
رفتارمواد آموزش مبحث الگوها و روندها در

 وعنصرها ص 

   

  



 آشنایی کلی با جدول تناوبی عناصر:

 

  



 

  



به عبارتی در جدول دوره ای)جدول تناوبی(، 

،   با خواص فیزیکی وشیمیایی مشابهعناصر،

 در یک گروه جدول تناوبی قراردارند

گروه ها و دوره ها در قرارگرفتن وضعیت و

به گونه ای است که این جدول دوره ای ، 

تکرار  (تناوبیدوره ای)به صورت  خواص

  می شوند.



 (:یادآوریدسته بندی عناصر)

 s)عناصری که زیرالیه آ ( عناصراصلی

 آنها در حال پرشدن است(pیا

یا   dب(عناصرواسطه)عناصری که زیرالیه

f  در حال پرشدن است آنها) 

دسته یا بلوک  ۴البته در جدول دوره ای 

ده است که در زیر شبرای عناصر تعریف 

 آورده شده است : 

 :  sهدست اصلی ● عناصر۱

 sآنها  زیرالیه  بیرونی ترین کهی اصلعناصر

 .ی باشدم

فلزهای )هیدروژن و۱گروه عناصر: شامل 

 (قلیایی خاکی )فلزهای۲عناصرگروه ، (قلیایی

 )یعنی هلیم( ۱۸واولین عنصر گروه 

 :   pدستهاصلی ● عناصر۲



بیرونی ترین زیرالیه آنها ، ی که اصلعناصر

گروه از گروه  ۶ی باشد.)شامل م  pزیرالیه

 ( ۱۸تا آخرجدول یعنی ۱۳

 : d● عناصرواسطه دسته۳

 یعنینها در حال پرشدن است آ dکه زیرالیه

رارمی ق  dیهزیرالدر آنها  آخرین الکترون

 (۱۲تا  ۳گروه از گروه  ۱۰شامل  گیرد

 :   f ه●عناصرواسطه دست۴

درحال پرشدن  نهاآ fزیرالیه  ناصری که ع

درآنها در  الکتروناست یعنی آخرین 

یدها تان)شامل النقرارمی گیرد.  fیهزیرال

 قسمتی از ردیف های  به ترتیب واکتینیدها که

   .را اشغال کرده اندجدول تناوبی  ۷و  ۶

درزیر قسمت اصلی  این دسته از عناصر

 جدول قرار گرفته اند( 



 

ن زیرالیه برای یبیرونی ترین یا آخر توجه :

 fو  dعناصر واسطه همچنینو  sعناصردسته

اما آخرین الکترون  ، می باشد  s، زیرالیه  

قرار نمی   sواسطه در زیرالیه برای عناصر

 .گیرد

دسته این چهاراه درتصویرزیرجایگ

  عناصررا می بینید:زا



  



ه یحداکثرگنجایش الکترون ها در زیرال نکته : 

 d , p , s  ,fهای 

 می باشد. 14,  10, 6,  2:  به ترتیب

 

 

 

 



 :  آنهاورفتاربا توجه به خواص عناصرنواع ا

براساس خواص ورفتارهای فیزیکی  عناصر

 به سه دسته :   وشیمیایی مختلف خود

 : تقسیم می شوند فلز ، نافلز و شبه فلز

 

 

تصویر زیر رابطه این عناصربا عناصر 

 آورده شده است:  f  و s: d ،p،دسته های



طبق تصویر باال ، عناصر   یک نکته مهم :

اصلی عناصر دستهنافلز وشبه فلز همگی از

 pای s هدستمتعلق به هستند. چون این عناصر

  می باشند.

با توجه به خواص   عناصردر حقیقت 

فیزیکی یا شیمیایی  خود در یکی  ورفتارهای 

از سه دسته فلز ، نافلز وشبه فلز قرار می  

 گیرند.

فیزیکی فلزها با خواص برخی در جدول زیر 

 آورده شده است. نافلزها



   مقایسه خواص فیزیکی فلزها با نافلزها :

 

 

مهم  خواص و رفتارهای شیمیایی یکی از

فلزها که متفاوت از نافلزها وشبه فلزها می 

 دن عناصر با ی، نوع مبادله الکترون ا باشد

 باشد:می  واکنش ها در



ظرفیتی الکترون های ، فلزها در واکنش ها  

 یون مثبتو به می دهند  از دست خود را

 .تبدیل می شوند (کاتیون)

از طریق  در واکنش با فلزها نافلزهاولی 

  )آنیون(منفی یونو تشکیل  جذب الکترون

 شرکت می کنند. 

تک  اشتراک  طریقنافلزها از ودر واکنش با

 . شرکت می کنندهای ظرفیتی الکترون 

 

 

 



اشتراک از روش  شبه فلزها نیزمانند نافلزها 

در واکنش ها  تک الکترون های ظرفیت 

البته صرفنظر از استثناءها ،  شرکت می کند.

تمایل به تشکیل   خالف نافلزهابر شبه فلزها

 . آنیون ندارند

 

 

 ، خواص فیزیکی شبه فلزها به طورکلی

شیمیایی آنها شبیه  رفتار فلزها و شبیهبیشتر 

 مطرحمثال دوشبه فلز نافلزها می باشد.

براقند ومانند  سیلیسیم و ژرمانیم مانند فلزها 

، الکترون به در واکنش های شیمیایی نافلزها 

 اشتراک می گذارند. 

بته توجه کنید که شیمی علم استثناءهای  ال

برخالف فراوان است. مثال سیلیسیم وژرمانیم 



با  فلزها فلزها چکش خوارنیستند وبرخالف 

 .خرد می شوند ضربهزدن 

 

شبه فلزها بینابین   خواص برخینکته : 

شبه فلزها است . مثال  و نافلزهاخواص فلزها 

یعنی رسانایی الکتریکی آنها .نیم رسانا هستند

البته . از فلزها کمتر و از نافلزها بیشتراست

شبه فلزها با افزودن برخی مواد مناسب به 

رسانایی الکتریکی آنها را افزایش می دهند. 

به طوری که برخی شبه فلزها مانند سیلیسیم 

و ژرمانیم در وسایل الکترونیکی کاربرد 

 یادی دارند.ز



 

 



  



 

 :ناصرخصلت فلزی وخصلت نافلزی ع مفهوم 

تمایل به ازدست دادن  میزانخصلت فلزی : ■

در واکنش ها می  و تشکیل کاتیونالکترون 

 . )که با شعاع اتمی رابطه مستقیم داردباشد.

میزان خصلت نافلزی : یعنی میزان تمایل ■

در واکنش  جذب الکترون و تشکیل آنیونبه 

رابطه وارونه   شعاع اتم )که با اندازه. ها

 دارد( 

خصلت  رابطه موردی درتوضیحات تکمیل☆ 

... با شعاع اتمی و  های فلزی و نافلزی

 فایل بعدی. در

 

 

 



خصلت فلزی و خصلت تغییروند ر  بررسی

 عناصردرجدول دوره ای:  نافلزی

 

 

 


