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 الخصائص المختلفة للعناصر:  -

 

طريقة تفاعل المادة مع مواد أخرى ، وقد تم   الخاصية الكيميائية:  -

 . ترتيب العناصر في الجدول الدوري اعتماداً على بعض هذه الخصائص

 

الجدول الدوري  تم ترتيب العناصر في أنواع العناصر وخصائصها:  -

 حسب نوعها وعددها الذري وخصائصها الكيميائية. 

 

 أشباه الفلزات الالفلزات  الفلزات 

 أمثلـــــــــــــــــــــــــة

  -الحديد - النحاس

  -الذهب - األلمنيوم

  -التيتانيوم - الفضة

الكاسيوم  - االماغنسيوم

- الرصاص   -

 الزئبق.  - القصدير

الكبريت و اليود  

  –والكربون ) صلبة ( 

   -  )سائل( بروم

األكسجين و  

الهيدروجين والكلور  

والهيليوم والنيتروجين  

 و األرجون )غازات( 

 السيليكون  -البورون 

 

 

 الخصائص الكيميائية  :السادسالدرس  
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 أشباه الفلزات  الالفلزات الفلزات 

 خصائصها

مقن   األيسققققر  القجققانققب  فقي  القفقلقزات  تقققع 

الققدوري ) معققة   لل ني    –الجققدول  قققابلققة 

 توصل الحرارة والكهرباء(.    –بسهولة  

   تصنف الفلزات إلى ثالث فئات:

: تقع في الجانب األيسقققر  فلزات قلوية .1

البعيقد من الجقدول القدوري تحقت خقانقة  

 الهيدروجين الذي   يعد فلزاً.

هــا: ـن  –القلقيق قيقوم    –الصقققققوديقوم    ـم

 البوتاسيوم  

نشقيةة   –ناعمة الملمس   خـصائـصها:)

   توجد منفردة في الةبيعة(. –جداً  

يــة: .2 راـ  ـت ويــة  ـل ـق زات  ـل يق   ـف مقيقن  تقققع 

 العناصرالقلوية.

 الماغنيسيوم  –الكالسيوم  منها: 

أقل  –خفيفة ولينة   خصائصها :)

 نشاطاً من الفلزات القلوية(. 

تقع في وسققا الجدول    فلزات انتقالية: .3

 الدوري.

ا:  –القذهقب    –الحقديقد    –النحقاس    منـه

 الزنك  –النيكل  

لها لمعان )   –قاسقققية   خصـــائصـــها:)

  ) المقواد    –بريق  مع  ببقاء  تتقفققاعققل 

النقود   لصققققنع  تسققققتعمققل   ، األخرى 

مقن   والقكق قيقر  واو ت  والقمقجقوهقرات 

                                                                           المواد األخرى(.                                                

تقع في أقصقى الجانب األيمن  

   من الجدول

الكربون   –األكسقققجين    منها:

 النيتروجين   –

يوجد معظمها    خصــائصــها:)

عنقد درجقة حرارة الفرفقة في 

صورة غازات أو مواد صلبة 

     –هشقققة سقققهلة ا نكسقققار  

 توصل الحرارة والكهرباء(.  

 من أنواعها:

النبيلــة: .1 تقع في   الغــاتات 

العمود األخير إلى الجهقة 

الققجققدول   مققن  الققيققمققنققى 

القدوري ،   تتفقاعقل مع 

في الق  األخرى  عنققاصققققر 

 .الظروف الةبيعية

ا: النيون    –ون  األرج   منـه

 الهيليوم. –الزنون   –

فقي   تقققع  اـلهــاـلوـتـينــات: .2

الفققازات   يسققققققار  عمود 

 .النبيلة

 الكلور. –الفلور   منها:

 

الققفققلققزات   بققيققن  تقققققع 

 والالفلزات في الجدول

 –الققبققورون    مــنــهــا:

 الزرنيخ –السيلكون  

شققققب    )خصــــائصــــها :

لقلقكقهقربققاء   مقوصقققققلققة 

 والحرارة(.

يسقققتخدم السقققيليكون   -

في صققناعة شققرائ  

الحاسققوو والمعدات  

 ا لكترونية.
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كربون    -   Hهيدروجين  -   Nنيتروجين    -  Oأكسجين    رموت العناصر: -

C -   كلورCl  -    كالسيومCa  -  الحديدFe  -  الصوديومNa  -  النحاسCu  -  

 .Fفلور -  Auذهب  - Bالبورون   - Siالسيليكون 

 
  

 من أنواع المركبات:   -

 القواعد  األحماض 

 التعريف 

مادة طعمها  ذع تتفاعل  

مع  الفلزات وتكون  

الهيدروجين وتفير ورق 

تباع الشمس األزرق  

 إلى األحمر.

مادة طعمها مر وملمسها 

صابوني و تفير ورق 

تباع الشمس األحمر إلى 

 األزرق.

 أمثلة

  - الليمون  -الخل 

 البرتقال

 الةماطم. -الحليب 

الصابون والمةهر و  

مسحوق  - األمونيا  

 .الخبز

 

 

 

 

 

 

 المركبات المتعادلة التي التغير ورق تباع الشمس األحمر وال األترقالماء المقطر من 



 

 إعداد: أ. شيخة الشروقي                                      مديرة المدرسة: أ. عايدة الدوسري

 

مواد خاصة يتفير لونها عند وجود الحمض أو القاعدة ،   الكواشف: -

(  يكتسب ورق  س وعصير الكرنب ) الملفوف األحمرومنها تباع الشم

تباع الشمس لوناً أحمر عند تفاعل  مع محلول الحمض ولوناً أزرق عند  

 تفاعل مع محلول القاعدة.     

                     

يمكن معرفة ما إذا كان الحمض أو القاعدة قوياً أو ضعيفاً باستعمال    -

حيث يقيس قوة كل من الحمض والقاعدة   PH مقياس الرقم الهيدروجيني 

، ولكل درجة لون مميز، فالمواد التي لها رقم  14ئاً من الصفر حتى مبتد

  7أحماض ، والتي  لها رقم هيدروجيني أك ر من    7هيدروجيني أقل من 

 تكون قواعد. 

 

 استعماالت األحماض والقواعد:  -

 

األحماض   .1 وأك ر   ، واألنسجة  البالستيك  إلنتاج  القوية  األحماض  تستعمل 

 حمض الهيدروكلوريك. –استعما ً حمض الكبريتيك 

2.    ، التنظيف  في  األمونيا  تستعمل   ، البةاريات  في  القوية  القواعد  تستعمل 

 تحتوي منظفات مجاري المياه على قواعد قوية جداً. 
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 األمالح:  -

 عند اتحاد  حمض مع قاعدة ينتج: مل  وماء ويسمى بتفاعل التعادل.   -

 حمض + قاعدة                   مل  + ماء

 

تمتاز معظم األمالح بارتفاع درجة انصهارها وصالبتها ، بعضها قابل   -

 للذوبان بسهولة ، ومحاليل األمالح موصلة للتيار الكهربائي.

  ستحمام ألنها تهدئ العضالت.                                             تستعمل في ا كبريات الماغنسيوم: ▪

تستعمل في تصوير األمعاء باستخدام األشعة   كبريتات الباريوم: ▪

 السينية.    

 في إنتاج أفالم التصوير الفوتوغرافية.    روميد الفضةيستعمل  ▪

 في صهر الجليد على الةرق وحفظ األطعمة.  الملحيستعمل   ▪

                                                                                   

 
 

 

 

 


