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الجدول الدوري و التدرج في الخواص: الفصل الثاني

المستوى

تطور الجدول الدوري

لع اصااايفالفو سااا فالعاااالفالسي أاااينفال وااايهفأويامن ااا فالاوفةااانففاااارفيباالااا ف  ااا   فاف ي  ااا فا❖
.العياو فيففافو فإىلفالربع فجمميعات
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تطور الجدول الدوري الحديث: 1-2

2تطور الجدول الدوري الحديث:  1-2
مقررات

المستوى

3
فصلي
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المستوى

جون نيوالندز

 ا ف  ظ ماًفجدنداًفل ع اصايفنعومادفع1864افرتحفالك م ائينفاإلجن  زيفجينف  يأ دمفيففعارف❖
خل ااائمفةااي فذاا ف  يأ اادمف كاايارفاح ااالفأحاا . ي  اا فالع اصاايف  عاااًفلوزاناادفذو ةااافال رناا 

 عفع اصاي،فثاما   فع اصي،فاب لكفر  فالع اصيفضمنفصسيففالوق  فنضمفذ فصا فة ةااف ا
.ك افانقعفالع  يفالثاةنفة اشي فحتتفالع  يفاألاوف،فاالوا عفحتتفالثاهفاه

داوف  يأ ادمفةاعفاواداوفالع اصيفاليتف  ينفالكالأ يرفيففالكو  فال رنا فأفنوساتف ي   ةاافيففجا❖
.الداريفاحلدنالف،فواحلدندفةثاًلفنقعفضمنفجمميع فاألذأجنيف
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تطور الجدول الدوري الحديث: 1-2

2
مقررات
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3
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المستوى

ماير و مندليف

ًّف( ع  اايا63افالاايتفذا ااتفيففمة اا ف)أحاا فة اادل  فال اا فع اادف ي  اا فالع اصاايف❖  ي   اااف  اااعد
وفالاداريفبرت  ا فاوتفمنطفداري،فوقارفبوشاك  فاواداف وكيروإنفخياصةافذو ةافال رن فاوتفف

فاوتفذو ةافال رن فيففالعمد فحتييفالع اصيفالوشاهب . فيففخياصةاالع اصيف  اعدًّ
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تطور الجدول الدوري الحديث: 1-2

2
مقررات

المستوى

3
فصلي

وياغاااتفودالاا فافاااوفة اادل  فالنفهاا  ف3اةاانفز اازاتفعماا فة اادل   فال اا ف ااي فيففجدالاا فف❖
.مريةا  يرالسياغاتف ومآلفبع اصيفلف كوش فبعدفافهينفالأكا دنيرفافاوال يرفافاو

دميفالادل  فع ا فالعالفا ففارفالعالفالك م ائ نيفاأللاهفليثيفةانيفافاليا ينفدميرتيفة ادل  فبوقا❖
.بنيفالعددفالكو ينفل ع اصيفافخياصةا

.ة دل  فالذثيفشةي فةنفةانيفأل  ففارفب شيفدرا و فالاأفف  فةاني❖
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موزلي
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3
فصلي يف ي  ا فالع اصا1913العادفةيميلفيففالعارف❖

.  اعدّفحأ فالعدادهافال رن 
 ق فناااازندفالعاااددفالااا ريفل ع  ااايفالااا يفنأااا❖

.صب حف( 1)ب سسفالدار فيقدارف
ئ اا فنُعاايفف كاايارفاخلاايامفالك م ائ اا فاال❖ س ّز

فاوا تفالعادادهافع دف ي   فالع اصايف  ااعدًّ
.بودرجفاخليامال رن ف

فالنفاذوشاااا فالعااااالفاألجن  اااازيفه ااااييفةاااايميل❖
الع اصااااااايفحتواااااااييفع ااااااا فعاااااااددفوينااااااادفةااااااانف

.الربا يانتفمسا فالعددفال ري
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الجدول الدوري الحديث
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. ر  تفالع اصيفيففاوداوفالداريفاوتفالوزاندفيففالعدادهافال رن ف❖

.نوكينفاوداوفالداريفةنفعددفةنفاليبعاتفةي و  فبشك فالوقينفافعميدي❖
يةااااتفذمع )ذااا فةيباااعفلواااييفع ااا فا ااامفالع  ااايفافرةاااز فافالعاااددفالااا ريفافالعاااددفالكو اااينف❖

لأااابق فدرجاا ف،فافه ااا فجاادااوفالخقاايتففاادفحتوااييفةيبعاإااافعإلضاااو فإىلفالع يةاااتفا( ال ا اا  
ئ  فافغمريهافةنفال .ع يةاتالغ  انفافاإل  ةارفافالويمنعفاإللكرتاهفافاحلال فالس ّز

.عميدف18األعمد فاليال   فيففاوداوفالداريف أم فاجملميعاتفافعددهاف❖
.داراتف7ال سيففاألوق  فيففاوداوفالداريف أم فالداراتفافعددهاف❖
نومف قأ مفع اصيفاوداوفالداريفإىلفو زاتفافالش ا فو زاتفافأو زات❖
بع اصايفاجملميعااتفاليئ أا ف18-13افةانف2اف1 أم فالع اصايفاليجايد فيففاجملميعااتف❖

.الافالع اصيفالمث  
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   فع اادفالس اازاتفع اصاايفة أاااعفافأةعاا فافةيصاا  فل باايار فافل كةاايععفاف  عةااافةاايادافصاا❖
.درج فحيار فالغيو فةاعدافالزئ تفوةيفو زف ائ فع دفدرج فحيار فالغيو 

علع اصيفاأ وقال  3-12 أم فالع اصيفاليجيد فيففاجملميعاتفةنف❖
ميكنف قأ مفع  ارفاوداوفالداريفالنضافو زاتفافالش ا فو زاتفافأو زات❖

الفلزات

ةعظمفالع اصيفالمث  فافاأ وقال  فو زات❖
:ميكنف قأ مفالس زاتفالنضافإىل❖

اف يجااادفع ااا فشاااك ف1و ااازاتفشااادند فالوساعااا فاف يجااادفيففاجملميعااا ف: و ااازاتفف ينااا ف–الف
افال  ث ايرفالحادفNaClةنفالشةيهافال يدنيرفافهيفالحدفةكيانتفة احفالععاارف. ةاااايذ اتف

تفاليتف أوفدرفيففاحليا   فاحملميل فافاهليا  فاخل . ين الهمفةكيانتفال عاّر
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الفلزاتتابع 

فةاانفالس اازاتفو اازاتفشاادند فالوساعاا فافلك ةااافالفاا ف ساااعال: الس اازاتفالق يناا فاألرضاا  ف–بف
ةاانفالشااةيهافالكالأاا يرف. اف يجاادفع اا فشااك فةاااااايذ اتفالنضااا2الق يناا ف يجاادفيففاجملميعاا ف

Caالغ  أ يرفاMg افال يفندخ فيففص اع فاحليا   فاحملميل.
فو ازاتفإ وقال ا فاف قأامفالس ازاتفإىل: الس زاتفال وقال  فافالس زاتفاأ وقال ا فالداخ  ا ف–جف

.و زاتفا وقال  فداخ   فافاليتف شم فالال ث  داتفافاألذو  دات

 يجدفالالو زاتفيففاوزعفالع ييفاألمينفةنفاوداوفالداري❖
الالفلزات

يصاا  فغال ااافةاااف كااينفالالو اازاتفغاااماتفالافةاايادفصاا   فهشاا فياتفلااينفداذاانفافهااينفردن اا فالو❖
ألذثايفاواي فيففةنفالهمفالالو زاتفغامفاألذأجنيفافال يفنعوربفالع  يفا. ل بيار فافل كةيععف

.جأمفاإل أان
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اهلاليج  اتفافهينفع اصيفشدند فالوساع 17 أم فع اصيفاجملميع ف❖

يعئ اا فافالغاااماتفال    اا فاف أااوفدرفيففصاا اع فال اااب حفالكة18 أاام فع اصاايفاجملميعاا ف❖
.ليحاتفال  ين

الالفلزاتتابع 

نضااففإىلفندخ فع  يفالس يرفافهيفةانفاهلاليج  ااتفيففصا اع فةعااجنيفاأ ا انفافذا لك❖
.الاعفحلم ا فاأ  انفةنفالوأيس

.الالو زفاليح دفال يفنيجدفب ير ف ائ  فع دفدرج فحيار فالغيو فهيفالربار❖

أشباه الفلزات

ئ  فافذ م ائ  فةشاهب فل س زاتفافالالو زات❖ .ع اصيفهلافخيامفو ّز
الأااوفدة فوااسفصاا اع فرفااائتفGeافاومريةااا  يرفSiةاانفالهاامفالشاا ا فالس اازاتفالأاا   كينف❖

 نأوفدرفالأ   كينفيففاوياحاتفالوجم   . احلا يبفافاخلالّفالشمأ  ف
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المستوى

ترتيب العناصر وفق التوزيع اإللكتروني

.لددفالويمنعفاإللكرتاهفاخليامفالك م ائ  فل ع  ي❖
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المستوى إلكترونات التكافؤ

.أ يراتفاجملميع فالياحد فهلافاخليامف سأةافألنفهلافعددفإلكرتاانتفالوكاوؤف س❖
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الفالنفالويمنااعفهلااافإلكاارتانف كاااوؤفااحاادفح اا( الس اازاتفالق يناا )  ااعفع اصاايفاجملميعاا فاألاىلف❖
.s1اإللكرتاهفأليفة ةافن وةينفباف

إلكترونات التكافؤ و الدورة

لاايتفنيجاادفو ةااافلااد دفرفاامفةأااويتفالعافاا فاألخاامريفالاا يفلوااييفإلكاارتاانتفالوكاااوؤفرفاامفالاادار فا❖
فةأااويتفالعافاا فنيجاادفإلكاارتانفالوكاااوؤفلع  اايفال  ث اايرفيف: ةثاااو. الع  اايفيففاوااداوفالااداري

.الثاهفل لكفنقعفع  يفال  ث يرفيففالدار فالثا   
وااإنفإلكاارتاانتف كاو اا ف قااعفيف4s23d104p1[Ar]ع  اايفاوااال يرفيافالويمنااعفاإللكاارتاهف❖

.ةأويتفالعاف فاليابع،فل افنكينفع  يفاوال يرفيففالدار فاليابع 
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المستوى إلكترونات تكافؤ العناصر الممثلة

عااااااااااااااددفإلكاااااااااااااارتاانتف❖
عااااااا فالوكااااااااوؤفيففاجملميف

ف فيفف1األاىل فا ،
،فاف2اجملميعااا فالثا  ااا ف

اف3يففالثالثاااااا فعشاااااايف
هكااااا افحااااا فاليصااااايوف

 فإىلفاجملميعااااااااا فالثاة ااااااااا
(  ا الغاماتفال   )عشيف

ح االفعااددفإلكاارتاانت
.8الوكاوؤفو ةاف
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المستوى s,p,d,fعناصر الفئات 

فأااااااااااامفاواااااااااااداوف❖
 فالااااداريفإىلفالربعاااا

و اتفالاففعاعاات
ت متثاااااااا فةأااااااااوّي
العافااااااااا فالثا ينااااااااا 

ل اااااااااااا ر فافالاااااااااااايتف
حتوااااااااااااااييفع اااااااااااااا ف

وؤفإلكاارتاانتف كااا
: افهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااينف

s,p,d,f.
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المستوى sعناصر الفئة 

.اهل دراجنيفااهل   يرفاع اصيفاجملميعونيفاألاىلفاالثا   s شم فع اصيفالقعاعف❖
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2
مقررات

المستوى

3
فصلي

تف❖ ةااااافشاااا  فزو  اااا فالكاااارتاانتفالوكاااااوؤفاف يمنعsحتوااااييفع اصاااايفاجملميعاااا فاألاىلفع اااا فةأااااوّي
.s1اإللكرتاهفن وة فباف

تف❖ ةااااافشااا  فزو  اااا فالكااارتاانتفالوكااااوؤفاف يمنعsحتواااييفع اصااايفاجملميعااا فالثا  اااا فع ااا فةأاااوّي
.s2اإللكرتاهفن وة فباف

pعناصر الفئة 

.ع وث اعفع  يفاهل   يرpضمنفالقعاعف18إىلف13    فاجملميعاتفةنف❖
تفالثا p  عفالع اصيفاليتف  ومينفإىلفالقعاعف❖ المو  ا فpينا فن وةينف يمنعةافاإللكرتاهفعلأاوّي

.جمميعاتفيففاوداوفالداري6ذ  افالافجزئ افالكرتاانتفالوكاوؤف،ففاف يجدفضمنف
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pعناصر الفئة تابع 

.ةأوقي فاف قين افأف وساع فذ م ائ ا( الغاماتفال     )18ع اصيفاجملميع ف❖
dعناصر الفئة 

.حتوييفع  فالس زاتفاأ وقال  ،فاهينفالذربفالس ات❖
تفالثا d  عفالع اصيفاليتف  ومينفإىلفالقعاعف❖ المو  ا فdينا فن وةينف يمنعةافاإللكرتاهفعلأاوّي

.يففاوداوفالداريجمميعات10ذ  افالافجزئ افالكرتاانتفالوكاوؤف،ففاف يجدفضمنف
fعناصر الفئة 

الال ث  داتافاألذو  داتاف شم فع اصيف  أ يتف❖
تفالثا f  عفالع اصايفالايتف  وماينفإىلفالقعااعف❖ المو  ا فfينا فن وةاينف يمنعةاافاإللكارتاهفعلأاوّي

.يففاوداوفالداريجمميع 14ذ  افالافجزئ افالكرتاانتفالوكاوؤف،ففاف يجدفضمنف
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المستوى

نصف قطر الذرة

.تإنفحجمفال ر فنوغمريفةنفةاد فإىلفةاد فالخيف❖
نعاااااايفف  اااااا ففعاااااايفالاااااا ر فل س اااااازاتفةثاااااا ف❖

ال اااااااايدنيرفب  اااااااا فالأاااااااااو فباااااااانيف اااااااايا ني
. ع  يةوجاار نيفيففالاوايذ  فال  يريفل

-اتفل ع اصااايفالااايتف يجااادفع ااا فشاااك فجزن ااا❖
الاا ر فو عايفف  اا ففعاي-اة ةاافالالو اازاتف

عابقاااا فب  اااا فالأاااااو فباااانيف اااايتفالاااا راتفالو
.  ةااالوبد فذ م ائً افبياابطفو مافب
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تطور الجدول الدوري الحديث: 1-2

تدرج خواص العناصر:  3-2
2

مقررات

المستوى

3
فصلي

. إنفحجمفال ر فةنفاخليامفالدارن فال يفنوأثيفعلويمنعفاإللكرتاه❖
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المستوى

. نو افمفيففالغال ف   فالقعيفع دفاأ وقاوفيففالدار فةنفال أارفإىلفال مني❖
دار فةانفنأاارفإنفالأ  فاراعفه افالودرجفيفف   فالقعايفعاربفالادار فهايفالنفذ ماافا وق  اافيففالا❖

تفالعافاا فاليئ أاا  فيففالاادار فتبوًااافافإىلفال ماانيف اازدادفالشااب  فاليج اا فيففال اايا فاف  قاا فةأااوّي
تفالعافاا فالداخ  اا فتبوًااا،فاناازدادفعااددفإلكاارتاانت الوكاااوؤفااحااًدافن قاا فعااددفإلكاارتاانتفةأااوّي

.فيبفإىلفال يا النًضافووعم فشب  فال يا فو بفإلكرتاانتفةأويتفالعاف فاخلارجينفل   حفال
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تطور الجدول الدوري الحديث: 1-2

2
مقررات

المستوى

3
فصلي

تدرج نصف القطر الذري عبر الدورات

.نزدادفيففالغال ف   ففعيفال ر فيففاجملميع فع دفاأ وقاوفةنفالع  فإىلفال س ف❖
القابا فنازدادفعاددفع دفاأ وقاوفيففاجملميع فةنفالع ا فأل اس ف ازدادفالشاب  فاليج ا فيففال ايا فايف❖

تفالعافاا فاليئ أاا فزااافوعاا فإلكاارتاانتفةأااويتفالعافاا فاخلااارجينفالبعاادفعاانفا ل اايا ،فانق اا فةأااوّي
د فشااب  فال اايا  تفالعافاا فذماااف قاايرفةأااو. امدّدفهاا  فالأاااو فةاانفذثاامريفاواا بفال ااا نفعاانفّم ّي

.اإلضاو  فبنيفال يا فااإللكرتاانتفاخلارج  فحبج فه  فاإللكرتاانتفعنفال يا 

تدرج نصف القطر الذري عبر المجموعات
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