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Classification périodique des éléments chimiques 
 

 ترتيب ماندليف للعناصر الكيميائية :  1نشاط  

مع تزايد عدد العناصر الكيميائية المكتشفة والمصنعة أصبح ترتيبها وتنظيمها وفق معايير محددة ضرورة 

وقد عرف ناريخ الكيمياء منذ أمد بعيد محاوالت عديدة إلنجاز هذا الترتيب ، ال ان أنها باءت . ملحة 

م من إنجاز جدول لترتيب  1681ة سن ماندليف العالم الروسي   الى تمكن . بالفشل ، ولن تلق اهتماما كبير

واعتمد ماندليف لترتيب هذه العناصر على . عنصرا  86والتي كان عددها أنذلك العناصر الكيميائية 

 :خاصيتين اساسيتين هما 

  العناصر الكيميائية مرتبة حسب تزايد كتلها المولية 

  السطر  (الصف األفقي  توجد على نفسالعناصر الكيميائية التي لها خواص كيميائية  متشابهة(  

كما تنبا ماندليف بوجود بعض العناصر الكيميائية قبل ان يتم إكتشافها الحقا ووضع مكانها عالمات 

 . 1668الذي تم إكتشافه سنة   Geإستفهام  ؟ كعنصر الجيرمانيويوم  

وتطورت ..جديدة  ديالت نتيجة ظهور عناصر كيميائيةومنذ ذلك الوقت عرف ترتيب ماندليف  الحقا تع 

 أعلن االتحاد الدولي للكيمياء الخالصة والكيمياء التطبيقية رسميا في انالى ... األبحات في هذا المجال 

في الصف جديدة عناصر كيميائية  4دول الدوري للعناصر الكيميائي باكتشاف الجعن إكتمال م  6118 عام 

 .عنصرا كيميائيا  116الدوري الحالي يضم  حيث أصبح الترتيب. 116و 111، 111،  116السابع وهي 

   : يمكنك اإلستعانة بالموقع التالي   للمزيد من المعلوماتو 
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  إستثمار : 

 كم عنصرا يضم ترتيب ماندليف للعناصر الكيميائية ؟ .1

 حدد المعيارين األساسين االذين إعتمدهما مندليف في هذا الترتيب .6

 ماذا  تعني عالمات اإلستفهام التي وضعها ماندليف في الوثيقة  .6

 .كم عنصرا كيميائيا إضافيا تم إكتشافه بعد ترتيب ماندليف  .4

 في ترتيب وحدد موقعه  Gaعن عنصر الغاليوم  إبحث في الجدول الدوري الحالي للعناصر الكيميائية  .1

 معروفا في عصر ماندليف ماندليف ، هل ماكان هذا العنصر 

 

 ترتيب ماندليف

                                                                                                                                                        

 (جدول دوري مبسط ) العناصر الكيميائية في الجدول لترتيب تحدي المعايير المعتمدة حاليا :  6 نشاط  

أين يتجلى االختالف بين الترتيب الدوري لمندليف والترتيب الدوري  .1

 المعمول به حاليا؟

أعط رمز وأسم العنصر الذي يوجد في تقاطع الدورة الثانية والعمود  .6

 .المبسط السابع من جدول الترتيب الدوري

 .VIو IIو Iللمجموعة  هو عدد الكترونات الطبقة الخارجية ما .6

 .6و 6و 1هو عدد طبقات الدورة  ما .4

 ما المعايير التي اعتمدت في بناء جدول الترتيب الدوري الحالي؟ .1

 

 الجدول الدوري الحالي للعناصر الكيميائية
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