
 

 Elements  Periodicity of  Theدورية العناصر 

لوحظ في منتصف القرن التاسع عشر ان هناك • 
مجموعات من العناصر لها صفات مشتركه في خواصها 

 الهالوجيناتوكانت مجموعة  والكيمياويه الفيزياويه
وقد دار البحث من قبل , نموذج لذلك  القلويهوالعناصر 

صفه ما يعول عليها لتكون  اليجادالعلماء في ذلك الزمن 
هذه الصفه عام  مندليفواوجد , اساسا لهذا التنظيم 

  الفيزياويهحيث اشار الى ان الصفات  1869
  الوزانهاللعناصر ومركباتها داله دوريه  والكيمياويه

الذي ينص على وبذلك نشأ القانون الدوري  الذريه
امكانية تمثيل خواص العناصر بصوره دوال دوريه 

 . الذريه الوزانها



 ان يتنبأ بها من هذا الجدول مندليفالتنبؤات التي استطاع 

مقتدرا ان يفترض وجود بعض العناصر غير  مندليفكان •

 الجرمانيومالمكتشفه فى وقته مثل 

استطاع ان يخمن بعض صفات تلك العناصر التي ثبت فيما •

 العاليهبعد دقتها 

جدوله هو في  ان اليهاومن ضمن تنبؤاته التي لم يتطرق •

 الجدول الدوري الحديث االساس

اعتماده على صفة الوزن الذري مقربه للتصنيف الحديث  ان•

 الذي يعتمد على العدد الذري



 مندليفاهم الفرضيات التي فسرت صحة جدول 

  ( Principle Auf bau) البناء بقاعدة

 من يبنى لعنصر االلكتروني التركيب ان

 الطاقه ذي االوربيتال الى الكترون باضافة وذلك قبله عنصر

 الكترون يتقبل ان يستطيع والذي االوطأ



 جهد التأين
 طاقتها حاالت ادنى في وهي ذره من الكترون الزالة الالزمه الطاقه هو•

 صفر تساوي حركيه بطاقه الموجب وااليون االلكترون من كال تاركه

 ( الذره من االلكترون الزالة الزمه طاقه ادنى وهو ) •

 . االول التأين جهد هذا ويسمى•

 ( دوره كل نهاية في التي العناصر وهي )الخامله الغازات ذرات ان نالحظ•
 العنصر ان حين في الدوره تلك لعناصر التأين جهد من قيمه اعلى تمتلك

 عناصر بين من التأين لجهد قيمه ادنى له دوره كل به تبتدأ التي القلوي
 لجذب كبير تأثير لها واحده نوويه شحنه اضافة ان هو والسبب دورته

 ضمن اليتغير والتي الدوره تلك يميز الذي الغالف في المضاف االلكترون
  تزداد المؤثره النوويه الشحنه ان اخر وبمعنى الواحده الدوره عناصر

 نصف بقاء مع الواحده الدوره الفراد الذري العدد بزيادة ملحوظه زياده
 ( 5.85 النيون , 1.3 الليثيوم ) ثابت القطر

 الثالث التأين وجهد الثاني التأين جهد وهناك•



  الطاقهعندما يضاف الكترون عديم  المتحرره الطاقههي •

 معزولهالى ذرة  الحركيه

 

تكوين ايون سالب مثل الغازات  التستطيعالذرات التي •

ليس لها الفه الكترونيه وحتى لو حسبت لها الف  الخامله

اذا كان االيون السالب , قيم سالبه  ستاخذ فانهاالكترونيه 

 موجبه االلكترونيه االلفهالناتج مستقرا فقيم 



 الكهربائيهالسالبيه 
•the ability of the positive nuclear charge of an       

atom to attract its negative valency boundar     

  التكافؤيه البيئهلذرة ما لجذب  الموجبه النوويه الشحنهقابلية  •

 .حولها  السالبه
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 االيونيهانصاف االقطار 

من بعضها البعض في حالتي  الذراتان نصف القطر هو داله او مقياس لمدى اقتراب •

بين عناصر الجدول  العالقهوهو احد الخواص التي من خالله تتبين  والالتآصر التآصر

 الدوري

 :االقطار انصافمن  مختلفه انواعهناك ثالثة  انوجد العلماء •

,   التآصريهوهو يقيس نصف القطر الفعال لذره في حاله :  فاندرفالزنصف قطر  - 1•

اقل من مجموع  بمسافهوضعتا متجاورتين  آصرهلو ان ذرتين في جزيئه ليست بينهما 

لهما فسنتوقع ان تنافرا فراغيا سيجرهما على االبتعاد عن بعضهما  فاندرفالزنصفي 

 لكل منهما فاندرفالزحتى بلوغهما نصف قطر 

وهما يقيسان انصاف االقطار :  اآليونيونصف القطر  التساهمينصف القطر  - 2•

 التساهمي التآصروحالة  اآليوني التآصرالفعاله لذره في حالة 

االكثر احتماال والتي  المسافهوهو : القصوى  االلكترونيه الكثافهنصف قطر  - 3•
 1.54  القطرااليونيمثال الهيدروجين نصف , يتواجد عندها االلكترون حول النواة 

  الكثافهونصف قطر  1.2 فاندرفالزونصف قطر  o.28 القطرالتساهميونصف 

 انكستروموحدة القياس ,  o.53القصوى   االلكترونيه

مع قياساتها لذلك فان نصف  التتفقالسينيه تبين ان تلك القيم  االشعهوبعد استخدام •

 الثابته بالكميههو ليس , ما  آليون, القطر 



 االكاسيد

احدهما ذرة  الذراتيتكون حصرا من نوعين من  كيمياويمركب :  االوكسيد•
 ذراتعنصر من عناصر الجدول الدوري وعدد  اي واالخرى االوكسجين
 االكاسيدلهما وتختلف  التاكسد اعدادتعتمد على  االخرالعنصر  او االوكسجين

 .في خواصها اعتمادا على موقع العنصر في الجدول الدوري 

مع جميع عناصر الجدول الدوري تقريبا ماعدا الغازات  اكاسيد االوكسجينيكون •
 اوكسيدمن  اكثروهناك العديد من العناصر تكون  2- التاكسدحالة  وياخذ النبيله

)  لها سالبه  القياسيه الحرهبان طاقة التكوين  االكاسيدوعموما تتميز تلك 
لذلك تكون (  النبيلهوالغازات  الهالوجينات اكاسيدباستثناء بعض الشواذ مثل 

 . الفلوريدات االفي الثبات  واليفوقهاجدا  ثابته

 *

 

 *

. 



 حامضيه اكاسيدفي الجدول الدوري تكون  الالفلزاتان :  الحامضيه االكاسيد – 1•

 :الهيدروجين كما يلي  آيونفعند ذوبانها في الماء تعطي  باالوكسجينعند اتحادها 

 

عند  قاعديه اكاسيدان الفلزات في الجدول الدوري تكون :  القاعديه االكاسيد – 2•

 :كما يلي  الهيدروكسيل آيونفعند ذوبانها في الماء تعطي  باالوكسجيناتحادها 

 

 

في الماء ولكن تذوب في المحاليل  التذوب االكاسيدهذه :  االمفوتيريه االكاسيد – 3•

 :كما يلي  ZnO مثل القويه القاعديهالمحاليل  او القويه الحامضيه

  422104 446 POHHOHOP

  OHNaOHONa 226 22

OHZnHZnO 2

22  

   
2

422 OHZnOHOHZnO



 تستثنى من ذلك التصنيف اكاسيد

  اكاسيدفي الماء ولكن تذوب في محلول حامضي فهذه تصنف  التذوب اكاسيد – 1•
 NiOو  MnOمثل  قاعديه

 

 

تذوب  امالحاوتكون  القويهفي الماء ولكنها تتفاعل مع القواعد  التذوب اكاسيد - 2•
 السيليكون اوكسيدمثل  حامضيه االكاسيدفي الماء فتعتبر هذه 

 

 

 

 

 اوكسيد CrOمثال  الوكسيده الحامضيهللعنصر تزداد صفة  التاكسديبزيادة العدد •
 لماذا ؟.......حامضي  اوكسيد CrO3قاعدي بينما 

OHMnHMnO 2
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 اعتمادا على نوع االواصر  االكاسيدتصنيف 

 
 واكاسيد القلويهالفلزات  اكاسيدوتشمل :  االيونيه االكاسيد – 1•

  ماتكونوغالبا  االنتقاليهوكثير من العناصر  الثانيه الزمرهعناصر 

   امفوتيريوالبعض القليل  قاعديه

 NOمثل  الخفيفه الالفلزات اكاسيدوتشمل :  التساهميه االكاسيد – 2•

 الكهربائيه السالبياتلتقارب  تساهميهوتكون اواصرها  F2Oو 

   امفوتيريهوعدد قليل  حامضيه اكاسيدللعناصر فيها وتكون معظمها 

 ( متعادله) •

  الثقيله الالفلزات اكاسيدوتشمل : ذات التركيب المعقد  االكاسيد – 3•

او  ضعيفه قاعديهاو  ضعيفه حامضيهالفلزات وهي تكون اما  واشباه
 Al2O3مثل  امفوتيريه



سائله في ظروف التفاعل  كيمياويههو ماده •

في اجراء التفاعل دون  المساعدهعلى  القابليهلها , المعين 

بحيث يمكن فصله عن  الناتجه الكيمياويهالتدخل في الصيغ 

 .مزيج التفاعل عند انتهائه 



 

ان التصنيف الواسع االستخدام للمذيبات هو التصنيف التي •

وهي انتزاع او ) للمذيب  البروتوفيليه الخاصيهيعتمد على 

( اكتساب بروتون 

 



 المذيبات البروتونيه

 :وتقسم الى وهي مذيبات فعاله النتقال البروتون •

ولها قابليه كبيره لمنح البروتون مثل 1•

 الكبريتيك,  الهيدروكلوريك,  الهايدروفلوريك: الحوامض 

ولها الفه كبيره للبروتون مثل االمونيا •

 والهيدرازين والبيريدين

على منح البروتون  القابليهولها •

 والكحوالتواكتسابه مثل الماء 



 الالبروتينيهالمذيبات 
 :وتقسم الى وهي المذيبات التي تكون خامله النتقال البروتون •

 

 
 ؟لماذا وفي المعادله الثانيه حامض  قاعده البورونثالث فلوريد  في المعادله االولى
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NCCH 3

وبسبب •

جيده حيث تسلك قواعد  ليكانداتتعتبر  العاليهاستقطابيتها 

 : لويس في تفاعالتها ومن امثلتها 
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 الماء

 سهولة تنقيته – 1•

 وفرته وعدم سميته – 2•

 تواجده في الحاله السائله في الظروف الطبيعيه – 3•

تسمح له باالستخدام في  والفيزياويه الكيمياويهخواصه  – 4•
 والفيزياويهظروف الدراسات الطيفيه 

 له ثابت عزل عالي – 5•

 الحامضيهتجعله يتعامل مع المواد  االمفوتيريهخاصيته  – 6•
 القاعديهوالمواد 

 

•   



  Dielectric Constantثابت العزل الكهربائي للمذيب

للمذيب ويتغير بتغير درجة حرارة  الفيزياويهوهو احد الخواص •

وتزداد قيمته بزيادة  االذابهالمذيب ويلعب دورا مهما في عملية 

جيده  االذابهوكلما كانت قيمته عاليه كانت عملية  الحرارهدرجة 

 :كاالتي  االذابهويمكن ايضاح دوره في عملية 

التي تربط ايوني الملح  بالقوهيرتبط ثابت العزل الكهربائي للمذيب •

 :  بالقانون االتي 

 

قليله  Fبين االيونين  قوةالتجاذبعال كانت  εفكلما كان ثابت العزل •

 وامكن فصلهما عن بعضهما بسهوله

على طرفي  المختلفهوتعتمد قيمته على كثافة تمركز الشحنات •

 المذيب جزيئةاي  جزيئته
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 لبعض المذيبات الكهربائيهوندرج ادناه ثوابت العزل 

 الماده                      ثابت العزل•

   118.3سيانيد الهيدروجين             •

  110حامض الكبريتيك               •

 109                     أمايدالفورم •

   78.5الماء                             •

   31.5الميثانول                        •

  22االمونيا                          •

 24.2االيثانول                         •

   20.4االسيتون                         •

   12.3                         البيريدين•

   2.2البنزين                            •

 2.2                     اوكسانالداي •



 Molten Salts المنصهره أالمالح:  المائيهالمذيبات غير 

تفاعل ما  الجراءوهي منصهرات امالح معينه تعتبر كوسط •

عن  االتيهلذلك فهي تصنف كمذيبات وتمتاز بالمميزات 

 :المذيب المائي 



 ( المنصهرهاالمالح ) للمذيب  النادرهالخواص 

وتشمل هاليدات الفلزات  آيوني فيها التآصرهذه االمالح يكون :  االولى•

تغير ملموس في تركيبها  اليحدثحيث انه عند انصهارها ,  NaClمثل 

ماعدا انخفاض عدد التناسق البلوري من السداسي الى الرباعي وكذلك 

مع الحفاظ  البلوريه للشبكيهيتم عند االنصهار تحطيم الترتيب الواسع 

كل ايون موجب محاط بعدد من )  الخليهلوحدة  الموقعيعلى الترتيب 

 عاليه كهربائيهوتمتاز هذه المذيبات بتوصيليه , (  السالبهااليونات 

 بسبب وجود العدد الكبير من االيونات 

: الثانيه 
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 على اذابة الفلزات القابليه
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 التناسقيهتكوين المركبات 

تعتبر وسطا جيدا لتكوين العديد من  المنصهرهاالمالح •

وامكانيتها اعلى بكثير فيما لو استخدمت  التناسقيهالمعقدات 

فيها بتركيز عالي  الليكاندلذلك وذلك لتوفير  المائيهالمحاليل 
 12هو  HClفي محلول  الكلورايدمثال تركيز ايون , جدا 

تقريبا بينما تركيزه في منصهر كلوريد الليثيوم هو  موالري

منافسه  ليكانداتكما وانه ليس هناك , تقريبا  موالري 35

في حين لو استخدم الماء   المنصهرهعند استخدام االمالح 

 الحساسه لآليوناتجيدا للتناسق وخاصة  ليكاندافانه يعتبر 

تحضيرها في  اليمكنلذلك يمكن تحضير معقدات , للماء 

    المائيهالمحاليل 
   

3

63 3 CrClClCrCl



 المنصهرهانعدام فعالية االمالح 

يمكن اجراء العديد من التفاعالت باستخدام محاليل االمالح    

) المنصهره والتي اليمكن اجرائها في المحاليل المائيه 

مثال ( لتفاعل الماء بشده مع المتفاعالت او النواتج فيها 

عملية تحضير غاز الفلور وعملية تحضير غاز الكلور وفلز 

تستخدم ( التعدين ) الصوديوم وفي عمليات انتاج المعادن 

صهيرة اوكسيد الكالسيوم الزالة الشوائب كالسيليكا في 

 عمليات انتاج المغنيسيوم وااللمنيوم والحديد
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