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Iاجلدول الدوري لرتتيب العناصز الكينيائية . 

 Mendeleïevاجلدول الدوري ل"مندلييف" - 1

اقخزح عبنى انكًٍٍبء انزٔسً يُذنٍٍف جذٔال دٔرٌب رحب فٍّ انعُبصز انكًٍٍبئٍت حسب حصبعذ انكخهت 

فً جذٔل يُذنٍٍف انصفٕف األفقٍت حضى عُبصز  ت، يع اعخببر دٔرٌت انخٕاص انكًٍٍبئٍت.انًٕنٍت انذرٌ

 كًٍٍبئٍت نٓب خٕاص كًٍٍبئٍت يخشببٓت.

 

   

 

 جلدول الدوري احلاليا-2

 عنصزا كٍمٍائٍا. 991( 9111ٌضم الجدول الدوري الحالً )إلى حدود 

 . مجموعاتمجموعاتا تسمى عمود 91و  دوراتدوراتصفوف أفقٍة تسمى  7ٌتكون هذا الجدول مه 

 معايري هذا الرتتيب هي:

  حصبعذ انعذد انذريحصبعذ انعذد انذريحزحب انعُبصز انكًٍٍبئٍت حسب Z. 

  ًحٍث رقى انذٔرة  ،َفس انعذد يٍ انطبقبث اإلنكخزٍَٔتَفس انعذد يٍ انطبقبث اإلنكخزٍَٔتحزحب انعُبصز انكًٍٍبئٍت انخً نذراحٓب  انذٔراثانذٔراثف

 ٌشٍز إنى عذد انطبقبث اإلنكخزٍَٔت.

  ًحٍث رقى َفس انعذد يٍ اإلنكخزَٔبث انخبرجٍتَفس انعذد يٍ اإلنكخزَٔبث انخبرجٍتانعُبصز انكًٍٍبئٍت انخً نٓب  حزحب بثبثانًجًٕعانًجًٕعف ،

 انًجًٕعت ٌشٍز إنى عذد اإلنكخزَٔبث فً انطبقت اإلنكخزٍَٔت انخبرجٍت.
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 اجلدول الدوري املبشط -1

  
 

II .استعنال الرتتيب الدوري للعناصز الكينيائية 

 اجملنوعات الكينيائية -1

 ت انخً حُخًً نُفس انعًٕد خٕاص كًٍٍبئٍت يخشببٓت.كًٍٍبئٍانصز بهعُنانخجزٌبٍت أٌ  حبٍٍ انًالحظبث

                                                                                                                              َسًً يجًٕعت انعُبصز انخً حُخًً نُفس انعًٕد يٍ انجذٔل انذٔري، يجًٕعت كًٍٍبئٍت.َسًً يجًٕعت انعُبصز انخً حُخًً نُفس انعًٕد يٍ انجذٔل انذٔري، يجًٕعت كًٍٍبئٍت.

 عهى انخصٕص. كًٍٍبئٍت يجًٕعبث 3ًٍَش     :أيثهت 

  الفلزات القالئيةالفلزات القالئيةجمموعة Métaux alcalins    عُبصز انًجًٕعت ًْ ٔI  ببسخثُبء

ٔ ًْ عُبصز كًٍٍبئٍت نذراحٓب إنكخزٌٔ ٔاحذ فً  : انهٍثٍٕو ٔ انصٕدٌٕو ٔ انبٕحبسٍٕو.انٍٓذرٔجٍٍ

 انطبقت انخبرجٍت.ٔ يٍ أْى خٕاصٓب:

  ،ًْ فهشاث نٍُت   -          

Li: )كبحٍَٕبث( حٕجذ فً انطبٍعت عهى شكم إٌَٔبث أحبدٌت يٕجبت انشحُت  -           ،Na،K ، 

2Liحخفبعم يع غبس ثُبئً األكسجٍٍ )حخأكسذ( فخُخج األكسٍذاث    -           O ،2Na O،2K O، 

HOحخفبعم بشذة يع انًبء فٍُطهق غبس ثُبئً انٍٓذرٔجٍٍ يع حكٌٕ األٌَٕبث    -            ٔLi  ٔأNa 

Kأٔ   ، 

 ال حكٌٕ جشٌئبث.   -          

  اهلالوجيناتاهلالوجيناتجمموعة Halogènes    عُبصز انًجًٕعت ًْ ٔVII : ٔ انفهٕر ٔ انكهٕر ٔ انبزٔو

 .انٍٕد

 فً انطبقت انخبرجٍت.ٔ يٍ أْى خٕاصٓب: إنكخزَٔبث 7صز كًٍٍبئٍت نذراحٓب ٔ ًْ عُب

F: )إٍََٔبث( حُتانش بٍعت عهى شكم إٌَٔبث أحبدٌت سبنبتحٕجذ فً انط  -           
،Cl ،Br ،I ، 

Ag حكٌٕ راسبب يع بعض انكبحٍَٕبث انفهشٌت يثم إٌٌٔ انفضت   -           ، 
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 ثم األنًٍُٕو،حخفبعم يع انفهشاث ي   -          

 .2F،2Cl،2Br،2Iثُبئٍت انذرة  حكٌٕ جشٌئبث   -          

 

  النادرةالنادرة  الغازاتالغازاتجمموعة Gaz rares    )عُبصز انًجًٕعت  )حسًى أٌضب انخبيهت ًْ ٔ

VIII :ٍٕإنكخزَٔبث فً انطبقت  8أٔ  2ٔ ًْ عُبصز كًٍٍبئٍت نذراحٓب  .و ، انٌٍُٕ األرغٌٕانٓه

 ًْ ال حخفبعم كًٍٍبئٍب.انخبرجٍت.ٔ 

 صيغ اجلزيئات و شحنة األيونات األحادية الذرة -2

حًكٍ يعزفت يٕضع عُصز كًٍٍبئً فً انخزحٍب انذٔري نهعُبصز انكًٍٍبئٍت يٍ يعزفت عذد اإلنكخزَٔبث 

 ٔ بخطبٍق انقبعذة انثُبئٍت أٔ انثًبٍَت، ببنخبنً،نكخزٍَٔت انخبرجٍت نذرة ْذا انعُصز. ٔ فً انطبقت اإل

 ًٌكٍ ححذٌذ:

 عذد انزٔابط انخسبًٍْت نٓذِ انذرة،     -

 شحُت األٌٌٕ انًٕافق نٓذِ انذرة.     -

 أيثهت:     

ٌُخًٍبٌ نُفس انًجًٕعت ٔ كالًْب ٌكٌٕ رابطخٍٍ حسبًٍْخٍٍ. ٔ ببنخبنً  Sٔ انكبزٌج  Oاألكسجٍٍ -

2Hٌعطٍبٌ جشٌئخٍٍ يخشببٓخٍٍ يثم  O  ٔ2H S. 

 ًجًٕعت ٔ كالًْب ٌعطً إٌَٔب يٕجبب ثُبئً انشحُت:ٌُخًٍبٌ نُفس ان Caٔ انكبنسٍٕو  Mgانًغُشٌٕو -

2Mg ٔ2Ca . 
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