
ترتيب العنارص



01
.شرح املالمح الرئيسية للجدول الدوري الحديث



.الدوريللجدولالرئيسيةالمالمحشرح:األولالهدف

.دقائق15:الوقت

.فردي:العملنوع

أهمتدوينمعالتعليميالفيديومشاهدة:المهمة

.سابقاالمعطىالدوريالجدولعلىالمالحظات

نشاط تعليمي

تعالي لنتعرف معاً المالمح .. عزيزتي الطالبة

...األساسية للجدول الدوري

تعليمات النشاط

حددي على الجدول المالمح 1.

(.أثناء مشاهدة الفيديو)األساسية 

.استخدمي ألوان مختلفة. 2

ة احتفظى بالجدول لتقومي بعملي. 3

.التقييم الذاتي الحقاً 

بناء المعرفة: 21مهارات القرن



ما هي المالمح األساسية للجدول الدوري؟؟نشاط تعليمي



7ات وعددها دور ّمىفقية تسأخطوط  18ات وعددها مجموعىخطوط عمودية تسّم 

مم يتكون الجدول الدوري الحديث؟



مالمح الجدول الدوري الحديث

:مالحظة
عناصر تسّمى 
2-1اتاملجموع

18إلى 13منو 
و ، ةاملثاليالعناصر 
 تتميز 

ّ
لها بأن

و ميائية يخواص ك
.فيزيائية متعددة

تينيتم تقسيم الجدول الدوري الى فئتين أساسي



تفصيل مجموعات الجدول الدوري

 زّ ل  الف  : املجموعة الثانية
 
 ات الق
 
رضية ية ال و  ل  ات الزّ ل  الف  : املجموعة الولى

 
 ق
 
ية  و  ل

.الراديومتبتدأ بعنصر البيريليوم وتنتهي بعنصر  فرانسيومتبتدأ بعنصر الليثيوم وتنتهي بعنصر ال

 تفاعلها تتمّيز بنشاط شديد، وُسّميت بالقلوي-
ّ
ة لن

.مع املاء ينتج مركبات ذات خاصية قلوية
ع الهيدروجين ضمن هذه املجموعة رغم أ- ه ُوض 

ّ
ن

ه العنصر الول في الجدول الدوري
ّ
.الفلز لن

- Mg: مثل .تتميز  هذه العناصر بنشاطها الكيميائي- Ca
مثل ترونيةلكاإلُيستخدم املاغنسيوم في تصنيع الجهزة -

 ل اإلطار الخارجي للحاسوب
ّ
خفيف و ه فلز صلب و قوّي ن

.انسبيّ 



الغازات النبيلة: 18املجموعة 

.ر الرادون تبتدأ بعنصر الهيليوم وتنتهي بعنص

هالوجيناتال: 17املجموعة 

.لستاتينتبتدأ بعنصر الفلور  وتنتهي بعنصر ا

 بأتميز ت
ّ
و متلىء مخير لها مستوى الطاقة ال ن

.كثر العناصر استقراراأهي 
شكل علىةو توجد عادتتمّيز بنشاطها الشديد 

.مركبات

تفصيل مجموعات الجدول الدوري



يةالفلزات االنتقالية الداخل: املجموعات أسفل الجدول  ةالفلزات االنتقالي: املجموعات وسط الجدول 

:  تتكّون الفلزات االنتقالية الداخلية من مجموعتين: مالحظة
نثانيوم: الالنثانيدات-

ّ
ا عنصر الال .71إلى 58من وهي العناصر التي يبدأ عددها الذري . وهي عناصر تلي أفقيًّ

ا عنصر الكتينيوم: الكتينيدات- .103إلى 90ن وهي العناصر التي يبدأ عددها الذري م. وهي عناصر تلي أفقيًّ

إثراء

تفصيل مجموعات الجدول الدوري



لةالغازات النبي

الهالوجينات

يةالفلزات القلوية األرض

أشباه الفلزات

الفلزات القلوية



.الدوريللجدولالرئيسيةالمالمحشرح:األولالهدفينشاط تقييم

.دقائق5:الوقت

.فردي:العملنوع

.(المتاهةلعبة)المرفقالنشاطحل:المهمة لعبة المتاهة

من ستصل لنقطة النهاية أوال؟؟

نك قومي باختيار الطريق المناسب الذي يمك

ة من العبور داخل المتاهة والوصول إلى نقط

..النهاية

هك هناك عدد من العقبات التي ستواجتذكري

ولكل لون .. كل عقبة تحمل لون معين.. 

ني قومي بحل السؤال لتتمك.. سؤال خاص به

كل التوفيق.. من مواصلة الطريق

https://app.classkick.com/#/login/TC3NQL
حل المشكالت والتفكير الناقد: 21مهارات القرن



اجابة النشاط تقييمي

718

الرادون  Rn

ألن لها نفس الخواص الكيميائية


