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دستهبندی عناصر جدول دورهای را با 5نکته بهتر بشناسیم

نویسنده :نگین زراعتی
وبسایتWWW.CHEMARENA.COM :

آشنایی با عناصر شیمیایی موجود در جدول دورهای امری ضروری در دانش شیمی
است .حل تعداد قابل توجهی از سواالت شیمی کنکور نیز نیاز به شناخت و تسلط
کامل بر جدول دورهای عناصر دارد .یکی از تقسیمبندیهای جدول دورهای،
تقسیمبندی عناصر برحسب فلز ،نافلز و شبهفلز بودن آنها است که تسلط کامل بر
این عناصر توانایی ما را در روبهرو شدن با سواالت مربوط به آنها در شیمی کنکور
باال میبرد.
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آشنایی با فلزها و نافلزها
عنصرهای موجود در گروه اول و دوم جدول دورهای و عنصرهای واسطه فلز هستند.
عنصرهای موجود در گروه 17و 18جدول و تعدادی از عناصر موجود در گروههای
14تا 16نیز نافلز هستند.
قویترین فلزات در سمت چپ جدول دورهای قرار دارند و هرچه از سمت چپ جدول
به سمت راست آن حرکت میکنیم فعالیت فلزی کم و تعداد نافلزهای فعال بیشتر
میشود.
بهطور کلی عناصر واسطه فلزهای غیر فعال اند و فلزات فعال در سمت چپ و پایین
جدول قرار دارند .همچنین جایگاه نافلزات فعال سمت راست و باالی جدول است.

فلزهای خاص
همه فلزات یک تا سه الکترون ظرفیتی دارند .اما قلع و سرب استثناء موجود در فلزات
هستند که چهار الکترون ظرفیتی دارند.
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دردسته فلزات عناصر  Brو Bبهدلیل اینکه هیچیک از الکترونهای خود را از دست
نمیدهند توانایی تشکیل ترکیب یونی را ندارند.

جایگاه شبهفلزها
شبهفلزها مرزی بین فلزات و نافلزات در جدول دوررهای هستند که فلزات را از نافلزات
جدا کردهاند .در دوره 2تا 6جدول شبهفلزات قابل مشاهده هستند .در گروه 13یک
شبهفلز و در گروههای 14تا 17دو شبهفلز موجود است .در مجموع  8عنصر شبهفلزی
در جدول دورهای وجود دارد.

خاصیتشناسی
تمامی عناصر خواصی مخصوص به خود دارند .در اینجا خواص عناصر برحسب فلز،
نافلز یا شبه فلز بودن را بررسی میکنیم .توجه داشتهباشید که شبهفلزها خواصی
مابین فلزات و نافلزات دارند.

خواص فلزات:
)1فلزها رسانایی خوب گرما و جریان الکتریسیته هستند.
)2سطح درخشانی دارند.
)3واکنشپذیری باالیی دارند.
)4فلزات بهخاطر تمایل به از دست دادن الکترون ،کاتیون تشکیل میدهند.
)5در اغلب موارد سخت هستند.
)6چکشخوار هستند و قابلیت تغییر شکل دارند.

خواص نافلزات:
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)1نارسانا هستند.
)2شکننده و آسیبپذیر هستند.
)3سطح آنها کدر است.
)4نافلزات بهخاطر اینکه تمایل به گرفتن الکترون دارند ،آنیون تشکیل میدهند.

خواص شبهفلزات:
)1نیمهرسانا هستند.
)2سطحی شفاف و براق دارند.
)3مانند نافلزات شکننده اند.

5نکته کاربردی
_1در همه دورههای جدول نافلز وجود دارد اما بیشترین تعداد نافلز در تناوب دوم قرار
دارد.
_2در همه دورههای جدول بهجز دوره اول ،فلز وجود دارد.
_3در گروه یک جدول دورهای فقط عناصر فلزی وجود دارد .زیرا عنصر هیدروژن
عضوی از گروه یک محسوب نمیشود.
_4در گروههای 14و  15هر سه نوع عنصر فلز ،نافلز و شبهفلز وجود دارد.
_5تمامی عناصر گروه  18جدول نافلز هستند.
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