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 عناصر الزمرة السادسة 

 
 (( O8,األوكسجين  S16,الكبريت  Se34,السيلينيوم  Te52,التيلوريوم  Po84))البولونيوم  

 
في هذه   O]2[وتختلف خواص  ns]4np 2[تتميز هذه العناصر بامتالكها الغالف األلكتروني الخارجي 

 الزمرة عن باقي عناصر الزمرة لألسباب التالية. 

مما يؤدي الى تقليل خواصها األيونية في   [Po]الى  [Se]للعناصر من انخفاض السالبية الكهربائية  -1

 مركباتها 

كما في  [2]ال يقتصر العدد التناسقي بهذه العناصر على اربع كما تكون اعداد تكافؤية تكافؤها يزيد عن  -2

 التي يمكن استخدامها في تكوين اواصر اضافية  [d]األوكسجين وذلك لوجود اوربيتاالت 

في مركباتة  لذلك فهو يكون مركبات التشابه المركبات التي  بريت او يتميز بميله لتكوين سالسلينفرد الك -3

 يكونها االوكسجين 

 

 

 

 
الفلزي اما  [S]حيث يكون   [Po]الى  [S]وتمتاز عناصر هذه الزمرة بأن خواصها فلزية تقل ابتداءا من 

[Se]  و[Te]  فهي اشباه فلزات اما[Po]  .يكون فلزي 

 

 

 

 وجودها في الطبيعة  
 

على شكل مركبات منها كبريتيد اما الكبريت فيكون  [%46]االوكسجين في الغالف الجوي بنسبة يتواجد 

اما السيلينيوم و  CaSO]4[وكبريتات الكالسيوم الالمائية  SO]2[واوكسيد الكبريت  H]S]2يدروجين اله

التيلوريوم فتوجد بشكل شوائب في خامات الكبريت اما البولونيوم فيوجد بكميات ضئيلة جدا ويمكن الحصول 

 علية عن طريق تشعيع البزموث في التفاعالت النووية 

 -Po + B210 
84 Bi            210

83 
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 نظائرها 

 

 

 )المشعة(  المستقرة الغير  النظائر النظائر المستقرة 
 

1-O]8[   O16 O,17 O,18 
2- S]16[   S32S,33 S,34 S,36 

3- Se]34[   Se74 Se,76Se ,77Se,78 Se,80 Se,82 
4- Te]34[   Te120 Te,122Te ,123Te,124 Te,125 Te,126 

Te128 Te,130 

5- Po]84[   التوجد نظائر مستقرة 

 

O14 O,15 O,19 

S13 S,53 S,83 

Se70 Se,79Se ,84 

Te117 Te,127Te ,132 

 

Po199 Po,210Po ,211 

                                                                              

 

 

 

 

والسيليكا كما يكون مركبات مع جميع العناصر ما عدا  O]2[Hيدخل األوكسجين في تركيب جزيئات 

الغازات النبيلة بكونها خاملة ويعتبر األوكسجين من عناصر الدورة الثانية اي ان غالفة يمكن ان يشبع ب 

]-[8e   وذلك عن طريق 

  O]-2[اكتساب الكترونين حيث يتكون ايون األوكسيد  -1

ايون  OH]-[اصرة تساهمية احادية كما في مجموعة اكتساب الكترون واحد اضاة الى تكوين  -2

 الهيدروجين 

 [O=C=O]او آصرة مزدوجة كما في  [R-O-R]تكوين آصرتين تساهميتين احاديتين مثال ذلك  -3

 .OH]2[Rتكوين ثالث او اربع اواصر تساهمية كما في مركب  -4

 مركبات األوكسجين
 

: تسمى مركبات األوكسجين الثنائية باألكاسيد وهي تختلف في خواصها الكيميائية بسبب طبيعة  األكاسيد -1

بالعنصر األخر فمنها ما يكون ايوني ومنها ما يكون تساهمي ومنها ما تكون صفاته    O]2[اآلصرة التي تربط 

والقاعدة الى اربع بين التساهمية واأليونية وبذلك يمكن تصنيف األكاسيد اعتمادا على صفة الحامض 

 -اصناف:

الذي يذوب  5O2[P[وهي األكاسيد التي تذوب بالماء مكونة محلول حامضي مثل  -األكاسيد الحامضية : -أ

 بالماء مكونا حامض الفسفوريك 

4PO3O             4H2+ 6H 5O22P 
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  [CaO]وهي األكاسيد التي تذوب بالماء مكونه محلول قاعدي مثل  -األكاسيد القاعدية : -ب

2O             Ca(OH)2CaO  + H 

وهي األكاسيد التي تبدي صفات كل من الحامض والقاعدة تحت ظروف مختلفة  األكاسيد القاعدية : -ج

]6O4[Sb  الذي يمكن ان يتفاعل مع الحوامض والقاعدة 

O 2+ 6H +34Sb             ++ 12H 6O4Sb 

]4)-4[Sb(OH             -+ 4OH 6O4Sb 

هي األكاسيد التي تكون خاملة تجاه الماء والتي ال تذوب في الماء مثال ذلك احادي  االكاسيد المتعادلة : -د

 اوكسيد النتروز. [NO]و [CO]اوكسيد 

 

صر األوكسجين فاألوزون يمكن ان يتفاعل في  الكيميائية عن عن O]3[تختلف فعالية االوزون  -األوزون :-2

درجات الحرارة الواطئة مع العناصر التي ال يمكن لألوكسجين ان يتفاعل معها في درجات حرارة مرتفعة 

 مثال ذلك تفاعل األوزون مع يوديد البوتاسيوم  

2+KOH +O 2O            I2+ 2KI +H 3O 

وهذا التفاعل يستخدم في تقدير األوزون كميا وذلك بمعايرة اليود الناتج من التفاعل ويمكن ان يجهز االوزون 

   O]2[على جزيئات  او بفعل تأثير األشعة فوق البنفسجية O]2[بطريقة التفريغ الكهربائي لغاز 

سيزيوم مكون مركبات تسمى ويمكن لالوزون ان يتفاعل مع هيدروكسيدات البوتاسيوم او الربيديوم او ال

 االوزونيدات 

2O + 1/2 O2+KOH.H 32KO            33KOH + 2O 

 

 

 الذي يعتبر عامل مؤكسد قوي في الوسط الحامضي او 2O2Hابسط مثال هو :  2O2Hالبيروكسيدات  -3

ويحضر بطريقة التحلل الكهربائي لمحلول حامض الكبريتيك بأستخدام اقطاب من البالتين الوسط  القاعدي 

 وبوجود كثافة عالية من التيار لحدوث التفاعل  

+4H 2-
8O2S             4SO22H 

8O2S2H          ++2H 2-
8O2S 

5SO2+ H 4SO2O          H2+ H 8O2S2H 

 4SO2+ H 2O2O           H2+ H 5SO2H 

 

 

 

 

يوجد الكبريت في الطبيعة على هيئة مركبات مثل كبريتيدات الفلزات ويمكن ان يكون لذرة الكبريت حالتين 

 هي الصلبة والسائلة 

 

 الصلب   -1
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ائل غير لزج وتزداد لزوجته بزيادة الصهر ر الكبريت الصلب الذي يتحول الى سيتكون من صهالسائل:  -2

وهذه الزيادة سببها تكسر الحلقات بالتسخين وكسر األواصر بين ذرات الكبريت حيث يتحول الى صورة  

 الكبريت السائل  

ان يتحد مع العناصر الفلزية مكونا الكبريتيدات كما في كبريتيدات العناصر القلوية يمكن لعنصر الكبريت  *

  S]-2[نيتها على ايون الكبريت التي تحتوي ب 

والتي يتراوح عددها  S]-2[كما يمكن ان كون متعدد الكبريتيد والتي تحتوي على عدد من ايونات الكبريت * 

 ايونات   [2-6]بين 

 

 

 مركبات الكبريت 
 

   اكاسيد الكبريت : -1

يكون عامل مختزل ضعيف في الوسط الحامضي ولكن تزداد قوته  :2SOثنائي اوكسيد الكبريت   -أ

 [S]بألختزال في الوسط القاعدي فهو يتكون من اكسدة الكبريت 

2SO          2S + O 

يحضر من التفاعل المباشر ما بين غاز األوكسجين وثنائي اوكسيد  :3SOثالثي اوكسيد الكبريت  -ب

ويكون لهذه الجزيئة في الحالة   5O2[V[وبوجود عامل مساعد هو خماسي اوكسيد الفناديوم  SO]2[الكبريت 

 الغازية شكل مثلث مستوي 

3SO          2+ 1/2 O 2SO 

 ألوكسجين ويتخذ تراكيب رزونانسية ألنتشار الشحنة السالبة على ا

 

 

 

 

 

 

يكون للكبريت احماض اوكسجينية يمكن من حيث عدد ذرات الكبريت األحماض األوكسجينية للكبريت:  -2

 .الى 

وحامض الكبريتوز  4SO2[H[مثال ذلك حامض الكبريتيك   األحماض التي تحتوي ذرة كبريت واحدة : -أ

]3SO2[H   وحامض الكبريتيك يتميز بأن له القدرة على انتزاع مكونات الماء من المركبات العضوية مثال

 OH]5H2[Cذلك انتزاع جزيئات الماء من السكريات ويتم ذلك بتفاعل حامض الكبريتيك مع الكحول األثيلي 

 المستخدم في التفاعل 

4HSO5H2+ C +O3+H -4HSO          4+ HSO 2OH5H2C           4SO2OH + H5H2C 

وحامض  6O2S2[H[مثال ذلك حامض ثنائي ثايونيك  -األحماض التي تحتوي على ذرتين كبريت : -ب

بتسخين المحاليل التي تحتوي  3O2S2[H[ويمكن ان يحضر حامض ثايوكبريتيك  H]3O2S2[ثايوكبريتيك 

-2[على ايون الكبريتيت 
3[SO  مع عنصر الكبريت او بطريقة التحلل المائي أليون ثنائي ثايونيت 

3O2+ S         S 2-
3SO 

 2-
3+ 2HSO 2-

3O2O        S2+ H 2-
4O22S 
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على شكل بلورات قابلة   تكون الفلزات القلوية الترابية كبريتيدات ايونية تكونالكبريتيدات األيونية :  -3

 5S2[M[ و  M]4S2[للذوبان في الماء او تكون محاليل هذه الكبريتيدات نوعين من المركبات ذات الصيغة 

حيث انها يمكن ان  3S2[M[ويكون هذه النوع من المركبات اكثر استقرارا من المركبات ذات الصيغة العامة 

 تتفكك مكونة مركبات احادية الكبريت ورباعية الكبريت 

 4S2S + M22M          3S23M 

 

 

 

 

 

 

مل الترتيب األلكتروني لهذه  كما انها تكون مركبات تساهمية ويمكن ان يكتتمتلك هذه العناصر صفات الفلزية 

 العناصر بحيث يصبح متشابها للترتيب األلكتروني للغازات النبيلة وهذا يتم بالطرق التالية .

   Se2-,Te2-[Po,-2[اكتساب الكترونين وتكوين ايونات  -1

  SeCl]2[تكوين اصرتين تساهميتين كما في مركب ثنائي كلوريد السيلينيوم  -2

 S-[R )-(RS-[تكوين اصرة تساهمية واحدة مع شحنة  سالبة للعنصر  -3

  S3[R+(من خالل تكوين ثالث اواصر تساهمية مع شحنة موجبة  للعنصر  -4

الحصول على عنصري السيلينيوم والتليريوم كناتج عرضي من خامات الكبريت ويكون لها صفات يمكن *

 الحجم وقلة السالبية الكهربائية اض كثافة الشحنة نتيجة لكبر تساهمية اكثر مما للكبريت وذلك بسبب انخف

 مركباتها 
 

تختلف اكاسيد هذه العناصر عن اكاسيد الكبريت حيث تكون مواد صلبة عند درجة حرارة   -األكاسيد : -1

الذي يحضر عن طريق انتزاع   SeO]3[مئوية ومن اهم هذه األكاسيد هو ثالثي اوكسيد السيلينيوم  [25]

كعامل مساعد  5O2[P[وبأستخدام خماسي اوكسيد الفسفور  H]4SeO2[جزيئات الماء من حامض السلسنيك 

حامض ان يذوب في  SeO]3[مئوية ويمكن لهذا األوكسيد  160]-[150بدرجة حرارة تتراوح ما بين 

  H]3[FSeOمكونا حامض فلورسلسنيك  [HF]الهيدروفلوريك 

H3+ HF         FSeO 3SeO 

او  Te(OH)]6[يحضر من انتزاع جزيئات الماء من حامض التلريك  TeO]3[كذلك ثالثي اوكسيد الثاليوم 

]6TeO6[H   

صهر عنصر السيلينيوم فيحضر ب 4SeO2[H[اما فيما يخص احماض هذه العناصر مثل حامض السلسنيك 

 مئوية   [57]مع نترات البوتاسيوم ويتميز هذا الحامض بان له درجة انصهار واطئة تبلغ 
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