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 أكاسيد الكاربون: 

 : 2O3Cثاني أوكسيد ثالث كاربون "تحت أوكسيد الكاربون "  -1

من صفات هذا الغاز ثابت في درجة حرارة الغرفة وعندما يكون جاف يتبلمر عند تسخينه ويكون سائل ودرجة غليانه  

 كهدريد الحامض "المالونيك"  مئوية ويكون لونه أحمر غامق ويذوب في الماء ويسلك هذا الغاز  62

  4O4H3"C"تحضيره : يحضر من التفكك الحراري لحامض المالونيك الصيغة الجزيئية 

COOH 

O2+ H 2O3C                 2 CH 

COOH  

Malonic Acid 

    تركيبه :

 22P 22S 2C = 1S6 

 والشكل الهندسي مستقيم  SPالتهجين 

 

    

                                                                              O = C = C = C = Oالصيغة التركيبية للغاز 

 

 (:N=O:)+صيغته  NO+وأيون النتروز الموجب   2N  N=N: يشبه كل من   COالغاز أول أوكسيد الكاربون  -2

   (:C=O:)والصيغة التركيبية للغاز   CN (:C=N:)-ويشبه ايون السيانيد 

    2Oالتحضير األول من حرق الكاربون مع قليل من  -1: تحضيره 

CO            21/2 OC+  

 COيعطي   4SO2Hمع حامض  4O2C2Hمن تسخين حامض األوكزاليك  -2

"العامل المجفف" يساعد  4SO2Hبوجود حامض  HCOOHعلى حامض    4SO2Hمختبريا من تأثير حامض  -3

 على سحب جزيئة ماء  

O2HCOOH               CO + H 

 طريقة تجارية على هيئة غاز الماء من خالل امرار فحم الكوك على بخار الماء  -4

 + H2  2CO            "V"O 2C + H 

هو غاز عديم اللون والرائحة ويعتبر سام ذا درجة عالية ؟ ج/ بسبب قابليته لألتحاد مع الهيموغلوبين  -1صفاته :  

  190الى سائل عند درجة   COوكذلك يتحول    2O وبذلك يمنع الهيموغلوبين من نقل   2Oبشكل أسهل وأسرع من 

 مئوية .  205ويتحول السائل الى صلب عند درجة   1Atmمئوية وضغ  

 قليل الذوبان بالماء.  COان غاز  -2

 ت يتفاعل مع الهيدروكسيدات القلوية فقط عند درجات الحرارة العالية مكونه الفورما -1تفاعالته: 

CO + NaOH              HCOONa 

 يتفاعل مع ميثوكسيد الصوديوم مكونا الخالت  -2

 Na -O-CO3ONa            CH3CO + CH+خالت الصوديوم 

من أكاسيد الفلزات في درجات الحرارة العالية كما في حالة أوكسيد  2Oوبصورة واسعة ألزالة   COيستعمل  -3

 الحديدوز مكونا فلز الحديد 

 2FeO + CO           Fe + CO 
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 على شكل جزيءة مانحة مع ثنائي البورون "حامض لويس"   COيتفاعل  -4

B           :CO3+ 2CO           2H 6H2B 

 قاعدة لويس                                                                                                                           

  COCl"2"بوجود الضوء أو عامل مساعد كالكاربون المنشط مكونا كلوريد الكاربونيل  Clمع  COيتحد غاز  -5

 "الفوزجين" أسم تجاري. 

و تكمن خطورته لكونه غاز عديم مئوية    8هو غاز سام أستعمل في الحروب العالمية ودرجة غليانه   -3من صفاته  

 لون. ال

 : من خالل تفاعله مع المحلول المائي لكلوريد البالديوم حيث يترسب البالديوم حسب المعادلة . COالكشف عن غاز 

2+2H 2O + CO            Pd  + CO2+ H 2PdCl 

   -:  2COثنائس أوكسيد الكاربون  -3

 على الصيغة بصورة :  ثباتا ويتم التعبير Cتركيبه: يعتبرمن أكثر أكاسيد 

:O = C – O:            O = C = O             :O – C= O: 

SP                                                              مستقيم 

 

: تحضيره من الصلب أو الثلج الجاف من التمدد السريع تحت ضغط أو تبريده بصورة مفاجأة يستبخر COتحضير 

 في الهواء. Cمئوية أو يمكن الحصول على الغاز من حرق  60سائل األمونيا عند درجة 

2CO             2C+ O 

مئوية وتحت  78اكثر كثافة من الهواء ويقاوم األحتراق وله درجة أنصهار   -2غاز عديم اللون والرائحة   -1صفاته:  

 أستقرارا. Cمن أكثر اكاسيد  3COالظروف األعتيادية ويعتبر  

 يكون معتدل األذابة أو الذوبان بالماء  -3
++ H3O  -

3HCO           3CO2O            H2+ H 2CO 

 المنشط الى مياه المشروبات الغازية.  2Oومن أستعماالته يضاف الى  

 . 2CSمركبات الكاربون مع الكبريت: من مركباته ثنائي كبريتيد الكاربون  -4

 مئوية.  400تحضيره : تحضير من خلط الكبريت والفحم الحجري في وعاء حديدي عند درجة  -1

2CS  C + 2S          

مئوية كما في  600عند درجة  2CSمن خلط الميثان والكبريت خالل السليكا أو األمونيا بشكل عامل مساعد ألنتاج  -2

 المعادلة.

S 2+ 2H 2CS+ 4S               4CH 

  46.25مئوية ودرجة غليان   111.6له درجة أنجماد  -2سائل عديم اللون متطاير مع رائحه كريهة  -CS 1"2"صفاته 

 مئوية. 

 تركيبه: له صيغة تركيبية مشابه لثنائي أوكسيد الكاربون أي بتهجينه يكون مستقيم  

:S = C = S:  

 مرحلتين تفاعالته: يتفاعل مع األمونيا معطيا ثنائي ثايوكاربو حيث يكون على 
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SH) -C=S-2(N           2+ CS 3NH -1 

+
4NH -S]-C=O-2SH)             [NH-C=S-2(N -2 

 أستعماالته : يستعمل كمبيدات للفطريات وتنقية المطاط وله أستعماالت عديدة. 

 -مع كاشف كرينيارد وهو أحد المركبات العضوية الفلزية كما في المعادلة: CS"2"يتفاعل  -2

SH -C=S-SMgX              R-C=S-R            2RMgX + CS 

 في تحضير رابع كلوريد الكاربون صناعيا.  CS"2"يستخدم  -3

2Cl2+ S 4CCl           2+ 3Cl 2CS 

 :   HCNسيانيد الهيدروجين   -أ -مركبات الكاربون مع النتروجين:  -5

 يحضر من تأكسد خليط من األمونيا بالميثان بوجود عامل مساعد "طريقة صناعية".   -1تحضيره 

O           H= +475 Kg/Mol22HCN + 6H           3+ 2NH 4+ 2CH 23O 

 الحوامض من تفاعل أمالح السيانيد مع  -2

NaCN + HCl           HCN + NaCl 

 يتلف أنسجة األنف فيفقد حاسة الشم .   S2H ؟ ج/ وذلك ألن   S2Hغاز سام لكنه أقل خطورة من   -1صفاته :  

 عديم اللون ويتحرر بمجرد معاملة السينا فيرات بالحوامض المعدنية أعاله   HCNيكون غاز   -2

بأستعماالته الصناعية: يمكن أضافة مباشرة الى  9.2aPK =دا بحيث أن محلولة المائي يكون حامض ضعيف ج -3

 في صناعة النايلون بأضافة الى البيوتارالين. الهيدروكاربونات غير المشبعة أي الى األلكينات ولذلك يستعمل 

NC 4)2CHC+2HCN            N(2 CH CH=-=CH2CH 

 :  (CN)2السيانيوجين  -ب 

 اسوز مع كلوريد الحديديك سيانيد النحيحضر من تفاعل  -1

 2+ 2CuCl + 2FeCl 2(CN)            3+ 2FeCl 2(CN)2CH 

 الذي يدخل كعامل مساعد. 2NOمن أكسدة سيانيد الهيدروجين بواسطة  -2

O + NO2+ H 2(CN)            22HCN + NO 

 رائحة اللوز المر.غاز سام جدا ورائحته تشبه  -1صفاته :  

مئوية ولكنه مستقر على الرغم   210ثابت بدرجة الحرارة االعتيادية وهو غاز ملتهب يغلي بدرجة  (CN)2يكون  -2

 من كونه ماص للحرارة.

مع  "C"مقارنه بين الكاربون  2C = N: (CN)-:N = Cتركيبه : له صيغة تركيبية عن طريق الدراسات الفيزيائية 

 مرة الرابعة. باقي أفراد الز
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ما أواصر تساهمية مشبعة وهو أقصى   4تغير كبير عن باقي أعضاء زمرته لكونه يكون   "C"يظهر الكاربون  -1

   P,Sفارغ أي اعتماده على االوربيتال  "d"يمكن أن يكون ألنه ال يمتلك أوربيتال 

                                              S,P 4CH  رباعي السطوح 

 

 

وباقي أفراد الزمرة له القابلية على تكوين ستة أواصر تساهمية أي يكون سداسي التناسق لوجود أوربيتال   Siبينما 

"d"   فارغ لذلك ال يتفاعل الكاربون بالماء بل يكون خامال تجاهة بينما كلوريد السيليكون يتحلل مائيا أي له القابلية على

 .فارغ dال  ألحتواءه على أوربيت  "4-6"زيادة عدده التناسقي 

 

 

 

 

O            N.R 2+ H 4Cd اليملكd  فارغ 

+ 4HCl  4O            Si(OH)2+ 4H 4SiCl 

2-]4+ [SiF ++ 2HF           2H 4SiF 

 43P 2Ne] 3S10[             23P 23S 62P 22S 2S = 1S14 

  

  d3SPثماني السطوح                                                                                                    

 

 

 

O              2+ 2H               

 

 3SPرباعي السطوح 

 ميكانيكية لتوضيح عملية التحلل المائي لكلوريد السيليكون   

 الى هيدروكسيد السيليكون عن طريق زيادة العدد التناسقي                                              
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فهناك نقصان حاد في قابلية هذه  CCيختلف الكاربون بصورة كبيرة عن أعضاء زمرته يكون أواصر من نوع  -2

 الزمرة بتكوين سالسل عند انتقال الى األسفل 

C>> Si > Ge = SN >> Pb 

 . Pb-Pbالى  C-Cويعزى هذا النقصان الى قوة األصرة حيث انها تقل من  

مركب السيالن  Si-Hومن مركباته مشتقة من  Si-Hأو  Si-Si: قد تكون مركباته بصيغة  Siمركبات السيليكون 

4SiH 6. وكذلكH2Si   

4SiH  يحضر من أختزاله ثاني أوكسيدSi     بواسطة مادة مختزله وهي  رابع هيدريد األلمنيوم الليثيوم كما في

 المعادلة.

 3O2O + Al2+ Li 42SiH             4+ 2LiAlH 22SiO 

 تلقائيا. ومن صفاته غاز عديم اللون يشتعل 

 فارغ مما يساعد على توسع العدد التناسقي.  dيتحلل بسرعة في الماء لوجود اوربيتال  -2

2+ 4H 4O           Si(OH)2+ 4H 4SiH 

 Siحيث تبلغ نسبته  2Oمن أكثر العناصر أنتشارا في الطبيعة بعد  Siحيث يعتبر  Si,Ge,Sn,Pbيتواجد كل من 

أما  2SiOوالرمل بصيغته من القشرة األرضية ويدخل في تركيب مختلف السيليكات وعلى شكل كوارتز  28%

 وتكون نسبه هذه العناصر :فهي نادرة  Ge,Sn,Pbعناصر 

 30-10106% X, Pb=  40-10% X, Ge= 7 30-10Sn= 4% X 

في  Snيوجد على شكل أوكسيد   Snمن أقدم العصور لسهولة الحصول عليها من خاماتها ف  Snو   Pbولقد عرف 

  Geالذي يعرف تجاريا "الغالينا" بينما  PbSنقي القالب يوجد على شكل  Pbصخور الكرانيت والرمل والطين أما 

 . Znيوجد في خامات  

رابعة كما في المركبات الكاربونية وهيدريدات  السالسلية )مهم( : وهي ظاهرة مهمة لبعض مركبات عناصر الزمرة ال

وكذلك في سائل    H9Geمثل  Geوكذلك تظهر مع   14H6Siوتكون مركبات سالسلية نقية مثل  Geالسيليكون و  

 .   4Pb4Naو  9Pb4Naالرصاص بصيغة  

ومع الرصاص كما في هذا  Cوتكون على اشكال عنقودية ويكون ميل هذه العناصر في تكوين السالسلية تتناقص مع 

 التسلسل.

C>>Si>Ge = Sn>>Pb 

وقابلية العنصر لتكوين مركبات سلسلية يعود الى قوة األواصر الذاتية للعنصر بحيث تقل هذه القوة حيث التسلسل 

 األتي  

C-C>Si-Si>Ge-Ge>Sn-Sn>Pb-Pb 

 األواصر المضاعفة ) مهم جدا(:

األواصر على الرغم  : عناصر هذه الزمرة ال تكون مثل هذه    π- P  π  P  الكاربون له القابلية على تكوين أواصر    -1

 بالتشابه بين المركبات من الناحية التوازنية. 
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من الناحية الكيمياوية والفيزياوية من الناحية الفيزياوية    2COو    2SiOكيف تميز بين    2COو    2SiO  -1مراحل    3

2CO   2غاز وكذلكSiO .مادة صلدة ومن الناحية الكيميائية  

π )π- P π ( P 

                                             2 2P 22S 2C = 1S6 

  

  

 π- P π ( Pوهي تكون من نوع )"  πأصره  2أصرة سكما و 2نوعين من األواصر  

3SiO    2ذرات    4له القابلية حيث يرتبط معO    مكونا اربعة أواصر تساهمية منفردة معطيا شكل رباعي السطوح وال

فارغ لكنه ال يكون أواصر مضاعفة    dيحتوي على أوربيتال  Siلكون أن  π- P  π  ( Pيحتوي على أواصر من نوع )

 ليكون مركب بشكل سالسل متبلمره.  2SiOفي هذا المركب ألن 

 

 

بين    -2 و    CO2)3(CHالتمييز  كاربونيل  مثيل  الناحية   2SiO2)3(CHداي  من  دايوكسايد  سيليكون  مثيل  داي 

 الكيميائية: 

CO2)3(CH :2 من الناحية الكيميائيةSP   مثلث مستوي 

C 

 

 2SiO2)3(CH من الناحية الكيميائية                                                                      بعد الترقية 

3 Si                                                                   SP      

 

 لديها أرتباطات وهي أرتبطت أرتباط واحد ولمعادلة الشحنة   O* الن 

Cdπ – Pππ 

 

 

 )مطلوب الرسم 3(SiH  Trisilyamine )(N3و  CH di methylamine)N3)3تمييز ومقارنة بين 

N  7                                       

 

 Nوبوجود المزدوج األلكتروني على ذرة  πيحتوي على ثالث أواصر تساهمية وال يكون أواصر مضاعفة من نوع 

 لذلك يعتبر المركب من قواعد لويس حيث له القابلية على وهب المزدوج األلكتروني ألي ذره ناقصة الكترونيا 
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3S        3P                23P     2Ne] 3S10SP = [ 

3SP    رباعي السطوح 

 

 

                                                                                                     π)π- P π( P 

من خالل تداخل  π- P π( Pفارغ فيتمكن من تكوين أواصر من نوع )  dيمتلك أوربيتال  Siفي هذه المركبات أن 

Z2P   2لذرهN  3مع أوربيتاالتdxy  الفارغة لذرهSi .فتظهر أصره مزدوجة فيحصل التداخل بهذه الصورة 

 π- P π( Pتداخل أألوربيتال لتكوين أصرة من نوع )

                                                                       

                        +                                    

 

 

 

 

 وتتكون ثالث حاالت رنينية.  Siو  Nومن خالل حدث هذا التداخل لتكوين األصرة بين ذرة 

 

 

 

 

  dيتداخل مع األوربيتال   Nال يمكن أن يعتبر كقاعدة لويس لكون المزدوج األلكتروني على ذرة  N3)3(SiHوبذلك فأن المركب 

يعتبر كقاعدة لويس لكونه يمكن أن يهب  N3)3(CHبينما المركب األول  π  مكونا هذا النوع من األواصر Siالفارغ لذره 

   ألي مادة ناقصة ألكترونيا تعتبر حامض لويس. Nالمزدوج األلكتروني الموجود على 
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