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 وتسمى بزمرة الترابيات ألن معظم عناصرها تتواجد في التربة  "IIIA"*الزمرة الثالثة 

 

 

 

 "IIIA"*صفات عناصر الزمرة الثالثة 

 لها ترتيب ألكتروني خارجي متشابه لذلك تتشابه في الخواص الكيميائية.   "3"لكل عناصر الزمرة  -ا

ولها تكافؤ واحد أيضا ويزداد حجمه التكافؤي األوطأ في حالة العناصر   3هي   "3"التكافؤ الشائع لعناصر الزمرة  -2

؟ وذلك أعتمادا على طاقة األلكترونات في  "3"يكون تكافؤهما  "Al,B"الة العنصرين بينما في ح  "TI,In"الثقيلة 

متقارب أو متساوي تقريبا أما في  P,Sطاقة األلكترونات في أوربيتال  Al,Bبحيث تكون في كل من  P,Sاألوربيتال 

يسبب صغر حجم الذرة لها مما  Alفأن الغالف الخارجي ينجذب بشده الى النواة اكثر مما هي في حالة  Gaحالة 

تكون مختلفة بحيث أن طاقة  P,Sفأن طاقة االلكترونات في أوربيتال  "TI,In"العنصر مع أزدياد كثافتة اما في حالة 

أي وجود زوج ألكتروني خامل وبذلك سيكون الفرق كبير في الطاقة  Pأقل من أوربيتال  Sاأللكترون في أوربيتال 

 وبترتيب طاقة األوربيتاالت.

 

 

 "IIIA"*تفاعالت عناصر الزمرة الثالثة 

   -مع األوكسجين : -1

 M=        2O22M            24M + 3O  3جميع عناصر زمرة 

 -مع النتروجين: -2

 2AlN      M=             22Al + N  3جميع عناصر زمرة 
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 -ينات:مع الهالوج -3

 M=        3BMX            22M + X 1+ألن عدد تأكسده  TLما عدا 3جميع عناصر زمرة  

2TLX             22TL + X 

   -مع الكبريت: -4

 TL M=     3S22M + 3S           Mما عدا 3جميع عناصر زمرة  

S  2TL 2TL + S            

   -خاص باأللمنيوم فقط : -5

2+ 3/2 H 2O            NaAlO2Al + NaOH + H 

 مع الهيدروجين :  -6

  M=    2+ 3H +32M              +2M + 6H 3جميع عناصر زمرة 

   "B"*التحضير األولي للبورون : 

"B" 1808: هو عبارة عن مسحوق أسود بلوري حضر أول مره من علماء فرنسيين ثينارد وكاي لوساك عام  

 . Kوذلك باختزال أوكسيده بوساطة فلز   DAVYوكيميائي انكليزي ديفي 

 B  6O3B3+ 3K           K 3O22Br +فلز البورون  

 

 

  Bالمركز الساخن فتذوب جميع النواتج ماعدا  HClأما النواتج العرضية بتفاعلها مع 

     +  ++ con. HCl               3K 6O3B3K 

 بورات البوتاسيوم غير المائية "غير المتميئة" أو أيونات البورات غير المائية                                            

 

 "B"وجود *
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 عامل مطهر للبيوت  -1ولهذا الملح أستعماالت عديدة  O 2.10H7O4B2Naيوجد في الطبيعة بشكل البوراكس 

مادة مساعدة في لحام  -4معقم معتدل القوة أي كمعقم لبعض جروح الجليد  -3أزالة العسرة الدائمية من الماء  -2 

الفلزات وكذلك يتواجد البورون كحامض البوريك "اورثو بوريك" كماده مطهرة للعين وصناعة الطالء بينما كل من 

 خار صناعة الفأوكسيد البورون والبوراكس مادتين مهتمين في 

  -*طرائق تحضير البورون بعد التحضير األول :

  Mgمن أختزال اوكسيد البورون , ثالث أوكسيد البورون بواسطة فلز  -1

 2)2+3Mg            3B + 3Mg(BO 3O24B 

 بورات المغنيسيوم   فلز البورون                                                       

 من أختزال رابع فلورو بورات البوتاسيوم مع البوتاسيوم بدرجات حرارية عاليه  -2

+3K           4KF + B 4KBF 

 "W"من أختزال ثالثي بروميد البورون بوساطة الهيدروجين وذلك بأمرار مزيج منها فوق سلك من التنكستن  -3

 مئوية.  1500كعامل مساعد المسخن الى حوالي 

2B + 6HBr              2+3H 32BBr 

  م. وهو عنصر الفلزي ويتفاعل مع القواعد القوية مكونا بورات الصوديو -:  "B"صفات البورون  

 23H +3
3BO3+6NaOH            2Na *2B 

 

 كما يتفاعل مع حامض النتريك مكونا حامض البوريك  

+NO  3(OH)+3O            B2+ H 3+ con.HNO *B 

 فلز لتكون ملح النترات ومع حامض الكبريتيك مكونا حامض البوريك.  Bلوكان 

 2+ 3SO 32B(OH)            4SO22B + con.H 
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أن له مركبات عديده وأن سبب أنتشار مركبات البورون يرجع اى عدة   Bيتبين أن للبورون  -:  "B"خواص البورون  

ية الذرة وبالتالي أستيعابها الى عدد كبير من الفلزات في وهنا يؤدي الى زيادة شدة فعال Bصغر حجم ذره  -1أسباب 

 مع العناصر األنتقالية.   Bالطبقة الشبكية كمركبات البوريدات أرتباط البورون 

يسلك حامض لويس حيث يتقبل   -أمما يمنعه بعض الصفات  Bأن النقص في األلكترونات التكافؤ لذره  -2

وقد تكون   BBBيستطيع أن يكون أواصر متعددة المركز  -ل قاعدة لويس ب األلكترونات من أي مادة واهمية من قب

 ثالثية المركز من النوع المفتوح أو ثالثية المركز من النوع المغلق. 

 

 

يتفاعل مع األوكسجين لتكوين مركبات كثيرة جدا كالبورات والمشتقة منها وهذه الصبغة تعتبر األساس في تكوين   -ج

 المركبات األوكسجينية. مجموعة من 

 -األوكسجينية وتشمل :  "B"*أوال: مركبات البورون 

 -ويتم تحضيره بطريقتين :  3O2Bثالث أوكسيد البورون أو اوكسيد البورون  -أ

 من حرق البورون بدرجة حرارية عالية   -1

 3O22B           24B + 3O 

 من صهر حامض البوريك بأزالة الماء بالتسخين   -2

O 2+ 2H 32HBO            32B(OH) 

O2+ H 3O2B                   

                       

تماما حيث ان صيغته في الحالة   2SiOأما الصيغة التركيبية فأن له تركيب يشبه تركيب ثاني أوكسيد السيليكون 

 البلورية يتكون من وحدات تساهمية مستمرة.  
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؟ ج/ وذلك ألن الحامض ثنائي القاعدة وليس ثالثي    3BO3Hبدال من  3B(OH)حامض البوريك "اورثو بوريك"  -ب 

ولكن ال تتصل  oتتصل ب  Hالقاعدة وليس ثالثي القاعدة على الرغم من وجود ثالثي ذرات هيدروكسيد وان كل ذره 

   -ويحضر بثالث طرق : "B"بذره البورون 

 3BClمن هاليدات البورون  -1

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

   6H2Bهيدريدات البورون  من   -2

 2+ 6H 3O           2B(OH)2+ 6H 6H2B 

يحضر بمعاملة المحاليل المائية للبورات مع األحماض المعدنية مثل حامض الكبريتيك ونتيجة تأكسد الحامض الى  -3

3SO  2أوSO  سيتكون حامض البوريك بشكل صفائح زجاجية شفافة عديمة اللون لكون قابلية ذوبانه بطيئة في الماء

نابيع الطبيعية في أيطاليا نتيجة وجود البورات والماء لذلك يظهر األورثوبوريك هو "حامض البوريك" في بعض الي

 . 4SO2Hوالحوامض المعدنية مثل 

  4SO2Hس/ ظهور صفائح زجاجية شفافة عديمة اللون ؟ ج/ وذلك بسبب وجود الماء والبورات وحامض الكبريتيك  

 حيث يتكون حامض البوريك وهو قليل الذوبان في الماء والمعادلة..

4SO2Na 3O            4B(OH)25H +4SO2H + 7O4B2Na 

 -صفات حامض البوريك: عند تسخين الحامض بدرجات حرارية عالية مختلفة نحصل على النواتج اآلتية:

 3O2B            2HBOO      2+ H 2HBO           3B(OH) "أوكسيد البوريك" 

Or  

O2+5H7 O4B2H             34B(OH) 

تسود بنية حامض البوريك باحتوائها على أواصر هيدروجينية التي تتكون بوحدات من  -الصيغة التركيبية للحامض:

3-
3BO  :المستوية المرتبطة بأواصر هيدروجينية غير متناظرة تكون على شكل حلقة سدادية تقريبا- 

                          3-
3BO 
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