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 عناصر الزمرة السابعة
 ((At85 اليود  استاتين ,I53  البروم ,Br53  الكلور,Cl17  الف لور,F9   )) 

لذلك فأن كل منها يحتاج الى الكترون واحد  5np 2[ns[تمتلك عناصر هذه الزمرة الترتيب األلكتروني  

للوصول الى ترتيب الكتروني مشابة لترتيب الغازات النبيلة لذلك تميل هذه العناصر الى اكتساب الكترون 

لكترونات وهذا ما يفسر او تكوين اواصر تساهمية عن طريق مشاركتها باألواحد وتكوين اواصر ايونية 

   X]2[وجودها بشكل جزيئات ثنائية الذرة 

وانتهاء باألستاتين بأن جهد تأينها عالي كما تزداد خواصها الفلزية ابتداء من الفلور  توتتميز الهالوجينا

 وتكون في الحالة السائلة والصلبة مرتبطة فيما بينهما بأواصر تساهمية. 

 

 F9الفلور  
 

عالية وعدم قدرته على توسيع مداره  سبب صغر حجمة وسالبية كهربائية باقي عناصر الزمرة بيختلف عن 

 (d)واحتواءه اوربيتال 

 Cl17الكلور 
 

يتميز عنا باقي عناصر الزمرة بان له طاقة تفكك عالية ألن الكتروناته عند التأصر يمكن ان تكون اواصر 

[π]  الى زيادة في قوة األصرة مما يؤدي(Cl-Cl) 

 

 وجودها في الطبيعة
 

ال توجد هذه العناصر بصوره حرة في الطبيعة وانما يوجد على هيئة هاليدات فالفلور ال يمكن ان يوجد 

ثنائي فلوريد  CaF]2[صورة حره بسبب فعاليته العالية وانما يوجد بهيئة خامات على شكل الفلورسبار ب

 [Iodine]اما عنصر اليود فيوجد على هيئة امالح اليوديدات  6AlF3[Na[الكالسيوم وعلى شكل الكاريوليت 

ن فأنه عنصر مشع يحضر من  اما األستاتي  CaBr]2[اما البروم فيوجد على هيئة ثنائي بروميد الكالسيوم 

 خالل األنحالل األشعاعي لعنصري اليورانيوم والثوريوم 
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 النظائر 

 

 )المشعة(                  (المستقرةالعنصر   )
 

1-]F9[   F          19 
2- ]Cl71[   Cl      35Cl,37 

3- ]Br53[   Br     79Br,81 
4- I]53[   I             127 

5- At]85[  X                

 

F18 

Cl32Cl,34Cl,39 

Br77 ,Br80, Br84 

I211 ,I311, I132 

X 

 F9الفلور  
 

يعتبر اكثر العناصر فعالية ومن اقوى العوامل المؤكسدة ويحضر صناعيا بطريقة التحلل الكهربائي لمنصهر 

الفلوريدات في سبائك مصنوعة من النحاس والنيكل ويمكن تحضيرها من تفكك الفلوريدات بالحرارة مثال 

 ذلك تفكك ثالثي فلوريد الذهب  

2AuF + F          3AuF 

 او من خالل تفكك سداسي فلوريد الزينون  

    2Xe + 3F          6XeF 

 Cl17الكلور 
 

 يحضر صناعيا من التحلل الكهربائي لمحلول كلوريد الصوديوم 

+ 2NaOH  2+ Cl 2O         H22NaCl + 2H 

 

 بواسطة احد العوامل المؤكسدة القوية مثل   [HCl]وايضا من اكسدة حامض  

]2nOM-7O2Cr2K-4nOM[K 

O2] + 2H4+ 4HCl          [MnCl 2MnO 

 2+ Cl 2MnCl          4MnCl 

 Br35البروم  
 

 يحضر من اكسدة ايون البروميد الى البروم بأستخدام غاز الكلور  

 -+ 2Cl 2Br          -+ 2Br 2Cl 
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 I53اليود  
 

 يحضر من اكسدة ايون اليوديد بأستخدام غاز الكلور 

2+ I -2Cl          -+ 2I 2Cl 

 تفاعالتها 
 

 : مركبات الهالوجينات مع الهيدروجين  -1

يمكن ان تتفاعل الهالوجينات مع الهيدروجين مكونه هاليدات الهيدروجين وهذه المركبات تتشابه في خواصها 

الفيزيائية فهي غازات عديمة اللون وذات رائحة نفاذه ويتميز فلوريد الهيدروجين بأن له درجة غليان عالية 

بسبب ميل الفلور الى تكوين االواصر الهيدروجينية لكون سالبيته الكهربائية عالية  اعلى من باقي الهاليدات

مع    بأستخدام حامض الكبريتيك وتفاعله صناعيا (HCl]فمثال يمكن تحضير حامض كلوريد الهيدروجين 

 كلوريد الصوديوم وثنائي كلوريد الكالسيوم 

+ HCl 4NaHSO         4SO2NaCl + H 

+ 2HF 4CaSO          4SO2+ H 2CaF 

 اما بروميد الهيدروجين فأنه يحضر من تفاعل امالح البروميد مع حامض الفسفوريك 

4PO2HBr + NaH         4PO3NaBr + H 

 

 الهاليدات   -2

 وتقسم الى انواع  

تتكون من تفاعل الهالوجينات مع عناصر الزمرة األولى والثانية   -الهاليدات األيونية والتساهمية : -أ

والعناصر األنتقالية ومثالها هو هاليدات الكلوريد والبروميد والتي تكون اكثر قابلية على األستقطاب بسبب 

 كبر حجمها وقلة السالبية الكهربائية  

ات التساهمية فهي ال تذوب في الماء ولها اما الهاليد 1Ag ,+1[Cu+[وتكون الهاليدات اما ايونية مثال ذلك 

التي  SnCl]2[وثنائي كلوريد القصدير  PbCl]2[اكثر من حالة تأكسد مثال ذلك ثنائي كلوريد الرصاص 

  PbCl4[SnCl,4[يمكن ان تؤخذ بشكل رباعي كلوريد الرصاص ورباعي كلوريد القصدير 

تتكون من تفاعل الالفلزات مع العناصر األنتقالية التي تمتلك حاالت تأكسدية عالية الهاليدات الجزئية:  -ب

مع الهالوجينات وتتكون هذه المركبات بشكل غازات او سوائل او مواد صلبة وسهلة التطاير وترتبط  

كلوريد جزيئاتها مع بعضها بقوى ضعيفة تسمى قوى فاندرفالز وتتميز بسهولة تحللها المائي كما في ثالثي 

 البورون  

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

+ 4HCl 4O          Si(OH)2+ 4H4 SiCl 
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 من اهم هذه المركبات 

   OF]2[اكاسيد الفلور مثل ثنائي فلوريد األوكسجين  -1

 نحو التفاعالت الكيميائية وله تركيب يشبه تركيب جزيئة الماء يكون بشكل غاز خامل 

 

 

 

 

 

 

 وله القابلية على التحلل في الوسط القاعدي مكونا ايون الفلور ومحررا غاز األوكسجين 

O 2+ 2H -+ 2F 2O           
-+ 2OH 2OF 

 ويمكن ان يتحلل في الوسط المائي مكونا فلوريد الهيدروجين 

+2HF 2O          O2+ H 2OF 

 :  اكاسيد الكلور -2

 الذي يستعمل كعامل مؤكسد  ClO]2-[ رتكون شديدة الفعالية غير ثابت مثل ثنائي اوكسيد الكلو

واألوكزاليك  4SO2[H[وتحضر هذه االوكسيدات من اختزال كلورات البوتاسيوم بواسطة حامض الكبريتيك 

]4O2C2[H  كما في المعادلة التالية 

O 2+ 2H 4+ 2KHSO2+ 2CO 22ClO         2+ (COOH) 4SO2+ 2H 3KClO 

 

 

 

 

 اكاسيد البروم   -3

بين غاز األوكسجين والبروم تحت التفريغ  طريق التفاعلتكون هذه األكاسيد غير مستقرة وتحضر عن 

الذي يتحلل مكونا  O]2[Brالكهربائي وبدرجات حرارية منخفضة مثال ذلك تحضير اوكسيد البروم الثنائي 

 مئوية كما في المعادلة التالية   [50]غاز البروم مع غاز األوكسجين بدرجة 

 2+ 2Br 2O          O22Br 

 الذي يكون مركب غير مستقر BrO]3[وجد بشكل ايضا ان ي ويمكن

 

 اكاسيد اليود : -4

  [240]وبدرجة  HIO]3[الذي يحضر بطريقة التحلل الحراري لحامض اليوديك هو  I]5O2[اهمها هو 

 مئوية كما في المعادلة التالية 

 2+ 5CO 2I          5O25CO + I 
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 اوكسيد الكاربون والكشف عنه بواسطة تقدير اليود الناتج من التفاعلويستخدم هذا التفاعل لتقدير احادي 

 

 

 

 

 

 

ولها القدرة على األكسدة في المحيط  HBrO]4[والبر بروميك  HClO]4[مثالها هو حامض البركلوريك 

امضي فتعتبر بذلك عوامل مؤكسدة مما في الوسط القاعدي كما تزداد استقرارية األحماض واأليونات الح

بة لها بزيادة حالتها التأكسدية لذرة الهالوجين وهذا يعود الى زيادة العدد التناسقي الذي يؤدي الى حماية السال

 الذرة المركزية من التفاعل

 ض اكثر استقرارا من الحامض نفسة ألكتسابها طاقة تسمى طاقة الرنين. ماوتكون األيونات السالبة للح

 بعض األحماض 
 

والذي  HClO]2[ومثالها الكلوكوز و  HXO]2[تمتلك هذه األحماض الصيغة العامة  الهالوز:احماض  -1

 ويحضر من تفاعل اوكسيد الكلور في وسط قاعدي يكون  ضعيف وسريع التفكك 

3+ NaClO 4+ NaOH         HClO 22ClO 

الذي يحضر من  HIO]3[ومثالها حامض اليوديك  HXO]3[تمتلك الصيغة الهامة  احماض الهاليد : -2

 اكسدة اليود بواسطة حامض النتريك او بيروكسيد الهيدروجين 

بالنسبة ألحماض بقية العناصر يمكن تحضيرها بتفاعل حامض الكبريتيك مع ملح الباريوم المشتق من  اما

 الحامض المراد تحضيره  

3+ 2HXO 4BaSO          4SO2+ H 2)3Ba(XO 

 

 

 ملح الحامض 
 

   NaClيمكن تحضيره بطريقة صناعية من التحلل الكهربائي لمحلول 
-+ Cl +NaCl         Na 

+ 2e 2Cl           -2Cl 

22OH + H  O        22H 

O2+ 3H -3+ ClO -3Cl + 6OH         23Cl 

2+ 3H 3O          ClO2Cl + 3H 

تتخلل امالح هذه األحماض بالتسخين بطرق مختلفة ففي درجات حرارية عالية وبوجود عامل يمكن ان 

 ل محررة غاز األوكسجينلمساعد تتح

 22KCl + 3O         32KClO 

 

 اما في درجات الحرارة المنخفضة فأنه يتحلل مكونا البركلوريدات 

+ KCl 43KClO          34KClO 
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 HXO]4[تمتلك الصيغة العامة احماض البرهاليك :  -3

يمتلك البركلوريك سلوك حامضي قوي وعامل مؤكسد ضعيف في المحلول البارد اما في المحلول الساخن 

 فانه يسلك سلوك عامل مؤكسد قوي

اما مع حامض الكبريتيك وبطريقة التقطير  3KClO]4[ويحضر من تفاعل بركلورات البوتاسيوم 

ميك فأنه يكون حامض قوي ويحضر من اكسدة حامض البروميك بواسطة غاز الفلور وبوجود وسط البربرو

 قاعدي 

O2+2NaF + H 4+2NaOH          HBrO 2+ F 3HBrO 

 اما اليويوديك فأنه يحضر من اكسدة حامض اليوديك بأستخدام غاز اليود وبوجود وسط قاعدي  

O 2+ 2NaI + H 4+ 2NaOH         HIO 2+ I 3HIO 

 

 

 

 

 

متشابهة للهالوجينات في هو عبارة عن جزيئات تتكون من العناصر ذات السالبية الكهربائية العالية وتكون 

 الكيميائية وعند تحللها المائي تكون ايونات اشباه الهاليد ومن اهمها هي  كثير من خواصها 

   (NCO)],األيزوسيانيد (SCN)2,الثايوسيانيد (CN),السيانيد (Cn)2انوجين السي [

 ولهذه المركبات خواص مشتركة بينها وبين الهالوجينات ومنها.

 تكون كال المركبات مواد متطايره حيث تتكون جزيئاتها من اتحاد جذرين من الجذور الحرة   -1

2X  X* + X*         

 لها القابلية على األتحاد مع الفلزات وتكوين األمالح   -2

 ر ذائبة في الماءامالح الزئبق والفضة والرصاص تكون غي -3

مثال ذلك شبة الهاليد مع الفلزات ت الهاليد وتكون ايونات معقدة ناتجة من ارتباط اكثر من ايون من ايونا -4
2-]4[Zn(NCO)  2و-[Hg(SCN)]   

 تتفاعل اشباه الهالوجينات مع القواعد مما يؤدي الى تفاعل اكسدة واختزال ذاتي   -5

 

 الهالوجينات تحضير اشباه 
 

  [C 1100]يحضر من تفاعل غاز النتروجين مع كاربيد الكالسيوم بدرجة 

 C + CaNCN           2+ CaC 2N 

 

 مئوية عندما يكون في الحالة الفعلية   [25]اما السيانوجين فأنه يكون غير ثابت عند درجة 

 ويمتلك الصيغة التركيبية التالية . n(CN)اما غير النقي فيمكن ان يتبلمر مكونا ما يسمى الباراسيانوجين  
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 ين بأكسدة السيانيد بأستخدام ايون النحاس الثنائي  السيانوجويحضر 

22CuCN + (CN)         -+ CN +22Cu 

 اخرى بأستخدام ثنائي كلوريد الزئبق مع ثنائي سيانيد الزئبق  ويمكن ان يحضر بطريقة 

2+ (CN) 2Cl2Hg          2+ Hg(CN) 2HgCl 
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