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 زمرة القلويات الترابية    IIA"الزمرة الثانية "

 

لماذا سميت بزمرة القلوية الترابية ؟ ج/ وتعود هذه التسمية الى أن صفات اكاسيدها تقع وسط ما بين الزمرة األولى 

 "زمرة القلويات" والزمرة الثالثة "زمرة الترابيات"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 علل/ طاقة التأين األولى أقل من طاقة التأين الثانية ؟ 

ويزداد عدد    *Zج/ هنا يعود الى أن الحجم الذري وطاقة التأين تعتمد على عدد الكم الرئيسي وشحنة النواة المؤثرة  

للعناصر ذات الحالة تقريبا وبذلك تكون طاقة الشبكية البلورية  *Zالكم الرئيسي بأزدياد العدد الذري مع ثبوت 

 . "1+"أعلى من طاقة الشبكية البلورية   2+"التأكسدية "

هي الطاقة المتحررة التي تربط األيونات مع بعضها وكلما كانت األصرة المكونة بين   -طاقة الشبكية البلورية :

 األيونات قوية فأن الطاقة المتحررة عالية.  

 2MX           -+ 2X +2Mg 

 

 ؟  "2+"علل/ أن عناصر الزمرة الثانية لها حالة تأكسدية واحدة  

الى صعوبة أو استمالة األنتقال األلكتروني لأليون ألن كل عنصر من عناصر هذه الزمرة بعد فقدانها ج/ وهذا يعود 

غازات النبيلة أي يصبح لها ترتيب مشابه او مماثل الى الترتيب األلكتروني لل "s"المزدوج األلكتروني في األوربيتال 

 وصولها الى حالة األستقرار.

 IIA""وجود عناصر الزمرة الثانية *

 في خامات اضافة الى وجوده بشكل فوسفات أو كاربونات أو سيليكات  Sr,Ba,Ca,Mgيوجد كل من 
3-

4,PO 2-
3, CO2-

3SiO   ماعداBe  .سيكون بشكل خام فقط في الصخور 

Be  3(6يكون بشكل خام فقط في الصخور وفي خام البيريل(SIO2Al2Be    

Mg   وCa   3(2يوجد في خام الدولوميتCaMg(CO  و ,Ca  يوجد في خام الكاراليتO2.6H3KMgCl  

Sr  3يوجد في سترونتانايتSrCO  4"و سيلستيايتSrSO"  

Ba   4يوجد في البارايتBaSO  2ات الباريوم غير النقية يزو منغنBaO.MnO   . 

 فيوجد بنسبة ضئيلة جدا قياسا الى وجود العناصر اذ انه يوجد في خامات اليورانيوم .  Raاما 

 والذي يمكن فصله بواسطة التبلور الجزيئي أو الترسيب المصاحب "المشترك" مع كبريتات الباريوم؟ 

 يا وأطولها عمرا. عنصر مشع وجميع نظائرة نشطة أشعاع  Raج/ لكون ان 

 

 

 



 

3 

   IIA"*صفات وتفاعالت عناصر الزمرة الثانية "

تزايد   -1 مع  الكيميائية  الخواص  في  تتشابه  لذلك  متشابه  خارجي  الكتروني  ترتيب  الثانية  الزمرة  عناصر  تمتلك 

 حجومها بأزدياد العدد الذري .

بحيث يكون    "Al"والعنصر الثاني من عناصر الزمرة الثالثة    "Be"أن العنصر االول من عناصر الزمرة الثانية    -2

 تدعى بالعالقة القطرية ؟   Beو  Alالعامل الرئيسي في تكوين عالقة بين  

 ته مما يجعل كل من ج/ وهذا يعود الى كون أن الحجم الذري أو األيوني للبريليوم أقرب الى األلمنيوم من عناصر زمر

Al   وBe كلوريدات متطايره  -تكوين هيدريدات شحيحة األلكترونات ب   -يتشبهان في تكوين مركبات متشابهة أ 

كاربيدات تحرر غاز الميثان عند تحللها المائي بينما باقي عناصر زمرته تحرر غاز   -هيدروكسيدات أمفوتيرية د   -ج

 األستلين. 

 رمادي وتكون خامله من الناحية الحركية بأتجاه األوكسجين والماء؟ لون   Mgو  Beتكون فلزات  -3

من    Mgو    Beج/ بسبب تكون طبقة من االوكسيد على سطح الفلز الذي يقاوم النفاذية والتآكل وبذلك يعتبر كل من  

 أكثر عناصر الزمرة الثانية أستقرارا 

 

2M +  O2            2MO   M= "Be,Mg"  

تتميز عناصر القلوية الترابية بأنها رغوة ذات لون أبيض فضي وفعاليتها العالية تكون أقل من فعالية فلز  -4

 . "1"أقل من فعالية زمرة  "2"الصوديوم زمرة 

 عند تسخينها في الهواء تتحول الى مزيج من األوكسيد والنتريد  -5

 M=      2N34M + air          Mo + Mكل عناصر الزمرة الثانية

 نتريد    أوكسيد                                                                         

والتي تحرر غاز أول أوكسيد  "Be" مركز ماعدا 3HNOبشده مع حامض   "2"تتفاعل كل عناصر زمره  -6

أكبر  NOمركز وذلك ألن حجم األوكسيد الناتج   3HNO مع  Be؟ وهذا يعود الى كون عدم تفاعل  NOالنتروجين 

من حجم الفلز الذي ينتج عنه وبذلك سيغطي سطح الفلز بحيث يمنع من مهاجمة الفلز مره ثانية من قبل حامض 

3HNO   مركز وبذلك يكون"Be"  3خامال بأتجاه الحامضHNO امض سواء كان حامض مركز ويمكن تخفيف الح

3HNO   4أوSO2H  اوHCl .سيتفاعل لكون أن طبقة األوكسيد تذوب في الماء 

-            Be O     M= 2+ 2NO + 4H +23Mماعدا 2كل عناصر زمرة  
3+ 2NO +3M + 8H 

 

2+ H +2M   dil          +M + 2H 

 M=                    2+ H 4MSO   dil         4SO2M + Hكل عناصر الزمرة الثانية 

 

 بالماء البارد مكونه الهيدروكسيدات التي تتفكك الى األوكسيدات   Mgو  Beتتفاعل كل عناصر الزمرة ما عدا  -7

 Mg,Be  M=       2+ H 2O            M(OH)2M + 2Hماعدا  2كل عناصر الزمرة 

 تفكك                                                                                                                   

   O2MO + H                                

 ويحضر كل من أوكسيد البريليوم والمغنيسيوم من خالل تفاعله مع بخار الماء.

  2MO + HO          2M + H 
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من أوكسيده عند  2SrOويكون أوكسيد البريليوم خامل من أوكسيد المغنيسيوم. ويحضر من بيروكسيد السترانتيوم 

  2MgOوبيروكسيد المغنيسيوم   2CaOجو وكذلك يحضر بيروكسيد الكالسيوم  200مئوية وضغط  350درجة حرارة 

 هيدروجين. من التجفيف للمركب المائي من هيدروكسيد وبيروكسيد ال

من محاليله المائية بشكل هيدروكسيد البريليوم والذي يمكن تمييزه عن بقية أمالح اكاسيد  "Be"يمكن ترسيب  -8

زمرته لكونه أمفوتيرية فهو يذوب ببطء مع الحوامض المركزة جدا ألعطاء محاليل ايونات متميئة بصيغة  
+2]4O)2[Be(H  ويتفاعل مع القواعد القوية مثلKOH  مثل NaOH    يدخل المحلول كأيون سالب مكونا أيون

 وكثافة شحنته العالية.  Beوان هذه الطبيعة االمفوتيرية تعزى الى صغرهم   Be(OH)]4[-2البيرالت 

 ( مهم(في سائل األمونيا مكونه معقدات ذات تناسق سداسي  [Ba,Sr,Ca,Mg]تذوب كل من أيونات هذه الزمرة  -9

M="Mg,Ca,Sr,Ba"  +2] 6)3[M(NH            3NH6+ +2M 

يتفاعل ويكون معقد تناسقي رباعي بدال من سدادي؟ وهذا يعود الى  "Be"وتكون محاليلها زرقاء داكنة بينما مع 

 فارغة   dصغر حجمه مع عدم توفر اوربيتاالت 

  +2] 6)3[M(NH    +2] 4)3[Be(NH 

     0 2P 22S 2Be = 1S4 

      0 2P 02S 2= 1S +2Be4 

                           

                                                                                        3NH3  NH  3NH  3NH 

 والشكل الهندسي رباعي السطوح  3SPالتهجين                             

 

 

 03d0 3P 23S6 2P 22S 2Mg= 1S12 

 

 03d                   0 3P      03S6 2P 22S 2= 1S+2 Mg12 

 ثماني السطوح  والشكل  2d3SPالتهجين 

                                                                                                 

 

 "IIA"*أستعماالت عناصر الزمرة الثانية             

:   Beفلز    -1 في    -أ  -ومركباته  حديثا  استعمل  فقد  عاليه  انصهاره  درجة  وذات  خفته  على  دلت  التي  الواطئة  كثافته 

 السبائك وخاصة في سبائك البريليوم البرونزية مع النحاس.

 ان مركبات البريليوم تكون سامة حدا وتدخل في صناعة شبابيك وانابيب األشعة السينية؟  -ب 

ج/ وذلك ألن امتصاص األشعة الكهرومغناطيسية من قبل األجسام تعتمد على الكثافة األلكترونية لتلك األجسام حيث ان  

Be  مانعة لكل وحده كثافة حجمية بالنسبة لجميع المواد الصلبة. اقل قدرة 

العرض   -ج النووية؟ وذلك بسبب ارتفاع درجة انصهاره ومقطعه  المفاعالت  الواطئ في قمص استخدم في صناعة  ي 

 النيترونات .

أ  Mgفلز    -2 في    -ومركباته:  النبات  قبل  من  المستخدمه  الشمسية  الطاقة  يمتص  الذي  الكلوروفيل  تركيب  في  يدخل 

 الى مواد سكرية. 2O, CO2Hتحويل 

 كملين ؟ ألنه كثير الذوبان في الماء  O2.7H4MgSOيستعمل كملح مثل ملح أبسيوم  -ب 

 المساحيق المستعملة ألمتصاص احماض المعدة؟ لشعة ذوبانة  في  3MgCOتستعمل  -ج
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 لكثافته الواطئة الذي يجعله خفيف وقوي يستخدم في بناء هياكل الطائرات  Mn,Zn,Alيستخدم في السبائك مع   -د 

 يستخدم في التحاضير العضوية "كاشف كرينيارد".  -ه

أ  Caفلز    -3  : كبريتات     -ومركباته  بشكل  على   O2.H4CaSOأستعمل  القابلية  له  باريس  عجينة  بأسم  المعروف 

 مع تصلب العجينة وذلك لتستعمل في تجبير الكسور   O 2.2H4CaSOامتصاص الماء فيتحول الى 

وساك وفي بطريقة ك   3CaCOفي صناعة المسحوق التأصر والصودا الكاوية وكذلك في انتاج    2Ca(OH)استخدم    -ب 

 معالجة التربة الحامضية  

الكلس    CaOاسعتمل    -ج البناء ماء  المطفي في  الجير  يعد من   2O          Ca(OH)2CaO + H لتحضير  الذي 

مكونات السمنت األساسية وكذلك في التعدين ألزالة األكاسيد الحامضية وفي عملية أستخالص الفلزات وانتاج كابريد  

   2CaCالكالسيوم 

 . O2.2H2CaClكمجفف مختبريا ألمتصاص الماء متحوال الى مادة متميئة  2CaClمل استع -د 

تحضير    -ه في  و    4CaSOاستخدم  امرار    4Ca(HSO(2الحامضية  محلول    2SOمن  حد    CaOعلى  الى  الماء  في 

 األشباع ويستعمل بصورة واسعة في أذابه مادة اللكنين الخشبية ولصناعة الورق ومعقمة للتخدير. 

 في تنقية السكر  2Sr(OH)بشكل هيدروكسيد  Srأستعملت مركبات  -أ -ومركباته : Srفلز  -4

 حمر. استعملت نترات الستنرونتيوم في األلعاب النارية للحصول على اللهب األ -ب 

 بصورة واسعة للكشف عن الكبريتات وايجادها .  2BaClأستعمل  -أ -ومركباته : Baفلز  -5

الكبيرة على    Baفي أخذ الصور باألشعة السينية للقناة الهضمية ويعود سبب ذلك ؟ لقابلية ايون    4BaSOتستعمل     -ب 

 بيضاء. تثبيت األشعة السينية وكذكل تستعمل في صناعة األصباغ وخاصة الصبغة ال

 .ألعطاء اللهب األخضر باأللعاب النارية 3Ba(No( 2 تستعمل  -ج

منه   -:Raفلز    -6 أفضل  بنظائر  مؤخرا  استبدل  أنه  غير  السرطان  معالجة  في  أستخدم  وقد  وفعال  وهو عنصر مشع 

 واهميه من الناحية الكيميائية تكون محدده.
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