
 

 

 كيمياء العناصر  

1A 

 الفلزات القلوية

2A 

 الفلزات القلوية الارضية
3A 5A 6A 7A 

و التي تقع  1Aهي عناصر املجموعة 

الكتروناتها الخارجية في تحت املستوى 

ns
1

 

و التي تقع  2Aهي عناصر املجموعة 

 ns2الكتروناتها الخارجية في تحت املستوى 

هي مجموعة تحتوي على عناصر تقع 

    الكتروناتها الخارجية في تحت املستوى 

    (np
1

 ) 

هي مجموعة تحتوي على عناصر تقع 

      الكتروناتها الخارجية في تحت املستوى 

  (np
3

 ) 

هي مجموعة تحتوي على عناصر تقع 

 الكتروناتها الخارجية في تحت املستوى 

       (np
4

 ) 

هي مجموعة تحتوي على عناصر تقع الكتروناتها 

 ( np5)               الخارجية في تحت املستوى 

 Naالصوديوم          \              Liالليثيوم 

 Rbالروبيديوم         \  K     البوتاسيوم  

 Frالفرانسيوم            \         Csالسيزيوم 

 Mgاملغنيسيوم         \        Beالبيريليوم 

 Srالسترانشيوم        \    Ca    الكالسيوم

 Ra الراديوم      \             Baالباريوم 

 Alألاملنيوم               \            Bالبورون 

 Inالانديوم            \          Gaالجاليوم 

 Tiالتاليوم 

 Pالفوسفور          \         Nالنيتروجين 

 Sbالانتيمون            \            Asالزرنيخ  

 Biالبزموث 

 Sالكبريت            \         Oألاكسجين 

 Teالتيلوريوم          \        Seالسيلينيوم 

 Poالبولونيوم 

 ( أصفر مخضرغاز لونه   )                  Fالفلور 

 ( غاز لونه أخضر مصفر )  Cl               الكلور 

 (سائل أحمر داكن    )                Brالبروم 

 ( صلب متبلر لونه أرجواني  )                    I   اليود

 ( عنصر مشع  )           Atالاستاتين 

تتميز ببريق ملعاني 

جيدة التوصيل للحرارة 

 التوصيل للكهرباءجيدة 

درجات انصهارها منخفضة 

كثافتها منخفضة 

سالبيتها الكهربائية منخفضة 

 تماسِك
ُ
 لها قواُم الصلصاِل امل

 التفاعل مع املاء

2Na  +  2H2O      2NaOH  +   H2 

 التفاعل مع ألاكسجين

4Na   +  O2        2Na2O 

 التفاعل مع الهالوجينات

2Na   +    Cl2         2NaCl 

يجب ارتداء قفازات واقية عند التعامل مع 

 الفلزات القلوية
ألنـــهـــا تـــتـــفـــاعـــل بـــقـــوة مــــع الـــرطـــوبـــة 

 الـــمــــوجــــودة فــــي جـــلـــــد اإلنسان

و القلوية (   1A) ال توجد الفلزات القلوية 

 بصورة منفردة في الطبيعة ( 2A) الارضية 

ــا و فاعليتها الكبيرة  بــســبــب نــشــاطــه
يتم تخزين الفلزات القلوية تحت سطح 

 الزيت أو الكيروسين
 لـكـي ال تـتـفـاعـل مــع مــكـونـات الـهــواء الـجــوي

 

 

تتميز ببريق ملعاني 

جيدة التوصيل للحرارة 

جيدة التوصيل للكهرباء 

 رتفعةانصهارها مدرجات 

 التفاعل مع املاء

Mg  + 2H2O   Mg(OH)2  + H2 

 التفاعل مع ألاكسجين

2Mg  +   O2      2MgO 

 التفاعل مع الهالوجينات

Ca  +   F2        CaF2 

أطلق الكيميائيون على فلزات املجموعة 

2A  ألارضيات " اسم" 

ألن تـــركـــيـــبـــهـــا ال يــتــــغــــيـــر 
 بـــالـــنـــار

تحت  2Aال يلزم تخزين فلزات املجموعة 

 سطح الزيت

ألنها قليلة النشاط إذا ما قورنت بعناصر 
 1Aالمجموعة 

ببريق ملعاني  2Aتتميز العالية مجموعة 

 سرعان ما ينطفئ في الهواء

لــتــكـون طـــبـقــة أكــســيـد رقـــيـقــة 
ة الـــطـــبـقــة تـــعــــمـــل عـــلـــى حــمــايـــ

 الــخــارجـــيــة لــهــذه الـــفــلـــزات

 Oألاكسجين Nالنيتروجين Bالبورون 

  من الالفلزات عناصر هذه املجموعِة  جميُع 

  وجد في الطبيعة في الحالة الحرة لنشاطها
ُ
ال ت

 املرتفع

  تتواجد مركباتها بصورة أمالٍح في مياه البحار و

حيطات
ُ
 امل

  ُيحضُر الكلور من التحليل الكهربائي ملحلول

 كلوريد الصوديوم املركز

  ُيحضُر اليود من الرماد الناتج عن حرق

 يحضر من يودات 
ً
ألاعشاب البحرية و حاليا

 NaIO3الصوديوم 

 
ُ
ملنع تضخم الغدة  -Iأنيونات اليوديد ستخدم ت

 حيث ي  ) الدرقية 
 
اليود مللح الطعام في  ضاف

 ( العادة

 

 

 

من أشباه الفلزات 

لونه أسود 

ملعاني له بريق 

صلب هش سهل الكسر 

 ُيحضُر البورون بتفاعل أكسيده مع فلز 

 : املغنسيوم 

B2O3  +  3Mg         2B  +  3MgO 

 صناعة الزجاج 

 صناعة الطالء 

صناعة ألاسمدة 

 تزيين السيراميك 

تحويل املاء العسر الى ماء يسر 
 

 

 

 

 

 

 

  تصنيع ألامونياNH3 

 (بوش   -بطريقة هابر ) 

N2  +     3H2         ⇄         2NH3 

 :و تستخدم الامونيا في 

 في التبريد ( أ ) 

 صناعة ألاسمدة(ب ) 

 يتحد في صناعة املنظفات( ج ) 

 النيتروجين مع ألاكسجين ليتكون 

 تصنيع حمض النيتريكHNO3 

 (بطريقة أوستوالد ) 

 :و يستخدم حمض النيتريك في 

 يستخدم في إنتاج ألاسمدة و الاصباغ( أ ) 

أكسيد يستخدم في صناعة املتفجرات  ( ب ) 

وفق   (3000 ) درجات مرتفعةعند   النيتريك

 التفاعل التالي

N2+ O2  NO 

من كتلة  50%ألاكسجين   مثُل يُ 

من كتلة  60%و , القشرة ألارضية 

 من حجم الهواء 20% جسم  إلانسان و

  يستخدم في أكسدة الشوائب في

 الحديد عند صناعة الصلب

  يستخدم في إنقاذ الضحايا الذين

يعانون من الاختناق بدخان الحرائق أو 

 الغرق 

  يستخدم في عالج الحاالت الحرجة

 مثل الالتهاب الرئوي و التسمم بالغاز

 تفاعل الصوديوم مع كمية قليلة من

 :الاكسجين 

Na  +   O2        Na2O 

 تفاعل الصوديوم مع كمية وافرة من

 الاكسجين

Na  +   O2     Na2O2 
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 F الفلور  Sالكبريت  P الفوسفور  Al الاملنيوم Mgاملغنيسيوم Naالصوديوم
 تبريد املفاعالت النووية 

  مصدر ضوئي في مصابيح بخار

 الصوديوم

 يستخدم في إنتاج الكثير من املواد

 الكيميائية

 ( NaOH   ,NaClOمثل ) 

  هيدروكسيد الصوديوميستخدم  

NaOH   في تسليك البالوعات من العوائق 

   هيبوكلوريت الصوديوميستخدم 

NaClO    في تبييض املالبس 

 

 :علل 

 
ً
يكون سطح الصوديوم املقطوع حديثا

 و له وميض فض ي 
ً
و لكنه سرعان , المعا

 ما ينطفئ عند تعرضه للهواء

ألنــه يــتـــفــاعــل بــســرعــة مــع 
 مــكــونــات الــهــواء الــجــوي

يستخدم الصوديوم في تبريد املفاعالت 

 النووية

النخفاض درجة انصهاره و ارتفاع 
درجة غليانه و توصيله الجيد للحرارة 

و سهولة ضخه عبر لب المفاعل 
 النووي حيث يمتُص الحرارة بسرعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ُحماية ستخدم املغنيسيوم في   ي

 الحديد من الصدأ

 يستخدم املغنيسيوم كمون رئيس ي  في

  عدد من السبائك ذات الكثافة املنخفضة

 و مقاومة الشد العالية

 

يتفاعل مع املاء الساخن و ال يتفاعل مع 

 املاء البارد

 

 

 

 

 

 الفلزات  أكثُر  ألاملنيوم
ً
في القشرة  وفرة

  خام ةو خاصة في صور   ألارضية

 Al2O3 البوكسايت

و صورة خام شديد الصالبة و هو 

كسيد ألاملنيوم البلوري ) الكورندم 
ُ
      ( أ

 (الياقوت الازرق و ألاحمر  )

 

  وحدات الفوسفات تدخل في بنية

DNA  الذي يقوم بنقل , الوراثي

 املعلومات الوراثية من جبل إلى آخر

 يوجد الفوسفور في العظام و ألاسنان 

  يدخل في تركيب الدهنيات

التي تدخل في تركيب ,   ATPالفوسفورية 

 أغشية الخاليا

 :يوجد نوعان للفوسفور 

 " الفوسفور ألابيض و هو  - 1
ً
نشيط جدا

 تحت سطح املاء)   "
ُ
 ( لذالك ُيحفظ

 " الفوسفور ألاحمر  – 2
ً
" أكثر ثباتا

 يستخدم في صناعة أعواد الثقاب

 

 
 
تحت سطح  الفوسفور ألابيضيحفظ

 املاء

 جدًا نشيط ألنه 
ستخدم الفوسفور ألاحمر في صناعة  ي 

 أعواد الثقاب

ألنه أكثر ثباتًا من الفوسفور 
 األبيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطالء ) في صناعة مواد– 

 (ألاصباغ  –ألادوية  –البالستيك 

 عامل أساس ي في عمليات تكرير

 البترول

 في  أهم استخدامات الكبريت هو

و الذي  الكبريتيك صناعة حمض

 :يحضر بطريقة التالمس 

S   +    O2                    SO2      

  2SO2      +     O2               3SO3 

SO3     +     3H2O          2H2SO4 

  يستخدم في صناعة مادة التفلون التي تمنع

 التصاق الطعام بأواني الطهي

  يستخدم الفلور في عملية تخصيب اليورانيوم 

  يستخدم حمض الهيدروفلوريكHF  في الحفر

 على الزجاج

 Cl الكلور 

  يستخدمCl2 في تنقية مياه املدن و أحواض السباحة 

 يستخدم في قتل البكتيريا املسببة لألمراض 

  يستخدمCl2   في صناعة البوليفينيلPVC  و

 عبارة عن بالستيك يستخدم كعازل 

 يستخدم الكلور في تبييض املالبس 

 ظــاهــرة إزالة الــلـــون

و الذي ( ماء الكلور ) يذوب الكلور في املاء ليعطي 

ج حمض الهيدروكلوريك و 
 
يتحلل بأشعة الشمس لينت

 [O] النشيط ألاكسجين الذري 

 : وفق املعادلة التالية

Cl2  +   H2O    2HCl  +  [ O ]             حيث

 . يعمل ألاكسجين الذري على إزالة ألالوان

يذوب البروم في املاء و يتكون ماء البروم و الذي 

حيث  O2 يتحلل لينتج الحمض و جزئ ألاكسجين

 تكون قدرته على ازالة

 : املعادلة التالية اوفق الالوان أقل

Br2  +   H2O    2HBr + O2 

وجد  
 
 الهالوجينات في الطبيعة في الحالة الحرةال ت

 لنشاطها المرتفع
في علب بالستيكية و ال  HFيحفظ الهيدروفلوريك 

 يحفظ في أواني الزجاج

ألنه يستخدم في الحفر على الزجاج  و بالتالي 
 ال  يمكن حفظه  في أواني الزجاج

 يضاف اليود مللح الطعام

 ة الدرقيةتمنع تضخم الغد   -iالن أنيونات اليوديد 

 مقاوم للتآكل 

موصل جيد للكهرباء و الحرارة 

 يتمتع بقوة و مرونة 

قابل للطرق و السحب 

 استخداماته

في صناعة الطائرات 

  أواني الطهي صناعةفي 

 

 

 يقاوم ألاملنيوم التآكل بقوة

ألنه عندما يتعرض للهواء تتكون 
طبقة رقيقة صلبة من األكسيد 

التآكل  تحميه من المزيد من
 بواسطة األكسجين و الماء
 يوصف ألاملنيوم بأنه متردد

ألنـــه يـــتــــفــــاعــــل مـــع 
 االحـــمــــاض و الـــقــــواعـــــد

 O3الاوزون  Caالكالسيوم

يمكن الحصول على أكسيد الكالسيوم 

                   بتسخين الحجر الجيري 

عند درجة   CaCO3( كربونات الكالسيوم)

 حرارة مرتفعة

CaCO3           900 C        CaO   +   CO2 

  إلاطفاءيسمى تفاعل الجير الحي مع املاء بــــ  

ــــ         أو الجير املطفأو يسمى املركب الناتج بـ

 (هيدروكسيد الكالسيوم ) 

CaO   +     H2O         Ca(OH)2 

 
ُ
يد هيدروكس) ُيستخدُم الجيُر املطفأ

في الكشف عن غاز  ثاني ( الكالسيوم 

 أكسيد الكربون  و ذلك بتمرير

هذا الغاز على أنبوب يحتوي هذا املحلول 

حيث يتكون راسب من  كربونات 

 للمعادلة التالية  CaCO3الكالسيوم 
ً
 وفقا

Ca(OH)2  +  CO2    CaCO3   +    H2O 

 

 

حدوث عند    O3غاز ألاوزون  يتكوُن 

 ,  الرعديةالعواصف 

في طبقات الجو العليا لألرض  و يتكوُن 

 ألاشعة  فوق البنفسجية   بتأثير

على ألاكسجين و يتكون بالقرب من 

 .مولدات الكهرباء ذات الجهد العالي 

يحمي ألاوزون الكائنات الحية من تأثير  

الناتجة من    ألاشعة فوق البنفسجية

 الشمس
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