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 والعناصر األساسية   الجدول الدوري  
 

 البروتونات 
 

بالعنصر االساسي. عدد البروتونات في   سمىالمادة التي تتكون من نفس النوع من الذرات المكونة لها ت 

جميع العناصر مكتوبة برمز. الرمز العنصر هو حرف واحد أو   نواة الذرة يحدد العنصر الذي هو عليه.

 H يرمز له ب   الهيدروجينو O يرمز له ب  حرفين وهو مشابه في جميع أنحاء العالم. األوكسجين

 األساسية. أمثلة على العناصر ذههف Agيرمز لها ب لفضة ا و  Auيرمز له ب  الذهب و

 

 الجدول الدوري
 

 

 
 

 

بالجدول الدوري للعناصر الكيمياوية. كل عنصر مرقم حسب    سميهاألساسية نجدها في ما نكل العناصر  

في   بروتون  لديه  وبالتالي  واحد،  رقم  العنصر  الذي هو  الهيدروجين،  بالنواة.  الموجودة  البروتونات  عدد 
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صف االفقي في  ال  سمىالنواة. األكسجين الذي هو العنصر رقم ثمانية ولديه ثمانية بروتونات في النواة. ي

 الجدول الدوري بالدور . 

خصائص العناصر في الجدول الدوري تتمتّع عناصر الجدول الدوري بالعديد من الخصائص، ومنها ما  

يأتي: يتّم ترتيب العناصر في الجدول الدوري من اليسار إلى اليمين، ومن األعلى إلى األسفل وفقاً للعدد  

في الجدول بالدورة، ويشير رقم دورة ُعنصر ما إلى أعلى مستوى   يُسمى كّل صف .الذري، والكتلة الذرية

تُسّمى العناصر الُمرتّبة في نفس العمود بالمجموعة، وهي  .طاقة يشغله اإللكترون في هذا العنصر

مجموعة العناصر التي لها تكوينات إلكترون ُمتوازنة وُمتماثلة وُمتشابهة كيميائيّاً، مثل عناصر المجموعة 

يزداد عدد اإللكترونات كلّما انتقلت العناصر إلى أسفل الجدول الدوري،  .تُعرف بالغازات الخاملة التي 18

 ً  .وبالتالي يزداد ُمستوى طاقة الذّرة، ويزداد عدد ُمستويات الطاقة الفرعيّة لكل مستوى أيضا

ن واحد وكذلك يزداد  من اليسار إلى اليمين وفي كل دور نجد ان عدد البروتونات في النواة  يزداد بروتو

بالزمرة. جميع   سمىكترون واحد. اما الصف العمودي  فيإلعدد اإللكترونات في الغالف الخارجي 

 عناصر الزمر الواحدة  لديها  نفس عدد اإللكترونات في الغالف الخارجي

 

 

 العناصر المعدنية 
 

عدا -وهي عبارة عن عناصر صلبة في معظمها . معادنعلى الجانب األيسر من الجدول الدوري نجد ال

باإلضافة إلى تمتعه بالبريق المعدني،   يتغيرفيبقى شكله ثابت ال  العادية،الغرفة حرارة  ةدرج في -الزئبق

في درجة   كون الزئبق سائاليبينما  وقابليته العالية للطرق والسحب، وتوصيله الجيد للكهرباء والحرارة

هذه . العديد من المكونات غير المعدنيةحرارة الغرفة. على الجانب األيمن من الجدول الدوري نجد 

يمكن    لمعدنية وغير المعدنية، مثل األكسجين والهليوم، هي غازات. العناصر على الحدود بين االمكونات 

 معدنية. غير المعدنية. ولذلك تسمى بأشباه الالمعدنية والمكونات كل من   ائص أن يكون بعض من خص

يمين الجدول الدوري،    غير المعدنيةتقع العناصر المعدنية يسار الجدول الدوري الحديث، ، وتقع العناصر 

وهي عبارة عن عناصر درجات انصهارها منخفضة، وضعيفة التوصيل الكهربائي والحراري، وهي  

 تتنوع في طبيعتها بين الطبيعة الغازية والسائلة والصلبة.
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 لعناصر الخاملة أو العناصر النبيلة ا
 

العناصر الكيميائية، غير النشطة، أي التي  لعناصر الخاملة، أو العناصر النبيلة، عبارة عن مجموعة من ا

ال تتفاعل مع العناصر األخرى، نظراً الرتفاع جهود تأينها، وألنّها أقّل العناصر ألفةً إلكترونيةً، بسبب 

 امتالء مداراتها الخارجية باإللكترونات، وتقع العناصر الخاملة في المجموعة الثامنة في الجدول الدوري

 

بالغازات النبيلة. هذه الغازات مستقرة جدا. أي أنها ال تتفاعل    18مجوعة األساسية  تسمى العناصر في ال

مع عناصر أخرى، أو بعضها البعض. والسبب في ذلك هو أن جميع الغازات النبيلة لها غالف تكافؤ  

 خارجي كاملة. ولذلك، فإنها ال تحتاج إلى ان تتفاعل مع عناصر أخرى لملء غالفها الخارجي.

 

)باستثناء الهيدروجين( الفلزات القلوية. هذه العناصر غالبا ما تتفاعل مع   1مكونات الزمرة  وتسمى 

عناصر أخرى. والسبب في ذلك هو أن الفلزات القلوية تحتوي على إلكترون واحد فقط في الغالف  

ت لملء غالفها  الخارجي. ولذلك، فإنها غالبا ما تتفاعل مع العناصر التي تحتاج إلى المزيد من اإللكترونا

 . الخارجية

غازات ال لون لها، وال رائحة، يصعب  هي  خصائص العناصر الخاملة ال تمتلك أيونات سالبة أو موجبة. 

إسالتها بسبب انخفاض درجاتها الحرجة. موجودة في الطبيعة على شكل ذّرات منفرد أحاديّة الذرة. تكون  

الضغط والحرارة. تعتبر عناصر خاملة ومستقرة،  غازات في ظروف الغرفة أو الظروف العادية من 

بسبب امتالكها ثمانية إلكترونات تكافؤ في مدارها األخير )عدد مكتمل من اإللكترونات(، باستثناء  

الهيليوم، الذي يحتوي المستوى الخارجي األخير له على إلكترونين فقط. ال تنتج أّي مركبات أخرى، إال  

لضغط وغيرها. تستخلص من الهواء، من خالل عملية التقطير. قوى  في ظروف خاّصة من الحرارة وا

التجاذب بين ذراتها الداخلية ضعيفة. درجات غليانها، وذوبانها، ولزوجتها منخفضة جداً. تزداد كتلتها 

الذريّة، وكلما اتجهنا من أعلى إلى أسفل المجموعة في الجدول الدورّي تذوب في الماء، وكلّما اتجهنا من  

 إلى أسفل المجموعة، زادت قابليّتها لذلك، وقّل نشاطها الكيميائي بسبب زيادة طاقة التأيّن. أعلى 
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 الجدول الدوري والعناصر األساسيةول ح تمارين  
 

 . المناسبة بحيث تكون جمل مفيدة الكلماتبإملء الفراغ ، في المربع دةووجالم الكلمات من بين خترإ

 

في  __________عدد   __________. سمىالنوع من الذرات المكونة لها تالمادة التي تتكون من نفس 

 _____________ .  سميهكل العناصر األساسية نجدها في ما ن نواة الذرة يحدد العنصر الذي هو عليه.

يسمى الصف االفقي في   _____________.في  كل عنصر مرقم حسب عدد البروتونات الموجودة

 _______________.  اما الصف العمودي  فيسمى ______________.  يسمى الجدول الدوري

 

  

 

لزمرةا                     العنصر االساسي                                         البروتونات  

 

 الجدول               الدور                          الجدول الدوري

 

 

 .كثر من جواب صحيحيكون أحيح، ممكن الجواب الصاختر 

 

 ؟ من الجدول الدوري د األساسية التي نجدها في الجانب األيسرماهي الموا

 العناصر النبيلة •

 معادنال •

 

 غرفة؟زئبق في درجة حرارة الالشكل  وما ه

 غازي  •

 ثابت ال يتغير  •

 سائل •

 

 العناصر المعدنية؟  ي خصائص هما

 تها طيبةرائح •

 غير مستقرة  •

 جد مستقرة  •

 المواد األساسيةال تتفاعل مع بقية  •
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 ؟  الفلزات القلويةز بماذا تتمي

 ال تتفاعل مع بقية المواد األساسيةو  مستقرة •

 في الغالف الخارجي. تحتوي على إلكترون واحد فقط •

 مع بقية المواد األساسيةتتفاعل  •

 

  

 

 


