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 و عنارص جدول تناوب  

 

 هاپروتون 

اتم   یهستهداخل  یهاشود. تعداد پروتونم  دهیشده باشد، عنرص نام لیتشک کسانی یهاکه فقط از اتم   یاماده

دو    ا ی ک ی یدارانماد عنرص  شوند. نوشته م  ا سمبلی  نماد ک یکند که کدام عنرص است. تمام عنارص با  مشخص م

از عنارص   ی  ( نمونه هاAg) ه( و نقر Au(، طال )H) دروژن ی(، هO) نی   است. اکس  کسانی  ا یو در همه دن بوده حرف  

 هستند. 

 
 جدول تناوب  

 

 
  

هسته  یهابه تعداد پروتون  نظر   تمام عنارص جدول تناوی  ند.  گردم م یتنظ  به نام جدول تناوی   ستیمی عنارص در س

که    نی   است. اکس  مکی  شماره ل عنرص ین دلیبه او   بودهپروتون در هسته  کی یدارا دروژنیه  شوند. م  یشماره گذار 

 شوند.  اد م ی  دوره بنام  هستند، که افق    ی  هاف ی رددارد.  است، هشت پروتون در هسته مهشتشماره  عنرص 

ونبه هسته و  یهاپروتونتعداد به  راست،  طرف چپ بهسمت  هر دوره از  در   ، به مقدار پوسته خارج   یهاتعداد الکی 

در پوسته   گروه  کیشوند. همه عنارص م ده یهستند، گروه نام ی که عمود  ی  هاستوند. ی  گصورت م  شی افزا واحد  کی

ون خود   یا مدار آخر ی  کسان دارند.  یتعداد الکی 

 

 فلزات 
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جامد هستند.    حالت اتاق به  ی( در دماHg) وه یتمام فلزات به جز جم. ینی برا م ، فلزاتدر سمت چپ جدول تناوی  

فلزات   ی  از غ یار یبس م. ینی بفلزات را م   ی  ، غدر سمت راست جدول تناوی  باشد. م ع یمابه حال  اتاق   یدر دما وهیج

فلزات و   هیشب  کیم هم  توانند مقرار دارند   فلزات ی  فلزات و غ  ی   که در مرز ب  یگاز هستند. عنارص   ومی و هل نی   مانند اکس 

  د.  نگرداد م ی  فلزات مه ینبنام عنارص  نی ا  نیفلزات باشند. بنابرا ی  غهم 

 
 بینج یگازها

تعامل   گر یدک ی ا ی گر یها با عنارص دآن عن  یهستند.  دار یپا ار یگازها بس   نینامند. ام بی نج ی را گازها ۱۸ گروه  عنارص 

که    اج ندارند یاحت نیدارند. بنابرا کامل   وی  ی  با مدار یپوسته  ب ینج یاست که تمام گازها نیامر ا نیا لیدلکنند. نیم 

  ی  ایفلزات قل بنام (دروژنی)به جز ه 1عنارص گروه  تعامل کنند.  گر ی خود با عنارص د یا مدار آخر ی  پر کردن پوسته یبرا

 عنارص  نیا شوند. اد م ی
ا
ون در پوسته   کیفقط  ی  ایکه فلزات قلن یا لیدلکنند. به تعامل م گر ی با عنارص د  معمول الکی 

 ها آن نی دارند. بنابرا  خود  خارج  ا مدار ی
ا
ون   ود خ پر کردن پوسته خارج   یکه برا  یبا عنارص  معمول  یشی  ی ب یهابه الکی 

 کنند.  ، تعامل مدارند  از ین
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 و عنارص   مربوط به جدول تناوب   نیتمر 

  

 ند.  شو  د تا جمالت درستی پر کن کلماترا با   خایل ید. جاهایابیب  را  ر یز  کلمات

اتم   یهسته داخل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعداد   شود. م  ده ینامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شده باشد،   لیتشک کسانی یهاکه فقط از اتم   یاماده

تمام عنارص جدول  ند. گردم م یتنظ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به نام  ستیمی عنارص در س کند که کدام عنرص است. مشخص م

اد  ی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بنام  هستند، که افق    ی  هاف یرد  شوند. م  یشماره گذار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  یهابه تعداد پروتون نظر  تناوی  

   شوند. م  دهینام  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهستند،   یکه عمود  ی  هاستون شوند. م

 هاپروتون –عنرص   –ها گروه   – جدول تناوی   – ها دوره  –هسته 

 

  کدام عنارص قرار دارند؟   به طرف چپ جدول تناوی   •

 ب ینج یگازها 

 فلزات 

 کدام حالت است؟   یاتاق دارا یوه در دمایج •

  حالت گاز 

 جامد 

 عیما 

 یب چه و ینج یگازها •
 

 دارند؟   ژگ

  خوب دارند یبو 

  بسیار ناپایدار هستند 

  بسیار پایدار هستند 

 دارند؟فلزات قلیای  چه  •
 

 ویژگ

  کنندبسیار پایدار هستند که با عنارص دیگر تعامل نیم 

  ون در پوسته یا مدار خارج  خود دارند  فقط یک الکی 

  
ا
 کنند  تعامل م با عنارص دیگر معمول


