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 بمحاولة الدوري العناصر جدول فكرة بدأت
 في العناصر لترتيب ينكيميائيال بها قام بسيطة
 وصل حتى التصنيف هذا تطور ثم معين جدول

 . اآلن إليه وصل ما إلى



 العناصر لترتيب القديم في حاجة هناك تكن لم
 أن وهو بسيط لسبب ، خاص جدول في وتصنيفها

 ، اليدين أصابع عدد يتجاوز يكن لم العناصر هذه عدد
 العناصر من المزيد واكتشاف الكيمياء علم بتطور ولكن
 وجدولتها العناصر هذه تصنيف الضروري من بات

 . معها التعامل وتسهيل دراستها لتيسير



 العناصر تصنيف لغرض تمت التي المحاوالت أولى
 تصنيف محاولة هي خاصة جداول في وترتيبها
  .فلزات والال الفلزات وهما مجموعتين إلى العناصر



 -1780) االلماني الكيميائي دوبرينر الحظ ثم
 ثالثيات خواص في وتدرجا   تشابها   هناك أن (1849

 الفيزيائية الخواص في متشابهه تكون العناصر من
 فيزيائية خواص الثاني للعنصر ويكون والكيميائية

  ،والثالث األول العنصرين خواص بين متوسطة وكيميائية
 يساوي األوسط للعنصر الذري الوزن أن الحظ كما

  .والثالث األول للعنصرين الذري الوزن متوسط
 



 :امثلة على الثالثيات  
Cl, Br, I 

 
 Ca, Sr, Ba      



وهو كيميائي  نيوالندزجون وفي محاولة تالية قام 
 (1898-1837)انجليزي 

 
 

في شكل بترتيب العناصر حسب ازدياد الوزن الذري 
، ثمان عناصر تتكون كل مجموعة من  مجموعات

فالحظ أن الخواص المتشابهة للعناصر تتكرر دوريا  
والحظ بان الخواص تتكرر في العنصر الثامن وبانتظام 

 Law) نيوالندز  ثمانياتفكانت محاولة يطلق عليها 

of Octaves ) 
 
 



  نيوالندزثمانيات 



 63وعددها )قام بترتيب العناصر المكتشفة في عصره 
أيضا  فالحظ تكرار ازدياد الوزن الذري حسب ( عنصر تقريبا  

 .الخواص المتشابهة للعناصر دوريا  وبانتظام 
  Lothar Meyer)  مايرفي نفس العام تقريبا  توصل 

 .من ألمانيا لنفس الجدول تقريبا  ( 





رتبوا العناصر حسب الزيادة في الكتلة مندليف وماير من  كل   
 الذرية

 وكالهما ترك فراغ في الجدول الدوري للعناصر التي لم 
 تكتشف بعد

why is Mendeleev called the “father of 
the modern periodic table” and not 

Meyer, or both? 



والحقيقة أن هذا الجدول ارتبط باسم مندلييف النه 
في استطاع تحديد خواص بعض العناصر غير المكتشفة 

قبل  الجرمانيومعصرة فقد استطاع تحديد خواص عنصر 
وذكر مندليف اذا .اكتشافه وقد سماه بشبيه السليكون 

تم وضع عنصر في مكان خطا بسبب وضعه حسب الوزن 
الذري الخطا يكون هنالك خطا في الكتله الذرية فصحح 

  Be, In, and Uالكتله الذرية ل   
وكان واثقا من جدوله واستخدمه في توقع خواص العناص 

  Sc, Ga, and Ge .الثالثة غير المعروفه بعد



وبعد اكتشاف العناصر الثالثة اليت 
كانت غري معروفه وتوقعه خلواصها القريب 

بشكل مذهل من احلقيقة مت قبول 
 .جدوله 



ومن خالل عمله (  1915-1887) موزليذلك ظهر وبعد 
العدد )على اشعة اكس حدد الشحنة النووية الفعلية  للذرات 

. العناصر حسب ازدياد العدد الذريفاعاد ترتيب ( الذري   
 

الحظ موزلي تكرار الخواص المتشابهة للعناصر دوريا  
وبانتظام فكان هذا الترتيب في الحقيقة أساس الجدول 

 لكن ابحاثه توقفت بعد ذلك. الدوري الحديث

“There is in the atom a fundamental quantity which 
increases by regular steps as we pass from each 
element to the next.  This quantity can only be the 

charge on the central positive nucleus.”                 



           Glenn T. Seaborg 
حرك  1944بعد اكتشاف عشرة عناصر جديدة في عام 

اربعة عشر عنصرا خارج جسم الجدول الدوري الى مكانها 
الحالي اسفل سلسلة الالنثانات واصبحت تعرف 

 باالكتينيدات                                              



 الجدول الدوري الحديث للعناصر 

تم االعتماد لترتيب العناصر في الجدول الدوري الحديث على 
 (1945سيبورج )األسس التالية 

 .رتبت العناصر حسب ازدياد العدد الذري  -1
تبعا  لعدد مستويات ( دورات)صفت العناصر في سطور أفقية  -2

فعناصر الدورة األولى )الطاقة االلكترونية فيها المشغولة بااللكترونات 
تشغل الكتروناتها مستوى واحدا من الطاقة وعناصر الدورة الثانية 

 (.وهكذا.. مستويين 
تبعا  لعدد ( مجموعات)وضعت العناصر في أعمدة رأسية  -3

الكترونات )االلكترونات الموجودة في مستوى الطاقة األخير 
 (.التكافؤ



وبهذا نالحظ أن الجدول الدوري بشكِل عام يتألف من 
عدد مستويات الطاقة االلكترونية )سبع دورات 

) رئيسية يرمز لها بالحرف وثماني مجموعات ( المعروفة
A ) ومجموعات فرعية يرمز لها بالحرف (B .) 





 

 .المنطقة اليسرى : أوال  
و  A1) وتحوي عناصر المجموعتين الرئيسيتين 

A2  ) والمعروفة باسم الفلزات القلوية والفلزات
القلوية األرضية على الترتيب ، وتشغل الكترونات 

 . sالتكافؤ في ذرات هذه العناصر المجال 

 مناطق الجدول الدوري الحديث 



 العائلة القلوية



 العائلة القلوية الترابية



 المنطقة اليمنى : ثانيا  
 

تحوي بقية العناصر في المجموعات 
وتتميز عناصر هذه المنطقة ( 8و7و6و5و4و3)الرئيسية

في مستوى التكافؤ ، وهذه (  s , p) بملء المجالين 
بقية الفلزات و أشباه الفلزات و  الالفلزاتالمنطقة تحوي جميع 

(  A7عناصر المجموعة )  الهالوجينات، كما تضم جميع 
 .A8))والغازات النادرة أو الخاملة





 المنطقة الوسطى: ثالثا  
( ب)وتحوي جميع العناصر في المجموعات الفرعية  

عنصرا  جميعها من الفلزات في ثالث  ثالثينوتتألف من 
متسلسالت تضم كل متسلسلة عشرة عناصر، وتتميز 

عناصر هذه المنطقة بوجود الكترونات التكافؤ في 
في مستوى التكافؤ ، وتعرف عناصر ( s , d) المجالين

 .بالعناصر االنتقاليةهذه المنطقة 





 المنطقة السفلى : رابعا  
عنصرا  أربعة عشر كل سلسلة تضم سلسلتين  وتتألف من 

والتي تأتي بعد عنصر الالنثانوم وتبدأ  الالنثانيداتسلسلة 
وتأتي بعد عنصر االكتينيوم  االكتينيداتبالسيريوم وسلسلة 

وتبدأ بعنصر الثوريوم ، تتميز عناصر هذه المنطقة بملء 
في مستوى التكافؤ ، وتعرف عناصر  fالمجال من نوع 

 . االنتقالية الداخلية هذه المنطقة بالعناصر 





 أشكال أخرى لجدول العناصر






