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 د عناصرو دوراني جدول او عناصر 
نه نو پروتو   

په هسته    اتوم مواد چې د یو ډول ذرو یا اتومو څخه جوړ شوي وي د عناصرو په نامه یادېږي.د  هغه

  د  . کېږي لیکل  سره  یو سمبول  عناصر   ټول . دی عنصر   چې کوم  کوي مشخص  شمیر کې د پروتونونو

  ، (O) اکسیجن  . یشان د  یو ې ک ړۍ ن  ټولهاو په  دوې توری سره ښودل کېږي   یا   یو یو عنصر سمبول

 . یو مثال دي عناصرو   د ( Ag)  زر سپین  او ( Au)  زر  هسر ، (H) هایدروجن 

 

 د عناصرو دوراني جدول 

 
 

د عنصرونو  .یادیږيجدول په نوم  ید عناصرو دوران ېشوي دي چ  یمتنظ ېک یسټمس  یوعناصر په  

خاصیت د هغوي په اتومي نمبر پورې تړلی دی. د پروتونونو مجموعي شمیره چې  ماهیت او اساسي 

د اتوم په هسته کې ځای پر ځاي دی د هغه عنصر د اتومي نمبر په نوم یادېږي؛ د مثال په ټوګه: د  

هایدروجن د اتوم په هسته کې یو پروتون شتون لري؛ نو د هغه اتومي نمبر یو دی. همدارنګه د  

 پروتونونه شتون لري؛ نو د اکسیجن اتومي نمبر اته دی.  ۸په هسته کې   اکسیجن د اتوم

 

د عناصرودوراني جدول  چې د اتومي لمبر په اساس ترتیب شوی په افقی او عمودي کتارو ویشل شوی 

  هپه هر .او عمودي کتارونه یې د ګروپونو په نوم یادېږي تناوب یا دورېدی چې افقي کتارونه یې د 
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په   یراو د الکترونونو شم  یپه هسته ک یرخوا ته، د پروتونونو  شم  ښي  څخه چپ له   یک هدور

 . یرېږیډ  یو یو ې کقشر  وروستی  انرژیکی

 هغه عناصر چې په یو ګروپ کې دي په خپل وروستني قشر کې یو اندازه الکترونونه لري. 

 فلزات 
  پرته له جامد دی، فلزونه ټول .ی شولیدل فلزونه  ږمو تهچپ خوا  جدولدورانی  عناصرو د 

  و. د عناصرچې د کوټې دتودوخې په عادي درجه کې مایع حالت لري  (Hg))سیماب(ېپار

  ګاز ییلیمجن او ه یفلزونه لکه اکس یرغ   ډیریشو.  یفلزونه موندل  غیر ږخوا  مو ښېدوراني جدول په 

منځني خواص یعنې دوه ګونې فلزي او  دي  ېک  ځپه من   یرفلزونود فلزونو او غ  ې. هغه عناصر چید 

 .یادېږيفلزونو په نوم  شبه. نو دا عناصر د غیرفلزي خواص له ځانه ښیي

 نجیبه ګازونه 
د عناصرو اتلسم ګروپ چې د نجیبه ګازونو څخه تشکیل شوی دی، صفر ګروپ هم وایي، ځکه چې دا 

علت یې دا  سره له ځانه ڼه ښیي.لیت یوبل سره یا بل عناصرو افعال دي او کیمیاوي فععنصرونه غیر 

په دې سبب ضرورت نلري چي   دي چې د ټولو نجیبه ګازونه وروستنی انرژیکی سویه یې ډک دي.

 ډک وکړي.  یی خپل وروستنی انرژیکي سویه

دې خاطر چې  په  .په سر کې ځاي لري سره له دې چې هایدروجن یو غیر فلز دی خو د لومړي ګروپ 

دا عناصر اکثرا  فلزونو ګروپ په نامه یادېږي.القلی د  ،فلزی عنصرونه شته ديلومړي ګروپ کې ډیر 

یکې  ژفلزونه په وروستي انرعلت یې دا دی چې القلی  .کیمیاوي فعالیت ښیید نورو عناصرو سره 

بل عناصرو سره کیمیاوي فعلیت ښیي چې   القلی فلزونه سویه کې یوازې یو الکترون لري. په دې خاطر

 ډیر الکترونونو ته ضرورت لري چې خپل وروستني انرژیکي  سویه ډک کړي. 

 : پوښتنې عناصرو دورانی جدول او عناصرو د

 .د جملو تش ځايونه د چوکاټ په مناسبو کلمو سره ډک کړي

په    اتوم په نامه یادېږي. د -----------مواد چې د یو ډول ذرو یا اتومو څخه جوړ شوي وي د  هغه

  یمتنظ ېک یسټمس  یوعناصر په    .دی عنصر  چې کوم  کوي  مشخص  شمیر-------------هسته کې د 

-------د پروتونونو مجموعي شمیره چې د اتوم په  .یادیږيپه نوم  -------------------د  ېشوي دي چ 

د عناصرودوراني جدول  په افقی او   ې ځای پر ځاي دی د هغه عنصر د اتومي نمبر په نوم یادېږي.ک

----------او عمودي کتارونه یې د  ------------عمودي کتارو ویشل شوی دی چې افقي کتارونه یې د 

 په نوم یادېږي.  -------
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    جدول  یعناصرو دوران                                                پروتونونو                                 عناصرو 

 

ګروپونو                      تناوب یا دورې                                    هسته     

 

  

. کیدای شی چي له یو نه ډیر ځوابونه صحیح وي،  د هرې پوښتنې له پاره څو ځوابونه ورکړ شویدي

 صحیح خواب حلقه کړئ.
 

 

 ېږي؟ موندل ک ې جدول په چپ خوا ک عناصرو دورانیکوم عناصر د  •

o ګازونه  یبهنج 

o  فلزات  

 

 کوم حالت لري؟  ېپه عادي درجه ک   ېدتودوخ ټې د کو (Hg)(یماب )س ېپار •

o  حالت  ګاز 

o  جامد 

o  مایع 

 لري؟  واص خ  کوم  ګازونه یبهنج •

o لري. یبو ښه یدو 

o دي.  تېثبا   یب ډیر یدو 

o ثبات لري.  ډیر یدو 

o ښیي ڼه ځانهله  یت فعال یمیاويکبل عناصرو سره  یدو . 

 لري؟کوم خصوصیت فلزونه  یالقل •

o ښیي ڼه ځانهبل عناصرو سره له  یت فعال یمیاويدا عنصرونه فعال دي او ک.  

o الکترون لري یو یوازې ېک  یهسو  یکېپه وروستي انرژ  یدو.  

o ښیي یت ل افع یمیاوياکثراًبل عناصرو سره ک یدو  


