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 يوسف الكريمي ذ. الجذع المشترك العلميمستوى  - كيمياءمادة ال الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيم
Classification périodique des éléments chimiques 

Elkyou.9745@gmail.com 
   ميائيةترتيب الدوري للعناصر الكيلاالدرس الثاني : 

 6الوحدة :   -  مكونات المادة الثاني:المحور 

 :قديمت -(1

تزايد العناصر الكيميائية المكتشفة و المصنعة أصبح ترتيبها حسب معايير محددة ضرورة ملحة، ويعد العالم مع 

وبعد تطور األبحاث واكتشاف أنواع م .  1869يبا دوريا للعناصر الكيميائية سنة الروسي مندلييف أول من أنجز ترت

 عنصرا. 118والذي يضم ( 1999)الى حدود استقر األمر على الترتيب الحالي  جديدة

يث حاصر الكيميائية، هو تصنيف العناصر على شكل مجموعات كيميائية، أهم خصائص الترتيب الدوري للعنان 

 ابهة جدا.تتصف عناصر المجموعة الواحدة بخواص كيميائية متش

 :لترتيب الدوري للعناصر الكيميائيةا -(2

 :تيب مندلييفرت -(2-1

 ماندلييف لترتيب العناصر الكيميائية على خاصيتين أساسيتين ، وهما :اعتمد 

  الكيميائية مرتبة حسب تزايد كتلها المولية.العناصر 
  الكيميائية التي لها خواص كيميائية متشابهة توجد على نفس الصف األفقي )السطر(العناصر 

تنبأ مندلييف بوجود بعض العناصر الكيميائية قبل أن يتم اكتشافها الحقا ووضع مكانها عالمات استفهام؟ كما 

عرف ترتيب ماندلييف الحقا تعديالت ذلك الوقت منذ و م. 1886الذي تم اكتشافه سنة  Geانيوم كعنصر الجيرم

االتحاد الدولي للكيمياء األبحاث في هذا المجال، الى أن أعلن وتطورت نتيجة ظهور عناصر كيميائية جديدة. 

 4م عن اكتمال الجدول الدوري للعناصر الكيميائية باكتشاف  2016الخالصة و الكيمياء التطبيقية رسميا في عام 

الدوري الحالي حيث أصبح الترتيب .  118و  117، 115، 113اصر كيميائية حديدة في الصف السابع وهي عن

 ا كيميائيا.عنصر 118يضم 

 :لترتيب الدوري الحاليا -(2-2
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 :لجدول الدوري للعناصر الكيميائية المبسطا -(2-3

 :ستعمال الجدول الدوريا -(3

 :لمجموعات الكيميائيةا -(3-1
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 :صيغ بعض الجزيئات المتداولة -(3-2

 

 تطبيقية:تمارين 
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