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 "زمرة القلويات"  IAالزمرة األولى 

بالماء مكونه الهيدروكسيدات واالوكسيدات س/ سميت الزمرة األولى بهذا األسم ؟ ج/ ألن فلزاتها تذوب 

 المناظرة.

 -:"IA"*تواجد عناصر زمرة القلويات 

المتواجد في مياه  NaClفهو المصدر الرئيسي  Naبشكل كبير خصوصا   Kو  Naيتوفر كل عنصر من  -1

 البحار.

  KCl يكون استخالصه بوساطة طريقة التبخر أما  NaCl؟ ج/ نالحظ أن  KClو   NaClس/ ميز بين 

لذلك أستخالصه يختلف واحد عن   KClأكثر أذابة من  NaClبوساطة البلورة الجزيئية وبسبب ذلك يعود الى 

 األخر.

 ,CS,Rb,Liأما بقية العناصر  KCl 2.53%بينما   % 2.83بنسبة عالية في القشرة األرضية  Naيتواجد  -2

 تواجدهم قليل نسبيا والتي تكون متواجدة في عديد من خامات السيليكا. 

السالبة  وهو عبارة عن سالسل النهائية من األيونات  3LiAl(SiO(2يسخن الخام   Liولغرض أستخالص 

 المتكون بوساطة الماء.   "LiOH"فيتم أستخالص  CaOمع كمية محسوبة من للسيليكات تدعى البيروكسينات 

 

المتوفر في األسواق فهو ناتج   Liومعظم  CSال يوحد على هيئة ملح نقي وقد وجد ممزوجا مع   Rbبينما 

  وفيوحد في معدنين متميزين بولوسايت   Csأما عرضي من عملية أستخراج الليثيوم من خام الليبدواليت  

والنوع األخر الرودزايت "سبورات    O)2.(H2SiO3O2O.2Al22CSسيليكات األلمنيوم السيزيوم المتميئة 

 األلمنيوم والبريليوم والصوديوم والسيزيوم المتميئة"  

 طبيعيا بكميات ضئيلة نتيجة التحلل األشعاعي لبعض النظائر المشعة. Frيحضر  -3

 صفات العناصر "زمرة القلويات"  *

 يكون ذا لون أصفر ذهبي.  Csتكون فلزاتها ذات لون أبيض وفضي ما عدا  -1

يكون أقل ليونة ؟ ج/ وذلك بسبب درجة انصهاره العالية وبذلك تحفظ هذه    Liحميع فلزاتها لينة ما عدا   -2

 الفلزات في مذيبات هيدروكاربونية مثل النفط والبنزين. 

  Naبسرعة مع الماء وبشده مع  Liتزداد فعالية هذه الزمرة كلما نزلنا أسفل هذه الزمرة بحيث يتفاعل   -3

 ويكون تفاعلها قوي جدا مع الماء وبقية الفلزات محررا غاز الهيدروجين  

2O            MOH + 1/2 H2M + H 

وبذلك ال توجد بصورة حرة في الطبيعة أي تكون متحده مع األيونات السالبة بشكل سيليكات أو كبريتات أو  

 خرى. كاربونات أو غيرها من المركبات األ

تكون أكثر مركباته تساهمية لكن على األغلب تكون مركباتها   Liتكون مركبات أيونية في الغالب ماعدا  -4

هي مركبات تساهمية بحيث  "organometallic"أيونية أال في حالة واحده أي تكوين مركبات عضوية فلزية 

ترتبط الليكاندات األحادية أو اللكيندية لهذه الفلزات مكونة أواصر ذات صفات تساهمية بحيث تكون نسبتها  

 . ضئيلة جدا

 تفاعل جميع هذه الفلزات مع الهالوجينات مكونه هاليدات الفلزات.  -5

 M=   2MX2                        M +X""كل عناصر الزمرة 

 تتشابه في خواصها الكيميائية ؟ ج بسبب تشابهها في الترتيب األلكتروني.  -6

 "IA"*فائدة كل عنصر من عناصر الزمرة األولى 
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    "Li"أوال: الليثيوم   

 يستعمل كعامل مجفف وفي تنقية الفلزات . -1

ن الكمية الكبيرة منه تؤدي الى حدوث ضرر بالغ في افي معالجة بعض الحاالت التنفسية غير  3CO2Liيستخدم   -2

 الجهاز العصبي المركزي .

 في صناعة الزجاج وطالئه وصناعة المواد الخزفية. Liتستعمل مركبات   -3

 "Na"ثانيا : الصوديوم 

 . Naعلى نطاق واسع كماده حافظة وكمصدر لبقية أمالح    Naclيستخدم   -1

الذي يكون سائال عند احتواءه على نسبة قليلة من  Hg-Naمكونا ملغم الصوديوم   Hgفي الزئبق  Naيذوب فلز  -2

Na  .ويعتبر كعامل مختزل جيد في الكيمياء العضوية والالعضوية 

 ألغراض تحضيريه في الكيمياء كاألصباغ والعقاقير والصابون والورق.. الخ. Naيستخدم   -3

 يستخدم سائل الصوديوم في عمليات التبادل الحراري لبعض التفاعالت النووية .  -4

لغرض  "Pb-Na"صوديوم –اص بشكل سبيكه الرصاص  في تحضير مشتقات الكيل الرص Naيستخدم فلز  -5

 ة بنزين مركبات األحتراق الداخلي.ع أستخدامه كمادة مانعة للفرق

 

 

   "K"ثالثا: البوتاسيوم 

 مهمة لألسمدة. Kهو أحد االغذية الرئيسية للنباتات تكون مركبات -1

 من المكونات األساسية للتركيب الداخلي. kيعتبر أيون  -2

 -: "IA"*تحضير عناصر القلويات 

Li يحضر الليثيوم أو فلز :Li   بوساطة التحلل الكهربائي لمزيج من كلوريداتLi   والبوتاسيوم 

Na  يحضر الصوديوم من التحلل الكهربائي لمنصهرات او لمنصهر مزيج ملحي ذو درجة أنصهار واطئة مثل :

 . NaCl 40%-260%CaClمنصهر 

 ؟   %60بنسبة   2CaClس/ ما الغاية من أختيار  

 300بحوالي  وهذه الدرجة أقل من درجة أنصهار كلوريد الصوديوم النقي   505عند درجة  2CaClج/ ينصهر 

 بحيث يكون القطب الموجب الكاربون والقطب السالب الحديد وكذلك بهذه الظروف  . درجة مئوية 

  Naالمتحررة تكون غير ذائبة في منصهر   Caأضافة الى الكميات القليلة من  Caأقل من  Naيكون جهد تفريغ   -2

   بسهولةعزلها  ويمكن 

 -+ Cl +NaCl           Na   

  Na              -+ e +Naفلز الصوديوم النقي""

3- K:- س/ ال يمكن تحضيرK  بوساطة التحلل الكهربائي ثم أذكر الطريقة الحديثة ؟ 

  -3تطاير الفلز  -2واطئة   انصهارهدرجة  -1بطريقة التحلل الكهربائية صعبا وذلك ألن   Kيكون تحضير  -

 آخرها.  Kعند التحلل الكهربائي لمزيج من منصهرات أمالح البوتاسيوم يكون تفريغ  

في برج التجزئة حيث تتكون  KClبفعل بخار الصوديوم مع منصهر   Kتتلخص الطريقة الحديثة لتحضير  * 

 بوتاسيوم والذي يمكن فصلها الى مكوناتها بسهولة.   –ديوم سبيكه من صو

  +NaCl + K      KCl + Na       

 

K               -+ e +K 
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4- Rb   وCs كلوريدات هذه الفلزات بوساطة  باختزال: يحضر كل منهماCa   مئوية وتحت   800عند درجة

 ضغط مخلخل 

2Rb + CaCl 22RbCl +Ca           

2Cs + CaCl22CsCl +Ca            

5- Fr :-  الفرانسيوم بتفاعالت نووية من أشعاع عنصر األكتينيوم  بدقائق أشعة ألفا بحيث يتكون ال يحضرFr  

 . دقيقة يطلق أشعة بيتا السالبة ليعطي الراديوم المشع 22ذو عمر نصف  

   

 مهم جدا..الشذوذ لليثيوم عن باقي أفراد زمرة القلويات 

  2نق  /تعتمد على قوة األستقطاب = الشحنة األيونية  -1

األستقطاب: هو تشوه أعتيادي يحدث بين أيونين مختلفين بالشحنة مع وجود فرق بالكهروسلبية للحصول على  

 أستقطابية عناصر زمرة القلويات   أكثر Liنالحظ أن قوة أستقطاب  LiClأو  NaClمركب أيوني مثل 

أكثر كهروسلبية   Cl بما أن  Li-Clوبذلك تزداد قوة األستقطاب بتكوين أواصر تساهمية مستقطبة في حالة 

 فيكون آصره تساهمية مستقطبة.  

 عناصر الزمرة األولى تكون أمالح مزدوجة؟ بينما ال تكون كبريتات الليثيوم أمالح مزدوجة؟ ل س/ 

أواصره تساهمية بينما باقي عناصر زمرته لها القابلية على تكوين أمالح مزدوجة وذلك تكون األواصر  ج/ ألن 

 أيونية. 

 فعاليته العالية   -قوة أستقطابه العالية ب  -أكثر صالبة عن باقي أفراد زمرته وهذا يعود الى أ Liيكون   -2

 كثافة الشحنة الموجبة العالية . -ج

 ذائبة في المذيبات العضوية األيثر واأليثانول نظرا لطبيعتها التساهمية. Liت  تكون هاليدات والكيال -3

فيذوب   NaClيذوب في المذيبات العضوية ألن له طبيعة تساهمية بينما   Li؟ ج /   LiClو   NaClس/ ميز بين 

 في الماء بسبب طبيعته األيونية. 

   -محاليل الفلزات القلوية في األمونيا :

 في سائل األمونيا مكونا محلول مخفف وذو لون أزرق كما في المعادلة.  Naالقلوية مثل تذوب الفلزات  -1

2+ 1/2 H 2NaNH            3Na + NH 

 اميد الصوديوم                                                                      

طبيعة الفلز: يكون المحلول موصل جيد للتيار الكهربائي وذو صفة بارامغناطيسية بسبب وجود الكترون  -2

 منفرد في المحلول.

 -+ e +Na             Na           3Na + NH              

 

تقل صفة البارامغناطيسية كلما زاد تركيز المحلول ويعزى ذلك الى أمكانية تجميع األلكترونات لتكوين   -3

أزواج الكترونية التي أوضعتها الدراسات طيف الرنين النووي المغناطيسي واأللكتروني على وجود  

 ألكترونات معزولة  

 كثافات أقل من المذيب النقي "سائل األمونيا" ؟ أن محاليل الفلزات في سائل األمونيا لها  -4

وهذا يفسر على أساس التنافر الذي يحصل بين األلكترونات المنفردة المنتشرة في المحلول وبين الكترونات  

مما يؤدي الى حدوث فجوات في المحلول أي يزداد الحجم وبذلك المزدوج الغير المتأصرة في جزيئة األمونيا 

 ن العالقة عكسية بين الكثافة والحجم. الكثافة = الكتلة / الحجم. تقل الكثافة على أ
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ناقيد من االيونات الفلزية وعندما يكون  ع عند زيادة تركيز المحلول للفلز القلوي في سائل االمونيا تتكون  -5

 تتلون المحاليل بلون نحاسي براق. 3Mالتركيز أكثر من  

 *مركبات الفلزات القلوية: 

 المركبات النتروجينية   -5الكاربونات  -4الكبريتيدات  -3األكاسيد    -2  الهاليدات -1

 المركبات العضوية الفلزية   -6 

 الهاليدات:  -
  NaClذات بنية مكعبة مثل   (Cs,I,Br,Cl)جميع هاليدات العناصر الفلوية ما عدا   -1الهاليدات األحادية:  -أ

   Na+محاطة بست أيونات  Cl-وكل ست أيونات   Cl-يكون محاط بست أيونات  Na+حيث أن كل أيون  

 الهاليدات المتبلورة تكون أيونية ماعدا يوديد البوتاسيوم يكون تساهمي الى حد ما  -2

 تكون أكثر اذابة في الكحول واأليثر عن بقية افراد زمرته بسبب الخواص التساهمية.  Liهاليدات  -3

-المتشابكة أيون  -1الهاليدات المتعددة للعناصر القلوية : يكون على نوعين  -ب 
3I

اليوديدات المختلطة  -2  

2
-ICl  . 

 ل 

 ليس له القابلية على تكوين مركبات مع أيون ثالثي اليوديد ؟  Naو   Liلماذا 

ج/ هذا يعود الى أن الحجم الصغير وتركيز الشحنة الموجبة على كل من ايون اليوديد مما يؤدي الى تحديد  

   2Iانتشار الشحنة السالبة من ايون اليوديد الى جزيئة 

 3
-= I  -I I) -(I    2      +  I -I 

يكون حجمها كبير أي تركيز الشحنة السالبة عليهم قليل مما يسمح بأنتشار الشحنة   Cs,Rb,Kبينما كل من 

   لتكوين مركب السالب المتعدد. 2Iالى جزيئة  I-السالبة على أيون 

                                                                                            65p 25s 10] 4d36= [Kr 53I   

   3Iتهجين 

 الشكل d3SPالتهجين 

 الهندسي هرم مثلث القاعدة 

 

                                                                                   65p 25s 10] 4d36= [Kr 53I         -
4ICl

            

 والشكل مربع مستوي    d3SPتهجينه 
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   O-2ايون األوكسيد  O2Li -1مكونة األكاسيد  االوكسجيناألكاسيد : تشغل الفلزات القلوية في  -2

2- 2O2Na    2بيروكسيد الصوديوم ايون البيروكسيد-
2O   3- 2MO  سوبر اوكسيد الفلزات(M=K,Rb,Cs)  

-مشع ال يدخل في تكوين األكاسيد "ايون السوبر أوكسيد  Frو 
2O  وهذا يعود الى ان "Li   يكون صغير الحجم

األوكسيد السالب  وان وجود مجال الشحنة عالية قريبة من أيون  Naوتركيز الشحنة عالية مما هو على ايون 

األخرى لذلك نجد صعوبة من تكوين اوكسيدات عالية من اوكسيد   Oتمنع من انتشار الشحنة السالبة الى ذرة 

Li    بينماNa   اكبر حجم منLi  بقليل أي يسمح بأنتشار الشحنة السالبة الى ذرةO  2أخرى مكونا-
2O   أي

  Naيكون الحجم أكبر من أيون   K,Rb,Csوال يسمح بتكوين السوبر اوكسيد وفي حالة ايونات  Naبيروكسيد 

 .  2MOالشحنة السالبة بصورة أكبر لكي يسمح بتكوين السوبر أوكسيد أي  بانتشارلذلك تسمح 

هيدروجين  وذلك من تفاعل هيدروكسيد الليثيوم مع بيروكسيد ال -بالطريقة اآلتية :  Liيمكن تحضير بيروكسيد 

 بوجود الماء .

O   2+ 3H2 O2+ H2 O2Li          2O22LiOH +2H 

     "Lithium peroxide "الكحولي                                               

 تذوب جميع األكاسيد الفلزية في الماء  

 -+ 2OH  +O         2M2O + H2M 

2O2+  H -+ 2OH  +O          2M2+2 H 2O2M 

 

السوبر أوكسيد له صفات بارامغناطيسية اي له الكترونات منفرده في غالف التكافؤ يمكن برهنة على هذه -

   األلكترونات عن طريق نظرية األوربيتال الجزيئي

 -O8O + 8=  -2O8 

 52P2 2S 2= 1S -O8
     -4      2P2 2S 2O = 1S8 

   

 

 

 

0 
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 -: أن جميع العناصر القلوية تكون على قسمين :  S-2الكبريتيدات  -3

وتحضر من تشبيع محلول مائي أو ماء كحولي بهيدروكسيد مناسب مع    MHSكبريتيدات هيدروجينية   -أ

 :كبريتيد الهيدروجين مثل 

O 2O , KHS.1/2 H2NaHS.3H 

وتحضر من فوق الكبريت مع الفلزات المذابة في  6)—(2من   xحيث  SX2Mكبريتيدات أحادية معقده  -ب 

 سائل األمونيا. 

    3CO2,Na3CO2Kوتستخدم هذه الكاربونات بصوره واسعة في الصناعة  3CO2Mالكاربونات:  -4

 وتتم هذه العملية بمرحلتين :  "Solvay"بطريقة صولفي    3CO2Naيتم تحضير 

 اصة حسب المعادلة :مع محلول ملحي لألمونيا في أبراج خ 2COمن خلط  -أ

3Cl +NaHCO4+HCl           NH 3HCO4OH +NH4+ NH 2CO 

 تفصل بكاربونات الصوديوم القليلة الذوبان فتغسل ثم تسخن بشده للحصول على كاربونات الصوديوم.  -ب 

 2O + CO2+ H 3NaCO            32NaHCO 

 حسب المعادلة  2COمع   KOHصناعيا يحضر من تفاعل  3CO2Kيتم تحضير 

O2+ H 3CO2K         2KOH + CO 

   -وتقسم الى ثالثة أقسام : -المركبات النتروجينية: -5

: تتفاعل جميع العناصر الفلزية عند تسخينها مع األمونيا مكونة بلورات بيضاء اللون   2NHاألميدات  -1

تتجزأ في الماء البارد الى    -2تكون غير ذائبة في المذيبات العضوية  -1من خصائصها   MNH)2(بصيغة 

 هيدروكسيدات الفلزات واألمونيا كما في المعادلة 

 3O       MOH + NH2+ H 2MNH 

آمايد الليثيوم والذي يتم تحضيره همن تسخين أميد  NH2Liفقط مكونه  Li: يتكون مع NH-2األمايدات  -2

 الليثيوم الى درجة حرارة األنصهار تقريبا تحت ضغط مخفف 

 3H +NHN3Li        23LiHH 

من تسخين الفلز مع النيتروجين مباشرة   N)3(Li: يتكون نتريد الليثيوم األحمر الغامق    N-3النتريدات  -3

 ويتفاعل مع الماء مكونا هيدروكسيد الليثيوم واألمونيا 

3O        3LiOH + NH2N + H3Li 

 والجواب فيما مذكور أعاله )مهم(   اآلتية* يأتي هذا التفاعل بسؤال هو ما تأثير الماء على المربكات 

من   N"3"Naطرق غير مباشرة مثل تحضير نتريد الصوديوم  استخداميتم  األخرىبينما مع الفلزات القلوية 

  NaN"3"فلز الصوديوم مع أزيد الصوديوم  أذابه

    2N + N3Na          32Na + NaN 

 مئوية الى الفلز وغاز النتروجين   150يتجزأ بالتسخين بدرجة   -1من صفات نتريد الصوديوم  

   2N             6Na  + N32Na  

 

 مئوية   120بدرجة   Hيتفاعل نتريد الصوديوم مع  -2

33NaH + NH            2N +3H3Na 

 هيدريد الصوديوم                                                                            
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   -وتقسم الى ثالثة أقسام :  -المركبات العضوية الفلزية : -6

 س/ عرف المركبات العضوية الفلزية واشرحها ؟  

 صر المباشر من الكاربون والفلز. التآهي المركبات التي تتكون من   -ج/ المركبات العضوية الفلزية :

التي تكون ذات  Li -3Li,CH-2CH3Li ,CH-5H6Cويشمل هذا النوع    -الكيالت واريالت عديمة اللون : -1

تدخل كعوامل تحضير  -نسبة عالية من الترابط التساهمي من مركبات الليثيوم العضوية ولها أهمية بالغة أ

شف كرينيارد واال انها اكثر فعالية بيوتيل الليثيوم حيث يتفاعل مع  مع كواوتشابه في خواصها الكيميائية 

 ليثيوم. للتكوين مشتقات أخرى ل Li9H4Cالهاليدات العضوية والهيدروكاربونات 

Br  9H4=CHLi + C2=CHBr            CH2Li +CH9H4C 

H  –Li +Br 5H6C          6H6+ C HBr 

 بنزين الليثيوم أو اريل الليثيوم                                                                             

تدخل الكيالت الليثيوم كمحفزات مهمة في صناعة المطاط الصناعي ويمكن تحضير الكيالت الصوديوم   -ب 

 والبوتاسيوم عديمة اللون من تفاعل ثنائي الكيل الزئبق مع الفلز 

Na + Hg  3+ 2Na            2CH 2)3Hg(CH 

 الكيل او مثيل                   ثنائي مثل زئبق                                                                        

 تكون ذات درجة أنصهار عالية   -3التذوب في معظم المذيبات العضوية    -2شديد الفعالية  -1من صفاتها أو خصائصها 

 البنزيل وثالثي فينيل مثيل الصوديوم   Na -2CH-5H6C+ركبات البنزين المركبات األيونة الملونة: تشمل م -2
+Na -C 2)5H6(C   ملونة بلون أحمر ولها استقرارية عالية لكون أن الشحنة السالبة منتشرة على  -1من صفاتها أنها 

 Naفنيل مثيل الصوديوم من معاملة الهاليد العضوي مع فلز الصوديوم   الحلقة األروماتية ويتم تحضير ثالثي

+ NaCl + Na -C3 )5H6HCl  + Na           (C-C3 )5H6(C 

   5H -5C+Naوصيغتها  -المركبات الهيدروكاربونية األيونية عديمة اللون:  -3
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