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 علل/ يعتبر حامض البوريك حامض ضعيف جدا بالرغم من وجود ثالث ذرات ويكون أحادي القاعدة ؟ 

 في تفاعله على تقبل الهيدروكسيد وليس كما منح للبروتون حسب المعادلة اآلتية . ج/ وذلك ألنه يسلك 

 9-Ka= 10    +O3+ H -]4+ HOH           B(OH) 3B(OH) 

   -وتقسم البورات الى قسمين :  -البورات:  -ج

 تبلورها في محاليلها المائية. البورات المتميئة "المتميعة" المائية : وتحضر عن طريقة   -1

وتحضر من صهر مزيج من حامض البوريك مع بعض األكاسيد الفلزية أما   -البلورات غير المتميئة "المتميعة" : -2

الورات المتميئة تحتوي على جذور سالبة متعددة األنيون في الحالة البلورية وال تتواجد مثل هذه األيونات بهذا الشكل 

-5في محاليلها المائية اال اذا كانت محتوية على مجموعة واحدة او أكثر من 
4BO  نية  بذلك تظهر تعقيدات البالمستقرة و

-3في تجمع متعددة النواة من نوع الوحدات المثلثة 
3BO    5المستوية ورباعية السطوح-

4BO   مرتبطة بذرات البورون

 المشتركة بتراكيبها. 

 

 

 4 -
5O2B                                 5-

4BO                          3 -
3BO           

 

ذو كهروسلبية أعلى من باقي عناصر   Bثانيا: البوريدات : هي مركبات البورون مع العناصر األنتقالية ويكون عنصر 

لتكوين مثل هذه المركبات من خالل أرتباطه مع عناصر ذو   "3-"زمرته بحيث يستطيع أن يكون بحاله تأكسيدة 

وبوريد الحديد  CrBوبوريد الكروم   MnBبوريد المنغنيز  CoBكهروموجية عالية من هذه العناصر بوريد الكوبلت 

FeB 2ت غير نسبية اضافة الى تكوين بوريدا,AlB6BaB .ال تناسب مع تكافؤ كل عنصر من العناصر المكونة لها 

: يقصد بها أرتباط البورون مع الهيدروجين وهي مواد متطايره  هيدريدات البورون أو البورونات "البورينات"  -ثالثا:

خط التفريغ الزجاجي ولقد   في ظروف واطئة فيستعمل لذلكوشديدة الفعالية وقسم منها يلتهب تلقائيا ولهذا تحضر 

 -حضر عدد كبير من الهيدريدات:
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 DIBorone  6H2Bثنائي البوريك: أو الداي بورون -1

   Penta Borene 11H5Bخماسي البورين  -2

   TetraBorane 10H4Bرباعي البورون   -3

 HexaBorane 10H6Bسداسي البورين   -4

   DecaBorane 14H10Bعشاري البورين  -5

   11H5B, خماسي البورون  9H5Bخماسي البورون 

لكونها مركب واحد معروف "عدد معروف" متساوي بعدد ذرات   Hوقد حذف العدد الذي على عدد ذرات 

في مؤخرة األسم دالله  Hالبورون.اما اذا كان مركبين يحتويان على نفس عدد ذرات البورون فيوضع عدد ذرات 

 .Hعلى عدد ذرات 

ن وذلك لتحول  وهي مركبات البورون مع الكاربون وتكون عبارة عن مشتقات هيدريدات البورو   -الكاربونات: -رابعا:

دون ان يحدث تغييرا في التركيب  "B"ذره   أو اكثر في الهيكل الذي تكونه Cالتي تتكون باحالل ذره  H,C,Bذره 

 . B-تعد نظيرا الكترونيا لأليون  Cالجزيئي أو األلكتروني وذلك ألن ذره 

 9H5, CB3H4B2, C 6H4B4, C7H3B3C 

يعتبر البورازين ومشتقاته من أهم المركبات البورون النتروجينية المتشابة   -خامسا: مركبات البورون النتروجينية : 

 مع البنزين من حيث صفاته الفيزيائية ويختلف عنه في الفعالية الكيميائية ويسمى أحيانا بالبنزين الالعضوي. 

 تلف عنه بالخواص الكيميائية ؟ البورازين يشابه البنزن في خواصه الفيزيائية ويخ 

 ج/ وذلك لكون أن البورازين أكثرفعالية من البنزن لدخوله في تفاعالت األضافة التي ال يعانيها البنزن. 

 هو سائل عديم اللون يحضر من تفاعل ثالث كلوريد البورون مع كلوريد األمونيوم.  -تحضير البورازين:

+ 9HCl 3)3NH-BCl-Cl            (4+ 3NH 33BCl 
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 ويختزل المركب الوسطي البورازين باستعمال رابع هيدروبورات الصوديوم 

 6H2+ 3NaCl + 3/2 B 3NH)-(BCl-             4+ NaBH 3NH)-(BCl- 

                                                  (Borazine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سادسا: هاليدات البورون الثالثية : يكون البورون هذه المركبات مع الهالوجينات في درجات حرارية عالية وجميعها  

 تمثل مركبات تساهمية: 

عند  -2  (C 101)غاز عديم اللون ذو رائحة نفاذة قوية ودرجة غليانه  -1صفاته :   3BF ثالثي كلوريد البورون  -أ

أمرار كمية قليلة من غاز فلوريد البورون بالماء يصبح المحلول حامضيا نتيجة تكوين حامض الفلوروبوريك التي ال  

 يمكن أن يفصل بصورة نقية 

 3+ B(OH) -4+ 4BF +O3H  O          2+ 3H 34BF 

                                          4HBF   حامض الفلوروبوريك 

-قد يتفاعل ايون الفلوروبورات  -3
4BF  .مع الماء مكونا فلوريد الهيدروجين مكونا ايون الهيدروكسوفلوربورات 

+ HF  -(OH) 3O           BF2+ H -4BF 

 أيون الهيدروكسوفلوربورات                                                                  

ثالثي كلوريد البورون: صفاته سائل في درجة حرارة الغرفة ويغلي في درجة   –هالديات البورون الثالثية اآلخرى 

بروميد البورون يشابه ثالثي كلوريد البورون  مئوية ويكون أبخره في الهواء الرطب نتيجة لتحلله بينما ثالثي  12.5

أما ثالثي يوديد البورون فهو مادة صلبة بيضاء  C 90لكونه سائل في درجات الحرارة األعتيادية ويغلي في درجة 

 ويتحلل في الماء مع حدويث فرقعة تحلل مائيا سريعا الى تكوين حامض البوريك.  C 43اللون ينصهر في درجة 

3HCl+ 3 O           B(OH)2+ 3H 3BCl 

3HBr+ 3 O           B(OH)2+ 3H 3BBr 

 

أن معقدات األضافة التي تكونها هاليدات البورون مع المركبات المانحة قواعد لويس تسلك فيها   -تفاعالت األضافة :

 هاليدات البورون كحوامض لويس من هذه التفاعالت تتحول الكحوالت الى أيثرات 

+ HCl  2ROCl           3ROH.BCl            3BClROH +  

 يتفكك بسرعة                                                         

             + HBr  2ROBBr            3ROH.BBr          3ROH + BBr 
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 يتفكك بسرعة                                                            
-

3ROBF +H              3ROH.BF            3ROH + BF 

 مستقر وثابت                                                               

 3> BBr 3> BCl 3BF 

 3< BBr 3< BCl 3BF 

   القوة الحامضية                                                                                                       

هو   3BFوهذا يؤيد بأن  3BFلها دور مهم في أخفاء الثبات الى المركب  F"-"Bفي هذا المثال تبين أن قوة األصرة 

السالبية   -1ية هاليدات البورون وكذلك الذي يؤيد ذلك هو عامالن رئيسان هما  أكثر تقبال لزوج األلكترونات من بق

بينما تختلف  Fال توجد اعاقة فراغية لدخول المزدوج األلكتروني؟ ج/ بسبب صغرحجم   -2الكهربائية العالية للفلور  

هو أقوى حوامض لويس من   3BFعن األعاقة الفراغية للكلور والبروم بسبب أزدياد حجومها وهذا يعني أن 

3,BCl3BBr . 

ولوحظ العكس بحيث دلت القياسات لحرارة التكوين للمركبات المعقدة الناتجة من تفاعل هاليدات البورون وقياسات 

عدم ثنائي القطب واضافة الى معلومات أطياف األشعة تحت الحمراء كلما دلت على أن القوى النسبية لتقبل زوج من 

 هو اكثر ثباتا من هذه المركبات ؟   3BFحسب هذا النظام ولكن من مالحظة التفاعالت فأن األلكترونات تقع 

اصغر الهالوجينات حجما وتميل الى أن تهب جزء من   3BFو  Fج/ وهذا يعود الى وجود ذره د الى وجود ذره 

   Bالكثافة األلكترونية الى ذرة 

 12P   22S 2B= 1S5 

             

 الشكل مثلث مستوي   2SPالتهجين 

   

 

 

 

 

 

مكونا معها نوع من األرتباط    وبذلك ستزال النقص   2PZتحتوي على أوربيتال فارغ من  Bحيث ان ذرة 

ظن هذا أستغناء عن تقبل زوج من األلكترونات من قبل قاعدة لويس ويتقريبا أي تصبج أكثر  Bاأللكتروني بذره 

 ؟   BCl3BBr,3الميل الى األرتباط    في كل من 

الفارغ ومما يجعل  2Pمما يقلل أحتمالية تالحمها مع أوربيتال   Brو   Clج/ وذلك لكبر حجم األوربيتاالت لكل من 

كيلو سعرة كل مول  48وتبلغ قوى األرتباط    بمقدار  B-Br,B-Clأي  Clو  Brأقوى من األصرتين  B-Fاآلصرة 

مدى أوسع من   3BFولهذه األسباب يكون   3BBrكيلو سعرة في  26لكل مول و   3BClسعرة في  3و   3BFفي جزيئة 

جزيئات منفصلة تجاه الماء وتحترق تلقائيا في  BCl3BBr,3المركبات المعقدة أألكثر أستقرارية من التي يكونها  

ينما المركبات ثالثي أريل البورون تكون أقل فعالية تحضر االلكيالت العالية لأللمنيوم صناعيا من تفاعل  الهواء ب

 . Hو   Alاأللكينات وفلز 

    5H2Al(C           4H2+ 3C 2Al + 3/2 H(3 ثالث أثيل األلمنيوم  

 األضافة مع األمينات التي تعتبر قواعد لويس قويه. ويعتبر ثالث اثيل األلمنيوم حوامض لويس قوية بحيث أن مركبات 

 3Al           :NR3R قاعدة لويس  
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 باألضافة الى االمينات وكذلك هاليدات الفلزات حوامض لويس. 

وجوده : اليوجد االلمنيوم بصوره حره وتكون مركباته منتشرة في الصخور والطين والحجر  "Al"أوال: األلمنيوم  

يوجد بصورة متعددة بالياقوت واألحجار الكريمة   3O2Alلحجر السماقي فأوكسيد األلمنيوم النقي  الرخو والبالط وا

مثل الياقوت واألحجار الكريمة  مثل الياقوت األحمر واألزرق الحاوي على أوكسيد األلمنيوم بكميات قليلة من أكاسيد 

بئس وكذلك الخام الطبيعي لأللمنيوم "البوكاسيت" الذي يحوي على أوكسيد األلمنيوم وعلى كميات ال الفلزات األخرى 

 .6AlF3Naفي الكريواليت بصيغة   Alسنباذج اضافة الى وجود بها من أوكسيد الحديديك وال 

التحلل الكهربائي لمنصهر األوكسيد الذي يحوي على   -طريقة باير: وهي طريقة تجارية خطواتها: -1طرق تحضيره:  

3O2.Fe3O2Al ديوم المركز وأوكسيد الحديديك ال فيحول أوكسيد األلمنيوم الى األلومينات بأضافة هيدروكسيد الصو

 يتأثر في هذه القاعدة لكونه ال يتفاعل مه هيدروكسيد فيظهر بشكل راسب .

O 2+ H 2+ 2NaOH            2NaAlO 3O2Al 

  2COيترسب هيدروكسيد األلمنيوم بأضافة قليل من الماء بأمرار تيار من 

+ NaOH 3O           Al(OH)2+ 2H 2NaAlO 

+ HO -3O            HCO2+ H 2CO 

 Alيحلل كهربائيا للحصول على فلز  3Al(OH)وعند فصل 

في كل من حامض  Alهو عنصر براق يفقد بريقة عند تعرضه للهواء ؟ ج/وذلك نتيجه فلز  -Al   :1صفات عنصر 

HCl  4المركز وحامضSO2H   المركز ويذوب في القواعد الكاوية مثلNaOH,KOH    بأعتبار أنAl  يسلك سلوك

 أمفوتيري. 

2+ 3/2 H 3Al + 3HCl            AlCl 

2+ 3H 3)4(SO2Al            4SO22Al + 3H 

 2+ 3/2 H 2Al + NaOH              NaAlO 

المخفف والمركز؟ ج/وذلك ألنه غير فعال بأتجاهه ويعزى الى وجود حماية كافية  3HNOفي   Alال يذوب فلز  -3

 أي وجود طبقة عازلة.  2NOلألوكسيد تمنع من تحرر من تحرر غاز  

 *مركبات األلمنيوم: 

  3O2Alα"األلومينا" والتي توجد على صورتين  3O2Alمركبات األلمنيوم األوكسجينية : من أهم هذه المركبات  -1

 في الياقوت األحمر. 3O2Alαيعني ألفا وكاما ويختلفان بالصيغة التركيبية ويوجد   3O2Alγو 

 هاليدات األلمنيوم: علل/ يتم وضع ثالث كلوريد األلمنيوم في قناني مغلقة أو محكمه األغالق ؟   -2

ج/ ألن كلوريد األلمنيوم ناقص الكترونيا يعتبر حامض لويس ولهذا تتحد مع بعضها مكون دايمرات لكي يصبح عدد 

   8يساوي   Alاأللكترونات حول ذرة 

 

 

 

 

 . 2SPأحادية ذات الشكل المثلث المستوي والتهجين تتفكك هذه الديمرات في درجة حرارة أعلى الى جزيئات 

 

 

          3AlCl 
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2SP                                      3 SP                                     

 مثلث مستوي                                                      

تذوب هذه الهاليدات في الماء مكونه محاليل حامضيه ؟ ج/ ألن هاليدات األلمنيوم ناقصة الكترونيا فتحاول أن تكمل 

   Cl6O)2[Al(H[3غالفها بحيث يمكن الحصول على هاليدات االلمنيوم المائية 

 AlF 3, AlCl 3, AlBr 3AlI ,3 تزداد الصفة التساهمية 

 

 3AlI  ,3 , AlBr3 , AlCl 3AlF تزداد الصفة الحامضية  

 

تزداد الصفة األيونية اذا كان هناك فرق كبير في السالبية الكهربائية بين العنصرين المتحدين بينما تزداد الصفة  

رج في الصفة  التساهمية بين العنصرين المتحدين اذا كان الفرق قليل أو بسيط في السالبية الكهربائية وبذلك يكون التد 

 األيونية بهذه الصورة. 

كحوامض لويس وينحرف عن بنيته المستوية الى رباعي السطوح عند تفاعله مع  3AlXيتفاعل ثالث هاليد األلمنيوم  

  قواعد لويس. 

 

 

                                       3SP + :L            :Lرباعي السطوح

 

 

    2SPمثلث مستوي 

 كرافت  -كمذيب وعامل مساعد في التفاعالت العضوية التي تشمل فريدل 3AlClويستعمل 

 2000Cو   1000Cفي درجة حرارة ما بين  Cو  Alيحضر من تسخين خليط من   -:3Cl4Alكلوريد األلمنيوم   -3

 حسب المعادلة  

3Cl44Al + 3C           Al 

   4CHمحررا غاز ويتفاعل مع الماء 

  4+ 3CH 3O            4Al(OH)2+ 12H 3C4Al 

: هو عبارة عن مادة صلبة عديمة اللون غير متطايرة تكون بيضاء اللون اذا 4LiAlHهيدريد األلمنيوم الليثيوم   -4

 كلوريد األلمنيوم الالمائي مع هيدريد الليثيوم وحسب المعادلة.كانت نقية تحضر من تفاعل  

4+ 4LiH            3LiCl + LiAlH 3AlCl 

 وله اهمية حيث يعتبر عامل مختزل مهم في الكيمياء العضوية والالعضوية.  

 O2.12H2)42KAl(SOكبريتات االلمنيوم "شب األلمنيوم"  -5
+3Ga ,+3In ,+3Ir ,+3, Rh+3Co ,+3V ,+3Ti ,+3Cr ,+3Mn ,+3= Fe +3M 

+Li  +I, T++ Ag +,Cs+,Rb+ ماعدا
4,NH+,Na+= K+M 

 
+]6O)2,                                              [M(H +3]6O)2[Al(H                                      
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ولذلك يعتبر هذا العنصر فريد من   30Cهو فلز رمادي فوالذي اللون ينصهر بدرجة  -Ga"  :- 1"ثانيا: الكاليوم 

تمكن له قيمه عالية في أستعماله في صناعة المحارير لقياس نوعه؟ ألنه يتطاير في درجة األحمرار ولهذه الصفة 

من الرصاص وأمالحه كلوريد   يكون ذا طبيعة طرية لكونه أكثر طراوة  -2درجة الحرارة العالية بما انه يقاوم التبريد 

 الخ..  SO2Ga)4(3و   3Ga(OH)وكبريتات الكاليوم  3S2Gaوكبيريد الكاليوم    3O2Gaو   3GaClالكاليوم  

مكونا امالح الكبريتات محررا   4SO2Hبحيث يذوب بالحوامض المعدنية مثل فلز الكاليوم هو عنصر امفوتيري   -3

   2Hغاز 

2+ 3H 3)4(SO2Ga           4SO22Ga + 3H 

   "gallats"وكذلك يذوب في الهيدروكسيدات القلوية الساخنة مكونا امالح للفلزات القلوية بشكل كاليت 

"Sodium gallats"   2O          NaGaO2Ga + NaOH + H 

 .  4Ga(SO+M(2يمكن أن يكون أمالح الشب بصيغة  -4

 الكالسيوم ذات التكافؤ األحادي يمكن تحضيرها في الحالة الغازية وفي درجات الحرارية العالية. بالنسبة لمركبات  -5

O 2+ 4Ca            3Ga 3O2Ga -1 

2GaCl + Cl            3GaCl -2 

 الماء.أبيض فضي اللون لين أكثر ليونة من الرصاص وال يتأثر بالهواء أو  -1: من صفاته Inثالثا: االنديوم 

هو عنصر نادر جدا حيث توجد مركباته على شكل شوائب في خامات الخارصين ويحضر من التحلل الكهربائي  -2

وتتكون هذا األوكسيد   3O2Inمركبات األنديوم الثالثية التكافؤ مثل أوكسيد األنديوم الالمائي  -3ألمالحه المذابة بالماء  

  3In(OH)لون كما ان هناك أوكسيد مائي بشكل هيدروكسيد األنديوم من حرق الفلز في الهواء شكل مادة صفراء ال

   O2).12H4In(SO+2Mوله ملح مزدوج بصيغة   3InXمن تفاعل األنديوم مع الهالوجينات مكونا الهاليدات وكذلك 

مركبات األنديوم ذات التكافؤ األحادي "تكافؤ واطئ" يمكن تحضير كلوريدات األنديوم الواطئة التكافؤ بطريقة  -4

كعنصر فلزي في منصهر كلوريد االنديوم الثالثي التكافؤ يتكون معقد ملحي يكون   Inالتحلل الكهربائي من أذابه 

 بصيغة أنديوم. 
-]4In [InCl           3In + InCl 

3Cl2In  6[-3يمكن أن يتواجد بشكل معقد ملحي[InCl3In . 

هو عبارة عن فلز رمادي اللون اكثر ليونه من الرصاص وذو قابلية طرق عالية    -1صفاته:  -:  TIرابعا : الثاليوم 

يمكن الحصول عليه بسهولة من طين الرصاص وتكون أمالحه سامه جدا  -2وصالبة واطئة وخاماته تكون نادرة جدا 

لكن كبريتاته تستعمل كسموم للفئران  وللثاليوم ليست له استعماالت مهمة  -3فعند أخذ كمية منها تسبب تساقط الشعر. 

أن للثاليوم له مركبات ثالثية أحادية التكافؤ ففي حاله تسميته يختلف الثالثي عن  -4وكذلك بعض المواد الطبية  

  TIOHكلوريد الثالوز ,  TIClأحادي التكافؤ أوكسيد الثالوز ,   2TIO)أوكسيد الثاليوم (  3O2TIاالحادي مثال  

 كرومات الثالوز.   4CrO2TIكبريتيد الثالوز ,   S2TI,  هيدروكسيد الثالوز

يمكن أن يحضر الثالوز من التحلل الكهربائي في المحاليل المائية ألمالحه في الماء كما في حالة األنديوم والثاليوم   -5

ببطء مكونا امالحا يكون فيها امالح أحادية التكافؤ  4SO2Hو   HClوهو عنصر فعال من خالل أذابته في حامض 

 قليلة الذوبان جدا. 

 

22TICl + H 2HCl + 2TI           

2+ H 42TISO + 2TI           4SO2H 

أقل أستقرارية من أألحادي  O2<TI3O2TIعلل/ يالحظ أن حالة األكسدة األحادية اكثر ثباتا من حالة األكسدة الثالثية  

 التكافؤ ؟ 
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 Sأسهل من أوربيتال  Pبحيث أن انتزاع األلكترون من اوربيتال  P,Sج/ وهذا يعود الى فرق الطاقة بين األوربيتال 

األقل طاقة الحاوي على المزدوج األلكتروني الخامل فيحتاج الى طاقة عالية جدا ألنتزاع هذا المزدوج األلكتروني 

 ثالثي التكافؤ.  TIأكثر أستقرارية   TIأحادي التكافؤ   وبذلك يكون
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