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 الهيدروجين : هو مولد الماء الذي أطلق عليه العالم الفوازية  

 : العامةخواص ال

أوربيتال واحد حاوي على الكترون واحد  المتالكهمن أبسط العناصر في الجدول الدوري ؟ ج/  Hيعتبر   -1

من خالل مشاركته في تكوين أواصر تساهمية   يفي الجدول الدورمع معظم العناصر الموجودة  ويتفاعل

 وبذلك يعتبر سلوكه بسيط وغير معقد. 

يمتلك الهيدروجين سالبيه كهربائية متوسطة القيمة مما يجعل تأثيره بهذه السالبية من خالل تأصره مع مدى   -2

أيون الهيدروجين الموجب الموجودة في هاليدات الهيدروجين مثل   H+واسع من القطبية تتراوح من 

Hcl,HBr ,HF ,HI  الى أيون الهيدروجين السالب-H ر الزمرة األولى والثانية  في الفلزات التي تخص عناص

   2CaHزمرة القلويات الترابية(  ( IAIو NaH)زمرة القلويات هيدريدات ( 

علل غرابة موقع الهيدروجين في الجدول الدوري؟ ج/ وذلك من خالل تشابه الهيدروجين مع ثالث زمر  -3

يتشابه مع زمر الهالوجينات من خالل اكتسابه إلكترون ليكون أيون  الزمرة األولى  -1من الجدول الدوري 

     H-الهيدريد السالب 

ion  Hydride  : 
-H            -H + e 

ion  Floride  
-F            -+ e F 

   H+)زمرة القلويات( من خالل فقدان األلكترون مكونا أيون  IAيتشابه الهيدروجين مع الزمرة األولى  -2

  -+ e+ Na           Naex.        -+ e+ H           H 

    Cأوربيتال نصف مشبع وبذلك يشابه زمره يحتوي على   Hروجين مع زمره الكاربون بأعتباران يتشابه الهيد  -3

   1S 1H =1               نصف مشبع

  22P 22s 2= 1s 6C 

 

 

وأذا اريد شمول الهيدروجين ضمن الزمر الثالث وجب أن تكون صفاته نموذجية لتلك الزمر ولكن من  

   نصف القطر/نسبة الشحنة -صغر الحجم ب  -مميزه؟ ج/ بسبب تأثره الشديد ب أ Hالمعروف أن صفات  

Z/R   .ولذلك فقد تم وضع الهيدروجين في بداية الجدول الدوري اي على رأس الزمرة األولى 

 -*تواجد الهيدروجين في الطبيعة : 

 بعمليات انشطار نووية في النجوم وفي األرض. Hربما تكونت العناصر األخرى من   -1

متحدا مع عناصر أخرى مثل الماء والمركبات العضوية المختلفة مثل الهيدروكاربونات    Hيوجد  -2

والكاربوهيدرات واألمونيا ومشتقاتها وحامض الهيدروكلوريك وهيدروكسيد الصوديوم وغيرها من مركباته  

 األخرى. 

 عملية األختزال: هي عملية أكتساب الكترونات من قبل العامل المختزل.

 ة : هي عملية فقدان األلكترونات من قبل العامل المؤكسد.عملية األكسد 
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   تفاعالت المهمة للهيدروجين الجزيئي.البعض 

 

                               HX, [X=F,Cl ](light) ,[Br] (heat) ,[I] (catalyst) 

 

                                 

2H 

 

  

 

 

 

 

 

 -طرق تحضير الهيدروجين الذري :

الذري شديد الفعالية وقصير العمر ويستخدم في عمليات   Hبأستخدام أقواس كهربائية عالية الشدة ويكون   -1

 اللحام؟ ج/ حيث يعاد أرتباط الذرات على سطح الفلز مكونا حرارة تفكك وفي نفس الوقت يمنع التأكسد.

 الجزيئي باألشعة فوق البنفجسية  بتشعيع الهيدروجين  -2

  2 H  

 

 طرق تحضير الهيدروجين الجزيئي مختبريا: 

 من التحلل الكهربائي للماء :  -1

 -+ OH + O           H2H 

 -من أحالل بعض الفلزات محل هيدروجين الماء مثل : -2

   22NaOH + H           O2+ 2H + 2Na 

 

 H 2O           Ca(OH)2+ 2H +2 Ca +2   وكذلك  

 الناتج  Hمع الماء فتتولد حرارة تكفي ألشعاع   Kويتفاعل 

2O           2KOH + H2+ 2H  2K 
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  2Hمع بخار الماء محررا غاز  Znو  Mgويتفاعل مع 

2                        O         MgO + H2Mg + H 

2                                                         O         ZnO + H2Zn + H 

 

   4SO2Hمع   Znمن أحالل الفلزات محل الهيدروجين في الحوامض المخففة مثل فلز  -3

 2 + H  4SOZn                  4SO2Zn + dil H 

 من تفاعالت الفلزات األمفوتيرية مع القلويات.  -4

2+ H 2 ZnO2Zn + 2KOH              K 

 خارصينات البوتاسيوم                                                       

  

تجاريا تدعى طريقة "بوش" تحضر على نطاق واسع من التكسير الحراري   Hهنالك طريقة واحدة لتحضير 

 للهيدروكاربونات من أزالة أول أوكسيد الكاربون من غاز الماء وتتم العملية على مرحلتين : 

أوكسيد مع الماء يحضر من أمرار بخار الماء فوق فحم الكوك   COتحضير غاز الماء " وهو خليط من  -1

 ة األحمرار مع الماء الى درج Cالمسخن 

 

2 + H O                     CO2C + H 

 

من غاز الماء يضاف الى الخليط كمية من بخار الماء بعد أمراره فوق برادة الحديد   COوألزاله ال -2

   2COالى  COالمسخن كعامل مساعد حيث يؤكسد ال

 

2 + H 2O                     CO2CO + H 

 

 :أنواع األواصر الهيدروجينية

 ثالث عمليات ألكترونية :  تعتمد كيمياء الهيدروجين على

الذي  H+: عندما يفقد األلكترون مكونا أيون الهيدروجين الموجب   H+فقدان الكترون التكافؤ للهيدروجين   -1

سم مقارنة مع أنصاف اقطار الحجوم الذرية لباقي عناصر   10X1.5-13يكون حجمه صغير وله نصف قطر 

سم ولكي يكون هذا األيون ثابتا اال في األشعة الغازية   10X1-8الجدول الدوري الذي يكون مقارب الى 

 األيونية بينما في الحاالت الكثيفة فأنه يتحد مع غيره من الذرات والجزيئات .

ن الهيدريد السالب الذي يتحد مع الفلزات مثل عناصر الزمرة : أيو  H-أكتساب ألكترون للهيدروجين   -2

 األولى زمرة القلويات وزمرة الثانية زمرة القلويات الترابية ومكونا الهيدريدات الملحية. 

وتكون أغلب مركبات الهيدروجين تساهمية وخاصة مع الكاربون وكذلك مع  -تكوين أواصر تساهمية: -3

   BH4,CH3O,NH2HF,H,3ن لها خواص فلزية ضعيفة  العناصر الالفلزية التي تكو 

 يكون متعادل وغير فعال كيميائيا؟  4CHكحامض لويس بينما  3BH* يسلك 

ألحتوائه على أوربيتال فارغ أي ناقص الكترونيا اما أن يحصل على مزدوج ألكتروني من أي جزيئة تمتلك مزدوج   /ج

بشكل  نفسهمع BH3أو يتبلمر  3SP  إلى 2SPوبالتالي يكون آصرة تناسقية بحيث يتحول التهجين من   3NH الكتروني مثل

    H2B3         BH      6لتعويض النقص االلكتروني. 6H2Bالى BH3دايمر يتحول 
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 شكل مثلث مستوي  2SPالتهجين                                                         

  12P 22S 2= 1S 5B 

 

 

 

*4CH 

 

 فعال كيميائيا.وذلك ألنه ال يحتوي على نقص الكتروني أو مزدوج ألكتروني فأنه متعادل وغير ج/  

 

                                                               22P 22S 2= 1S 6C 

  

 

 رباعي السطوح شكل  3SPالتهجين                

 

 تكون قاعدة لويس ؟  3NHكحامض لويس بينما  3BHعلل/ يسلك 

ج/ وذلك ألحتواءه على مزدوج الكتروني حر قادر على أعطائه الى أي مركب ناقص الكترونيا ويحتاج اليه  

 فيدعى قاعدة لويس  

 32P 22S 2= 1S 7N 
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