a.  العناصر المفقودة لم تكتشف بعد 

b.  العناصر المفقودة جميعها عناصر مشعة 

c. ل الجدول الدوري العناصر المفقودة عادة توجد أسف 

d.  العناصر المفقودة غير موجودة من االساس 

 باستخدام الدورية فإن العنصر الذي يلي األكسجين ؟ .4

a.  عنصر غازي 

b.  اسم العنصر يبدأ بحرف الباء 

c.  81الكتلة الذرية له ستكون  

d.  عدده الذري سوف يساوي. 

لهيدروجين يمتلك إلكترون واحد مع العلم أن ا sلما كال من الهيدروجين والسيزيوم من عناصر المجمع  .5

 إلكترون ؟  55والسيزيوم يمتلك 

a.  ألن كل المجمعات تحتوي على األقل عنصر واحد من كل دورة 

b.  ألن ترتيب عناصر المجمعات على اساس إلكترونات التكافؤ فقط 

c.  ألن المجمعs  يشمل فقط العناصر النشطة 

d.  ألنهما له ترتيب إلكتروني متماثل 

 

 جموعة األولى تمتلك ......ذرات عناصر الم .6

a. إلكترون واحد في مستوى طاقتها الخارجي 

b.  إلكترونين في مستوى طاقتها الخارجي 

c. 7  إلكترونات في مستوى طاقتها الخارجي 

d. 1   إلكترونات في مستوى طاقتها الخارجية 

 أي المجمعات في الجدول الدوري تحتوي معظم العناصر ؟  .7

a.  المجمعs 

b.  المجمعp  

c.  المجمعd  

d. مجمع الf 

 ؟  pأو المجمع  sأعرض من المجمع  dما الذي يجعل المجمع  .8

a.  أفالك تحت المستوىd  تشغل بعشرة إلكترونات مما يجعله يتسع لعشرة عناصر 

b.  المجمعd  المنطقة األهم بحثيا في الجدول الدوري 

c.  العناصر في المجمعd  أكثر أهمية من العناصر الباقية في الجدول 

d. جمع ألن جميع عناصر المd  فلزات صلبة 
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  5من الجدول التالي حدد الكتلة الذرية للغاز النبيل عند نهاية الدورة  .9

 
a. 81  

b. 11 

c. 64 

d. 62 

 الذرات التي لها طاقات تأين عالية تكون ....... .01

a.  تميل أكثر لتكوين أيونات موجبة 

b.  ميلها أقل لتكوين أيونات موجبة 

c.  تميل أكثر لفقد إلكترون تكافؤها 

d. نات التكافؤ تفتقر إللكترو 

 أي من العناصر التالية يميل لتكوين أيون بشحنة سالبة ؟  .00

a .I              b  .Br          c .Cl         d. F   

 عن باقي الهالوجينات الفلور له ميل إلكتروني عالي جدا وسالبية كهربائية عالية تجذب اإللكترونات 

 أين تتوقع وجود الذرات األصغر في الجدول الدوري ؟  .02

a.  أعلى اليمين 

b. أعلى اليسار 

c.  أسفل اليسار 

d.  أسفل اليمين 

 ؟  07المجموعة  عن 05لماذا انصاف االقطار األيونية أكبر للمجموعة  .03

a.  87أكبر من ذرات المجموعة  86ذرات المجموعة 

b.  87تمتلك بروتونات أكثر من ذرات المجموعة  86ذرات المجموعة 

c.  87لها شحنة سالبة أكبر من أيونات المجموعة  86أيونات ذرات المجموعة  

d.  87أقل فقدا لإللكترونات عن المجموعة  86ذرات المجموعة  

 ليف كان األكثر قبوال عن سابقيه ؟ لماذا جدول مند .04

a.  عنصرا كانت معروفة حينها  84ألنه نظم أول 

b.  ألنه تنبأ بوجود وخصائص لعناصر لم تكتشف بعد 

c.  ألنه أول من الحظ تشابه ودورية في خواص العناصر 

d.  ألن جدوله رتب جميع العناصر ترتيبا صحيحا 

 أي من العناصر التالية شبه فلز ؟   .05

a .As             b .Na                c.W          d .F 

بالنظر على المربع . ما الشيء المؤكد الذي يمكن قوله عن عنصر يسار األوكسجين  .06

 بنمزلتين ؟ 

a.  العنصر مادة سائلة 

b.  1للعنصر عدد ذري يساوي 

c.  82الكتلة الذرية للعنصر تساوي 

d.  اسم العنصر يبدأ بحرف الميم 

الدورة                      

عدد العناصر    
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 الخاصية المشتركة للذرات في نفس المجموعة ؟ ما   .07

a.  لها نفس الكتلة الذرية 

b.  لها نفس عدد األفالك 

c.  لها نفس عدد إلكترونات التكافؤ 

d.  لها نفس الخواص الفيزيائية 

 كافؤ فقط ؟ إلكترون ت 2 امتالكهلماذا الهليوم يتبع الغازات النبيلة بالرغم من  .08

a.  ألن أفالك المستوى الفرعيp  ال تتواجد في الدورة األولى 

b.  الهليوم اكتشف أوال 

c. نات مما يجعله أخف من الهواء يفقد الهليوم إلكترو 

d.  التوزيع اإللكتروني للهليوم خطأ 

 ماذا يحدث لحجم كل ذرة عندما تكون أيون في المركب كلوريد الصوديوم ؟   .09

a. ذرة الكلور  وكذلكذرة الصوديوم  حجم زدادي 

b.  يزداد حجم ذرة الصوديوم ويقل حجم ذرة الكلور 

c. ويقل حجم ذرة الكلور  يقل حجم ذرة الصوديوم 

d.  يقل حجم ذرة الصوديوم ويزداد حجم ذرة الكلور     

 

 

 أجب عن االسئلة التالية : 
 

 .خواص ، القانون الدوري ، العدد الذري ، موزلي ، مندليف ، الالثمانيات ، العناصر ، البروتونات ، الكتلة الذرية ، 

 ، ثمان ، مقبول 

 ى اساس قانون ...... حيث تتكرر خواص كل ..... عناصرطور الجدول الموضح في االسفل بواسطة نيوالندز عل .8

 يشبه خواص العنصر رقم ...... 2حسب هذا الجدول العنصر رقم  .2

 جدول الثمانيات لم يتوافق مع كل العناصر المعروفة وبشكل عام لم يكن .............. .1

 

 تب حسب الزيادة في .................أول جدول كان أكثر تنظيما وضع بواسطة ................ وفيه العناصر تر .4

 .  81أحد مميزات هذا الجدول هو التنبؤ بـ ............... لم تكتشف ولكنه كان يخلو من المجموعة  .6

 في الجدول الدوري الحديث ترتب العناصر حسب الزيادة في ............... نتيجة عمل .................. .1

 دد .......... في نواة الذرة للعنصر . ترتيب الجدول الحديث على اساس ع .7

يعرف ........ بترتيب العناصر ترتيبا تصاعديا حسب الزيادة في عددها الذري والتشابه في ........... الكيميائية  .1

 والفيزيائية 
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  الكتلة الذرية 7

N العدد الذري  

  توزيع اإللكترونيال نيتروجين

  االسم الكيميائي 14.007

[He]2s22p3 الرمز الكيميائي  

 

 

 العمود ) ب ( العمود ) أ (

A عمود في الجدول الدوري  الفلزات 

B صف في الجدول الدوري  مجموعة 

C عناصر المجمعات   دورةS , P  

D  عناصر المعة توصل التيار   عناصر مثالية 

E عناصر المجمعات   عناصر انتقاليةf , d  

 

 

 ......... : يوجد تقسيمين رئيسيين للعناصر  .8

  العناصر في الجدول الدوري الفلزات  ¾......... : أكثر من  .2

 ) ما عدا الهيدروجين ( تعرف بالفلزات القلوية  8......... : عناصر المجموعة  .1

 هي الفلزات القلوية األرضية  1......... : عناصر المجموعة  .4

 عناصر غير نشطة تعرف بالفلزات االنتقالية  81......... : عناصر المجموعة  .6

 عرف بالهالوجينات الفلزات عالية النشاط ت 87......... : عناصر المجموعة  .1

 ......... : اشباه الفلزات تمتلك خواص الفلزات والفلزات االنتقالية الداخلية  .7

 

 لماذا الصوديوم والبوتاسيوم ينتميان لنفس المجموعة في الجدول الدوري ؟  .8

 ألن الصوديوم والبوتاسيوم لهما نفس عدد إلكترونات التكافؤ 

 كترونات التكافؤ لمستوى الطاقة بدورته في الجدول الدوري ؟ اعطي مثال كيف تتعلق إل .2

مستوى الطاقة يدل على الدورة ، فمثال ـ إلكترون التكافؤ لليثيوم في مستوى الطاقة الثاني والليثيوم يتواجد في 

 .  2الدورة 

 ادرس الجدول الدوري التالي ثم أجب على االسئلة التي تليه :  .1
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a. ............................ كم عدد مجمعات الجدول الدوري ؟ 

b.  ما المجموعات التي يحتويها المجمعs ............................................ ؟ 

c.  لماذا جزء المجمعs  .... ألن الفلك من الجدول الدوري يضم مجموعتين ؟s  يشغل بإلكترونين كحد أقصى..... 

d. ي يحتويها المجمع ما المجموعات التp ........................................... ؟ 

e.  غير نشطة نظريا ؟  81لماذا عناصر المجموعة

............................................................................................................................................ 

f. موعات المجمع كم عدد مجd ...................................................... ؟ 

g.  لماذا يضم المجمعf  ،84 ........................................................................... مجموعة ؟ 

 

 ابة اإللكترونية حول النواة ليس لها ال يقاس نصف القطر الذري مباشرة ألن السح .0

a          شحنة واضحة .b         كتلة واضحة .c . محددحد خارجي         d احتمالية واضحة . 

 مجموعات والدورات ؟ في النصاف اقطار الذرات أل يصف التدرج الدوريأي من المخططات التالية  .2

 

 رة عبر المجموعة السفل يكون نتيجة التدرج العام في نصف قطر الذ .3

a.                               لنقص كتلة النواةc زيادة في شحنة النواة . 

b.               انخفاض عدد األفالك الممتلئةd .زيادة الفلك الخارجي في الحجم مع زيادة مستوى الطاقة الرئيسي 

ض
خفا

الن
 ا

ض
خفا

الن
 ا

 الزيادة

 الزيادة

 الزيادة االنخفاض

 االنخفاض الزيادة

a 

d 

c 

 

b 
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 ..... هو ذرة أو مجموعة ذرات لها شحنة موجبة أو سالبة ؟  .4

a. ين                هالوجb                       أيون .c                  نظير .d جزيء . 

 تصبح الذرة سالبة الشحنة إذا  .5

a       اكتسبت إلكترون .b          اكتسبت بروتون .c       فقدت إلكترون .d فقدت نيوترون . 

 المخطط الذي يوضح قطر ذرة الصوديوم وأيونها الموجب هو  .6

 

 

 ما طاقة التأين ؟  .0

  هي الطاقة الالزمة لنزع إلكترون من الذرة في حالتها الغازية

 ال تكون أيون موجب ؟  عالية طاقة التأين التي لهاذرة الاشرح لماذا  .2

إلكتروناتها بسهولة لتكون أيون تدل القيمة العالية لطاقة التأين أن الذرة تتماسك بقوة مع إلكتروناتها وال تفقد 

 موجب 

 ما التدرج في طاقات التأين األول عبر الدورة ؟ ولما يحدث هذا التدرج ؟ .3

تزداد طاقة التأين األول كلما تحركنا من اليسار إلى اليمين عبر الدورة . زيادة الشحنة النووية لكل عنصر عب 

 الدورة يؤدي لزيادة التمسك بإلكترونات التكافؤ .  

 ما التدرج في طاقات التأين األول عبر المجموعة ؟ ولما يحدث هذا التدرج ؟  .4

تقل طاقة التأين األول عبر المجموعة ألسفل . ألن الحجم الذري يزداد عبر المجموعة ألسفل فإن إلكترونات 

 إلكترونات التكافؤالتكافؤ تبعد عن النواة ومنها تكون أقل انجذابا نحو النواة ومنها تقل الطاقة الالزمة لنزع 

 اذكر نص قاعدة الثمانية ؟  .5

 تميل الذرات الكتساب أو فقد أو تتشارك اإللكترونات لتكمل غالف إلكترونات التكافؤ بثمان إلكترونات 

 على ما تدل السالبية الكهربائية لعنصر ؟  .6

 تعني السالبية الكهربائية قدرة الذرة على جذب اإللكترونات في رابطة كيميائية 

 التدرج في السالبية الكهربائية عبر الدورة والمجموعة ؟ اذكر اعلى العناصر سالبية ؟ والمقياس المتبع ؟  ما .7

تزداد السالبية عبر الدورة من اليسار إلى اليمين وتقل عبر المجموعة من أسفل إلى أعلى . واعلى العناصر سالبية 

 قياس باولينج . على م 4وقيمة السالبية تساوي   F2كهربائية هو الفلور 

 

 تسمى العناصر المثالية ؟  pوالمجمع  sلماذا عناصر المجمع  .0

تمثل مدى واسع من الخواص الفيزيائية والكيميائية . وتضم تلك المجمعات فلزات وال فلزات بعناصر عالية 

 ت الثالث الصلبة والسائلة والغازيةالنشاط وعناصرغير نشطة وعناصر تحت الظروف العادية تتواجد في الحاال

 

 كم عدد إلكترونات التكافؤ للمجموعة األولى والثانية ؟ .2

.................................................................................................................................... 

 ؟  pوبين العناصر في المجمع  2و  0كترونات في المجموعة ما الفرق بين التوزيع اإللكتروني لإلل .3

تحتوي  pبينما إلكترونات تكافؤ عناصر المجمع  sفقط في الفلك  2و  8تتواجد إلكترونات التكافؤ في المجموعات 

 .  Pيتواجد في الفلك واحد على األقل إلكترون 

 لماذا ليس كل عناصر المجموعة تمتلك نفس الخواص ؟  .4

- a b - C - 
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 المتساويةالف عدد اإللكترونات الداخلية خالف إلكترونات التكافؤ بسبب اخت

 لماذا ال يعتبر الهيدروجين جزء من أي مجموعة ؟  .5

عندما يكتسب  ال فلزك يعمل  ألنه يحتوي إلكترون تكافؤ واحد ولكنه 8يوضع الهيدروجين فوق المجموعة 

 .  إلكترون ويعمل كفلز عندما يفقد إلكترونه

 

 

 ...... : الفلزات القلوية والقلوية األرضية ليست  نشطة  .8

 ...... : الفلزات القلوية مواد صلبة رمادية المعة لينة بقدر كافي يجعلها تقطع بالسكين  .2

 ...... : فلز الليثيوم له عالقة قطرية مع فلز المغنسيوم  .1

 ...... : السبيكة هي مركب من فلز واكسجين . .4

 + 2....... : تكون الفلزات القوية األرضية أيونات بشحنة  .6

  Ba , Sr , Ca, Mg , Be....... : ترتيب نشاطية الفلزات القلوية األرضية من األكبر إلى األقل  .1

 

8. Li        Na         K     

2. K          Fr        Na    

1. Be        Mg       Be    

4. Li          K        Ba    

 بين االساس المتبع في تحديد المجمعات في الجدول الدوري ؟  .0

 االساس المتبع في تحديد المجمعات هو تحت المستوى الذي ينتهي به الترتيب اإللكتروني 

 رة والمجمع للعناصر ذات الترتيب اإللكتروني التالي ؟حدد المجموعة والدو .2

a .[He]2s
2
2p

4
                    b .[Xe]6s

1
  

a ألن أخر تحت مستوى هو .p  = إلكترونات  4+  82فيكون رقم المجموعة (p = )81  

  p، المجمع    2والذي يساوي  nالدورة تحدد بعدد الكم الرئيسي     

b هو . ألن أخر تحت مستوىs  فتكون المجموعة العدد فوقs  والمجمع  1، الدورة  8وهيs  

اكتب الترتيب اإللكتروني بتوزيع الغاز النبيل لكل عنصر من العناصر التي تناسب الوصف التالي وصنفها إلى   .3

 فلزات والفلزات واشباه فلزات ؟ 

a.  1والدورة  81عنصر في المجموعة                       :[Ne] 3s
2
3p

6
 ال فلز     

b.  4والدورة  84عنصرفي المجموعة                        :[Ar]3d
10

4s
2
4p

2
 شبه فلز   

 عالقة عدد إلكترونات التكافؤ برقم مجموعة العناصر الرئيسية ؟ما  .4

رقم  pعدد إلكترونات التكافؤ يساوي رقم المجموعة ، بالنسبة لعناصر المجمع   sبالنسبة لعناصر المجمع 

  (  81يساوي ) عدد إلكترونات التكافؤ + المجموعة 

 

 ؟  2من المجموعة  4 – 2اكتب التوزيع اإللكتروني لعناصر في الدورات  .0

1s:   2، الدورة  2لمجموعة ا
2
2s

2
  

1s:  1، الدورة  2المجموعة 
2
2s

2
2p

6
3s

2
 

1s:  4، الدورة  2المجموعة 
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
  

 حدد المجموعة والدورة والمجمع للعناصر التالية :  .2

a. [He]2s
2
2p

4
  p، المجمع :  2، الدورة :   81=  81+  1المجموعة = :   
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b. [Xe]6s
1

  s، المجمع :    1، الدورة :                   8المجموعة = :        

c. [Ar]4s
2
3d

10
4p

2
  pمع : ، المج  4، الدورة :  84=  81+  4المجموعة = :   

 اكتب التوزيع اإللكتروني بترميز الغاز النبيل ؟  .3

a.  والدورة الثالثة :      81عنصر في المجموعة        [Ne]3s
2
3p

6
 

b.  والدورة الرابعة :      84عنصر في المجموعة[Ar]4s
2
3d

10
4p

2
 

c.       : هالوجين في الدورة الثانية                        [He]2s
2
2p

5 
 

d. والدورة الرابعة    :     8عة عنصر في المجمو           [Ar]4s
1

 

 

8. [Kr]5s
1

 فلز قلوي   s، المجمع :    8الدورة الخامسة ، المجموعة : :         

2. [Ar]3d
1
4s

5
 فلز انتقالي   d ، المجمع :  1الدورة الرابعة  ، المجموعة : :  

1. [Ne]3s
2
3p

3
 الفلز   p، المجمع  86الدورة الثالثة  ، المجموعة : :  

4. [Xe]4f
3
6s

2
 الدورة السادسة ، مجموعة الالنثينيدات ، فلز انتقالي داخلي :   

 

a. ما العدد الذري لهذا العنصر ؟      b اكتب ترتيبه اإللكتروني بترميز الغاز النبيل وحدد موقعه في الجدول ؟ . 

a.  : 1التوزيع اإللكترونيs
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
  81ومنها العدد الذري =  81ويكون مجموع عدد اإللكترونات =  

b. [Ne]3s
2
3p

4
 عنصر الفلز  pويقع في المجمع  81يقع في الدورة الثالثة والمجموعة  

 

a.  ما عدد اإللكترونات التي تشغل أفالكp  في مستوى الطاقة األبعد ؟ 

  pبإلكترونين ويبقى اثنان في أفالك  sلذلك يمتلئ تحت المستوى  4ه هي ؤبما أن عدد إلكترونات تكاف

b.  ما العدد الذري للعنصرX  ؟ علما بأنه ينتمي للدورة الثانية 

1s( فيكون ترتيبه aمن ) 84بما أن العنصر من الدورة الثانية والمجموعة                
2
2s

2
2p

2
 1فيكون عدده الذري =  

 

 الصالدة والتوصيل الكهربائي  -شدة تفاعلها مع الماء            -

 إلكترونات التكافؤ  -لية الطرق والسحب         قاب -

 الفلزات القلوية األرضية الفلزات القلوية العناصر االنتقالية الخاصية 

تتفاعل بشدة وتحفظ تحت  تتفاعل ببطء شديد  التفاعل مع الماء

 الكيروسين

 تتفاعل بقوة وأقل من القلوية

الصالدة والتوصيل 

 الكهربائي 

زئبق ، توصل صلبة جدا ماعدا ال

 التيار ومنها األفضل في ذلك

لينه تقطع بالسكين وتوصل 

 التيار

 صلبة وهشة وتوصل التيار

قابلة للطرق والسحب بصعوبة ماعدا  قابلية الطرق والسحب

 النحاس والفضة والذهب

تقبل الطرق بسهولة وال 

 تصلح للسحب

 قابلة للطرق والسحب بسهولة

وعدد  d ,sت المستويين توجد في تح إلكترونات التكافؤ 

إلكترونات التكافؤ يساوي مجموع 

وبعض من إلكترونات  sإلكترونات 

d  

  2إلكترونات تكافؤها تساوي   8إلكترونات تكافؤها يساوي 
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 ما الخاصية األكثر تميزا للغازات النبيلة ؟  .8

a              فلزات .b             مشعة  .cفلزات           . الd اشباه فلزات . 

 ما العدد الذري للعنصر الثاني في المجموعة ؟  1عدده الذري  8. الليثيوم العنصر األول في المجموعة 2

    a .4                     b .81                c .88                d .81  

 ا اتجاه تغير الخاصية الفلزية للعناصر ؟ م 1. عند التحرك من اليسار إلى اليمين عبر الدورة 1

   a                               تزداد بشكل عام .c تتغير بشكل ال يمكن التنبؤ به . 

   b .                            تتناقص بشكل عامd ال تتغير . 

 . أي عنصر من التالي من الفلزات القلوية ؟4

   a            األكسجين .b.              الفلورc          المغنيسيوم .d الصوديوم . 

 . أي من الفلزات القلوية األرضية التالية أقل نشاط كيميائي ؟ 6

   a            البريليوم .b        المغنسيوم .c            الكالسيوم .d الباريوم . 
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a. Na , Li , K                                   :  األقلK     ثمNa     ثمLi    األعلى 

b. K , Sc , Ca                                  : األقلK    ثمCa      ثمSc   األعلى 

c. As  , Sn  , S                                :ألقل  اSn    ثمAs     ثمS     األعلى 

 

 8ين أي من المجموعة العنصر المتواجد على يمين العنصر اآلخر ألن السالبية تزيد عبر الدورة من اليسار إلى اليم

 .  87إلى 

 

H , Li                Na , Mg             Na
+
 , Ne              Ne , Mg  

 الزوج : ............  التبرير : ألن لهما نفس التوزيع اإللكتروني والباقي غير ذلك 
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