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.12إلى 3المجموعات من 







.عنصر17



.البروم والزئبق

عنصراا من 20تزداد  كًلا من عدد ذرات األكسجين والكلور التي تتحد مع أول 

الجدول الدوري عند بداية كل دورة ثم تنقص مرة أخرى حتى تصل النسبة إلى

.صفر نهاية الدورة



تقع عناصر المجموعة األولى على نفس المستوى من الرسم البياني وكذلك عناصر

.18و14المجموعتين 

ر تتكرر صفات العناصر بشكل دوري وتبدأ دورة جديدة في كل مرة وتكرر لعناص

.صفاتها وهذا هو معنى الدورية



عند تزايد العدد الذري تقل الخاصية -

الفلزية فالعناصر من المجموعة األولى 

هي فلزات والعناصر 13حتى ال

أشباه فلزات أما 15و14المجموعتين ال

سوائل 17و16عناصر المجموعتين 

.هي غازات18وعناصر المجموعة 

هي 16حتى 1عناصر المجموعات من -

فهي سوائل 17مواد صلبة أما المجموعة 

.غازات18والمجموعة 



يمين تقع الفلزات على يسار الجدول الدوري وتقع الًلفلزات على

.الجدول الدوري وتقع أشباه الفلزات بين الفلزات والًلفلزات

Clفلزات أما العنصر ( Ni ,Na ,Li ,Fe)العناصر 

.أشباه فلزاتB ,Siفهو ال فلز أما العنصرين 

–كتلته الذرية –عدده الذري –اسم العنصر 

ة حالته الفيزيائية في درج–رمز العنصر 

.الإذا كان يتواجد طبيعيا أم –حرارة الغرفة 

هر قد تبدل بعض العناصر أماكنها وقد ال تظ

العناصر ذات الصفات المتشابهة في 

126.904= الكتلة الذرية لليود .المجموعة نفسها

=  الكتلة الذرية للماغنسيوم 

24.305

126.9= الفرق بين الكتلة الذرية 

–24.3 =102.6





–يوم سترونت–كالسيوم –ماغنسيوم -بريليوم 
راديوم–باريوم 





باتات ال, ولكن يمكن الحصول على النيتروجين من خًلل تناول الن

يتروجين في الطعام حيث تعمل البكتريا في التربة على تحويل الن

إلى مواد يمكن للنبات امتصاصها





ا مشابهة .تكون أمًلحا



.كيميائياا نشطةوغيربراقةبألوانتتوهجألنها

تتحد عناصر المجموعة األولى 

ر والتي تعد فلزات قلوية مع عناص

والتي تعد من 17المجموعة 

.الهالوجينات وتكون أمًلح مشابهة



طاطس كما يستخدم الصوديوم في الحمية الغذائية ويوجد في الموز والب:الفلزات القلوية

م يوجد في الماغنسيو:الفلزات القلوية الترابيةيستخدم كلوريد الصوديوم كملح للطعام, 

الطهي يستخدم األلومنيوم في صناعة أواني:عائلة البورونكلوروفيل النبات األخضر, 

نيات كما السليكون يستخدم في صناعة اإللكترو: الكربونمجموعةومضلرب البيسبول, 

ي كثير النيتروجين يدخل ف:مجموعة النيتروجينيستخدم في صناعة رقاقات الحاسوب, 

الجينية من الصناعات ويدخل في تركيب المواد الحيوية التي تعمل على تخزين المعلومات

خل في األكسجين يحتاجه الجسم إلنتاج الطاقة ود:عائلة األكسجينوالطاقة في الجسم, 

تركيب الصخور والمعادن

.18المجموعة 

اصر يتحد الماء مع الفرانسيوم بشكل أكبر؛ ألن نشاط عن

.هذه المجموعة يزداد عندما نتجه من أعلى إلى أسفل

ط العناصر قابلية عنصر األستاتين لتكوين الملح تكون أقل؛ ألن نشا

.يقل في مجموعة الهالوجين كلما اتجهنا من أعلى إلى أسفل



.الحديد والكوبلت والنيكل ة بسبب ما يتميز به من القو

.والمتانة وقابليته للطرق





العناصر الترابية 

.النادرة



إلى جميعها عناصر مشعة أنويتها غير مستقرة وتتحول

.عناصر أخرى

ه ألن هذه المواد ال تحتوي على الزئبق الضار بالصحة كما أن هذ

عض المواد قويةومقاومة كيميائياً لسوائل الجسم وقد تحتوى ب

.  أنواع الصمغ على الفلوريد الذي يحمي األسنان من النخر





.لها صفات مغناطيسية

يدات جميع األكتنيدات عناصر مشعة بينما اللنثان

نعة ليست كذلك, معظم األكتنيدات هي عناصر مص

.ال توجد في بشكل طبيعي في األرض

يستخدم في مقاييس الحرارة وفي

أجهزة الضغط وفي بعض األدوات 

.المستخدمة في طب األسنان

تصنع في المختبرات من خًلل التفاعًلت 

ل الكيميائية وفي المفاعًلت النووية من خًل

.دمج األنوية معا في مسارعات األجسام

ات يعتبر الكادميوم سام كالزئبق  بكمي

, أما 12قليلة واللذان ينتميان للمجموعة 

ا؛ ألنه جز ء اإليرديوم فهو عامًلا محفزا

.من مجموعة البًلتنيوم

ا م ن يبدو المصباح المحترق أكثر سوادا

مرة المصباح الجديد بسبب الحرارة المست

.على سلك التنجستين



ال يتفاعلال يتفاعلهشرمادي باهت
ال يتفاعل
ال يتفاعل

ال يتفاعل

ال يتفاعل

هش

هش
يكون فقاعات

يكون فقاعات

يصبح لونه غامق

يترسب لون أحمر

قابل للطرق

قابل للطرق رمادي المع

رمادي المع
أصفر باهت

رمادي المع



فاعل الفلزات المعة وتتفاعل مع الحمض وقابلية للطرق والسحب, أما الًلفلزات غير المعة وال تت

.مع األحماض وهشة

.الحديد والقصدير

.هي العناصر لتي تشترك في صفات الفلزات والًلفلزات ومن أشباه الفلزات السليكون

اإللكترونيات تزيد أو تقل حاجتنا لعنصر تبعاا الستخداماته فمثًلا مع زيادة التطور في صناعة

.ستزداد الحاجة إلى أشباه الفلزات

ا محتمًلا للفلزات كي تستخدم على األرض وكذلك هي ضرورية للرحًلت ال .فضائيةألنها تعد مصدرا





عناصر ممثلة

المجموعات 

18-13من 
األكتنيدات



المجموعة هي العمود الرأسي في الجدول 

أما الدورة فهي الصف األفقي في . الدوري

.الجدول الدوري

لزات أشباه الفلزات هي العناصر التي تمتلك خصائص الف

والًلفلزات بينما أشباه الموصًلت هي مواد توصل 

الكهرباء بدرجة أفضل من الًلفلزات وأقل من الفلزات 

.وبعض أشباه الموصًلت هي أشباه الفلزات

العامل المساعد هو مادة تزيد من سرعة التفاعل 

ج دون أن تشترك فيه أي أنه يدخل التفاعل ويخر

.كما هو دون تغيير

.الًلفلزات–أشباه الفلزات –فلزات 

أن كالهما عناصر في الجدول الدوري، :التشابه

أن الفلزات لها بريق معدني وجيدة واالختالف

التوصيل للكهرباء والحرارة وقابلة للطرق 

ديئة والسحب والثني والالفلزات ليس لها بريق ور

التوصيل للحرارة والكهرباء وغير قابلة للطرق

.  والسحب والثني

هي عناصر ال توجد في الطبيعة ولكن

.تصنع من قبل العلماء

وجميعها 12إلى 3هي عناصر المجموعات من 

رباء فلزات قابلة للطرق والسحب والمعة وتوصل الكه

والحرارة وذات درجة غليان مرتفعة وتتغير 

.ةخصائصها بشكل ملحوظ مقارنة بالعناصر الممثل

ا ما تتحد ألنها توجد في الطبيعة منفردة ونادرا

.داامع عناصر أخرى بسبب نشاطها القليل ج



ألن الزئبق مادة سامة ويمكن أن تقتل 

.المخلوقات الحية في المياه

.نعم, الفلور هو أشد الًلفلزات تفاعًلا 

كلما تحركنا من أعلى المجموعة إلى أسفل يزداد الحجم 

قل الذري وكلما تحركنا خًلل الدورة من اليمين الى اليسار ي

.الحجم الذري

.سوف تكون أقصر



ألن السيلنيوم حساس الضوء وقد تؤثر كمية

.الضوء الكبيرة في التصوير

يستطيع األكسجين التفاعل مع العديد من

بب العناصر مما يزيد من هذه التفاعًلت وقد يس

أضرار كثيرة على الحياة على األرض وقلة 

ية ال نسبة النيتروجين قد تجعل المخلوقات الح

تحصل على كفايتها منه

.  جميعها عناصر ممثلةNa ،Mg ،F ،Clالعناصر 

Clفلزات صلبة بينما العناصر Na ،Mgالعناصر 

،F الفلزات غازية، العناصرCl،F يمتلكان

 Na ،.Mgخصائص متشابهة أكثر مما تمتلكه 

×  (44÷ 32= )نسبة العناصر الصلبة 

(100/100 = )73%

×  ( 44÷1= )نسبة العناصر السائلة 

(100/100 = )2%

÷ ( 44÷11= )نسبة العناصر الغازية 

(10/100 = )25%

حاالت العناصر
عدد العناصر 

الممثلة

32صلبة

1سائلة 

11غازية



حالتهالمجموعةالدورة العنصر 
فلز أم 

الفلز

H11الفلزغاز

Li21فلزصلب

N215الفلزغاز

F217الفلزغاز

Co49فلزصلب

Ag511فلزصلب

I517الفلزصلب

Hg612فلزسائل







العنصر مادة تتكون من ذرات تحتوي 

.العدد نفسه من البروتونات

.اإللكترونات

إلكترون ذو طاقة عالية يأتي من النواة 

.وليس من السحابة اإللكترنية

ين تنقسم النيترونات الموجودة في نواة ذرة الهيدروج

الية إلى بروتون وإلكترون  فيتحرر اإللكترون بطاقة ع

ة ويبقى البروتون داخل النواة فتتحول الذرة إلى ذر

.الهيليوم

اعتقد طومسون أن الذرة عبارة عن كرة مصمتة ذات شجنة 

.يموجبة تتوزع حولها اإللكترونات السالبة بشكل متساو

بة تكون قريبة من النواة؛ ألنها تنجذب إلى الشحنة الموج

.في النواة

.3= 30.3÷ 90.9=عدد الفترات 

.جرام7.5=32/ 60=الكتلة المتبقية 

كًلهما فلزات صلبة عند درجة حرارة الغرفة 

.11وينتميان إلى المجموعة 

الفضة في الدورة الخامسة, أما الذهب فيوجد في

.الدورة السادسة

تأتي تسمية بعض العناصر أحيان من األسم 

تأتي تسميته من Auالذهب : مثال.  الًلتيني

والتي تعني العنصر  Aurumالكلمة الًلتينية 

والتي تأتي تسميته   Hgالًلمع وكذلك الزئبق 

والتي تعني Hydragyrumالكلمة الالتينية  

.الفضة السائلة



ب هي الخاصية التي تظهر نمطا معينا عندما تترت

.العناصر حسب الزيادة في العدد الذري

جة كلما اتجهنا من يسار الجدول الدوري إلى يمينه تزداد در

رون غليان العناصر حتى تصل إلى القمة عند مجموعة البو

بيلة ثم يبدأ باالنحدار مرة أخرى حتى يصل إلى الغازات الن

.والتي يكون عندها ثبات نسبي في درجة الغليان

آلن الخليط يتكون من فضة ونحاس وقصدير وزئبق, أما ا

ا لسمي ته فيستخدمون مواد أخرى خالية من الزئبق نظرا

.العالية وضرره على الصحة

ة في رتب مندليف الجدول الدوري تبعاا للزياد

الكتلة الذرية كما تواجد فراغات بجدول 

.نمندليف لعناصر لم تكتشف في ذلك الحي

ي أما موزلي فقد رتب جدوله تبعاا للزيادة ف

ا فراغات في  العدد الذري وتوجدت أيضا

ا كم عدد العناصر  جدوله ولكن كان واضحا

.التي لم تكتشف بعد

الكربون والسليكون :مجموعة الكربون وتشمل

.والجيرمانيوم والقصدير والرصاص

:االستخدامات

يستخدم الكربون في الماس و الجرافيت. 1.

يستخدم السليكون والجيرمانيوم كأشباه . 2

.مواصًلت

يستخدم القصدير في صناعة األواني وطًلء . 3

.العلب المعدنية

يستخدم الرصاص كمعطف واقي من األشعة . 4

.السينية



ذهبتم إطًلق جسيمات ألفا على صفيحة رقيقة من ال

قوط محاطة بشاشة فلورنسية تتوهج بالضوء عند س

جسيمات مشحونة عليها, توقع رذرفورد أن معظم 

شاشة؛ جسيمات ألفا ستمر عبر الصفيحة لتصطدم بال

يمات ألنه اعتقد أن الصفيحة ال تحتوي على كمية جس

كافية إليقاف جسيمات ألفا واعتقد أن الشحنات

ا بسيطاا في مسار جسي .مات ألفاالموجبة تأثر تأثيرا

تدل الجسيمات المرتدة على أن نموذج 

طومسون للذرة غير صحيح كما إن الشحنة 

الموجبة في الذهب استطاعت تغير مسار 

.الجسيمات

ذرة فسر رذرفورد هذه النتائج بأن معظم كتلة ال

.وجميع شحنتها الموجبة توجد داخل النواة

اعتقد دالتون بأن المادة تتكون من ذرات وأن الذرات 

صر التنقسم إلى أجزاء أصغر منها واعتقد بأن ذرات العن

ات الواحد متشابهة وأن العناصر المختلفة تتكون من ذر

.مختلفة, وصور دالتون الذرة على أنها كرة مصمتة

جاجياا  اكتشفت من قبل العالم كروكس الذي استخدم أنبوباا ز

مفرغاا من الهواء واستخدم قطعتين فلزيتين

ة موصلتان إلى البطاري( سالب)موجب وكاثود ( أنود)سماهما 

ار من خًلل أسًلك ووضع في منتصفهما جسما مثبتا في مس

آلنود الجسيمات وعند توصيل البطارية يظهر ظل الجسم على ا

ل من موجب الشحنة وذلك أثبت لكروكس بأن الجسيمات تنتق

.القطب السالب إلى القطب الموجب

رك أعاد طومسون تجربة كروكس والحظ أن أشعة الكاثود تتح

من القطب السالب إلى القطب الموجب ووضع طومسون 

عاع مغناطيس بالقرب من أنبوبة كروكس فًلحظ انحناء الش

وألن المغناطيس ال يؤدي إلى انحناء الضوء إذا فإن هذه 

.األشعة عبارة عن جسيمات مشحونة



تحتوي أجهزة كشف الدخان على عنصر 

الذي يمر بمرحلة التحول من 241-األميرسون

خًلل إطًلق الطاقة وجسيمات ألفا التي تسير 

يل بسرعة كبيرة جدا في الهواء فتتمكن من توص

التيار الكهربي وعند اختراق الدخان للتيار 

.الكهربي ينطلق جهاز اإلنذار

ية الكتلة المتبق

(بالجرام)
(يوم)الزمن 
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الكتلة بالجرام 

54-التحلل ا شعاعي للمنجنيز

تستخدم كمواد متتبعة :في الطب

.لتشخيص األمراض مثل اليود

بعة تستخدم كعناصر متت:في الزراعة

.اتلتتبع العناصر المغذية في النب

ة تستخدم إلنتاج أجهز:في الصناعة

.كاشف الدخان

الذي يعتبر النيتروجين جزء من التركيب الخلوي

يحتوي على معلومات وراثية ويخزن الطاقة في

.جسم اإلنسان

جين إلى تقوم البكتريا في التربة بتحويل النيترو

إلنسان صورة يستطيع النبات امتصاصها فيحصل ا

.على النيتروجين الًلزم من خًلل أكل النباتات

النحاس فلز وموصل جيد للكهرباء ذو درجة 

حبه انصهار عالية يمكن ثنيه بسهولة كما يمكن س

.على شكل أسًلك بسمك مختلف



ألن غاز الرادون غاز مشع ويوجد في الصخور 

ه والتربة في بعض المواقع الجغرافية وإشعاعات

.مسببة للسرطان

رمزهالعنصر 
العدد 

الذري 

المجموع

ة

فلز أم

ال فلز

الفلزO816أكسجين

الفلزC614كربون

هيدروج

ين
H11الفلز

فلزCa202كالسيوم

ر الكالسيوم من عناصر المجموعة الثانية العناص

:القلوية الترابية وهي مجموعة تتميز بأنها

 أكثر كثافة وأصلب وذات درجات انصهار

.أكبر من الفلزات القلوية

أقل نشاطاا من الفلزات القلوية.


