
       Classification périodique des éléments chimiques  الترتيب الدوري للعناصر الكيميائي
 للعناصر الكيميائية  Mendeleïevم( 1907-م1834) ترتيب ماندليف  -1

 .عنصرا   63م من إنجاز جدول لترتيب العناصر الكيميائية و التي كان عددها آنذاك  1869تمكن ماندليف سنة 

 يتميز ترتيب ماندليف بخاصيتين أساسيتين هما:  

 العناصر الكيميائية مرتبة حسب تزايد كتلتها المولية. 

 ) العناصر الكيميائية التي لها خواص كيميائية متشابهة توجد في نفس الصف ) السطر. 

 
 الحالي الترتيب الدوري للعناصر الكيميائية -2

 الحقا بعض التعديالت نتيجة ظهور عناصر كيميائية جديدة و تطور األبحاث في هذا المجال, حيث أصبح الترتيب لقد عرف ترتيب ماندليف 

  و هو مكون من : عنصرا كيميائيا 115يضم  الحالي الدوري الجدول ضرورة ملحة وفق معايير محددة. 

  18التي لها نفس عدد اللكترونات على طبقاتها الخارجية مجموعة ) اعمدة (  مجموعة من الذرات 

  7 دورات )اسطر ( مجموعة من الذرات التي لها نفس عدد الطبقات 

  -ملحق اسفله – جدول الترتيب الدوري العام

 الترتيب الدور المختصر

 في الترتيب المختصر ( 2و توافق  12المجموعة  ننتقل الى 1أي من المجموعة غير موجودة  11الى  3) المجوعات من 

 
 استغالل الجدول الدوري 

 من البنية االلكترونية لعنصر كيميائي نتمكن من تحديد موقعه على الجدول الدوري المختصر 

 
  : 2ملحوظة eH مع خصائص باقي عناصر المجموعة نظرا لتشابه خصائصه   8وضع في المجموعة  ليس في موضعه الحقيقي و 

 المجموعات الكيميائية:

 الغازات الخاملة الهالوجينات القالئيات
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 تتحتوي على الكترون واحد على طبقتها الخارجية  -

 .... Na  ،+Li+نتج عنها كاثيونات  ين -

قابلة لألكسدة بثنائي األوكسجين لتَُكٌون مركبات  -

 2LiOأوكسيد الليثيوم أيونية مثل 

 و أوكسيد الصوديوم   

تتحتوي على الكترون سبع الترونات على طبقتها 

 الخارجية 

 ،....Cl  ،-F-  انيوناتنتج عنها ين -

ـ تتواجد الهالوجينات على شكل جزيئات ثنائية 

 2Cl  و ثنائي الكلور 2F مثل: ثنائي الفلور

تتميز الغازات الخاملة بأحادية 

بطبقة إلكترونية الذرة و 

خارجية تتحقق فيها القاعدتان 

الثنائية والثمانية,تجعلها في 

 استقرار حالة

  الثنائية والثمانية من تحديد: الترتيب الدوري يمكن من معرفة عدد إلكترونات التكافؤ للذرة المقابلة. و تمكن القاعدتان إن مكان عنصر ما في 

 التي يمكن أن تكونها الذرة مع ذرات أخرى. عدد الروابط التساهمية 

  .شحنة األيون الموافق للذرة 
 

 انتهى

 لمجموعاتا 

 1   2 3 4 5 6 7 8(18) 

ت
را

و
لد

ا
 

 
K 1H 

1(k) 

  

2 (17) (16) (15) (14) (13) العام(  12) eH 

2(K) 

 
L 3 iL 

1(L)2(K) 

  
4Be 

2(L)2(K) 

5B 

3(L)2(K) 

6C 

4(L)2(K) 

7 N 

5(L)2(K) 

8O 

6(L)2(K) 

9 F 

7(L)2(K) 

10 Ne 

8(L)2(K) 

 
M 11Na 

1(M)8(L)2(K) 

 
12Mg 

2(M)8(L)2(K) 

13Al 

3(M)8(L)2(K) 

14Si 

4(M)8(L)2(K) 

15 P 

5(M)8(L)2(K) 

16S 

6(M)8(L)2(K) 

17Cl 

7(M)8(L)2(K) 

18Ar 

8(M)8(L)2(K) 

 

https://motamadris.ma/


 

https://motamadris.ma/



