
 

 

 الـثانيةالوحدة  –ملخص وشرح لمادة الكيمياء للصف العاشر 

 (   الدورية في ســلوك العنــاصر) 

  0788278198اعداد المعلم : أحمد الطويسي                                      هاتف : 

 

 أوالً : الجدول الدوري للعناصر 

 

 

سوف أقوم بأعطاء نظرة تلميحية شاملة عن الجدول الدوري ان شاء هللا وهو 

 ماسيحتاجه أي طالب يدرس الكيمياء .

 يحتوي الجدول الدوري على مجموعتين رئيسيتين وهما : •

 أو العناصر التمثيلية  الرئيسيةالمجموعة ( وهي مايطلق عليها  Aعائلة )  -1

 .  " الفلزات األنتقالية "( وهي مايطلق عليها أسم  Bعائلة )  -2

السطر العامودي للجدول يُقسم الجدول الدوري الى مجموعات تتمثل في  •

 . الدوري ، ودورات تتمثل في السطر األفقي للجدول الدوري

يُقسم الجدول الدوري الى ثالث مجموعات رئيسية من العناصر حسب  •

 صفاتها األساسية وهي : 

 



 

 

 

 الفلزات ويتركز وجودها في األماكن التالية من الجدول الدوري : -1

 ( كاملة . B) عائلة  -أ

( ما عدا عناصر   A) المجموعات األولى والثانية والثالثة من عائلة  -ب

 ( H , B . الهيدروجين والبورون ) 

 أِشباه الفلزات وهي :  -2

 (At , Io , Te , Sb , As , Ge , Si , B . ) 

الرابعة والخامسة الالفلزات وهي موجودة بشكل أساسي في المجوعات  -3

  والسابعة والثامنة باألضافة للكربون .

 

 

عة درست سابقاً أن الكترونات الذرة تتوزع في أغلفة ، ولكل غالف س -

 محددة خاصة به تكون على النحو التالي : 

 يتسع الغالف األول أللكترونين فقط بحد أقصى . -1

 يتسع الغالف الثاني لثمانية الكترونات بحد أقصى . -2

 يتسع الغالف الثالث لثمانية عشر الكتروناً . -3

 يتسع الغالف الرابع ألثنين وثالثين الكتروناً . -4

 ( حيث تمثل ن : رقم الغالف . 2ن2أو من خالل العالقة ) 

مالحظة هامة : يجب أن ال يزيد عدد االلكترونات في الغالف األخير 

 عن ثمانية الكترونات . 

 

( : تأمل الشكل التالي ، واللذي يمثل التوزيع األلكتروني لذرة 1مثال )

 الصوديوم .

يمثل الشكل التوزيع األلكتروني  -

للصوديوم حيث يحتوي الغالف األول 

على ألكترونان ، بينما يحتوي الغالف 

الثاني على ثمانية الكترونات ، فيما بقي 

علماً الكتروناً واحداً في الغالف الثالث ، 

 .  11بأن العدد الذري للصوديوم هو 

نالحظ أن الغالف األخير غير مستقر  -

الكتروناً واحداً وبالتالي ألنه يحتوي 



 

 

 يحتاج لفقده حتى يستقر .

 

(: تأمل الشكل التالي ، واللذي يمثل التوزيع األلكتروني لذرة  2مثال ) 

 الكالسيوم . 

 

، فأن الكالسيوم  20بمأ أن العدد الذري للكالسيوم  -

يحتاج لفقد الكترونان في الغالف االخير حتى 

 .يصل لمرحلة االستقرار

 

 

( : يمثل الشكل التالي التوزيع االلكتروني  3ل ) مثا     

 .  18لآلرغون وعدده الذري 

 

يحتوي الغالف األول على الكترونان ،  -

بينما يحتوي الغالف الثاني على ثمانية 

الكترونات أما الغالف الثالث فيحتوي على 

ثمانية الكترونات ، وهنا نجد أن الغالف 

يعتبر األخير في حالة استقرار لذلك 

 األرغون مستقراً بذاته ال يكسب وال يفقد.

 

 

التي  رقم المجموعة: هو عدد الغالف األخير للعنصر ويمثل  الكترونات التكافؤ •

 يقع فيها العنصر .

 : هو عدد األغلفة والمستويات التي تم توزيع األلكترونات فيها . رقم الدورة •

 



 

 

 

 سؤال : 

 

يقع في المجموعة األولى والدورة الثانية وعدده الذري حسب ترتيب   Dالعنصر  -1

 وبالتالي فأن التوزيع األلكتروني سيكون  3العناصر في الجدول الدوري سيكون = 

 الكترون ، الغالف الثاني : الكترون واحد ( . 2) الغالف األول : 

الذري حسب ترتريب يقع في المجموعة السابعة والدورة الثالثة وعدده  Mالعنصر  -2

 وبالتالي فأن التوزيع األلكتروني سيكون  17العناصر في الجدول الدوري سيكون = 



 

 

الكترون(  7الكترون ، الغالف الثالث:  8الكترون ، الغالف الثاني :  2) الغالف األول : 

الكترونات فأن رقم المجموعة هو  7بما أن الغالف األخير يحتوي  اما رقم المجموعة، 

 جوعة السابعة . الم

 . 6حسب ترتيب عناصر الجدول الدوري سيكون   Lالعدد الذري للعنصر  -3

، أي أن  2سيكون عدده الذري =   Xحسب ترتيب عناصر الجدول الدوري فالعنصر  -4

 .   الدورة األولىأما رقم الدوري فسيكون  هو الغالف األولرقم الغالف 

 

 في الجدول الدوري   ضع كل عنصر في المكان المناسب له -5

، فحسب ترتيب عناصر الجدول الدوري سيكون موقعه في  15بما أن عدد الذري =  -أ

 )) أو من خالل التوزيع األلكتروني للعدد الذري(( . الثالثة ، الدورة المجموعة الخامسة

، وبما  المجموعة السادسةبما أن في الغالف األخير له ستة الكترونات فسيكون في  -ب

 .  الدورة الثالثةأن الغالف األخير هو الثالث فسيكون في 

، وبما أن الغالف  الدورة الثالثةأغلفة فسيكون في  3بما أن التوزيع األلكتروني يشمل  -ج

 . المجموعة الثانيةاألخير يحتوي الكترونان فقط فسيكون في 

 

 

 

 ثانياً : الخــصائص الكيميائية للعناصر 

 

 عناصر المجموعة األولى  •

باستثاء الهيدروجين وتضم في قائمتها " القلويات " يطلق عليها أسم  -

العناصر التالية : ) الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والروبيديوم 

 والسيزيوم (.

 تتميز بنشاطها الكيميائي . -

أيونات أحادية ال توجد في الطبيعة منفردة وأنما تتواجد على شكل  -

موجبة متحدة مع أيونات سالبة لتكون مركبات أيونية مثل كلوريد 

 الصوديوم ، كلوريد البوتاسيوم ، يوديد الفلور . 



 

 

تتفاعل القلويات مع الماء واألوكسجين وسنتعرف على هذه التفاعالت  -

 كالتالي : 

 

 

 تفاعل القلويات مع المــاء  -1

فأنها سوف تنتج هيدروكسيد القلويات عندما تتفاعل القلويات مع الماء  -

 + هيدروجين هيدروكسيد الصوديوم ←صوديوم + ماء فمثالً :  

 + هيدروجينهيدروكسيد البوتاسيوم  ←بوتاسيوم + ماء           

 + هيدروجين  هيدروكسيد الصوديوم  ←ليــثيوم + ماء           

ولو الحظنا الناتج فهو مركب ذو تأثير قاعدي أي أنه يغير لون ورقة 

 تباع الشمس من األحمر الى األزرق 

 

أكمل المعادالت التالية والتي تمثل تفاعل عناصر المجموعة سؤال : 

 األولى " القلويات " مع المـــاء .

2NaOH + H 2→O 2H 2Na +2 

→O 2K    + H 

→O 2Li  + H 

  → O 2HCs +  

  2RbOH + H2 →O 2H 2Rb +2 

 تفاعل القلويات مع األوكسجين  -2 

عندما تتفاعل القلويات مع األوكسجين فأنها سوف تنتج أوكسيد  -

 أوكسيد الصوديوم ←صوديوم + أوكسجين القلويات فمثالً :    

 أوكسيد البوتاسيوم ←بوتاسيوم + أوكسجين                       

 أوكسيد الليثيوم  ←ليثيوم + أوكــسجين                      

ولو الحظنا الناتج فهو أوكسيد القلويات والتي تذوب في الماء منتجة 

هيدروكسيدات القلويات وهي مركبات قاعدية تغير لون ورقة تباع 

 .الشمس من األحمر الى األزرق 

 

 



 

 

عل عناصر المجموعة أكمل المعادالت التالية والتي تمثل تفاسؤال : 

 األولى " القلويات " مع األوكسجيــن .

→2 ONa + 

O → KOH2+ H  O2→ K 2OK    +  

→ 2OLi  +  

  →  2OCs +  

 عناصر المجموعة الثانية  •

يها أسم " القلويات الترابية " وتضم في قائمتها العناصر التالية يُطلق عل -

 يوم ( . شالباريوم ، السترون: ) البيريليوم ، الكالسيوم ، المغنسيوم ، 

 عندما تتفاعل هذه العناصر مع األوكسجين فمثالً :  -

 الكالسيومأوكسيد  ←كالسيوم + أوكسجين 

 هيدروكسيد الكالسيوم ←أوكسيد الكالسيوم + ماء 

 

 أوكسيد المغنسيوم  ←مغنيسيوم + أوكسجين 

 هيدروكسيد المغنسيوم ←أوكسيد المغنسيوم + ماء 

 

ولو الحظنا الناتج اذا تم اذابته في الماء فأن الناتج سيكون مادة 

 قاعدية تغير لون ورقة تباع الشمس من األحمر الى األزرق . 

 

 

 سؤال : يتفاعل الكالسيوم مع األوكسجين لتكوين أكسيد الكالسيوم .

 أكتب معادلة التفاعل . -أ

2CaO  → 2Ca + O 

 في الماء ؟ عبر عن ذلك بالمعادالت ماناتج اذابة اوكسيد الكالسيوم -ب

 2Ca(OH) →O 22CaO + H 

هل الناتج السابق ) هيدروكسيد الكالسيوم ( يعتبر محلوالً حمضياً  -ج

 أم قاعدياً ؟ 

 ، يغير لون ورقة تباع الشمس من االحمر الى االزرققاعدي 

 



 

 

 
 

 عناصر المجموعة السابعة  •

  "" هالوجيناتتسمى هذه العناصر التي تقع في المجموعة السابعة بالـ  -

وتضم في قائمتها العناصر التالية : ) الكلور والفلور والبروم واليود  -

 واألستاتين ( .

( ، أو تكون متحدة مع  Br2 , Cl 2توجد على شكل جزيئات ثانئية )  -

وم ، غيرها من العناصر على شكل مركبات مثل كلوريد الصودي

 وكلوريد الكالسيوم ، كلوريد البوتاسيوم ....... الخ 

تتميز عناصر هذه المجوعة بوجود سبعة الكترونات في مدارها األخير  -

 أي أنها تحتاج لكسب الكترون واحد حتى تصل الى مرحلة االستقرار .

  " أمالحاً "عندما تتفاعل مع الفلزات تكون مركبات أيونية تسمى  -

 

أحد عناصر الهالوجينات ، وهو يتفاعل مع  2Br ت أن البروم اذا علمسؤال : 

 الليثيوم لتكوين بروميد الليثيوم ، أكتب معادلة موزونة للتفاعل .

2 LiBr→ 2Br + 2 Li 

لو قمنا بتوزيع الكترونات الليثيوم فأنه يحتوي في مداره األخير على الكترون واحد 

مداره األخيرة وهو سيأخذ هذا  ، أما البروم فيحتوي على سبعة الكترونات في

األلكترون من الليثيوم فيصل كل منهم لحالة األستقرار في مركب بروميد الليثيوم 

 . وهو مركب أيوني

 



 

 

أحد عناصر الهالوجينات ، وهو يتفاعل مع  2Clاذا علمت أن الكلور سؤال : 

 الكاللسيوم لتكوين كلوريد الكالسيوم ، أكتب معادلة موزونة للتفاعل .

 2CaCl → 2Ca + Cl 

أحد عناصر الهالوجينات ، وهو يتفاعل مع  2F اذا علمت أن الفلور سؤال : 

 الصوديوم لتكوين فلوريد الصوديوم ، أكتب معادلة موزونة للتفاعل.

2NaF → 22Na + F 

 

 عناصر المجموعة الثامنة  •

  " الغازات النبيلة "يطلق على عناصر هذه المجموعة أسم  -

التالية : ) الهيليوم ، النيون ، اآلرجون ، الكربتون ، تشمل العناصر  -

 . الزينون ، الرادون (

ال تحتاج ألن تفقد أن تكسب ألنها مستقرة بذاتها أطلق عليها هذا األسم  -

 .  وال تتفاعل مع غيرهاحتى تستقر فغالفها األخير مستقر دائماً 

 

 ثالثاً : الدورية في صفات العناصر 

لفراغ اللذي تتوزع فيه الكترونات الذرة ، ويقاس اعتماداً هو االحجم الذري :  •

 . على نصف قطر الذرة

معدل المسافة التي تفصل بين الكترونات الغالف األخير نصف قطر الذرة :  •

 .للذرة ونواتها 

 

 

تأمل الشكل التالي واللذي يوضح حجوم الذرات حسب موقعها في  -

 الجدول الدوري 

 



 

 

 

 نستنتج مايلي : 

 تختلف العناصر في حجوم ذراتها  -1

يزداد الحجم الذري للعناصر باألنتقال من من األعلى الى األسف في المجموعة  -2

الواحدة ، ويزداد الحجم الذري باألنتقال من اليمين الى اليسار في الدورة الواحدة 

 والعكس صحيح . 

 

ً بالرجوع للجدول الدوري حدد أي الذرات  سؤال :  ي األزواج التالية .ف أكبر حجما

1-  (F , Cl  ً  (  :  الكلور أكبر حجما

2-  (Na , Mg   ًالصوديوم أكبر حجما : ) 

3-  (p , Si   ًالسيليكون أكبر حجما : ) 

 

 النشــاط الكيميائي   •

 



 

 

ترتيب الفلزات من األكثر نشاطاً إلى األقل سلسلة النشاط الكيميائي :  -

أكسجين الهواء، والماء البارد أو نشاطاً حسب شدة تفاعلها مع كل من 

 .الساخن، وحمض الهيدروكلوريك المخفف

 

 المالحظات التالية هامة جداً 

للعناصر بالجدول الدوري باألنتقال من اليمين الى  الصفات الفلزيةتزداد  -

أعلى الى أسفل ، ويزداد الحجم الذري في هذين  ناليسار ، وم

 االتجاهين .

تزداد من اليسار الى اليمين في الجدول الدوري  الالفلزية أما الصفات -

 .  ومن أسفل الى أعلى ، ويقل الحجم الذري في هذين االتجاهين

عناصر المجموعات األولى والثانية والثالثة لديها قابلية لفقد الكترونا  -

 تكوين أيونات موجبة .

عناصر المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة لديها قابلة لكسب  -

 ونات وتكوين أيونات سالبة عند تفاعلها مع العناصر االخرى .الكتر

باألنتقال من أعلى الى أسفل في  لفقد األلكتروناتتزداد قابلية العنصر  -

 ) يزداد النشاط ( ضمن المجموعة الواحدة . الفلزات

باألنتقال من أسفل الى أعلى في  لكسب األلكتروناتتزداد قابلية العنصر  -

 ) يزداد النشاط ( جموعة الواحدة .ضمن الم الالفلزات

 

 بالرجوع الى الجدول الدوري ، أجب عن األسئلة التالية .سؤال : 

 

1-  ً  : الفلور أصغر حجماً.(   F , Cl)  أي العنصرين أصغر حجما

2-  ً  (  : الفلور أنشط كيميائيا . F , Cl)  أي العنصرين أنشط كيميائيا

 أكتب معادلة كيميائية موزونة تمثل تفاعل المغنسيوم مع الكلور  -3

2MgCl → 2Mg + Cl 

 أكتب معادلة كيميائية موزونة تمثل تفاعل الكالسيوم مع الفلور  -4

2 CaF → 2Ca + F 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


