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 جدول تناوبی عناصر 

 تعاریف اصلی در جدول تناوبی 

 کنند. ها از آن استفاده می است که شیمیدان  بندی عناصرابزاری برای دسته  جدول تناوبی

 گروه  دوره )تناوب(

نامند که در بیشتر هر ستون از جدول تناوبی را یک گروه می  گویند.، یک دوره میموجود در جدول تناوبی ردیفبه هر 

 اند. با خواص مشابه عناصرموارد شامل  

 عدد جرمی  عدد اتمی

پروتون به   اتمی میاتمهای هر  تعداد  عدد  جدول    .گویند، 

 عناصر تنظیم شده است.   عدد اتمیتناوبی بر اساس افزایش  

گویند که یک را عدد جرمی می   جرم )به گرم( در یک مول اتم

6.02 مل تعداد  مول اتم شا  ×  است.  اتم1023

 ترونگاتیوی کال شعاع اتمی

را شعاع    اوربیتال الکترونیترین  از خارجی  هسته اتمفاصله  

مرکز هسته به    ایدایره شعاع    به عبارت دیگر،  گویند.اتم می

 نامند. و طول خارجی ترین اوربیتال را شعاع اتمی می

تمایل یک اتم برای جذب جفت الکترون اشتراکی به سمت 

. هر قدر الکترونگاتیوی  گویندمی  الکترونگاتیویرا   خود

 بیشتر باشد، جذب الکترون بیشتر است.  

 خواهی الکترون انرژی یونش 

خارجی  حذف  برای  نیاز  مورد  اتمانرژی  از  الکترون  را    ترین 

 گویند.انرژی یونش )یونیزاسیون( می

انرژی آزادشده به هنگام اضافه شدن یک الکترون به اتم و  

. به خواهی است، موسوم به الکترون تشکیل یک یون منفی

الکترون یک  جذب  برای  اتم  تمایل  دیگر،  را    عبارت 

 گویند.می (Electron Affinity)« خواهیالکترون »

 یون

 نامند. می یونرا  مثبت یا اتمی با بار منفی یک اتم یا یک مولکول چند 
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 کاتیون آنیون

بار   با  یون  آنیون    منفیبه  است،  الکترون  نتیجه جذب  که 

 گویند. می

به یون با بار مثبت که نتیجه از دست دادن الکترون است، 

 گویند.کاتیون می

 

 روندهای تناوبی جرم اتمی 

 در هر گروه )از باال به پایین( در هر تناوب )از چپ به راست( 

 .کندمیجرم اتمی افزایش پیدا  .کندجرم اتمی افزایش پیدا می

 

 خواهی روندهای تناوبی الکترونگاتیوی، انرژی یونش و الکترون 

 در هر گروه )از باال به پایین( در هر تناوب )از چپ به راست( 

الکترون   کاهشبا   اتمی،  نزدیکشعاع  هسته  به  تر ها 

جا می و  می ذشوند  احساس  بیشتری  نتیجه،  به  در  کنند. 

پیدا   خواهی افزایشالکترونگاتیوی، انرژی یونش و الکترون 

 . کندمی

ها از هسته بیشتر و  با افزایش شعاع اتمی، فاصله الکترون 

آن روی  هسته  موثر  کمبار  میها  نتیجه تر  در  شود. 

الکترون  و  یونش  انرژی  کاهشالکترونگاتیوی،    خواهی 

 . یابدمی

 

 شعاع یونی 

 شعاع یونی به هنگام تشکیل آنیون  شعاع یونی به هنگام تشکیل کاتیون 

است الکترون همراه  دادن  دست  از  با  کاتیون  در    .تشکیل 

پروتون   ،نتیجه الکترون تعداد  از  بیشتر  ها  .  شودمیها 

میزان نیروی جادبه روی هر الکترون افزایش پیدا   بنابراین،

های متناظر ها شعاع کمتری از اتمکاتیون ،در نتیجهکند. می

 خود دارند.  

+𝑪𝒂𝟐: مثال < 𝑪𝒂+ < 𝑪𝒂  

تشکیل آنیون با گرفتن الکترون همراه است. در نتیجه تعداد  

ها خواهیم داشت و جاذبه کمتری پروتون در مقابل الکترون 

ها شعاع  آنیونبنابراین،    کند.پیدا می  کاهشروی هر الکترون  

 های متناظر خود دارند. بیشتری از اتم
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 خوانش جدول تناوبی  

توان به  ها در جدول، می اند که با خوانش صحیح این خانههرکدام از عناصر در جدول تناوبی، در یک خانه قرار داده شده

 اطالعات مهمی از هر عنصر دست پیدا کرد.   

 اطالعات هر خانه از جدول  

 کند:هر خانه از جدول، اطالعاتی از یک عنصر را به شکل زیر ارائه می

 

 های مهم جدول تناوبی بخش

 

 فلزات قلیایی  .1

 فلزات قلیایی خاکی .2

 عناصر )فلزات( واسطه  .3

 هاهالوژن .4

 گازهای نجیب  .5

 النتانیدها .6

 اکتینیدها .7
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 ها انواع عنصرها و خواص آن 

 نافلزات شبه فلزات   فلزات 

 خوار چکش  •

قابل تبدیل به صورت ورقه و مفتول   •

 سیمی

 هادی خوب گرما و الکتریسیته  •

 براق و درخشان  •

از دست دادن الکترون و   • تمایل به 

 تبدیل شدن به کاتیون دارند.  

در حدود دو سوم جدول تناوبی را   •

 اند.به خود اختصاص داده 

 

خواصی بینابین فلزات و نافلزات   •

 دارند. 

هادی( رسانا )نیمهبه عنوان نیمه  •

 شوند.در کامپیوترها استفاده می

یا می • بگیرند  الکترون  توانند 

 دست بدهند.الکترون از  

 

 شکننده •

و   • گرما  ضعیف  هادی 

 الکتریسیته 

 .براق و درخشان نیستند •

الکترون   • تمایل به جذب 

و تبدیل شدن به آنیون  

 دارند. 

 

 خواص عناصر در هر گروه از جدول تناوبی 

 شکل ظاهری نام گروه 
تعداد الکترون  

 الیه ظرفیت 
 حالت  پذیری واکنش

 جامد   پذیربه شدت واکنش  1 براق و بسیار نرم  فلزات قلیایی  1

2 
از  واکنش  2 براق و نرم  فلزات قلیایی خاکی کمتر  پذیری 

   فلزات قلیایی

 جامد

 جامد پذیرواکنش  حدودا متغیر براق و مستحکم   عناصر )فلزات واسطه(  12تا  3

17 
براق  ید،   هاهالوژن شکلی 

   دارد.

 همه فازها  پذیربه شدت واکنش  7

 گاز    ناپذیرواکنش  8 گاز  گازهای نجیب  18
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 خالصه روندهای تناوبی 

 
 

 های جدول تناوبی بلوک

 

 

 )+کلیک کنید(  فرادرس دروس شیمیهای مجموعه آموزش
 

 مراجعه فرمایید.  این لینک های« مجله فرادرس، به نامه برای مشاهده دیگر »تقلب
 

 مجله فرادرس عضو شوید.  کانال تلگرام های منتشر شده، درنامه جهت آگاهی از آخرین تقلب

 مجله فرادرس تهیه و تنظیم:

 

 

 

 

 [+]  1منبع  

 [+]  2  منبع

 [+]  3منبع  
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