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فصل دوم

خواص تناوبی
 عنصرها
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واحد یادگیری 1

روش تدریس پیشنهادی 1: ایفای نقش
به معلم گرامی توصیه می شود منودار زیر را روی تابلو رسم کند و از دانش آموزان 

بخواهد هرچه دربارۀ آن می دانند، توضیح دهند.

    

هدف های آموزشی 
انتظار می رود دانش آموز  
در پایان این واحد یادگیری، 

١ــ به اهمیت دسته بندی 
روش  و  اجتماعی  زندگی  در 

علمی پی ببرد.
روند  بررسی  با  ٢ــ 
تاریخی دسته بندی عنصرها، 
مهارت دسته بندی را در خود 

تقویت کند.
معیار  و  مالک  با  ٣ــ 
دسته بندی عنصرهای جدول 
تناوبی آشنا شود و اهمیت آن 

را درک کند.
و  علم  ماهیت  با  4ــ 
تکامل پذیری نظریه های علمی 

آشنا شود.
5  ــ مهارت کشف نظام را 

در خود تقویت کند.

ارزشیابی تشخیصی 
را  مختلف  اشیاء  چرا  ١ــ 

دسته بندی می کنند؟
را  دسته بندی  چند  ٢ــ 
کنید  مشخص  و  ببرید  نام 
هر یک بر چه اساسی صورت 

گرفته است؟
چگونه  ماده  انواع  ٣ــ 

دسته بندی می شود؟

ماده

مخلوط )ناخالص(خالص

ناهمگنهمگن )محلول(ترکیبساده )عنصر(

نظر دانش آموزان را بشنوید و آنها را جمع بندی کنید. سپس با طرح پرسش زیر توجه 

دانش آموزان را به موضوع درس جدید جلب کنید:

عنصرها را چگونه دسته بندی کرده اند؟

در ادامه از دانش آموزان بخواهید برای یافنت پاسخ این پرسش به منایشی که توسط 

چند تن از دانش آموزان کالس اجرا خواهد شد، توجه کنند.

سپس گروه منایش که قباًل از بنی دانش آموزان عالقه مند انتخاب شده اند، وارد کالس 

می شوند. این گروه شامل یک نفر در نقش مندلیف و چند نفر از صاحب نظران زمان وی است. 

مضمون دیالوگ ها توسط معلم به صورت سؤال و جواب قباًل در اختیار گروه قرار گرفته است.

معلم به عنوان راوی و کارگردان منایش اعالم می کند که منایش حاضر نشان دهندۀ 

وقایع سال ١87١ میالدی است. سپس دانشمندان 

موارد زیر را از مندلیف می پرسند و او جواب می دهد:

فعالیت  زمینۀ  خودتان  معرفی  ضمن  1ــ 

علمی خود را بیان کنید.

مندلیف: دمیتری ایوانویچ ِمنِدلیف شیمیدان و 

فرزند یکی از مدیران مدرسه محلی در 7 فوریه ١8٣4 

شکل 1
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در شهر توبولسک در کشور روسیه متولد شدم و در زمینۀ دسته بندی عنصرهای شیمیایی 

مطالعه می کنم.

2ــ چرا به فکر دسته بندی عنصرها افتادید؟ این کار چه مزایایی دارد؟

مندلیف: این کار مطالعه و بررسی خواص عنصرها را تسریع و تسهیل می کند.

کرده اند؟  دسته بندی  را  عنصرها  هم  دیگری  دانشمندان  شما  از  قبل  آیا  3ــ 

چگونه؟

مندلیف: بله، الووازیه نخستنی کسی بود که در این راه گام برداشت. او عناصر را 

به دو دستۀ کلی فلز و نافلز تقسیم کرد. سپس در سال ١8٢9 شیمیدان آملانی یوهان 

خواص  با  عنصر،  سه  از  گروه هایی  غالبًا  عنصرها  که  کرد  مشاهده  دوبراینر  ولفگانگ 

شیمیایی مشابه تشکیل می دهند. او تریادها )به معنای سه تایی ها( را برای آنها پیشنهاد 

کرد. برای منونه او )کلر، برم و ید(؛ )کلسیم، استرونسیم و بارمی( را در دو گروه سه تایی 

قرار داده بود.

نیولندز شیمیدان انگلیسی در سال ١865 عنصرها را به ترتیب افزایش جرم امتی 

به دنبال هم نوشت. با این کار، وی به نظم شگفت انگیزی دست یافت، به طوری که خواص 

شیمیایی و فیزیکی مشابه چند بار تکرار شد.

4ــ نظر شما در مورد دسته بندی عنصرها چیست؟ این کار بر چه اساسی باید 

صورت بگیرد؟

از جرم امتی  تابعی  فیزیکی و شیمیایی عنصرها  مندلیف: من هم معتقدم خواص 

آنهاست. به این صورت که اگر عنصرها بر حسب افزایش جرم امتی کنار هم مرتب شوند، 

را که خواص  به طوری که می توان عنصرهایی  تکرار می شود؛  تناوبی  به طور  آنها  خواص 

مشابه دارند در یک گروه یا خانواده قرار داد.

5  ــ در حال حاضر )زمان مندلیف( چند عنصر شناخته شده است و شما آ نها را 

چگونه دسته بندی کرده اید؟

مندلیف: 6٣ عنصر شناسایی شده است که بنده آنها را براساس افزایش جرم امتی 

به صورت جدول زیر دسته بندی کرده ام )تصویر جدول پیشنهادی خود را به حاضران نشان 

می دهد(.
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VIIIVIIVIVIVIIIIII
ستون

           دوره

H=11

F=19O  =16N=14C=12B=11Be=9 .4Li=72

Cl=35 .5S  =32P=31Si=28Al=27 .3Mg=24Na=233

Fe=56,Co=59
Ni=59

Mn=55Cr =52V=51Ti=48?=44Ca=40K=394

Br=80Se=78As=75?=72?=68Zn=65Cu=635

Ru=104,Rh=104
Pd=106

?=100Mo=96Nb=94Zr=90?Yt=88Sr=87Rb=856

J=127Te=125Sb=122Sn=118In=113Cd=112Ag=1087

?Ce=140?Di=138Ba=137Cs=1338

9

Os=195,b=197
Pt=198

W=184Ta=182?La=180?Er=17810

Bi=208Pb=207Tl=204Hg=200Au=19911

U=240Th=23112

6ــ عناصر یک ستون را بر چه اساسی زیر هم قرار داده اید؟

آنها را زیر هم قرار داده ام و به هر ستون یک  مندلیف: من براساس تشابه خواص 

خانواده می گومی.

7ــ منظور شما از خانه های خالی )خانه هایی که عالمت سؤال دارند( چیست؟

مندلیف: این خانه ها مربوط به عنصرهایی هستند که در حال حاضر ناشناخته اند 

گروه  یک  عنصرهای  خواص  تشابه  اصل  از  استفاده  با  من  و  شد  خواهند  کشف  بعدًا  و 

توانسته ام خواص آنها را پیش گویی کنم.

8   ــ شما چه خواصی از عناصر ناشناخته را پیش گویی کرده اید؟ مثال بزنید.

مندلیف جدول زیر را توضیح می دهد:

خواص پیش بینی شدهخواص عنصرعنصرهای پیش بینی شده

چگالیاکا* آلومینیم
نقطۀ ذوب

فرمول اکسید

6/0 g/mL
کم

Ea٢O٣

چگالیاکابور
فرمول اکسید

انحالل پذیری اکسید

٣/5 g/mL
Eb٢O٣

در اسید حل می شود
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چگالیاکاسیلیسیم
نقطۀ ذوب

رنگ
فرمول اکسید
چگالی اکسید

فرمول منک کلردار

5/5 g/mL
زیاد

خاکستری تیره
EsO٢

4/7 g/mL
EsCl4

* »اکا« در زبان روسی به معنی »مشابه« است.

9ــ شما فرمودید عنصرها را برحسب افزایش جرم امتی کنار هم قرار داده اید، 

چرا نیکل را که جرم امتی کمتری از کبالت دارد بعد از کبالت و ید را بعد از تلور قرار 

داده اید؟ در صورتی که جرم امتی کمتری دارد.

مندلیف: به نظر من این بی نظمی ها به علت خطا در اندازه گیری جرم امتی عنصرها 

را جابه جا  آنها  دادم  ترجیح  تشابه خواص شیمیایی،  براساس اصل  داده است. من  روی 

کنم.

فوریۀ ١907 در سن  اعالم می کند که مندلیف در ٢  از امتام منایش معلم  پس 

هفتاد و دو سالگی از دنیا رفت. سپس با توضیح جدول ١ و منت، آن مطالب را جمع بندی 

روخوانی  را  درسی  کتاب   ٣١ تا   ٢9 صفحه های  می خواهد  دانش آموزان  از  و  می کند 

کنند.

روش تدریس پیشنهادی 2: الگوی دریافت مفهوم
به معلم گرامی توصیه می شود که جملۀ زیر را روی تابلو بنویسید و از گروه ها بخواهید 

که دربارۀ آن بحث و گفت وگو کنند و نظرات و برداشت خود را بیان کنند.

و  پاییز  به  سپس  تابستان،  به  بهار  از  منظم  به طور  فصل ها  سال  هر 

زمستان تغییر می کنند. در نتیجه کشاورزان می دانند که می توانند دانه ها 

مشابهی  به طور  کنند.  برداشت  پاییز  یا  تابستان  در  و  بکارند  بهار  در  را 

شیمیدان ها نیز به دنبال روندهای تکرار شوندۀ منظمی در خواص و رفتار 

عنصرها می گردند.

پس از چند دقیقه بحث و گفت وگو نظرات دانش آموزان را بشنوید ولی آنها را بررسی 

نکنید. در ادامه به  آنها توضیح دهید که امروز قصد دارمی ٢0 عنصر از جدول را دسته بندی 
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جرم امتی= 16/00
اکسیژن

جرم امتی= 10/81
بور

جرم امتی= 20/00
نئون

جرم امتی= 28/09
سیلیسیم

جرم امتی= 32/07
گوگرد

جرم امتی= 12/01
کربن

جرم امتی= 22/99
سدمی

جرم امتی= 30/97
فسفر

جرم امتی= 6/94
لیتیم

جرم امتی= 14/01
نیتروژن

جرم امتی= 24/30
منیزمی

جرم امتی= 35/45
کلر

جرم امتی= 9/01
بریلیم

جرم امتی= 19/00
فلوئور

جرم امتی= 26/98
آلومینیم

جرم امتی= 36/95
آرگون
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کنیم. سپس کارت هایی را که قباًل آماده کرده و به تعداد گروه ها تکثیر کرده اید در اختیار 

دانش آموزان قرار دهید و از آنها بخواهید کارت ها را از یک تا ٢0 بچینند )مطابق شکل(. 

سپس با بررسی این کارت ها، تالش کنند آنها را در چند ستون زیر هم بچینند به این شرط 

که عنصرهایی که در یک ستون قرار می گیرند خواص فیزیکی و شیمیایی مشابهی داشته 

باشند.

جرم امتی= 40/08
کلسیم

جرم امتی= 39/01
پتاسیم

630C :نقطه ذوب
7660C :نقطه جوش

چگالی: 0/85 گرم بر 
میلی لیتر

8390C :نقطه ذوب
14940C :نقطه جوش
چگالی: 1/54 گرم بر 

میلی لیتر

1810C :نقطه ذوب
13470C :نقطه جوش
چگالی: 0/53 گرم بر 

میلی لیتر

-2100C :نقطه ذوب
-1960C :نقطه جوش
چگالی: 0/87 گرم بر 

میلی لیتر

6490C :نقطه ذوب
1105 0C :نقطه جوش
چگالی: 1/74 گرم بر 

میلی لیتر

440C :نقطه ذوب
2800C :نقطه جوش

چگالی: 1/82 گرم بر 
میلی لیتر

12870C :نقطه ذوب
25000C :نقطه جوش
چگالی: 1/84 گرم بر 

میلی لیتر

980C :نقطه ذوب
8810C :نقطه جوش

چگالی: 0/96 گرم بر 
میلی لیتر
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شکل 2. بیست عنصر مرتب شده بر حسب جرم اتمی

اجازه دهید گروه ها کار خود را اجنام دهند. فعالیت آنها را کنترل و نظارت کنید. 

آنها بگویید:  به  این است که  آنها را راهنمایی کنید. بهترین راهنمایی  هر کجا الزم بود، 

توجه کنید کدام عنصرها )عنصر شمارۀ چندم( را زیر هم قرار دادید. آیا ارتباطی بنی این 

شماره ها وجود دارد؟

باز هم به آنها وقت کافی بدهید تا فکر کنند و کارت های خود را به روش های مختلف 

بچینند )یادآوری کنید که مندلیف نیز کارت ها را چندین بار به روش های گوناگون چید 

تا    این که در یک روش به کشف مهمی دست یافت(.

حال اگر گروهی دسته بندی مناسبی اجنام داد، از منایندۀ آنها بخواهید تا روی تابلو 

روش گروه خود را توضیح دهد و بقیۀ گروه ها آن را بررسی کنند. در حنی بررسی می توانید 

این نکته را اضافه کنید که عدد هشت در دسته بندی عنصرها نقش مهمی داشته است، 

از سری  با هشتمنی عنصر  از سری سمت چپ کارت سدمی  به طوری که هشتمنی عنصر 

سمت راست سدمی در یک گروه قرار گرفته اند و ... . 

بر دانش خود بیفزایید

قانون تناوبی مندلیف، تناوب شیمیایی
از  یکی  بودند.  علمی  فعالیت های  مشغول  شدت  به  نوزدهم  قرن  در  شیمی دان ها 

مهم ترین تالش های آنها جداسازی و شناسایی همۀ عنصرها بود. شیمی دان ها در سراسر 

جهان ترکیب های مختلف را به عنصرهای سازندۀ آنها تجزیه کردند تا خواص عنصرها را 

مطالعه و بررسی کنند. در نتیجۀ این تالش ها تا سال ١860 میالدی تقریبًا 70 عنصر از 

١١8 عنصری که امروزه شناخته شده اند، شناسایی، جداسازی و مطالعه شده بودند. به 

عبارت دیگر، در ساختار هزاران ترکیب یا مخلوط شیمیایی گوناگونی که بررسی شده بودند، 

فقط 70 عنصر یافت می شد.

هشت عنصر
هشت عنصر

افزایش جرم اتمی
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همچنان که عنصرها کشف 

بررسی  آنها  خواص  می شدند، 

می شد و داده های زیادی به دست 

می آمد، از این رو دسته بندی این 

داده ها به روش های سودمند که 

عنصرها  خواص  فهم  به  بتواند 

نظر  به  ضروری  کند،  کمک 

می رسید.

نقطۀ ذوب نقطۀ جوش g.mL-جرم امتی    چگالی ١ عنصر

-١0١ -٣4 0/00٣٢١ ٣5/45٣ کلر

-7 59 ٣/١٢ 79/904 برم

١١4 ١85 4/9٣ ١٢6/904 ید

جدول 1. جدول سه تایی هالوژن

J.A.R.Newlands ــJ.W. Döbereiner    2 ــ1 

شکل 3. تصویری از ید، برم و کلر

که  دریافت  در سال ١8٢9 میالدی  آلمانی  دانشمند  )١849ــ١780(  دوبراینر١ 
می توان عنصرها را در دسته های سه تایی )triads( مرتب کرد. وی مشاهده کرد که همۀ 
دارند.  شیمیایی  خواص  در  توجهی  قابل  تشابه  سه تایی  دستۀ  هر  در  موجود  عنصرهای 
و  ذوب  نقطۀ  چگالی،  مانند  فیزیکی  خواص  در  را  منظمی  روند  دسته ها  این  از  هر   یک 

به طور   خاص در جرم اتمی نشان می دادند )جدول ١(.

پس از وی در سال ١865 میالدی نیولندز٢ )١898ــ١8٣7( دانشمند انگلیسی 
پیشنهاد کرد که 6٢ عنصر شناخته شده می توانند براساس افزایش جرم اتمی در هفت 
گروه مرتب شوند. او همچنین پیشنهاد کرد که عنصر هشتم، خواص مشابهی با عنصر گروه 
اول و عنصر نهم خواصی مانند عنصر دوم دارد. به طوری که خواص فیزیکی و شیمیایی 
٢0 عنصر نخست در گروه های هفت گانه تکرار می شد. جالب است بدانید که نظریۀ وی با 
تمسخر روبه رو شد و برای چاپ شدن در مجله های علمی تأیید نشد. اگرچه اساسًا، نگاه 
نیولندز به ارتباط تناوبی عنصرها درست بود، اما ٢0 سال طول کشید تا نظر وی پذیرفته 
از  بزرگواری  و  با متانت  را   )Davy( نیولندز مداِل دیوی  شود. سرانجام در سال ١887 

انجمن سلطنتی انگلستان قبول کرد.
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منـدلیـف١  کـارهـای  بـا  عنصرهـا  دسته بنـدی  زمینـۀ  در  پیشرفـت  بزرگ تـرین 
)١907ــ١8٣4( به دست آمد. وی در دهۀ ١860 میالدی، عنصرها و خواص آنها را روی 
کارت های مشخصی فهرست کرد. سپس، چیدمان های گوناگونی از این کارت ها را برای 

افزایش  برحسب  را  وقتی که وی عنصرها  بررسی کرد.  متنوع  و  الگوهای مشخص  یافتن 

جرم اتمی مرتب کرد، کشف مهمی رخ داد.

)عنصرهای Ne ،He و Ar در زمان مندلیف کشف نشده بودند، لذا وی عنصرهای 

دیگری را به جای آنها قرار داده بود(.

با چیدن عنصرها به این روش، مندلیف کشف کرد که خواص شیمیایی عنصرها در 

یک الگوی منظم تکرار می شود. برای نمونه؛ خواص سدیم را درنظر بگیرید. عنصر سدیم 

آن قدر فعال است که در طبیعت به طور آزاد یافت نمی شود، اما دانشمندان عنصر سدیم 

با  نرم  و  رنگ  نقره ای  فلزی  سدیم،  کرده اند.  جدا  آن  ترکیب های  از  خالص  به صورت  را 

چگالی کم و نقطۀ ذوب پایین است. سدیم به شدت واکنش پذیر است به طوری که می توان 

واکنش پذیری زیاد آن را با انداختن یک تکه سدیم در آب به نمایش گذاشت )شکل 4(.

مانند همۀ دانشمندان آن زمان، مندلیف تمام آنچه را که دربارۀ سدیم کشف شده 

بود، می دانست. اما، ذکاوت، تالش و تمرکز سبب شد او از این اطالعات، نکتۀ مهمی را 

کشف کند و به جهانیان ارائه دهد. وی چیدمان های گوناگون کارت های خود را چندین 

در  سرانجام  بیابد.  دارند،  مشابه  خواص  که  عنصرهایی  بین  ارتباطی  تا  کرد  بررسی  بار 

از  عنصر  برد هشتمین  پی  و  کرد  را جلب  وی  توجه  نکتۀ جالبی  از چیدمان ها،  نوع  یک 

سری سمت چپ کارت سدیم با هشتمین عنصر از سری سمت راست سدیم دارای خواص 

شیمیایی یکسانی با سدیم اند. این عنصرها لیتیم و پتاسیم بودند )شکل ٢(. هر دو عنصر با 

شکل 4. واکنش سدیم با آب

فلز سدیم

آب
لیتموس

D.I.Mendeleev ــ 1 
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 KOH(aq( و  LiOH(aq( ، K٢O(s(، Li٢O(s( اکسیژن و آب واکنش می دهند و به ترتیب

می دهند که شبیه ترکیب های سدیم اند. وی همچنین مشاهده کرد که سایر ویژگی های 

شیمیایی و فیزیکی این سه عنصر شبیه یکدیگر است.

آیا این ترتیب فقط یک اتفاق بود؟!

برای  را  عقب تر  کارت   8 و  جلوتر  کارت   8 الگوی  این  خود  فهرست  در  مندلیف 

عنصرهای دیگر نیز مشاهده کرد. به طوری که منیزیم با اکسیژن واکنش داده و یک اکسید 

به فرمول MgO می دهد. عنصرهای هشتم جلوتر و عقب تر از منیزیم نیز اکسیدی با فرمول 

مشابه می دادند. این عنصرها Ca و Be بودند.  مندلیف در ادامۀ بررسی هایش، مشاهده 

کرد که اگر کارت های عنصرها را طوری بچیند که عنصرها با خواص شیمیایی مشابه در 

یک ستون قرار بگیرند، هشت گروه پدید می آید )جدول ٢(.

جدول 2. هشت گروه به دست آمده از فعالیت مندلیف

بود. وقتی  70 عنصر شناخته شده  ارائه کرد،  را  هنگامی که مندلیف جدول خود 

وی این عنصرها را در ستون های هشت تایی برحسب خواص شیمیایی مشابه مرتب کرد، 

برخی از خانه های جدول خالی ماند. این خانه ها متعلق به عنصرهایی بودند که تا آن زمان 

سیلیسیم

اکاسیلیسیم

 قلع

  عنصر ناشناخته

شکل 5. جای خالی در گروه ١4
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کشف نشده بودند )شکل 5(.

عنصرهایی  فیزیکی  و  شیمیایی  خواص  شد  موفق  مندلیف  جدول،  این  اساس  بر 

که کشف نشده بودند را پیش بینی کند. این کار شبیه به یک ترفند وحقه بود. کاری که 

شیمیدان های پیش از وی قادر به انجام آن نبودند.

در واقع وی هیچ تفسیری برای تشابه خواص و تغییر تدریجی آنها در یک گروه و یا 

یک دوره نداشت ولی نظام های موجود در جدولش، به او جرأت داد تا خواص فیزیکی و 

شیمیایی برخی عنصرهای ناشناخته را پیش گویی کند. به گونه ای که با بررسی خواص 

عنصرهای باال و پایین و نیز چپ و راست خانه های خالی و میانگین گرفتن از خواص آنها، 

این پیش گویی ها را انجام داد.

یکی از ناکامی های مندلیف این بود که مجبور شد عنصر سنگین تر Te ١٢7/6 را پیش 

از عنصر سبک تر I ١٢6/9 بگذارد تا تشابه خواص عنصرها در یک ستون رعایت شود. او تصور 

می کرد که این بی نظمی به دلیل دقت کم در اندازه گیری جرم اتمی Te است و باید جرم 

اتمی آن ١٢5 باشد! غافل از این که پس از کشف ساختار اتم معلوم شد جرم اتمی مالک 

مناسبی برای دسته بندی عنصرها نیست!   

شکل 6. جدول ارائه شده توسط مندلیف و تمبری به افتخار فعالیت های وی
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هدف های آموزشی
انتظار می رود دانش آموز در 

پایان این واحد یادگیری،
١ــ با چگونگی تنظیم جدول 

تناوبی امروزی آشنا شود. 
را  تناوبی  قانون  مفهوم  ٢ــ 

با ذکر مثال تعریف کند. 
یک  شناسایی  مهارت  ٣ــ 
عنصر با توجه به شمارۀ گروه و 

تناوب آن را کسب کند. 
و  اصلی  گروه های  با  4ــ 

واسطه آشنا شود. 
فلزها،  خواص  با  5ــ 

شبه فلزها و نافلزها آشنا شود. 
از  برخی  کاربرد  به  6ــ 
زندگی  در  عناصر  و  شبه فلزها 

پی ببرد. 
جایگاه  تعینی  مهارت  7ــ 
با  تناوبی  جدول  در  را  عنصر 
آن در خود  به عدد امتی  توجه 

تقویت کند.   

ارزشیابی تشخیصی
را  ١ــ مندلیف جدول خود 

برچه اساسی تنظیم کرد؟ 
بردن  به کار  علت  ٢ــ 
چه  جدول  در  خالی  مکان های 

بود؟ 
از  مورد  یک  ٣ــ 
شده  مشاهده  بی نظمی های 
در جدول مندلیف را نام برده و 

علت آن را بنویسید. 
تناوبی  جدول  یک  4ــ 
جایگاه  و  کرده  رسم  فرضی 
فلزها، نافلزها و شبه فلزها را در 

جدول مشخص کنید. 
اگر عدد امتی عنصری  5ــ 
٣8 باشد، جایگاه آن در جدول 
تناوبی )شمارۀ دوره و گروه( آن 

را تعینی کنید.  

واحد یادگیری 2

روش تدریس پیشنهادی: الگوی دریافت مفهوم
توصیه می شود ابتدا به کمک دانش آموزان مثال هایی از دسته بندی و مرتب کردن 

اجسام طبق ویژگی خاص بیان کنید. منونه هایی چون نصب چند قاب عکس روی دیوار یا 

میز، اصول رعایت شده در چیدن کتاب ها در کتابخانه و … . طی این کار اهمیت ساماندهی 

و رعایت نظم در اجسام و زندگی را یادآور شوید. 

سپس از دانش آموزان بخواهید چند پدیدۀ طبیعی را که در طول سال، ماه یا هفته 

تکرار می شوند نام ببرند. مثال هایی چون: طلوع خورشید، روزهای هفته در تقومی، چرخۀ 

آب، برنامۀ کالسی هفتگی و … . با این منونه ها، توجه دانش آموزان را به مفهوم »تناوبی 

بودن« جلب کنید و معنای لغوی این اصطالح را توضیح دهید. 

پس از این مقدمه ادامه دهید که در جدول تناوبی عالوه بر رعایت اصول مشخص در 

تنظیم جدول، برخی ویژگی ها در هر دوره یا تناوب تکرار می شود و به همنی دلیل آن را 

جدول تناوبی می نامیم. حال هدف های آموزشی درس را بیان کنید. 

اکنون کارت های صفحه بعد را، در اختیار گروه ها )هر گروه یک برگ( قرار دهید و از 

آنها بخواهید با توجه به اطالعات کارت ها یک جدول عناصر پیشنهاد دهند. به گروه ها متذکر 

شوید که در تنظیم جدول خود باید دو نکته را درنظر بگیرند: 

١ــ اساس تنظیم جدول را مشخص سازند. 

٢ــ روند تناوبی موجود در جدول خود را تعینی کنند. 

پس از تنظیم جدول، از منایندۀ هر گروه بخواهید جدول خود را معرفی و ویژگی های 

آن را به کالس ارائه کند. بدون قضاوت اجازه دهید همۀ گروه ها نظر خود را بیان کنند و 

دیگر گروه ها نیز به نقد جدول ارائه شده بپردازند.

امروزی  تناوبی  با جدول  را  از دانش آموزان بخواهید که جدول های خود  ادامه  در 

مقایسه و نقایص جدول گروه خود را بیان کنند.

حال مطالب را جمع بندی کنید و جدول تناوبی امروزی و اساس تنظیم آن را توضیح 

دهید.

داده های  و  تناوبی  جدول  کارت ها،  کمک  به  بخواهید  دانش آموزان  از  ادامه  در 

موجود در آن به پرسش های زیر پاسخ دهند و در مواردی که خواسته شده، قاعدۀ موردنظر 

را کشف کنند. 

١ــ روشی برای تعینی شمارۀ دورۀ عنصرها از روی آرایش الکترونی ارائه دهید. 
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 Ca

کلسیم 
جامد 

  40/٣7
فلز

 Ne

نئون 

گاز

٢0/١7 

 نافلز

B

 بور

 جامد

 شبه فلز 

  20 Ca

  [18Ar]4s٢  

 ترکیب هیدروژن دار: 

 CaH2

 10 Ne

  [2He]٢s٢٢p6 

ترکیب هیدروژن دار: 

__

  8 O

       [2He]٢s٢٢p4 

ترکیب هیدروژن دار: 

 H2O

  Mg

منیزمی 

جامد 

 ٢4/٣0

فلز 

 He

هلیم

 گاز

 4/00 

نافلز

O

 اکسیژن 

گاز

 ١5/99 

نافلز 

  12 Mg

  [10Ne]٣s٢  

 ترکیب هیدروژن دار: 

 MgH2

  2 He

    ١s2  

  ترکیب هیدروژن دار:

__

    13 Al

     [10Ne]٣s٢٣p١

ترکیب هیدروژن دار:   

 AlH3

K

 پتاسیم

 جامد

 ٣9/09 

فلز

Br

 برم

 مایع 

 79/90

نافلز

Al

 آلومینیم 

جامد

٢6/98 

 فلز 

 19 K

  [18Ar]4s١   

 ترکیب هیدروژن دار: 

 KH

    3٥ Br

      [18Ar]٣d١04s٢4P5

ترکیب هیدروژن دار: 

 HBr

     18 Ar

     [10Ne]٣s٢٣p6

ترکیب هیدروژن دار: 

__

 Na

سدمی 

جامد 

 ٢٢/99

فلز

 Cl

کلر 

گاز

٣5/45 

 نافلز

 Ar

آرگون

 گاز

٣9/94 

 نافلز 

  11 Na

 [10Ne]٣s١  

  ترکیب هیدروژن دار: 

 NaH

   1٧ Cl

     [10Ne]٣s٢٣p5 

ترکیب هیدروژن دار: 

 HCl

 Li

لیتیم 

جامد

 6/4١ 

فلز 

 F

فلوئور 

گاز

 ١8/99 

نافلز

 ٥ B

       [2He]٢s٢٢p١ 

ترکیب هیدروژن دار: 

 BH3

    3 Li

  [2He]٢s١

 ترکیب هیدروژن دار: 

 LiH

     9 F

       [2He]٢s٢٢p5  

ترکیب هیدروژن دار: 

 HF
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٢ــ روشی برای تعینی شمارۀ گروه هر عنصر از روی آرایش الکترونی ارائه دهید. 

٣ــ از روی عدد امتی هر عنصر و مکان گازهای جنیب، چگونه می توان شماره دوره 

و گروه آن را تعینی کرد؟ 

مثال: عنصر A ٣٣ در کدام دوره و گروه است؟

 ٣٣ A سه خانه به عقب برگردمی، به Kr ٣٦  ، درمی یابیم اگر از Kr ٣٣ با A از مقایسۀ

می رسیم؛ یعنی ١٥ = ٣ - ١٨، در نتیجه عنصر A در گروه ١٥ و دورۀ چهارم است.

به دانش آموزان زمان کافی بدهید تا پاسخ پرسش ها را بنویسند. سپس از منایندۀ 

هر گروه بخواهید پاسخ پرسش را ارائه دهد. پاسخ متام گروه ها را بشنوید و آن را تأیید، 

را  و ٣٢  بخواهید مطالب صفحات ٣١  از دانش آموزان  پایان  در  یا کامل منایید.  اصالح 

روخوانی کنند. 

بر دانش خود بیفزایید

جدول تناوبی امروزی
دسته بندی عنصرها کمک شایانی به پیشنهاد مدل های امتی و دستیابی به ساختار 

امت کرد. به گونه ای که، آن دسته از مدل های امتی ای پذیرفته می شد که توانایی بیشتری 

برای توجیه و تفسیر خواص عنصرها و ترکیب های آنها داشت. 

در سال ١9١٣ میالدی، موزلی١ )١9١٥ــ ١٨٨٧( دانشمند جوان انگلیسی که با 

رادرفورد کار می کرد، مشخص منود که طول موج تابش های X نشر شده از هر عنصر با 

ν( a(z، فرکانس پرتو ایکس  b)ν = − تعداد پروتون های آن عنصر، ارتباط مستقیم دارد:

 b = و ١ s×
١

٢٧٥ ١0 نشر شده از آند فلزی دستگاه، Z عدد امتی فلز در آند، a ثابت برابر با 

افزایش  با  پی بردند که دسته بندی عنصرها  آزمایش ها، شیمی دان ها  این  از  است(. پس 

عدد امتی، ناهماهنگی های جدول مندلیف را برطرف می کند.

ویژگی های جدول تناوبی: آیا تاکنون اطالعات داده شده در جدول های ورزشی 

از یک روزنامه را بررسی کرده اید؟ در این جدول ها، برخی از منادها، خالصه نویسی ها، 

واژه های مخفف و مجموعه ای از کدها به کار می رود. اگر شما با این ویژگی ها آشنا نباشید، 

برای یافنت اطالعات مفید از آن سر درگم خواهید شد! 

 … و  کدها  خالصه نویسی ها،  عددی،  داده های  منادها،  دارای  نیز  تناوبی  جدول 

است که اطالعات زیادی دربارۀ عنصرها ارائه می دهد. 
H.G.J. Moseley ــ 1
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جدول تناوبی چه اطالعاتی به ما می دهد؟ 

آ( جدول تناوبی شمارۀ گروه، تناوب، حالت فیزیکی و نوع عنصرها را نشان می دهد.  

)شکل 7. آ و ب(

هالوژن ها

گازهای جنیب
فلزهای قلیایی 

خاکی
فلزهای 
قلیایی  ستون های عمودی، گروه 

یا خانواده نام دارند.

 ردیف های افقی، دوره 
نام دارند.

شکل 7. آ

شکل 7. ب، برخی از مشخصات جدول تناوبی

چند عنصر در دمای اتاق 
به حالت گاز هستند.

این دو عنصر در دمای 
اتاق مایع هستند.

 خواص این عنصرها 
شناخته نشده است.

اغلب این عنصرها در دمای 
اتاق جامد هستند. 
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ب( جدول تناوبی محل قرار گرفنت اکتینیدها و النتانیدها را نشان می دهد. 

شکل 8. منایش دیگری از جدول تناوبی

النتانیدها و اکتینیدهافلزهای واسطه
 فلزهای واسطه

١8 عنصر

8 عنصر

٣٢ عنصر

درحال  زیرالیه های  براساس  را  عنصرها  دسته بندی  همچننی  تناوبی  جدول  پ( 

پرشدن نشان می دهد، زیرا خواص شیمیایی عنصرها وابسته به آرایش الکترونی آنها است. 

از  با پرشدن الیه ها و زیرالیه ها بررسی می کنید، چهار دسته  را  این رو، وقتی عنصرها  از 

عنصرها به دست خواهد آمد. 

شکل 9. جدول تناوبی عنصرها و دسته بندی آنها 

s منایندۀ عنصرهای دسته
d عنصرهای واسطه، دسته

p منایندۀ عنصرهای دسته
          f منایندۀ عنصرهای داخلی، دسته
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گروه ها را چگونه شماره گذاری می کنند؟ 
شکل ١0، قراردادهای شماره گذاری گروه های جدول تناوبی را در آمریکا و اروپا نشان 

می دهند. در این قراردادها، حرف A، گروه اصلی و حرف B، گروه فرعی را نشان می دهند. 

شکل 1٠ــ ب، جدول تناوبی عنصرها ــ قرارداد اروپایی

شکل 1٠ــ آ. جدول تناوبی عنصرها ــ قرارداد آمریکایی

در دهه های اخیر شماره گذاری گروه ها به یکی از موضوعات جالب تبدیل شده بود؛ 

به گونه ای که پس از بحث های فراوان و مداوم، سراجنام آیوپاک در سال ١985 میالدی 

پیشنهاد کرد که گروه ها را از شمارۀ ١ تا ١8 شماره گذاری کنند )شکل ١١(.

شکل 11. جدول تناوبی عنصرها - قرارداد آیوپاک
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یافته های جدید دربارۀ خواص فیزیکی و شیمیایی عنصرها )به ویژه عنصرهای تناوب 

ششم و هفتم( سبب شده است تا دانشمندان دسته بندی جدیدی از عنصرها را ارائه دهند. 

در این دسته بندی جدید، محل النتانیدها و اکتینیدها تغییر کرده است )شکل ١٢(.

12
ل 

شک
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واحد یادگیری 3

روش تدریس پیشنهادی: کاوشگری هدایت شده ــ یادگیری مشارکتی ــ 
پرسش و پاسخ 

توصیه می شود فیلم های مربوط به فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی را از سایت گروه 

از دانش آموزان بخواهید در مورد خواص  شیمی دانلود کنید و در کالس منایش دهید. 

این دو گروه از فلزها با توجه به مطالب ارائه شده در فیلم صحبت کنند. سپس با معرفی 

هدف های آموزشی درس، کاربرگ زیر را که از قبل تهیه و تکثیر کرده اید، در اختیار گروه ها 

قرار دهید. 

کاربرگ کالسی )گروهی ــ فردی(                                                      صفحه

نام و نام خانوادگی )نام اعضا(: 

موضوع درس:                                                                                              تاریخ:

و   ٣4 صفحه   ٢ گروه  و   ١ گروه  عنصرهای  خواص  جدول  داده ها: 

٣6کتاب درسی 

پرسش ها

١ــ در این دو گروه با افزایش عدد امتی، عدد کوانتوم اصلی آخرین الیه 

چه تغییری می کند؟ 

٢ــ با افزایش عدد امتی در این دو گروه، تعداد الیه های الکترونی چه 

تغییری می کند؟ 

الکترون  چند  خود  الکترونی  الیۀ  آخرین  در   ١ گروه  عنصرهای  ٣ــ 

دارند؟ 

چـیـست؟   ١ گـروه  عـنصـرهـای  الیـۀ  آخـریـن  الـکتـرونی  آرایـش  4ــ 

)ns١,ns٢np١,ns٢(

الکترون  چند  خود  الکترونی  الیۀ  آخرین  در   ٢ گروه  عنصرهای  5ــ 

دارند؟ 

چـیست؟   ٢ گـروه  عنـصرهـای  الیـۀ  آخـریـن  الـکـتـرونی  آرایـش  6ــ 

)ns٢,ns٢np٢,ns١(

هدف های آموزشی 
انتظار می رود دانش آموز  در 

پایان این واحد یادگیری،
١ــ با عنصرهای گروه ١ و ٢ 

جدول تناوبی آشنا شود.
واکنش پذیری  بنی  رابطۀ  ٢ــ 
انـرژی  بـا   ٢ و   ١ گـروه  فـلـزهـای 

نخستنی یونش را کشف کند. 
این  کاربردهای  برخی  با  ٣ــ 
عنصرها در زندگی آشنا شود و به 

اهمیت آنها پی ببرد. 
4ــ علت تفاوت واکنش پذیری 

گروه ١ و ٢ را توضیح دهد. 
آزمایش،  یک  اجنام  با  5ــ 
و  قلیایی  فلز  دو  واکنش پذیری 
قلیایی خاکی را با یکدیگر مقایسه 

کند. 
صحیح  اجنام  مهارت  6ــ 
آزمایش را دربارۀ فلزهای قلیایی و 
قلیایی خاکی در خود تقویت کند. 
این  نگهداری  شرایط  با  7ــ 

عنصرها، آشنا شود. 

ارزشیابی تشخیصی 
نام  را  فلزها  ویژگی  سه  ١ــ 
ببرید. آیا این ویژگی ها به فلزهای 

قلیایی قابل تعمیم است؟ 
آرایش  گـزیـنـه،  کـدام  ٢ــ 
عنـاصر  ا  مت  ظـرفیت  الیـۀ  الکترونی 
گروه ١ را به درستی نشان می دهد؟ 

ns٢  npب( ١           nsآ( ٢
 nsپ( ١

٣ــ اگر نخستنی انرژی یونش 
باشد،  پتاسیم  از  بیشتر  سدمی 
به نظر شما کدام فلز واکنش پذیرتر 

است؟ علت را توضیح دهید. 
پرسش  پاسخ  به  توجه  با  4ــ 
روند  دربارۀ  انتظاری  چه   ،4
و  قلیایی  فلزهای  واکنش پذیری 

قلیایی خاکی دارید؟   
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7ــ با توجه به تصویر زیر، عبارت داده شده را کامل کنید. 

ــ گرفنت( یک الکترون  فلزهای قلیایی مانند سدمی با )از دست دادن 

به یون )مثبت ــ   منفی( تبدیل می شوند. یون این عنصرها یک الیۀ الکترونی 

)کمتر    ــ بیشتر( از امت آنها دارد. 

Na

H  O 2

 Li    K

H  O 2

به گروه ها برای بررسی و تکمیل کاربرگ ها زمان کافی بدهید. بر کار آنها نظارت 

پایان  از  راهنمایی منایید. پس  را  آنها  پاسخ مستقیم،  ارائه  بدون  لزوم  و در صورت  کنید 

فعالیت از هر گروه بخواهید پاسخ یکی از پرسش ها را به کالس ارائه دهد. به کمک دیگر 

دانش آموزان، پاسخ داده شده را اصالح یا تأیید منایید. 

می شود  توصیه   ٢ و   ١ گروه  عنصرهای  واکنش پذیری  بررسی  برای  ادامه  در 

آزمایش های زیر توسط گروه ها یا معلم با مقدار یکسانی از فلزها اجنام پذیرد )یا می توانید 

فیلم این آزمایش ها را منایش دهید.( 

آزمایش )1(

پس از اجنام آزمایش از دانش آموزان بخواهید دربارۀ روند تغییر واکنش پذیری در 

گروه ١ قضاوت کنند. پاسخ آنها را تأیید و یا کامل کنید. 

آزمایش )2(

  شکل 14  

  شکل 15  

سرکه رقیق سرکه رقیق

یا

Mg Ca

11p

2 8

11p

2 81

−− e

  شکل 13  
 (Na+( یون سدمی(Na( امت سدمی

آزمایش ها،  اجنام  در 
را  فلزها  از  یکسانی  مقدار 

بردارید.
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  شکل 16  

پس از اجنام آزمایش از دانش آموزان بخواهید دربارۀ روند تغییر واکنش پذیری در 

گروه ٢ قضاوت کنند. پاسخ آنها را تأیید و یا کامل کنید. 

آزمایش )3(

پس از اجنام آزمایش از دانش آموزان بخواهید واکنش پذیری گروه ١ را با گروه ٢ 

مقایسه کنند و دلیل اختالف در واکنش پذیری را توضیح دهند. پاسخ های آنها را بشنوید 

اّما دربارۀ آن قضاوتی نکنید. 

عنصرهای  ظرفیت  الیه های  الکترونی  آرایش  به  را  دانش آموزان  توجه  ادامه  در 

گروه های ١ و ٢ جلب کنید و دلیل اختالف در واکنش پذیری را توضیح دهید. 

در پایان از دانش آموزان بپرسید، با توجه به مطالبی که تاکنون دربارۀ فلزهای گروه 

١ و ٢ آموخته اید، چرا این عنصرها در طبیعت فقط به صورت ترکیب با دیگر عنصرها دیده 

می شوند و به صورت آزاد یافت منی شوند؟ 

پاسخ دانش آموزان را بدون تأیید یا رد نظر آنها بشنوید و در کالس به بحث بگذارید. 

سپس پاسخ پرسش را تأیید و کامل کنید. 

را  درس  درسی،  کتاب  منت  و  جدول ها  به  مراجعه  با  می شود  توصیه  پایان  در 

جمع بندی کنید. 

بر دانش خود بیفزایید

گروه اول ــ فلزهای قلیایی 
یکی از منک های این فلزها به نام سدمی کلرید در دوران باستان شناخته شده بود 

پتاسیم  و  سدمی  عنصر  دو  تنظیم  می رفت.  به کار  غذاها  به  مزه دادن  و  نگهداری  برای  و 

به  هم گروه،  عنصرهای  دیگر  از  پیش  عنصر  دو  این  است.  ضروری  بسیار  ما  بدن  برای 

فاصلۀ چند روز از یکدیگر در سال ١807 میالدی توسط همفری دیوی، از فراورده های 

ای.  جی.  میالدی   ١8١7 سال  در  شدند.  شناسایی  مذاب   KOH و   NaOH برقکافت 

آرفودسون، شیمی دان جوانی که با جی. جی. برزلیوس کار می کرد، شباهت هایی را میان 

انحالل پذیری ترکیب های لیتیم با ترکیب های سدمی و پتاسیم شناسایی کرد. تا این که 

اتانولاتانول

Na Mg
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سال بعد، دوباره دیوی، نخستنی کسی بود که فلز لیتیم را جداسازی منود ولی این بار از 

برقکافت Li2O مذاب. عنصرهای روبیدمی و سزمی به ترتیب در سال های ١860 و ١861 به 

کمک طیف سنجی شناسایی شدند و بر پایۀ رنگ بارزترین خط های نشری آنها، از واژه های 

سزیوس برای آبی آسمان و روبیدوس برای رنگ قرمز تند، نام گذاری شدند. عنصر فرانسیم 

تا سال ١9٣9 که به عنوان ایزوتوپی پرتوزا و کم عمر از تالشی هسته ای اکتینیم جداسازی 

شد، شناسایی نشده بود. 

این فلزها هنگام سوخنت بسته به نوع فلز می توانند، اکسید، پراکسید یا سوپراکسید 

تشکیل دهند )جدول٣(.

جدول 3. فراورده های سوخنت فلزهای قلیایی

سوپراکسیدپراکسیداکسیدفلز قلیایی

Li

Na

K

Rb

Cs

Li2O

*Na2O

Li2O2
*

Na2O2

KO2

RbO2

CsO2

* فراوردۀ فرعی را نشان می دهد. 

* تفاوت در واکنش پذیری فلزهای قلیایی به سهولت تشکیل کاتیون ١+ و نیز پایداری 

کاتیون آن در شبکۀ بلوری جامد و یا محلول در آب به صورت آب پوشیده وابسته است. 

شکل 17. جداسازی منک خوراکی ناخالص از آب دریا
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هیدروکسید همۀ فلزهای قلیایی، الکترولیت قوی اند و تقریبًا همۀ ترکیب های این فلزها 

در آب محلول هستند. هیدروکسید، کربنات، فسفات و فلوئورید لیتیم از دیگر ترکیب های 

سایر فلزهای قلیایی انحالل پذیری کمتری در آب دارند. یون های +Na را می توان به صورت 

سدمی روی اورانیل استات آب پوشیده، )NaZn(UO2(3(C2H3O2(9 .6H2O(s رسوب داد. 

PtCl٦ رسوب داد. 
ClO4   و -  ٢ 

یون های +Rb+، K و +Cs را می توان با -

PO4 و نیز -F به رسوب های Li3PO4 و LiF تبدیل کرد. 
یون های +Li را می توان با -٣

جدول زیر )شکل ١8( برخی ویژگی های فلزهای قلیایی را نشان می دهد. 

شکل 18. برخی خواص فیزیکی و شیمیایی فلزهای قلیایی

آرایش  امتی:  خواص 
ختم   ns١ به  آنها  الکترونی 
می شود. عدد اکسایش همۀ 
است.   +١ ترکیب ها  در  آنها 
بزرگتر  امت  اندازه  هرچه 
یـونـش  انـرژی  می شود، 
کاهش  الکترونگاتیوی  و 
در  پاینی  به  باال  از  می یابد. 
این گروه شعاع امتی و یونی 

افزایش می یابد. 

این  امت  فیزیکی:  خواص 
فلزها با یک الکترون ظرفیت،  
پیوند فلزی ضعیفی در شبکه 
بلور دارند. از این رو نرم بوده 
دارند.  پایینی  ذوب  دمای  و 
کاهش  و  نرمی  روند  این 
گروه  پاینی  تا  ذوب  دمای 
بزرگ  حجم  می شود.  دیده 
امت ها و جرم امتی کم، باعث 

چگالی کم آنهاست. 
منونه ای در 

دسترس نیست

الکترونگاتیوی

)kJ.mol-انرژی نخستنی یونش )١

)g/mL( چگالی

گروه ١

شعاع 
یونی 
)pm(

شعاع 
امتی 
)pm(

عدد امتی    
مناد

جرم امتی     
آرایش الکترون های ظرفیت   

حالت های اکسایش متداول

)°C( دما

راهنما
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کاربرد فلزهای قلیایی

تابش   با  فلزها  این  دارند.  آنها کاربردهای گسترده ای  قلیایی و منک های  فلزهای 

نور، الکترون نشر می کنند )پدیدۀ فوتوالکتریک(. سزمی که آسان تر از دیگر فلزهای قلیایی 

الکترون از دست می دهد، در ساخت فوتوسل ها )دستگاه های نورسنج مانند ماشنی حساب 

نوری و چشم الکترونیک( به کار می رود که پیام های نوری را به پیام های الکتریکی تبدیل 

می کند )شکل ١9(. مهم ترین کاربرد سدمی به عنوان مایع خنک کننده در واکنش گاه های 

 600°C راکتورها( هسته ای است. برخی از واکنش گاه های هسته ای در دمایی نزدیک به(

کار می کنند. از این رو آب که در C°١00 می جوشد، برای خنک کردن آنها مناسب نیست؛ 

بخار  استفاده می شود. المپ  C°889 می جوشد،  از سدمی که در  این کار  برای  بنابراین 

سدمی که نور زرد رنگی دارد، برای چراغ های روشنایی در بزرگراه ها به کار می رود. 

پاسخ پرسش های »آزمایش کنید« صفحه 35 کتاب درسی
١ــ پتاسیم؛ زیرا آسان تر از سدمی و لیتیم الکترون الیۀ ظرفیت خود را از دست داده 

از 4s١ در پتاسیم  وکاتیون ١+ آب پوشیده تشکیل می دهد )جدا کردن الکترون ظرفیت 

نسبت به ٣s١ در سدمی و ٢s١ در لیتیم به انرژی کمتری نیاز دارد(. 

٢ــ در گروه فلزهای قلیایی، از باال به پاینی سرعت و شدت واکنش با آب افزایش 

می یابد )واکنش پذیری بیشتر می شود(. 

٣ــ برپایۀ فرضیۀ ارائه شده در پرسش ٢، سزمی باید واکنش شدیدتری از پتاسیم با 

آب سرد داشته باشد؛ زیرا پاینی تر از بقیه قرار دارد. 

گروه دوم ــ فلزهای قلیایی خاکی 
ترکیب های منیزمی و کلسیم از دوران باستان به کار می رفته اند. رومیان، مالط های 

آهک )CaO( مخلوط شده با شن و مصریان برای تزینی آرامگاه های خود در گچ مجسمه سازی، 

سنگ گچ )٢H2O .  CaSO4( به کار می بردند. این دو عنصر قلیایی خاکی جزو فراوان ترین 

می شوند.  یافت  معدنی  کانی های  از  بسیاری  در  و  بوده  زمنی  جامد  پوستۀ  عنصرهای 

استرانسیم و بارمی دارای فراوانی کمتری بوده و همانند منیزمی و کلسیم به شکل سولفات ها 

)مانند باریت، شکل٢0ـــ آ( و کربنات ها در معدن و کانی های خود یافت می شوند. بریلیم از 

حلاظ فراوانی پنجمنی عنصر این گروه است و بیشتر از کانی بریل، ٦)Be3Al2)SiO3 به دست 

می آید )شکل٢0ـــ ب(. همۀ ایزوتوپ های رادمی پرتوزا هستند. رادمی نخستنی بار در سال 

١898 به وسیلۀ پیر کوری و ماری کوری از سنگ معدن اورانیم پیچبالند جداسازی شد. شکل 20  

آ( کانی باریت

ب( کانی بریل

شکل 19. ماشنی حساب نوری
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واکنش پذیری فلزهای قلیایی خاکی 
بریلیم حتی به صورت ملتهب نیز با آب واکنش منی دهد. منیزمی فقط با آب جوش 

واکنش می دهد اما کلسیم، استرانسیم و بارمی با آب سرد واکنش می دهند، به گونه ای که 

از کلسیم تا بارمی بر سرعت و شدت واکنش افزوده می شود. 

فلزهای قلیایی خاکی

 فلزهای قلیایی

به گونه ای  افزایش می یابد؛  پاینی  به  باال  از  این فلزها در آب  انحالل پذیری اکسید 

که BeO در آب حل منی شود و MgO انحالل پذیری ناچیزی دارد و اکسیدهای کلسیم، 

پایداری  می آورند.  پدید  قلیایی  محلول  و  شده  حل  خوبی  به  آب  در  بارمی  و  استرانسیم 

گرمایی کربنات فلزهای قلیایی خاکی نیز از باال به پاینی افزایش می یابد.

∆              XCO3)s(   →   XO)s(  +  CO2)g(    

MgCO3CaCO3SrCO3BaCO3منک

ΔH ٢67+٢٣5+١78+١١7+واکنش

پاسخ پرسش های »آزمایش کنید« صفحۀ 37 کتاب درسی
 ١ــ کلسیم، زیرا آسان تر از منیزمی دو الکترون الیۀ ظرفیت خود را از دست می دهد 

و کاتیون ٢+ آب پوشیده تشکیل می دهد )جدا کردن دو الکترون ظرفیت از 4s٢ در کلسیم 

نسبت به ٣s٢ در منیزمی به انرژی کمتری نیاز دارد(. 

 شکل 21.  واکنش پذیری منیزمی و کلسیم
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٢ــ در این گروه از باال به پاینی، الکترون های ظرفیت به تدریج از هسته دورتر می شوند 

و جدا شدن آنها به انرژی کمتری نیاز دارد؛ از این رو تشکیل کاتیون ٢+ آسان تر خواهد شد. 

به همنی دلیل بارمی واکنش پذیری بیشتری از دیگر فلزهای باالتر از خود در این گروه دارد. 

فلزهای قلیایی خاکی در آلیاژها
فلزها در  و دیگر  نیکل  به همراه مس،  بیشتر  قلیایی خاکی،  فلز  بریلیم سبک ترین 

آلیاژها به کار می رود. هنگامی که اندکی بریلیم به مس افزوده می شود با حفظ رسانایی 

خوب مس، استحکام آن را به طرز چشمگیری افزایش می دهد و مقاومت آن را در برابر 

خوردگی باال می برد. زمرد سبز و زمرد کبود از دونوع سنگ معدن بریل که منبع معدنی 

به دلیل مقدار ناچیزی  این سنگ ها  آبی روشن  و  Be است، به دست می آیند )رنگ سبز 

کروم و برخی ناخالصی هاست(. 

با آلومینیم بیشتر به عنوان مادۀ سازنده محکم و سبک به جای فوالد  آلیاژ منیزمی 

___  ١ چگالی فوالد است. گاهی افزودن اندکی از 
4  

به کار می رود؛ در حالی که چگالی آن، 

فلزهای قلیایی خاکی دیگر به آلیاژها، به کیفیت آنها کمک می کند. در گذشته از رادمی در 

درمان غده های سرطانی استفاده می شد ولی امروزه ایزوتوپ های پرتوزای دیگر، جایگزین 

آن شده اند. 

شکل 22. کاربردی از آلومینیم در هواپیماسازی

درصد عنصرهای به کار رفته در آلیاژ هواپیمای ایرباس ٣٢0ــ A به شرح زیر است: 

Si Fe Ca Mn Mg Al عنصر

0/7 0/5 4/5 0/8 0/5 9٣ ترکیب درصد
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ویژگی های فلزهای قلیایی خاکی 
یکدیگر  به  نزدیکی  بسیار  شیمیایی  خواص  گروه  این  عنصرهای  دیگر   Be به جز 

دارند. امت های Be به دلیل کوچکی بیش از اندازه، بیشتر در پیوندهای کوواالنسی شرکت 

می کنند. برای منونه X = F,Cl( BeX2( در حالت گازی، مولکول های خطی و مجزا دارد، 

بنی  را  پل  نقش   X امت های  پلیمر  این  در  درمی آید.  پلیمر  به صورت  جامد  درحالت  اما 

مونومرها ایفا می کنند. 

شکل 23. برخی خواص فیزیکی و شیمیایی فلزهای قلیایی خاکی 

در  فیزیکی:  خواص 
بلوری  شبکۀ  فلزی  پیوند 
ظرفیت  الکترون  دو  آنها 
دارد.  شرکت  امت  هر  از 
از  نرم  نسبتًا  فلزهای  این 
سخت تر  قلیایی  فلزهای 
ذوب،  دمای  اما  بوده 
و  یونش  انرژی  چگالی، 
بیشتری  الکترونگاتیوی 
از فلزهای قلیایی دارند. 

آرایش  امتی:  خواص 
الکترونی آنها به ns٢ ختم 
اکسایش  عدد  می شود. 
ترکیب ها  در  آنها  همۀ 
گروه  همانند  است.   +٢
پاینی  به  باال  از  نخست 
افزایش  امت ها  اندازۀ 
می یابد درحالی که انرژی 
الکترونگاتیوی  و  یونش 

کاهش می یابد. 

گروه ٢

شعاع 
امتی

شعاع 
یونی

الکترونگاتیوی

)kJ. mol-انرژی نخستنی یونش )١

(g.mL-چگالی )١

)°C( دما

عدد امتی    
مناد

جرم امتی     
آرایش الکترون های ظرفیت   

حالت های اکسایش متداول

Be

Cl

Cl

Be

Cl ..

..

..

.. Cl

Be

این فلزها را همانند فلزهای قلیایی از برقکافت منک های مذاب تهیه می کنند. 

در جدول زیر برخی از ویژگی های فلزهای قلیایی خاکی ارائه شده است. 

راهنما
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واحد یادگیری 4

روش تدریس: یادگیری مشارکتی، سخنرانی، منایش 
توصیه می شود پس از گروه بندی دانش آموزان، جدول تناوبی را به آنها نشان دهید 

کنید. سپس  بیان  را  آموزشی درس  تا هجدهم، هدف های  گروه های سوم  به  اشاره  با  و 

پرسش زیر را با تعینی امتیاز معنی بنی گروه ها به رقابت بگذارید. 

ــ آرایش الکترونی الیۀ ظرفیت گروه های ١٣ تا ١8 چیست؟ 

به  را  درسی  کتاب  منت  پاسخ ها،  اصالح  یا  تأیید  و  گروه ها  پاسخ  بررسی  از  پس 

قسمت های زیر تقسیم کنید:

١ــ گروه سوم تا دوازدهم ــ عنصرهای واسطه 

٢ــ عنصرهای گروه ١٣ تا ١7

٣ــ عنصرهای گروه ١8

4ــ هیدروژن یک خانوادۀ تک عضوی

توصیه می شود این درس در محیط آزمایشگاه یا فضایی با جریان هوای 

مناسب یا تهویه اجنام گیرد. 

دانش آموزان هر قسمت را از روی کتاب درسی بررسی کنند و با جتزیه و حتلیل، 

داده ها و اطالعات آنها را طبقه بندی کنند و پس از پایان زمان هر قسمت، هر گروه باید 

محتوای درسی را به کالس ارائه دهد. با برجسته کردن نکات مهم هنگام ارائۀ مطالب هر 

گروه، توجه دیگر فراگیران را به مطالب اصلی جلب کنید و این نکات را به صورت خالصه 

روی تابلو ثبت منایید. 

پس از آن که مطالب کتاب درسی توسط متام گروه ها ارائه شد، به نکاتی همچون 

دو امتی بودن مولکول هالوژن ها و روند تغییر فعالیت شیمیایی آن ها اشاره کنید. توصیه 

می شود بارسم تصویر زیر روی تابلو از فراگیران بپرسید: 

بررسی گروهی،  از  را نشان می دهد؟ پس  ویژگی هالوژن ها  واکنش ها کدام  »این 

نتیجه را اعالم کنید.«

هدف های آموزشی
دانش آموز  می رود  انتظار 

در پایان این واحد یادگیری: 
تا   ١٣ گروه  عناصر  با  ١ــ 
جدول  در  آنها  جایگاه  و   ١8

تناوبی آشنا شود. 
درک  را  هالوژن  معنی  ٢ــ 
کند و با خواص عنصرهای این 

گروه آشنا شود. 
گــرفـتـن  قــرار  عـلـت  ٣ــ 
گـــروه  یـــک  در  هــیـــدروژن 

تک عضوی را توضیح دهد. 
الیۀ  الکترونی  آرایش  4ــ 
را رسم  ظرفیت گازهای جنیب 
کند و علت عدم واکنش پذیری 

آنها را توضیح دهد. 
تا  سوم  عنصرهای  با  5ــ 
کاربرد  و  اهمیت  و  دوازدهم 
برخی از این عنصرها آشنا شود.  

ارزشیابی تشخیصی
١ــ با توجه به جدول تناوبی 

موارد زیر را تعینی کنید. 
آ ( مکان فلزها

ب( مکان نافلزها
پ( مکان فلزهای واسطه 

ت( تعداد ستون های جدول
ث( تعداد گروه های اصلی

از  آشنا  مادۀ  چند  ج( 
 p عناصر دستۀ

و  جنیب  گازهای  گروه  چ( 
هالوژن 

کدام  جزو  النتانیدها  ٢ــ 
واسطه  عنصرهای  از  دسته 

هستند؟ 
 d آ  ( عنصرهای دستۀ

واسطۀ  عنصرهای  ب( 
داخلی 

(I  )2 (Br  )2

شکل 24   

 ید

 محلول
 پتاسیم برمید

واکنش
محلول  اجنام منی شود

پتاسیم یدید

برم

واکنش 
شیمیایی می دهد



115

توصیه می شود برای بررسی پاسخ پرسش باال و رسیدن به پاسخ کامل، آزمایش زیر 

را برای تکمیل بحث هالوژن ها اجنام دهید. 

مقدار کمی سفیدکننده در لولۀ آزمایش بریزید و به آن کمی CCl4 بیفزایید. سپس 

چنـد قطره HCl غلیـظ به مخلـوط لوله اضـافه کنید و بـا تکان دادن لولـه، تولید گـاز کلـر و 

زرد   شدن محلول CCl4 را به دانش آموزان نشان دهید. 

H (aq( Cl (aq( ClO (aq( Cl (aq( H O(l(+ − −+ + → +2 22

CClCl (aq( Cl (sol(→4
2 2 

در
 

سپس چند قطره محلول غلیظ KBr بیفزایید. تولید )Br2(l قرمز دیده می شود.

Cl (sol( Br (aq( Br (sol( Cl (aq(− −+ → +2 22 2

 با افزودن محلول KI، ید جامد ته نشنی می شود. 

Cl (sol( I (aq( I (sol( Cl (aq(− −+ → +2 22 2

با افزودن کمی CCl4 و رقیق کردن محلول، رنگ قرمز برم و بنفش ید بهتر دیده می شود. 

بر دانش خود بیفزایید 

عنصرهای گروه سوم تا دوازدهم 
بیشتر فلزهایی که در زندگی روزمره به صورت خالص یا آلیاژ از آنها استفاده می شود، 

در این بخش از جدول تناوبی )دسته d( جای دارند. به ابزار و وسایلی مانند سکه، باتری، 

دوربنی، ظروف غذاخوری، لوازم آشپزخانه، لوازم خانه، انواع خودرو، رایانه، تلفن همراه و 

نیز ماشنی آالت و ابزار صنایع ساختمان، کشاورزی، داروسازی و … دقت کنید! )شکل ٢5(.

ابراز می کرد  نقاشی  با  را  از سوی دیگر بشر در طول هزاران سال گفته های خود 

گستره  این  در  کرد!  کشف  بزرگ  گستره  یک  در  را  متنوعی  رنگدانه های  روند  این  در  و 

کاتیون های گوناگون فلزهای واسطه وجود دارند )شکل ٢6(.

شکل 26. اغلب مواد رنگی شامل شکل 25   
یون های فلزهای واسطه هستند. 
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این  هستند.   d دسته  واسطۀ  فلزهای   ،١٢ تا   ٣ گروه های  عنصرهای  معروف ترین 

 ،٢7 )شکل های  می شوند  یافت  مختلف  معدن های  سنگ  به صورت  طبیعت  در  عنصرها 

٢8 و جدول 4(.

       شکل 27 . برخی از روندهای تناوبی عنصرهای واسطه

       ٣d دورۀ چهارم، عنصرهای
 4d دورۀ پنچم، عنصرهای سری
5d دورۀ ششم، عنصرهای سری

ی
یو

گات
رون

کت
 ال

)k
J/m

ol
ش )

یون
ی 

رژ
نی ان

اول

)g
  /c

m
3 ی )

گال
چ

شماره گروهشماره گروه

شکل 28. تصویر فلزهای واسطه

آهن     کبالتمس    نیکل روی   

 اسکاندمی تیتانیموانادمی کروممنگنز     

آهن و کروم از معروف ترین فلزهای دسته ٣d هستند. 

آلیاژی از آهن، کربن و منگنز  900 میلیون تن فوالد تولید می شود. فوالد،  ساالنه 

است. 80 % منگنز تولید شده، برای تولید آلیاژ فوالد به کار می رود. 

)p
m

ی )
مت

ع ا
شعا
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فلز  این  ولی  تشکیل می دهد،  را  زمنی  پوستۀ  از  فقط 0/0١٢درصد  کروم  اگرچه 

یکی از مهم ترین فلزهای صنعتی است. اصلی ترین مصرف آن، تولید آلیاژهای فلزی است. 

نیکروم آلیاژی از نیکل و کروم به نسبت ٦0 به ٤0 است که برای تولید سیم های مولد گرما 

در وسایل الکتریکی مانند سشوار و توستر به کار می رود.

در  اکسایش  عدد  یک  از  بیش   )Zn و   Sc به جز   ٣d ردیف  )به ویژه  واسطه  فلزهای 

ترکیب های خود دارند )جدول ٥ ــ شکل های ٢9 و ٣0(. 

جدول 5. عددهای اکسایش عنصرهای ٣d در ترکیب ها 

ScTiVCrMnFeCoNiCuZn

+٣
+٢
+٣
+٤

)+١(
)+٢(
+٣
+٤
+٥

)+١(
+٢
+٣

)+٤(
)+٥(
+٦

)+١(
+٢

)+٣(
+٤

)+٥(
)+٦(
+٧

+٢
+٣

)+٤(
)+٥(
)+٦(

)+١(
+٢
+٣

)+٤(

)+١(
+٢
+٣

)+٤(

+١
+٢

)+٣(

)+١(
+٢

* عددهای اکسایش درون پرانتز حالت های ناپایدار است و کمتر در ترکیب ها دیده می شود. 

)a( کلسیم سیلیکات به صورت ناخالص تشکیل می شود. 
)b( یون  سولفات به صورت ناخالص تشکیل می شود.    

)c( گاز گوگرد دی اکسید به صورت ناخالص تشکیل می شود. 

عامل کاهش )کاهنده(حد واسطروش جداسازیکانیفلز

TiTiOکلردار کردن٢TiCl٤Mg

CrFeCr٢Oبرشته کردن٤Cr٢O٣Al

MnMnO٢Mn٢O٣Al

FeFe٣Oتشکیل سرباره٤)a(C

CoCoAsSبرشته کردنCoOC

NiNi9Sکمپلکس کردن٨Ni)CO(٤H٢

CuCuFeSکانه شویی٢Ci٢+)b)

ZnZnSبرشته کردنZnOC

MoMoSبرشته کردن٢NoO٣H٢

WCaWOکانه شویی٤WO٤
٢-,WO٣H٢

AuAuکانه شویی]Au)CN٢([-Zn

HgHgSبرشته کردن)c(S٢-

جدول 4. متالورژی فلزهای واسطه
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 شکل 29. برخی از اکسیدهای فلزهای واسطه

شکل 3٠. رنگ یون های فلزهای واسطه  

فلز  آنها  در  که  ترکیب هایی اند  تنها   Hg2
٢+ و   Au+، Ag+، Cu+ دارای  ترکیب های 

واسطه حالت اکسایش )I( یا عدد اکسایش ١+ دارد )دیامغناطیس بودن منک های جیوه 

+Hg الکترون جفت نشده دارد؛ در حالی که در  Hg2 سازگاری دارند؛ زیرا 
)I( با مناد +٢

Hg2 همۀ الکترون ها جفت شده اند(.
٢+

در گروه های ٣ تا ١٢، از باال به پاینی حالت اکسایش باالتر، پایدارتر شده و اهمیت 

بیشتری پیدا می کنند؛ زیرا با افزایش عدد امتی و افزایش اندازۀ امت، الکترون های زیرالیه 

d آسان تر در پیوندها شرکت می کنند. 

است  پایدارتر   +٢ یون های   ،٣d عنصرهای  یا  چهارم  دوره  واسطۀ  عنصرهای  در 

عدد  سنگنی تر،  عنصرهای  برای  که  است  درحالی  این  آنهاست.  مشخصه های  از  یکی  و 

2٦ دارای عدد اکسایش ٢+   Fe اکسایش ٢+ چندان متداول و پایدار نیست. برای منونه 

٧٦ دارای عدد اکسایش 4+، 6+ و 8+   Os ترکیب های خود است، درحالی که  و ٣+ در 

با  اکسیژن دار  آنیون های   ،6 گروه  عنصرهای   .)٣ )جدول  می باشد  خود  ترکیب های  در 
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CrO4(، دی کرومات 
عدد اکسایش 6+ از فلز واسطه تشکیل می دهند؛ مانند کرومات )-٢

 .)WO4
MoO4( و تنگستات )-٢

Cr2O٧(، مولیبدات )-٢
٢-(

یکی از ویژگی های مهّم عنصرهای واسطه این است که یون های آن ها در هر ترکیب 

با عدد اکسایش معنی، رنگی متفاوت از دیگری دارد )شکل٣١(. 

واکنش  آب  بخار  و  آب  رقیق،  اسیدهای  آبی  با محلول  واسطه  فلـزهـای  از  بسیـاری 

نزدیک  دوره  در هر   d پایان عنصرهای  به  ولی هرچه  آزاد می کنند.  گاز هیدروژن  و  داده 

در  عنصرها  برخی  که  به گونه ای  می شود؛  کاسته  آنها  واکنش پذیری  میزان  از  می شومی، 

  ،Ir  ،Os ،Pd گروه های 8 ، 9 ، ١0 ، ١١ و ١٢ واکنش پذیری ناچیزی دارند. برای منونه به

Rh ،Ru ،Ag ، Pt و Au فلزهای جنیب می گویند. 

شکل 31. رنگ محلول های آبی برخی از منک های فلزهای واسطه
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النتانیدها و اکتینیدها 
را   f و دستۀ  دارند  قرار  و هفتم  این عنصرها در دو ردیف ١4تایی در دورۀ ششم 

تشکیل می دهند. ردیف نخست آن از La ٥٧ آغاز و به Yb ٧0 ختم می شود و چون ویژگی هایی 

شبیه عنصر La ٥٧ دارند، به آنها النتانیدها گفته می شود. اولنی بار، این عنصرها به صورت 

پوسته زمنی  در  از 0/005درصد  این عنصرها کمتر  فراوانی  اکسید کشف شدند. درصد 

فراوانی  النتانیدها  سایر  از  معروف شده اند. سرمی  کمیاب  به خاک های  این رو  از  است، 

بیشتری دارد. 
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شکل 32. تصویری از النتانیدها و اکتینیدها
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