شیمی مفهومی به سبک دکتر ابوریحان (کنکور )79

خواص تناوبی عنصر ها
 -سر گذشت جدول تناوبی عنصر ها

تا قبل از سال  ۱۷۸۱شیمی دان هایی بودند که برای عنصر ها دسته بندی هایی را پیشنهاد کردند.اما هیچ یک از انها همانند
جدول مندلیف نتوانست عنصر ها را سازماندهی کند.در زمان مندلیف هنوز برای عنصر ها عدد اتمی و عدد جرمی تعیین
نشده بود.مندلیف برای سازماندهی عنصر ها ابتدا آنها را بر اساس افزایش جرم اتمی در یک ردیف در کنار یکدیگر قرار
داد .مانند:
… و  𝑴𝒈 = ۱۴و  𝑵𝒂 = ۱۲و  𝑭 = ۱۹و  𝑶 = ۱۱و  𝑵 = ۱۴و  𝑪 = ۱۱و  𝑩 = ۱۱و  𝑩𝒆 = ۹.۴و  𝑳𝒊 = ۷و 𝑯 = ۱
#

*

#

*

*

مندلیف پس از انجام این کار مشاهده کرد که برخی عنصر ها که آنها را با عالمت * و  #در قسمت باال مشخص کرده ایم از
نظر برخی خواص فیزیکی و شیمیایی تقریبا مشابه یکدیگر اند.بنابراین برای سازماندهی عنصرها تصمیم گرفت که دو کار انجام
دهد:
 -۱عنصر ها را بر حسب افزایش تدریجی جرم اتمی آنها در ردیف هایی کنار یکدیگر بگذارد.
 -۲تصمیم گرفت عنصرهایی را که دارای خواص فیزیکی و شیمیایی نسبتا مشابه هستند را در یک ستون بر زیر هم بنویسد.و
اینگونه شد که اولین جدول مندلیف برای سازماندهی عنصر ها پیشنهاد شد(.برای مشاهده جدول گفته شده به صفحه  ۰۳کتاب
درسی مراجعه کنید)
هر چند از جدول فوق در کنکور سالهای اخیر تست خاصی مطرح نشده است اما خالی از لطف نیست که موارد زیر را در باره ی
آن به خاطر بسپاریم:
 -۱این جدول در  ۷ستون و  ۱۲ردیف سازماندهی شده است.
 -۲در این جدول صحبتی از گازهای نجیب نیست.
 -۰در این جدول جاهای خالی بسیار دیده می شود،اما سه جای خالی (با کادر کوچک مشخص شده است)وجود دارد که جرم اتمی
آن توسط مندلیف محاسبه شده است.این جرم اتمی ها برابر  ۸۷، ۴۴و  ۸۲می باشد که امروزه ما آن را به ترتیب
اسکاندیم،گالیم و ژرمانیم می نامیم .
 -۴در این جدول دسته ی عنصر های اصلی (𝒔و𝑷) و دسته ی عنصر های واسطه (𝒅) از هم جدا نشده است.
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شیمی مفهومی به سبک دکتر ابوریحان (کنکور )79
چرا در جدول مندلیف جاهای خالی بسیار وجود داشت؟

مندلیف برای رعایت اصل تشابه خواص فیزیکی و شیمیایی ناگزیر شد که برخی از خانه های جدول پیشنهادی خود را خالی
بگذارد.زیرا در آن زمان هنوز بسیاری از عنصر ها کشف نشده بودند.او همچنین برخی از خواص این عنصر های ناشناخته را
پیش بینی کرد و نام های فرضی هم برای آنها انتخاب کرد.برای مثال اِکا آلومینیم (𝒂𝑬) از آن جمله است.اِکا در زبان
روسی به معنای مشابه است .جالب است که پس از یافتن این عنصر ها  ،خواص پیش بینی شده با خواصی که برای آن
مشاهده شده بود  ،مطابقت داشت  .در جدول زیر مقایسه ی خواص مشاهده شده ی گالیم با خواص پیش بینی شده توسط
مندلیف پیش از کشف آنها آورده شده است.
عنصر های پیش بینی شده

نام عنصر(سال کشف)

خواص

اکا آلومینیم
)𝒂𝑬(

گالیم
۱۷۸۱

چگالی فلز
نقطه ذوب
فرمول اکسید

پیش بینی شده
𝑔
𝑙𝑚۶.۰ ⁄
کم

مشاهده شده
𝑔
۵.۶۶ ⁄ml
℃ ۳۰

𝐸𝑎۲ 𝑂۳

𝐺𝑎۲ 𝑂۳

نکته  : ۱یکی از موارد بی نظمی که در جدول مندلیف مشاهده می شد جای خالی یک عنصر میان کلسیم و تیتانیم بود  .امروزه
این عنصر را با نام اسکاندیم (𝒄𝑺) می شناسیم.
نکته  : ۲مندلیف عالوه بر اسکاندیم  ،خواص گالیم و ژرمانیم و همچنین هفت عنصر دیگر را (که در مجموع  ۱۳عنصر می شود)
پیش بینی کرد.هشت مورد از این پیش بینی ها درست بود و شهرت او هم به خاطر همین پیش بینی های درست او بود .
نکته  :۰گالیم فلزی با نقطه ذوب پایین است به طوری که اگر آن را در کف دست قرار دهیم  ،به آرامی شروع به ذوب
شدن می کند.
مندلیف بر سر دو راهی

همانطور که می دانید مندلیف در جدول خود عنصر ها را بر اساس افزایش جرم اتمی آنها کنار هم قرار می داد .اما در
مواردی مجبور بود برای قرار دادن عنصر هایی با خواص مشابه در یک ستون  ،ترتیب قرار گرفتن عنصر ها را بر حسب
افزایش جرم اتمی نادیده بگیرد.یعنی اینکه یک عنصر سنگین تر  ،قبل از یک عنصر سبک تر بیاد.برای مثال نیکل (𝑖𝑁)۵۵/۷
نسبت به کبالت (𝑜𝐶  ) ۵۵/۶از جرم اتمی سبکتری بر خوردار است  ،طبق روال مندلیف بر اساس افزایش جرم اتمی اول
می بایست  ،نیکل و بعد از آن کبالت را قرار می داد  ،اما او برای اینکه خواص هر کدامشان با ستون خودشان برابر بشه ،
مجبور شد که ساختار شکنی کنه و کبالت را (یعنی سنگین ترِ) قبل از نیکل (سبک ترِ) بیاورد.او در مورد ید (𝐼 ) ۶۲۶/۶و تلور
(𝑒𝑇 ) ۶۲۷/۶نیز اینچنین کاری کرد.
فرض مندلیف این بود که چنین بی نظمی هایی در جدول به علت خطا در اندازه گیری جرم اتم روی داده است .اما مدتی
بعد معلوم شد که این اندازه گیری ها کامال درست بوده است.
پس علت بی نظمی در جدول مندلیف چگونه قابل توجیه است ؟
برای پاسخ به این پرسش نظر شما را به مبحث بعد جلب می کنیم.
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تست های مربوط به بخش مندلیف و پژوهش های آن

تست  : ۱کدام گزینه صحیح است ؟
 ) ۱خواص عنصر ها با نظم و ترتیب خاصی تغییر نمی کند .
 )۲نخستین دسته بندی ویژه برای عنصر ها توسط مندلیف پیشنهاد شد .
 )۰طبق قانون تناوبی مندلیف اگر عنصر ها بنا به ترتیب افزایش تدریجی عدد جرمی کنار یکدیگر بگذاریم ،خواص فیزیکی و
شیمیایی آنها به صورت تناوبی تکرار می شود.
 )۴در جدول اولیه مندلیف ،جاهای خالی متعلق به عنصر هایی با جرم های اتمی  ۸۷ ، ۴۴و  ۸۲بود .
تست  : ۲جاهای خالی جدول اولیه ی مندلیف که به عنصر هایی با جرم های اتمی  ۸۷ ، ۴۴و  ۸۲تعلق دارند امروزه به
ترتیب متعلق به چه عنصر هایی هستند ؟
 ) ۱بور – آلومینیم – سیلیسیم

)۲گالیم – اسکاندیم – ژرمانیم

)۰اسکاندیم – گالیم – ژرمانیم

 )۴سیلیسیم –ژرمانیم – گالیم

تست  : ۰یکی از موارد بی نظمی که در جدول مندلیف مشاهده می شد جای خالی یک عنصر میان  ...........و  ............بود .
مندلیف معتقد بود این محل به عنصری تعلق دارد که  ........بود  .امروزه این عنصر را با نام  ............می شناسیم .
 ) ۱کلسیم – تیتانیم – تا آن زمان کشف نشده – اسکاندیم
 )۲کلسیم – تیتانیم – خطا در اندازه گیری جرم اتمی آن روی داده – اسکاندیم
 )۰آلومینیم – اسکاندیم – تا آن زمان کشف نشده – گالیم
 )۴آلومینیم – اسکاندیم – خطا در اندازه گیری جرم اتمی آن روی داده – گالیم
تست  : ۴در جدول پیشنهادی مندلیف  ،در کدام موارد  ،عنصر سنگین تر قبل از عنصر سبک تر قرار می گرفت ؟
ت) کبالت و نیکل
پ)کلسیم و تیتانیم
ب) تلور و ید
آ ) سلنیم و تلور
 )۴ب و پ
 )۰آ و پ
 )۲ب و ت
)۱آوت
تست  : ۱مندلیف مجبور بود در مواردی برای در یک  ..............قرار دادن عنصر ها  ، .............قرار گرفتن عنصر ها  ............را نادیده
بگیرد.
 ) ۱ردیف – به ترتیب افزایش جرم – با خواص مشابه در یک گروه  )۲ستون – با خواص مشابه – به ترتیب افزایش جرم
 )۴ستون-به ترتیب افزایش جرم–با خواص مشابه در یک گروه
 )۰ردیف – با خواص مشابه – به ترتیب افزایش جرم
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 -جدول تناوبی امروزی عنصر ها

چهل سال پس از مندلیف  ،موزلی و رادرفورد کشف کردند که بار مثبت هسته یا عدد اتمیِ اتم هر عنصر منحصر به فرد
است و اتم عنصر های مختلف  ،عدد اتمی متفاوتی دارند .هنگامی که آنها عنصر ها را بر حسب افزایش عدداتمی مرتب
کردند  ،بی نظمی موجود در جدول مندلیف که در نتیجه مرتب کردن عنصر ها بر حسب افزایش جرم اتمی پیش آمده بود  ،به
آسانی توجیه شد.
هر گاه اگر عنصر ها را بر حسب افزایش عدد اتمی در کنار یکدیگر قرار دهیم  ،خواص فیزیکی و شیمیایی آنها به صورت
تناوبی تکرار می شود  ،به این قانون  ،قاون تناوبی می گویند.
به جدولی که در آن عنصر ها را بر حسب افزایش عدد اتمی در کنار یکدیگر قرار می دهند  ،جدول تناوبی عنصرها می گویند.
تشابه در گروه – تشابه در تناوب

در جدول تناوبی عنصر ها یکسری وجه تشابه هایی در یک گروه و همچنین در یک تناوب (ردیف) وجود دارد که به آنها اشاره
می کنیم:
 -۱تشابه در عنصر های هم گروه  :همانطور که می دانید رفتار شیمیایی یک عنصر به آرایش الکترونی الیه ظرفیت آن بستگی
دارد .حال به آرایش الکترونی الیه ظرفیت گروه فلزهای قلیایی خاکی دقت کنید:
۲

همانطور که مالحظه می کنید آرایش الکترونی الیه ظرفیت تمامی عنصر های ابن گروه به 𝒔۱

۲

𝑠𝑀𝑔 : [ ۶۰𝑁𝑒] ۳

۶۲

۲

ختم می شود  .به عبارت دیگر در الیه ظرفیت این گروه تنها دو الکترون وجود دارد.
نتیجه :۱تعداد الکترون های ظرفیتی در عنصر های یک گروه  ،با هم برابر است.

𝑠𝐵𝑒 : [ ۲𝐻𝑒] ۲

۴

۲

𝑠𝐶𝑎 : [ ۶۵𝐴𝑟] ۴

۲۰

𝑠𝑆𝑟 : [ ۳۶𝐾𝑟] ۵

۳۵

۲

نتیجه  : ۲تشابه آرایش الکترونی عنصر های یک خانواده در بسیاری از گروه های جدول تناوبی.
۲

𝑠𝐵𝑎 : [ ۵۴𝑋𝑒] ۶

۵۶

𝑠𝑅𝑎 : [ ۵۶𝑅𝑛] ۷

۵۵

 -۲تشابه در عنصر های یک تناوب :
مهمترین وجه تشابه در عنصر های موجود در یک تناوب  ،برابر بودن تعداد الیه های الکترونی اصلی (تراز انرژی اصلی)
می باشد  .برای مثال به آرایش الکترونی عنصر های موجود در تناوب دوم جدول تناوبی عنصر ها دقت کنید :
۲

۲

۳

۴

۲

۲

۵

۲

۲

۶

𝑝𝑁 : ۶𝑠 /۲𝑠 ۲

۷
۲

𝑂 : ۶𝑠 /۲s ۲p

۵

𝐹 : ۶𝑠 /۲s ۲p

۶

۶

۲

۲

𝑁𝑒 : ۶𝑠 /۲s ۲p

۶۰
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۲

𝑠𝐿𝑖 : ۶𝑠 /۲

۳

۲

𝑠𝐵𝑒 : ۶𝑠 /۲

۴

۶

۲

۲

𝐵 : ۶𝑠 /۲s ۲p

۲

۲

۵

۲

𝐶 : ۶𝑠 /۲s ۲p

۶
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تست های مربوط به این بخش

تست  : ۸کدام دانشمند یا دانشمندان  ،برای نخستین بار  ،عنصر ها را به ترتیب عدد اتمی مرتب کردند ؟
 )۴موزلی و رادرفورد
)۰مندلیف
 )۲رادرفورد و چادویک
 ) ۱مندلیف و موزلی
تست  : ۸شاید مهمترین نکته در جدول تناوبی تشابه  ............عنصر های یک خانواده در  ...........گروه های این جدول باشد.
 )۲خواص فیزیکی و شیمیایی – بسیاری از
 ) ۱خواص فیزیکی و شیمیایی – همه ی
 )۴آرایش الکترونی الیه ی ظرفیت – بسیاری از
 )۰آرایش الکترونی الیه ی ظرفیت – همه ی
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