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 الدوري الجدول

  The Periodic Table 

   -مالحظات عامه :

 الذرية الكتل ازدياد حسب العناصر بترتيب وذلك الدوري الجدول عشر التاسع القرن في الكيميائيون طور  -1 

 . الذرية  أولى كمحاوالت وضعت التي الدورية الجداول في ظهرت التي التناقصات على التغلب وا منوتمكن

 األعداد على باالعتماد العناصر تصنيف الحديث الدوري الجدول يعتمد .العناصر خواص اإللكتروني الترتيب يحدد -2

 لها اإللكتروني الترتيب على وبالتالي الذرية

 العناصر الممثلة((  الرئيسية للعناصر العائدة الذرات خواص على مباشر بشكل تؤثر التكافؤ الكترونات -1

 الخواص تتناقص .فمثال الذرية البنى في االختالف للعناصر الفيزيائية الخواص في الدورية التغيرات تعكس -4

 وتزداد ) الالفلزات ( .الالمعان الى ) أشباه الفلزات ( المعادن أشباه خواص الى الواحد لدورا في  )الفلزية(  المعدنية

 االسفل الى االعلى من الواحدة المجموعة في

 Modren Periodic Table   الحديث الدوري الجدول 

 بوجود االلكترونات يعلموا مل حيث والجزيئات، الذرات عن الكثير يعرفون عشر التاسع القرن كيميائي يكن لم         

 1864 عام في    .الكتل الذرية على فقط باالعتماد دورية جداول في العناصر تصنيف حاولوا ذلك مع .والبروتونات

 يكون الذرية، كتلتها بحسب ازدياد آنذاك المعروفة العناصر رتبت إذا أنه J. Newlandsنيوالندز  الكيميائي الحظ

(  Law of Octaves)                      االوكتاف  بقانون الخاصية هذه وسمى اتالصف نفس ثامن عنصر لكل

 .الكالسيوم عنصر بعد مناسب غير القانون هذا أن وجد ولكن

 ( والكيميائي L. Meyerماير )  األلماني الكيميائي من كل اقترح نيوالندز، عمل على سنوات خمس مضي بعد 

 خواصها على آنذاك باالعتماد المعروفة للعناصر دورياا  جدوالا  مستقل بشكل (D. Mendeleevمندلييف ) الروسي

 .الذرية كتلها وعلى الدورية

 مكتشفة غير التنبؤ بعناصر استطاع أنه لدرجة خواصها على خاص بشكل باالعتماد العناصر بترتيب مندلييف نجح

 صفات وأعطى ( Eka-Aluminumمندلييف ) هسما والذي المجهول العنصر الحقاا  اكتشف قدف .المحتملة وبخواصها

 مطابقة ( وصفاتهGaliumغاليوم ) وسمي المجهول العنصر هذا اكتشف تم سنين عدة وبعد مضي .العنصر لهذا عدة

 وضع في اعتمد .للذرة الرئيسية المكونات اكتشفت أن بعد حال، كل على .مندلييف اقترحها التي كبير الصفات حد إلى

 التي اإلشكاالت كل أزيلت وبذلك الذرية، الكتلة من بدالا  الذري العدد على اآلن نعرفه الذي حديثال الدوري الجدول

 التي االلكترونات عدد الذري العدد يمثل بالطبع .الذرية الكتل على المعتمد السابق الدوري الجدول في موجودة كانت

 مزايا إحدى وهذه .والكيميائية الفيزيائية واصالخ شرح في االلكتروني الترتيب ويساهم البروتونات، عدد تساوي

 .للعناصر الدورية الخواص وصف في الحديث الدوري الجدول

 Periodic Classification of the Elementsللعناصر   الدوري التصنيف

 :التالية موعاتفي المج العناصر تصنيف يمكن .الكترونياا  الممتلئة )المدارات( الفرعية الطبقات نوع على باالعتماد    

 



 لممثلة ا العناصر أو الرئيسة المجموعة عناصر -1

Representative elements or main group elements 

ممتلئة  غير العناصر هذه جميع .الدوري الجدول من  VIIAالى   IAمن  المجموعات في الموجودة العناصر هي

 التي VIIIAالمجموعة  في الموجود )نبيل غاز( الهليوم نصرلع استثناء معلعددها االلكتروني االعلى   S , Pمداراتها 

 وتقسم الى  باإللكترونات ممتلئة األخيرة  S,Pمدارات  فيها

 S (S-block )عناصر الركن  - أ

 مبينة المجموعة هذه عناصر s-subshell الفرعي الغالف في وضعةمالمت التكافؤ الكترونات ذات العناصر           

  IIA ,IAمن مجموعتين  المجموعة هذه تتألف الدوري الجدول نم األيسار الجانب في

 P  ((P- blockعناصر الركن  - ب

 Pتعرف بعناصر الركن  P-Subshellالفرعي  الغالف في  المتموضعة  التكافؤ الكترونات ذات رالعناص         

 IIIA     عة من ست مجاميع هي هذه المجمو تتألفالدوري  الجدول م األيم الجانب في مبينة المجموعة هذهعناصر 

,IVA ,VA , VIA ,VIIA , VIIA( Zero)  المجموعة ،Zero Noble Gases حيث التكافؤ، الكترون تمتلك ال 

 الخاملة بالغازات المجموعة هذه في تعرف العناصر .باإللكترونات مملوء الخارجي غالفها أن

 Transition Element   (d-block )االنتقالية     العناصر -2

وتسمى احيانا  dمداراتها  ممتلئة غير وجميعها VIIIBالى  IIIBو  IBالمجموعات  في الموجودة العناصر هي   

( Zn , Cd , Hg( )IIB، اما عناصر مجموعة )  الفلزيةالعناصر االنتقالية  اوd   (d-subshell  )بالركن 

  ممثلة تعتبر عناصر غير انتقالية وال فهي 

 Lanthanides and Actinidesواألكتينيدات       اتالالنثانيد عناصر -3

. غير ممتلئة  fمدارات  فيها والتي االنتقالية العناصر منf  (f-subshell  ) بالركن أحيانا العناصر هذه تسمى         

 رةوزم )الالنثانيدات( الالنثايوم زمرة هما زمرتان وتضم الدوري الجدول أسفل في مبنية المجموعة هذه عناصر

 .)األكتيندات( األكتينيوم

 

      Hydrogen                                                                                           -الهيدروجين : 

% من مجموع الذرات في 90الهيدروجين هو اخف عنصر وهو العنصر االكثر وفرة في الكون وهو يمثل ما يقارب 

لث اكثر العناصر وفرة على سطح االرض بعد االوكسجين والسيليكون معظم الكواكب ) النجوم ( بما في الكون وهو ثا

ذلك الشمس ) مصدر طاقتنا ( تتكون بشكل اساسي من الهيدروجين . الهيدروجين الموجود في الشمس هو وقود 

وكبنا االرض . اهم مصدر للهيدروجين على التفاعالت االندماجية التي تنتج الطاقة المستدامة للحياة والتي تصل الى ك

 المحيطات .  مياه  حيث يوجد غالبية الهيدروجين مع االوكسجين فيسطح االرض هو الماء 

العضو االول في الجدول الدوري وذلك الن عدده الذري واحد يمتلك ابسط بنية ذرية بين جميع العناصر المعروفة 

موجود في الغالف الرئيسي االول من  والكترون وحيد ةواحد شحنة موجبة لذا فان نواة تحمل حيث يتكون من بروتون

عند درجات الحرارة العالية للغاية ،  الشكل الذري للهيدروجين اال ال يوجد،  ( لذا فهو وحيد التكافؤSنوع )

 ينتج من تفاعل باعث للحرارة بين درتي هيدروجين ( H2الهيدروجين العنصر هو جزيئة ثنائية الذرة )

  H(g)  + H(g)                            H2(g)             ΔH0 = -436.4 Kj mol-1    

 



ظروف الضغط  وفي2.016   الوزن الجزيئي  ،1.008ي الوزن الذر1 ,عدده الذري H رمزه عنصر كيميائي

، ينتج عن احتراق  . الهيدروجين االشتعال سريع  ،ال فلزي عديم اللون والرائحة غاز فإنه والحرارة القياسية

الهيدروجين حرارة اكثر من اي وقود اخر للغرام الواحد ، بالمقارنة مع الهيدروكاربونات يعد الهيدروجين وقود نضيف 

ل في القرن القادم هو الماء وتشير البحوث الحديثة الى ان الهيدروجين قد يصبح الوقود المفض احتراقهالن ناتج عملية 

يشكل الهيدروجين مركبات اكثر من اي عنصر اخر بما في ذلك المركبات العضوية ، .صديق للبيئة  كونهوذلك بسبب 

ويعتبر الهيدروجين ذو اهمية صناعية كبيرة ويقال ان ازمة الطاقة العالمية يمكن التغلب عليها بشكل كبير باستخدام 

   الهيدروجين كمصدر للطاقة .

 

                Position of Hydrogen in Periodic Tableوقع الهيدروجين في الجدول الدوري م

 المجموعة في عليه متعارف هو كما يوضع أنه العلم مع الدوري الجدول في العنصر لهذا الا فع مناسب مكان يوجد ال   

IA ذاته بحد صنفاا  يكّون أن يمكن أنه العلم مع   

في الدورة االولى للجدول الدوري هما الهيدروجين والهيليوم ، الهيدروجين فعال جدا لكن الهيليوم يوجد عنصران فقط  

صعوبة في ربط الهيليوم مع  مجموعة الغازات النبيلة لكن يمتلك الهيدروجين خصائص مختلفة  دال توجخامل لذلك 

وري ان الترتيب االلكتروني للهيدروجين اي مجموعة من المجموعات الرئيسية في الجدول الدب ربطة نال يمكبحيث 

(1S1 هو المسؤول عن الطبيعة المزدوجة في خصائص الهيدروجين بمعنى ان يمكن ان يفقد هذا االلكترون ويتحول )

الى ايون موجب اي يتصرف كعنصر يمتلك كهروموجبية عالية مثل الفلزات القلوية او يمكن ان يكتسب االلكترون 

ال كهربائية عالية مثل الهالوجينات ،  سالبيه( وبذلك يعمل كعنصر يمتلك subshell)(S) لغرض اكمال غالفواحد 

 (IAيتم وضعة مع الفلزات القلوية ) المجموعة  فأحيانا تثبيت موضع الهيدروجين في الجدول الدوري ،  ميت

( ) او المجموعة VIIA) المجموعة               تهالوجيناالواحيانا يتم وضعة مع ( والبوتاسيوم والصوديوم كالليثيوم)

مع ذلك يمتلك الهيدروجين خصائص اخرى تختلف عن كل من  ) الفلور والكلور  والبروم واليود ( ) مجموعة  (17

   . تالهالوجيناالفلزات القلوية او 

 

استنادا         Similarities  with alkali metals                                   التشابه مع الفلزات القلوية 

(  outer shell(  للغالف الخارجي )  electronic configurationالى تشاهبه الترتيب االلكتروني ) 

للهيدروجين مع الفلزات القلوية يوضع الهيدروجين على رأس هذه المجموعة . ويمكن تلخيص التشابه بين الهيدروجين 

 ما يلي والفلزات القلوية ب

 Similarities with Alkali Metalالتشابه مع الفلزات القلوية  -

 Electronic Configuration الترتيب االلكتروني  -1

 مثل الفلزات القلوية يحتوي الهيدروجين على الكترون واحد في غالفة الخارجي 

 

 

https://www.marefa.org/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://www.marefa.org/%D9%84%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%85
https://www.marefa.org/%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85


 

  Electropositive Characterة الكهربائية يالخواص الموجب -2

 ات القلوية يميل الهيدروجين الى فقدان الكترونه الوحيد ليتحول الى ايون موجب احادي الشحنة كما الفلز

H        -e            H+ 

Li         -e           Li+ 

Na       -e             Na 

 ة تولد هاليدات الهيدروجين وهاليدات الفلزات القلوية ايون موجب الشحنة في محاليلها المائي

HCl                 H+  + Cl- 

NaCl                 Na+  + Cl- 

 

وكذلك الفلزات القلوية نحو الكاثود ) القطب السالب ( وهذا  الهيدروجينخالل عملية التحليل الكهربائي تتجه ايونات 

 تحمل شحنة موجبة على حد سواء . يدل على انها 

  Valenceالتكافؤ  -3

الهيدروجين والفلزات القلوية لشحنة موجبة احادية فان كل منهما يظهر حالة تكافؤ كهربائي  بسبب تكوين كل من

(electrovalence+( مقدارها )1 ) 

   Oxidation stateحالة االكسدة  -4

رها فانها تظهر حالة اكسدة موجبة مقداسالبية كهربائية  تمتلكمع عناصر  اتحادهيشبه الهيدروجين الفلزات القلوية عند 

+(1 ) 

   Affinity for non-metalsااللفة تجاه الالفلزات  -5

. مثال ، كل من الهيدروجين وكذلك الفلزات القلوية  فلزاتاللا تجاهالهيدروجين وكذلك الفلزات القلوية يمتلك الفه قوية 

 ريت لينتج الكبريتات تتحد مع الهالوجينات لتنتج الهاليدات وكذلك مع االوكسجين لينتج االكاسيد وكذلك مع الكب

 

                                     HCl;     NaCl;     KCl 

                                     H2O;    Na2O;     K2O 

                                    H2S;     Na2S;       K2S 

  Reducing nature الطبيعة االختزالية  -6

،حيث تختزل  اكاسيد الفلزات االقل فاعلية بواسطة لك الفلزات القلوية تتفاعل كعامل مختزل الهيدروجين وكذ

 الهيدروجين 

CuO + H2   Cu + H2O 

CuO + Na2                          Cu + Na2O 

 

  Differences with Alkali Metals االختالف مع الفلزات القلوية  -



  Ionization Energy التأين طاقة  -1

 طاقة التأين للهيدروجين عالية جدا مقارنة مع طاقة التأين للفلزات القلوية

Element               Hydrogen           Lithium              Sodium            Potassium 

IE (KJ mol-1)            1312                  520                     495                  418 

  Nonmetallic Characterالخواص الالفلزية  -2

 يمتلك الهيدروجين خواص الفلزية بينما الفلزات القلوية تمتلك خواص فلزية  

   Atomicityعدد الذرات في الجزيئة -3

دية الذرة ( بينما عناصر الفلزات القلوية توجد بصيغة احاH2يوجد الهيدروجين في الطبيعة بهيئة جزيئة  ثنائية الذرة )

 مع عناصر اخرى 

   Nature of Oxide طبيعة االكاسيد  -4

  ذات طبيعة قاعدية متعادلة بينما اكاسيد الفلزات القلوية تكون ذات طبيعة اكاسيد الهيدروجين تكون 

  Nature of Compoundsطبيعة المركبات  -5

تساهمية واطئة درجة الغليان بينما هاليدات  مركبات( HF , HCl, HBr , HIمركبات الهيدروجين مع الهالوجينات ) 

 ( LiF , NaCl , KBr ….etcعناصر الفلزات القلوية هي مركبات ايونية صلبة  تمتلك درجة انصهار عالية    )

  Similarities with Halogens التشابه مع الهالوجينات   -

)       في الدورة االولى بين الهيدروجين ة كبيرالذي سوف يتم توضيحة فيما يلي ولتجنب حدوث فجوة  تشابهنظرا لل

 اي فوق  ( 17 أو) VIIA مجموعة فيالهيدروجين   وضع يتم ،( الهليوم) العنصر االول ( في الدورة والعنصر الثاني 

 . الفلور

 Nonmetallic Characterالخواص غير الفلزية   -1

 عنصر الفلزي يشبه بذلك الهالوجينات  عن عبارة الهيدروجين

 Electronic Configuration اإللكترونيالترتيب   -2

    .ذرة في التاليالنبيل  غازالترتيب االلكتروني لل من أقل واحد إلكترون وجود في الهالوجينات الهيدروجين يشبه 

 

   Diatomic natureالطبيعة ثنائية الذرة  -3

شابة للهالوجينات حيث ترتبط فيها ذرتين من خالل عنصر الهيدروجين يوجد بصفة جزيئة ثنائية الذرة وهذه الصفة م

 ( H2 , F2 , Cl2 , Br2اصرة تساهمية منفردة لتنتج جزيئة ثنائية الذرة ) 

   Electronegative natureخاصية السالبية الكهربائية  -4

 يستطيع الهيدروجين ان يكتسب الكترون ويتحول الى ايون سالب احادي الشحنة مثل الهالوجينات 

H + e                       H- 



Cl + e                       Cl- 

في التحليل الكهربائي لهيدريدات الفلزات نشاهد ان الهيدروجين يذهب بتجاه االنود ) القطب الموجب ( مثل 

 الهالوجينات عند تحلل هاليدات الفلزات 

NaH                Na+  + H-              (Anode  2H-            H2 +2e)     

NaCl                Na+  + Cl-              (Anode  2Cl-          Cl2 +2e) 

  Ionization potentialطاقة التأين  -5

 وهذه القيمة هي مقاربة لقيمة طاقة التأين للهالوجينات   eV 13.5طاقة التأين للهيدروجين   

Element        H          F            Cl              Br             I  

I.P (eV)     13.5       17.4       13.0          11.82        10.43 

 Similar covalent compounds and mutual واالستبدال المتبادل  المركبات التساهميةتشابه  -6

replacement    

 مشابه للمركبات التي تكونها الهالوجينات . على سبيل المثال  يكون الهيدروجين العديد من مركبات تساهمية وهي

CH4          SiH4       GeH4 

CCl4         SiCl4       GeCl4 

 في العديد من المركبات التساهمية  يستطيع كل منهما استبدال االخرالهيدروجين و الهلوجينات 

 

 

 

   Oxidation state or Oxidation numberحالة االكسدة او عدد االكسدة  -7

 ( وهو بذلك يشبة الهالوجينات في المركبات المتشابه مثال 1-يظهر الهيدروجين حالة اكسدة )

NaH      NaCl       NaBr        NaI  

 Valenceالتكافؤ   -8

العناصر التي الهيدروجين مثل الهالوجينات يظهر تكافؤ ايوني  وكذلك تساهمي . يكون الهيدروجين مركبات ايونية مع 

  لها كهروموجبية عالية مثال الفلزات القلوية والقلوية الترابية 

NaH         CaH2         NaCl          CaCl2 

 كما يكون الهيدروجين مركبات تساهمية مع  العناصر الالفلزية 

CH4        NH3          PH3 

CCl4       NCl3          PCl3 

  Differences with Halogens  ات الهالوجينالختالف مع  -

  Less electronegativeقلة سالبتيه الكهربائية  -1



(، بينما الهالوجينات   -Hالهيدروجين اقل سالبية كهربائية من الهالوجينات وهو بذلك اقل ميال لتكوين ايون الهيدريد )  

 بشكل مباشر ( -X)تكون االيون السالب 

   Nature of Oxidesطبيعة االكاسيد  -2

 اكاسيد الهالوجينات تكون ذات صفة حامضية بينما اكاسيد الهيدروجين ذات طبيعة متعادلة 

 

 Absence of unshared pairs of electrons الناصريغياب المزدوج االلكتروني غير  -3

ت مزدوج الكتروني جزيئة الهيدروجين اي مزدوج الكتروني غير تاصري بينما  تمتلك جزيئات الهالوجينا كال تمتل

 غير تاصري 

 

بنفس الوقت يمتلك الفلزات القلوية والهالوجينات في صفاته لكن  في بعض صفاته مما الشك به ان الهيدروجين يشابه 

 ال يشبه الهالوجينات ،وكذلك  ، كهروموجبيتها من خالل ارتفاع قيمة طاقة التأين،  مثلالفلزات القلوية  هال يشابصفات 

كال الصفتين متساوية في  مثل الهالوجينات بسبب انخفاض قيمة  االلفة االلكترونية، بيه الكهربائية عالية سال  كيمتل

 هو اخذ اكاسيد الهيدروجين الصفة المتعادلة الهيدروجين والدليل على ذلك 

H2O      neutral  ;    Na2O         basic   ;   Cl2O         Acidic  

  أدناهالهيدروجين موقع منفصل في اعلى الجدول الدوري كما هو موضح في  يأخذى ان لذلك تم االقتراح عل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


