
 ١

١-  .:ة الفیزیائیعناصرھا تظھر تدرجا منتظما في الخواص 
  . ال نجدة فى العناصر االنتقالیة والكیمائیة

٢-   

Sعناصر الفئة   ) أ
    B و المجموعة األولى A وھما المجموعة األولى 1-2

Pعناصر الفئة   ) ب
1-5  

       

 

 

 مقدمة

 Sمثال لعناصر الفئة 
  )عناصر االقالء(Aى ـــــــــــــعناصر المجموعة األول

  

  A الخـــــــــــــــــــــــــامسةعناصر المجموعة  Pمثال لعناصر الفئة 
  

 

  : لذرات عناصر المجموعة األولىااللكترونيالتوزیع 
 

  رمز العنصر  التوزیع االلكتروني ألقرب غاز خامل  توزیع االلكترونات في المستویات األساسیة
2.1  [ He ]2   , 2S1  3Li  

2.8.1  [ Ne ]10  , 3S1  11Na  

2.8.8.1  [ Ar ]18  , 4S1  19K  

2.8.18.8.1  [ Kr ]36  , 3S1  37R  

2.8.18.18.8.1  [ Xe ]54  , 6S1  55Cs  

2.8.18.32.18.8.1  [ Rn ]86  ,7S1  87Fr  

  عـــاطف خلیفة/ د
 ماجستیر الكیمیاء العضویة

  عـــاطف خلیفة/ د
 ماجستیر الكیمیاء العضویة
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 ٢

أي مكونات القلویات فھي تتفاعل مع الماء   عناصر األقالءاعلیھ يطلق
 وأمالحھا تذوب في الماء مكونة اقوي القلویات  وأول من سماھا بھذا االسم المسلمین حیث أطلقوا 

 .اسم القلي على مركبات الصودیوم والبوتاسیوم

 ھذه المجموعة؟أین توجد عناصر  وجودھا في الطبیعة

ویوجد . یمثل عنصر الصودیوم والبوتاسیوم الترتیب السادس والسابع من حیث االنتشار القشرة األرضیة  -١ -١
  . یستخرج من ماء البحرالذي NaCl   الصخري ملحال فيالصودیوم 

  KCl. MgCl2. 6H2O  وفى خام الكارنالیت وھو عبارةموالبوتاسیو كلورید في  فھو یوجد موالبوتاسیوإما 
 المفاعالت الذریة من عصر االكتینیوم وھو في العناصر نادر الوجود أما عنصر الفرانسیوم فھو یحضر باقي  -٢

 . دقیقة٢٠یتمیز بأن فترة عمر النصف لھ 
227   223   4 
AC                              FR         +         HE 
89   87    2 

  
  الصفات العامة لھذه المجموعة 

 

 ١ 

    . بدایة الدورات فيتوجد  -١
  . التفاعالت الكيميائية يف عند الدخول اخلارجيعوامل خمتزلة قوية لسهولة فقد إلكترون مستوى الطاقة -٢
    . عناصر نشطة كيميائياً -٤    ,١+عدد تأكسدها دائماً -٣
 يشبه التركيب االلكتروينواأليون اخلاص ا ال يكون   له صفات كيميائية ألن  تركيبه تكون مركبات أيونية -٥

  .  يسبقه الذي للغاز اخلامل االلكتروين
 أیون عامل مؤكسد لوجود موالبوتاسیوفمثال سیانید الصودیوم سام نظرًا لوجود أیون السیانید السام وبرمنجنات 

  .البرمنجنات المؤكسد
 مستوى الطاقة في تنشأ بفعل إلكترون واحد والتيبب ضعف قوة الرابطة الفلزیة عناصر لینة بس-٦

  . یكون لھا درجة انصھار وغلیان منخفضةوبالتالي الخارجي
 

 ٢ 

یر  مستوى الطاقة األخيالكترون بسبب كبر الحجم  الذرى وسھولة فقد - ) :علل ( عناصر  نشطة  كیمیائیا -١
  . التفاعالت الكیمیائیة فيمن الذرة عند الدخول 

 . نظرًا لصغر السالبیة الكھربیة لھذه  العناصر بسبب كبر الحجم الذرى لھا)علل( أیونیةتكون مركبات  -٢
وألن الحجم الذرى لھذه )  النسبة بین الكتلة والحجمأي(الحجم / الكتلة =  ألن الكثافة - :لھا كثافة قلیلة  -٣

  .فإن كثافتھا تكون قلیلة العناصر كبیر 
  . تتمیز بالظاھرة الكھروضوئیة -٤
 

  عـــاطف خلیفة/ د
 ماجستیر الكیمیاء العضویة
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 ٣

   عر ف الظاھرة الكھروضوئیة؟:س
 

 عند سقوط االلكترونات من ذرات سطوح المعادن أو العناصر )تحریر ( ظاھرة خروجھي
  .الضوء علیھا

 

  ؟ خالیا الكھوضوئیة اى یستخدم في الیتمیز عنصر السیزیوم والبوتاسیوم بالخاصیة الكھروضوئیة:  علل -:س 

 أيذرة  مستوى الطاقة األخیر للبسبب كبر حجم ذراتھما وقلة جھد تأینھما مما یسھل خروج االلكترونات من
  .ولھذا تستخدم ھذه العناصر فى صناعة الخالیا الكھروضوئیة . منھما عند سقوط الضوء علیھا 

 

 ٣ 

  یغمس سلك بالتین فى حمص ھیدروكلوریك مركز لنظیفة -١
  )الصلب ( ثم یغمس بعد ذلك فى الملح المجھول - ٢ 

   ویعرض للھب بنزن غیر المضيء-٣
   فیكتسب اللھب اللون الممیز للكاتیون-٤
  فإننا نالحظ ظھور أطیاف ذریة عند  تسخین ذرات عناصر المجموعة األولى إلى درجة اإلثارة حیث انھ - ٥ 

  .ممیزة لھذه العناصر
  .ذھبيفى حالة الصودیوم یظھر لون أصفر       .قرمزيفى حالة اللیثیوم یظھر لون : فمثًال

  مزرقبنفسجيفى حالة السیزیوم یظھر لون                    . فاتحبنفسجي یظھر لون موالبوتاسیوفى حالة 
  ویسمى ذلك بكشف اللھب الجاف

 

  :كیف تمیز عملیا بین  :س
  

  كلورید صودیوم _ لورید لیثیومك -١
 كلورید بوتاسیوم _ كلورید صودیوم  -٢
   كلورید سیزیوم_ كلورید بوتاسیوم  -٣

 
 

٤ 

عناصر ھذه المجموعة عند تركھا فى الھواء الجوى تصدأ وتفقد بریقھا ولمعانھا ألنھا تتحد مع 
 الذي) نیترید اللیثیوم (  یتحد مع النیتروجین مكونًا الذي عدا العنصر اللیثیوم أكسجین الھواء  ما

  .یذوب  فى الماء ویتصاعد غاز النشادر
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 ٤

  األولىالمجموعة عناصر حفظ  ٥
 الكیروسین مغمورة فى الھیدروكربونات السائلة مثلتحفظ 

 حیث تتفاعل مع العوامل الجویة ومع العالينظرًا لنشاطھا 
  اء ولكنھا ال تتفاعل مع الكیروسینالم

 

٦  

وتنطلق طاقة كبیرة تؤدى إلى یكون التفاعل مع الماء عنیف وقوى 
   المتصاعد غاز الھیدروجیناشتعال

  .من اللیثیوم إلى السیزیوم " ویزداد التفاعل عنفا
 

 علل
 ؟ال تطفأ حرائق  الصودیوم بالماء

ائیة ی الصودیوم یسبق الھیدروجین فى السلسلة الكھروكیمعلھ مع الماء یكون عنیفألن الصودیوم تفا
 یشتعل بفرقعة لذلك تزداد  الذيطارد للحرارة ویخرج غاز الھیدروجین  التفاعل نویحل محلة ویكو

  .حدة الحریق
  
 

 ٧ 

  :یتكون ثالثة أنواع من األكاسید
  )Li2O( ٢-  یكون رقم تأكسد األكسجین فیھا   اللیثیوم یكونھا :أكاسید عادیة    -١
  )Na2O2 الصودیوم أكسیدفوق ( ١– رقم تأكسد األكسجین فیھا  ھا الصودیوم یكون : أكاسید فوقیة -٢
 سوبر أكسید (        – رقم تأكسد األكسجین فیھا  ھا البوتاسیوم والربیدیوم والسیزیوم  یكون : سوبر أكاسید -٣

 )   KO2البوتاسیوم 
  
  
  
  

  مع سوبر أكسید البوتاسیوم وینتج غاز األكسجین   CO2بتفاعل غاز 
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 ٥

 عــلل

 ؟یستخدم سوبر أكسید البوتاسیوم فى الغواصات واألماكن الضیقة

 أكسید الكربون الناتج من ھواء الزفیر إلى عاز األكسیجین الالزم لعملیة التنفس ثانيألنھ یحول غاز : 
 مرة أخرى

   أكاسيد اموعة األوىل؟كيف ميكن حتضري

بكمیة محسوبة حسب نوع األكسید المراد ثم إضافة غاز األكسجین مسال الیتم إذابة الفلز فى غاز نشادر 
  .تحضیره 
 قوى یتفاعل مع الماء مكونًا أقوى قاعدي ترمز للعنصر وھو أكسید X  حیث X2O ھو المثالياألكسید 
  Li2O المعروفة فیما عدا القلویات

 ٨ 

  "تحل الفلزات محل ھیدروجین األحماض ویكون التفاعل عنیفا
 

 ٩ 

  .وھیدریدات الفلزات مركبات أیونیة. ١–یتكون ھیدرید الفلز ویكون رقم تأكسد الھیدروجین فیھا 
 )داألنو(  یتجھ الھیدروجین ناحیة القطب الموجب كھربيوعند إجراء تحلیل 
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 ٦

 ١٠  

بإنفجار وتتكون ھالیدات أیونیة " مع الھالوجینات بشدة ویكون التفاعل مصحوبااألقالء  تتفاعل الفلزات
 )  الثباتعاليیتكون ملح أي ( شدیدة الثبات 

 ١١  

 ال  ساخنة مباش  رة م  ع    تتح  د الفل  زات القلوی  ة  مث  الیتك  ون مل  ح ویحت  اج التفاع  ل إل  ى ح  رارة      
  الكبریت أو الفوسفور

 


 

١٢  

  ...".األمالح األكسجینیة لألقالء یأنھا ثابتھ حراریاتتمیز 
   :بالنسبة ألمالح النترات)أ       

  تتحلل إلى نیتریت الفلز وأكسجین  -
شدید كما أنھا مادة غیر متمیعة ال تمتص فجار ویصاحب عملیة االنحالل الحرارى لنترات البوتاسیوم حدوث ان -١

  ولذلك فھى تستخدم فى صناعة البارودالرطوبة وال بخار الماء من الجو  
  
  

أما نترات الصودیوم فھى متمعیة تمتص بخار الماء من الجو ولذلك ال تصلح أن تستخدم فى صناعة  -٢
  .البارود

  
  
  
  
  
  
  :بالنسبة ألمالح الكربونات)ب

م إلى أكسید 1000ْاصر المجموعة األولى تنصھر وال تنحل إال كربونات اللیثیوم فھى تنحل عند جمیع كربونات عن
   أكسید الكربونوثانيلیثیوم 

 

 علل
  تستخدم نترات البوتاسیوم فى صناعة البارود بینما ال تستخدم نترات الصودیوم؟ 

 )أجب بنفسك وال تنسى المعادالت (                                                                      
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 ٧

 استخالص فلزات األقالء من خاماتھا

فلزات المجموعة األولى أقوى العوامل المختزلة المعروفة ألنھا أكبر الفلزات قدرة على فقد الكترونات 
 التكافؤ ولذلك ال توجد فى الطبیعة على حالة إنفراد وتوجد فى شكل مركبات أیونیة مثل كلورید

  .ویلزم استخالص ھذه الفلزات من ھذه المركبات .الصودیوم 
 ال توجد فلزات المجموعة األولى على حالة  إنفراد فى الطبیعة ؟ لقدرنھا العالیة على فقد الكترونات علل

ولذلك توجد فى شكل مركبات أیونیة  وال توجد منفردة فى " التكافؤ فھى عوامل مختزلة قویة جدا
  .الطبیعة 

 

 
 

 لمصھور ھالیداتھا فى وجود مادة خافضة الكھربيھى إرجاع اإللكترون إلى األیون الموجب عن طریق التحلیل 
  )مادة صھارة (لدرجة االنصھار 

          
  
  
  

 سیومالبوتا الصودیوم عنصري وحضر  دیفىأول من حضر عناصر المجموعة األولى ھو العالم:  ملحوظة
  بنفسةعناصر المجموع باقيثم تتابع تحضیر ١٨٠٧وذلك بعد اكتشاف التحلیل الكھربي بالطریقة السابقة 

   .الطریقة 

  

 الـثـم

 أشھر مركبات الصودیوم

   NaOHھیدروكسید الصودیوم  -١
  .بواسطة التحلیل الكھربى لمحلول كلورید الصودیوم :التحضیر فى الصناعة 

NaCl  +  H2o                                        NaOH  + H2  + CL2 
                                               تحلیل كھربي

 
 عند المصعد عند المھبط
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 ٨

  مركب صلب لونھ ألبیض متمیع   -١
 تأثیره كاو على الجلد -٢
ذوبان (ذوبان مع إنبعاث طاقة حراریة نتیجة ھذا ال" قلویا" محلوال" یذوب فى الماء بسھولة مكونا -٣

 )طارد للحرارة 
 ملح الصودیوم للحمض والماء " یتفاعل مع األحماض مكونا -٤
  
 

  
  
  
  
  
  

                           
  

   الحریر الصناعي - الورق ج- الصابون ب-یدخل فى صناعة ھامة كثیرة مثل أ   -١
 یدخل فى تنقیة البترول من الشوائب الحامضیة  -٢

        +Cu2+  ,     Al3 وفیما یلي استخدامھ للكشف عن)  الكاتیونات(لشقوق القاعدیة  یستخدم فى الكشف عن ا- ٣    

   )2Cu+ ( الكشف عن كاتیون النحاس - أ
یسود  ) II(محلول ھیدروكسید الصودیوم یتكون راسب أزرق من ھیدروكسید النحاس + محلول الملح 

  .بالتسخین
  
  
  
  
  
  
  

 Al+3   الكشف عن كاتیون األلومنیوم - ب
  

بیض من ھیدروكسید األلومنیوم یذوب فى وفرة محلول ھیدروكسید الصودیوم یتكون راسب أ+ محلول الملح 
  من ھیدروكسید الصودیوم لتكون میتا ألومنیات الصودیوم الذي یذوب فى الماء

  
  

 عــــــــــــتاب
 ھیدروكسید الصودیوم أھم خواص -٢

NaOH                   

  أھم استخداماتھ
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 ٩

  3CO2Naربونات الصوديوم  ك-٢
  Na2CO3. 10 H2Oیسمى الملح المتھدرت بصودا الغسیل 

 
  -:التحضیر   - أ
بإمرار غاز ثاني أكسید الكربون فى محلول ھیدروكسید الصودیوم الساخن ثم یترك : فى المعمل -١

  "المحلول لیبرد تدریجیا
  . حیث تنفصل بلورات كربونات الصودیوم 

  ):طریقة سولفاى (فى الصناعة -٢
مرار غازي األمونیا وثاني أكسید الكربون فى محلول مركز من كلورید الصودیوم فینتج بكربونات بإ

  الصودیوم التي یتم تسخینھا لتنحل إلى كربونات الصودیوم وماء وثاني أكسید الكربون
  
 

  
  
  
  
  
  
  

   - :أھم خــواصھ   -  ب
  .مسحوق أبیض یذوب بسھولة فى الماء ومحلولھ قاعدي التأثیر  -١
 التسخین فھى تنصھر دون أن تتفكك ال تتأثر ب -٢
  تتفاعل مع األحماض ویتصاعد غاز ثاني أكسید الكربون -٣
  
  

  
  :  أھم استخداماتھا-   جـ 

   صناعة الزجاج-٢ صناعة الورق                          - ١                     
    الماء فى إزالة عسر-٤ صناعة النسیج                         - ٣               
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 ١٠

  )P(عناصر الفئة : ثانیا  

  :تتكون المجموعة الخامسة من خمسة عناصر ھي 
                                     

توزیع اإللكترونات في   التركیب االلكتروني 
  المستویات األساسیة

  العنصر  رمزه وعدده الذري 

(He)2s2,2p3 2.5 N7 النیتروجین  

(Ne)3s2,3p3 2.8.5 P15 لفسفورا  

(Ar)4s2,3d10,4p3 2.8.18.5 As33 الزرنیخ  

(Kr)5s2,4d10,5p3 2.8.18.18.5  Sb51 األنتیمون  

(Xe)6s2,4f14,5d10,6p3 2.8.18.32.18.5 Bi83 البزموت  

  

 Aامسة ـــــــموعة الخـــــر المجــــــعناص

 وجودھا فى الطبیعة 

  :لیست منتشرة فى الطبیعة 
  :النیتروجین  - ١

  ) عنصر منتشر فى الطبیعة(        من حجم الھواء الجوى تقریبا ٤   یمثل            
                    ٥  

  : الفسفور  - ٢
  :          ھو االكثرانتشارا فى القشرة األرضیة حیث یوجد على ھیئة 

    Ca3(po4)2فوسفات الكالسیوم الصخري   ) أ
سفات الكالسیوم وھو ملح مزدوج لفلورید الكالسیوم وفو: خام االباتیت  ) ب

CaF2, Ca3(po4)2  
  As2S3یوجد على ھیئة كبریتید الزرنیخ  : خـــــــــالزرنی -٣
 Sb2S3یوجد على ھیئة كبریتید االنتیمون : : ون ــــــاالنتیم -٤
  Bi2S3یوجد على ھیئة كبریتید البزموت  : وتـــــالبزم -٥
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 ١١

 Aالخواص العامة لعناصر المجموعة الخامسة 

یغلب الطابع الالفلزي على خواص عناصر ھذه المجموعة وتقل الصفة الالفلزیة وتزداد الصفة الفلزیة 
  .بزیادة العدد الذرى

  ال فلزات  : وجین والفوسفورالنیتر -١ 
  اشباة فلزات  :  الزرنیخ واالنتیمون-٢ 

  عنصر فلزى ومع ذلك فقدرتھ على التوصیل الكھربى ضعیفة   : البزموت -٣
  
  

                               البزموت فلز ضعیف ؟ 
  

   الصفة الفلزیة الالفلزیة - ١
 

  علل

   الحالة البخاریة -٢
 

    N2 على ذرتین تروجینالنییحتوى جزيء  -١
 درجات حرارة عالیة تحتوى جزئیاتھا د عن ابخراتھاوجد إن:  أما الفوسفور والزرنیخ واالنتیمون -٢

 على أربع ذرات 
P4     AS4   Sb4  

 فھو یكون بلورة فلزیة وفى درجة حرارة عالیة تتكون أبخرتھ من جزئیات ثنائیة الذرة : البزموت -٣
Bi2الفلزات التي تكون جزیئاتھا أحادیة الذرة فى الحالة البخاریة  وبذلك فھو یشذ عن معظم   

  

 عداد التأكسد أ -٣

تتمیز عناصر ھذه المجموعة بتعدد أعداد التأكسد فى المركبات المختلفة فھى تتراوح 
  "علل                    ")٥+ ، ٣- ( بین

  تفقد خمسة الكترونات حیث أنھا تكتسب ثالثة الكترونات عن طریق المشاركة أو : السبب
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 ١٢

  أعـــــــــــداد التأكـــــــــسد  الصیغــــــــــــــــــــة  المـــــــــــــــــــــــــــادة
  ٣- NH3  النشادر
  ٢- (NH2-NH2):(N2H4)  الھیدرازین
  ١- NH2OH   أمینلالھیدروكسی

  صفر  N2  النیتروجین
  ١+ N2O  أكسید نیتروز
  ٢+ NO:(N2O2)  أكسید نیتریك

  ٣+ N2O3  ثالث أكسید نیتروجین
  ٤+ NO2:(N2O4)  ثاني أكسید نیتروجین
  ٥+  N2O5  خامس أكسید نیتروجین

 

 ملحوظة
ألن  : )علل(یالحظ أن أعداد التأكسد الموجبة تظھر فى المركبات األكسجینیة

 السالبیة الكھربیة لألكسجین أعلى من النیتروجین 

 لــــــــــــص التآ- ٤
 العنصر فى عدة صور تختلف فى خواصھا الفیزیائیة ھو وجود

 . وتتفق فى الخواص الكیمائیة 

  أســبابھ

  :ترجع ھذه الظاھر إلى وجود العنصر فى أكثر من شكل بلوري یختلف كل شكل عن األخر فى 
  ترتیب الذرات  -١
 وفى عدد الذرات  -٢

 وتتمیز الالفلزات الصلبة بھذه الظاھرة 

  ورة التآصلیة ـــــــــــــــــــــــالص  رــــــــــــــــــصــــالعن
  بنفسجي_ احمر _ شمعي ابیض   الفوسفور

  شمعي اصفر_ رمادي_ اسود  الزرنیخ
  اسود_ اصفر   االنتیمون

 

  ألنھ  الفلز غاز:  التوجد بھ ظاھرة التأصل النیتروجین -١ ملحوظة
 ألنھ فلز: التوجد بھ ظاھرة التأصل البزموت  -٢
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 ١٣

  مع األكسجین - ٥

  :تكون أكاسید بعضھا * 
    خامس اكسید النیتروجین N2O5حمضي مثل  -١
   ثالث اكسید االنتیمون Sb2O3متردد مثل  -٢
  خامس اكسید البزموت Bi2O5قاعدي مثل  -٣

   وتزداد الصفة القاعدیة بزیادة العدد الذرى دوتقل الصفة الحامضیة لالكا سی

  مع الھیدروجین - ٦

   ) ٣-(اصر المجموعة مركبات مع الھیدروجین یكون عدد تأكسد العنصر فیھا تكون معظم عن •
  :أمثلھ
  NH3النشادر  - ١
 PH3الفوسفین  - ٢
 AsH3االرزین  - ٣
نھ مازال ھناك زوج حر من االلكترونات فى غالف تكافؤ الذرة المركزیة فى ھذه المركبات فیمكنھا أن ونظرا أل •

  ابطة تناسقیة تعطى ھذا الزوج لذرات أو ایونات أخرى وتكون ر
 :ونالحظ أن جزيء النشادر اقوي قاعدیة من جزيء الفوسفین ألن •
  ذرة النیتروجین اعلي سالبیھ كھربیھ من ذرة الفوسفور   

   .وذرة النیتروجین لھا قدرة اعلي على جذب بروتون الماء من ذرة الفوسفور وتكوین رابطة تناسقیة معھ
وبذلك ) حیث تقل السالبیة الكھربیة للعناصر ( بزیادة العدد الذرى ةیدروجینیوتقل الصفة القطبیة لھذه المركبات الھ* 

  تقل قابلیتھا للذوبان فى الماء كما أنھا غیر ثابتة حراریا ویؤدى التسخین الھین إلى تفككھا 

 . ھي مواد تذوب فى الماء وتعطى أحماض أو قاعدة  : االنھیدرید ملحوظة

  عـــاطف خلیفة/ ا
 كیمیاء العضویةماجستیر ال
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 ١٤

 أشھر عناصر المجموعة الخامسة 

 N2النیتروجین 
  أھم الخواص الكیمیائیة 

  فى تفاعالت عنصر النیتروجین مع العناصر األخرى  نالحظ أنھا •
  ) علل( تتم فى وجود شرر كھربي أو قوس كھربي أو تسخین شدید 

وذلك لصعوبة كسر الرابطة الثالثیة بین ذرتي النیتروجین فى 
    N≡Nزيء النیتروجین ج

١٤ 

 "طریقة ھابر" مع الھیدروجین-١

یتكون غاز النشادر عند تفاعل النیتروجین مع الھیدروجین فى 
   .وجود الشرر الكھربى 

3 

عدیم "ریك یتكون اكسید النیت ) درجة مئویة٣٠٠٠عند (فى وجود قوس كھربي  األكسیجین  مع -٢
   " حمراءأبخره بنیة " الذي سرعان ما یتأكسد إلى ثاني اكسید النیتروجین " اللون 

 الفلزات فى درجات حرارة عالیة  مع -٣

 ویتكون نیترید الفلز " مثل الماغنسیوم"یتفاعل النیتروجین مع الفلزات  •
  
  
  
  
  
  ویتحلل نیترید الفلز فى الماء بسھولة ویتصاعد غاز النشادر* 
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 ١٥

 كربید الكالسیوم   مع -٤

یتحد كربید الكالسیوم مع النیتروجین بواسطة القوس الكھربى ویتكون سینامید  •
  .الكالسیوم وھو سماد زراعي 

  
  
  
  
  
 " یعمل على خصوبتھا"مصدر للنشادر فى التربیة الزراعیة ویعتبر سینامید الكالسیوم * 

 . عند عملیة الري

  

 علل ؟راعيسینامید الكالسیوم سماد ز

  لة ــــــــــأسئ
  :علل -١

  البزموت فلز ضعیف ؟ •
 ؟ ٥+،٣- أعداد تأكسد عناصر المجموعة الخامسة تتراوح بین •
 .وجود ظاھرة التأصل فى غالبیة عناصر المجموعة الخامسة ؟ •
 التظھر ظاھرة التأصل فى النیتروجین البزموت ؟ •
 النشادر أقوى قاعدیة من الفوسفین  •
 وجین الموجبة تظھر فى مركباتھ مع األكسیجین ؟أعداد تأكسد النیتر •
 تفاعالت النیتروجین تتم بالتسخین الشدید أو شرر كھربي ؟ •
 .سینامید الكالسیوم سماد زراعي  •

  :ناتج ما -٢
  )) األكسیجین –الھیدروجین (( تفاعل النیتروجین مع كل من  •
 تفاعل النیتروجین مع الماغنسیوم ثم ذوبان الناتج فى الماء  •
 كربید الكالسیوم مع النیتروجین بواسطة القوس الكھربى ثم ذوبان ا لناتج فى الماءاتحاد  •

  :اكتب الصیغة الكیمائیة لكل من  -٣
االباتیت                       فوسفات الكالسیوم                  الكارنالیت                   •
                  أبخرة البزموت كبریتید االنتیمون        أبخرة الفوسفور               •
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 ١٦

 أشھر مركبات النیتروجین 

  "غاز األمونیا"غاز النشادر 
NH3  

  تحضیر النشادر فى المعمل 

  حضر الجھاز الموضح بالرسم  -١
( ومادة مجففة فى األنبوبة ذات الشعبتین "ھیدروكسید كالسیوم"ضع فى الدورق كلورید أمونیوم وجیر مطفأ  -٢

 ) جیر حي
 ویات الدورق وأمأل عدة مخابیر بإزاحة الھواء ألسفل ثم اختبر خواص الغاز سخن محت -٣

 :  معادلة التحضیر
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 ١٧

 مالحظات ھامھ

  :تجفیف الغاز -١
  ألن الجیر "علل"CaO" اكسید كالسیوم "یجفف غاز النشادر بإمراره على جیر حي   ) أ

   .الحي اكسید قاعدي فال یتفاعل مع النشادر القاعدي
 الفوسفور وال كلورید ر لحمض الكبریتیك وال خامس اكسیدالیجفف غاز النشاد  ) ب

ن ھذه المجففات لھا خواص حامضیة وبذلك یتفاعل مع النشادر القاعدي أل" علل"الكالسیوم
 "   كلورید كالسیوم نشادري– فوسفات أمونیوم –كبریتات أمونیوم " ویتكون أمالح 

  جمع الغاز-٢
   ألنھ اخف من الھواء "علل"ءیجمع غاز النشادر باإلزاحة السفلیة للھوا  ) أ
  ألنھ یذوب فى الماء ویكون ھیدروكسید األمونیوم " علل"الیجمع غاز النشادر فوق سطح الماء  ) ب

  االستنتــــــــــــــــــــاج  المشــــــــــــــــــــــاھدة  التجـــــــــــــــــربة 
  الغاز عدیم اللون ولھ رائحة نفاذه   عدیم اللون ولھ رائحة نفاذه    ما لون الغاز وما رائحتھ ؟-١
 ضع بضع قطرات من الماء فى -٢

مخبار بھ الغاز ورج المخبار وضع 
محلول عباد الشمس األحمر فى 

  ما تأثیر الغاز علیھ؟ .المخبار 

یتحول لون عباد الشمس األحمر 
  إلى اللون األزرق 

الغاز یذوب فى الماء ویكون 
ھیدروكسید األمونیوم القلوي 

  ثیر على عباد الشمس التا

 قرب شظیة مشتعلة من الغاز -٣
  عند فوھة المخبار

الیشتعل الغاز وال یساعد على 
  االشتعال وتنطفئ الشظیھ 

الغاز الیشتعل وال یساعد على 
  االشتعال 

 حضر جھاز النافوره وأمأل -٤
الدورق بغاز النشادر والحظ ما 

  یحدث ولماذا ؟

مر الماء الملون بعباد الشمس األح
یندفع إلى أعلى ویذوب النشادر فى 

الماء ویتغیر لون عباد الشمس 
  األحمر إلى اللون األزرق 

   :غاز النشادر
  شدید الذوبان فى الماء  -١
   محلولھ قلوي -٢
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 ١٨

 تحضیر النشادر في الصناعة 

الحدید زة ھي  وجود عوامل حفایمكن تحضیر النشادر صناعیا من عنصري النیتروجین والھیدروجین في       
  درجة مئویة ٥٠٠ جو في درجة حرارة  ٢٠٠والمولبیدنم وتحت ضغط 

 طریقة ھـــــــابر

 )االمونیا(الكشف عن غاز النشادر 

عند تعریض ساق زجاجیة مبللھ بحمض الھیدروكلوریك المركز لغاز  •
  .النشادر 

 .تتكون سحب بیضاء كثیفة من كلورید االمونیوم •
•  

NH3  +   HCL                                  NH4CL    

  عـــاطف خلیفة/ ا
 ماجستیر الكیمیاء العضویة
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 ١٩

  االمونیا وصناعة األسمدة 

  :ةــــــــــــــــــــــــــــــــدمـمق
  تركیب البروتین  یعتبر النیتروجین من أھم مصادر التغذیة للنبات ألنھ عنصر ھام في -١
 لعضویة أو المركبات غیر العضویة المكونة للتربة یوجد النیتروجین في التربة ضمن المواد ا -٢
نی ة  یالنیتروجین في التربة تقل مع م رور ال زمن ویج ب تعوی ضھا بإض افة األس مدة النیتروج             غیران كمیة  -٣

 ) روث البھائم (األسمدة الطبیعیة  أو) االزوتیة (
بات الیستطیع أن إال أن النمن حجم الھواء الجوى  ٤/٥وعلى الرغم أن النیتروجین یشكل حوالي        -٤

 . ىیستفید منھ بشكل غاز 
 الت ي ت ذوب ف ي م اء      أم الح االمونی وم والیوری ا    لذلك البد من إمداد التربة بعنصر النیت روجین عل ى ھیئ ة      -٥

 الري وتمتصھا بسھولة النبات 
 ) االزوتیة(نیھ یویعتبر النشادر المادة االولیھ الرئیسیة التي تصنع منھا معظم األسمدة النیتروج -٦

  ؟كیف یمكن  الحصول على بعض أمالح االمونیوم الھامة

 )تحضیرھا (ةصناعة األسمدة النیتروجینیھ غیر العضوی

یمكن صناعة األسمدة النیتروجینیھ غیر العضویة بواسطة تفاعالت تعادل بین االمونیا والحمض  •
 – االمونیوم نترات( المناسب لنتاج أمالح االمونیوم التي تستخدم كأسمدة غیر عضویة مثل 

 )  فوسفات االمونیوم –االمونیوم " سلفات " كبریتات 
  

1-     NH3  +    HNO3                                                NH4NO3 
 
 

 2-    2  NH3  +  H2SO4                                           (NH4)2SO4 
 
 

 3-     3NH3    +   H3PO4                                           (NH4)3PO4  
       

  نترات االمونیوم 

 )سلفات النشادر(كبریتات االمونیوم 

 فوسفات االمونیوم
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 ٢٠

  بعض المالحظات الھامة على األسمدة الشائعة 
  )الخواص العامة (

في الماء وھى سریعة الذوبان % ٣٥ تحتوى على نسبة عالیة من النیتروجین .نترات االمونیوم -١
  .والزیادة منھا تسبب حمضیة التربة 

ة بعلى زیادة حمضیة التربیة لذلك یجب معادلة التر  تعمل).السلفات(كبریتات االمونیوم  -٢
  .التي تعالج بصفة مستمرة بھذا النوع من األسمدة

سریع التأثیر في التربة )  "علل"أفضل األسمدة االزوتیة  (سماد فوسفات االمونیوم -٣
 . النیتروجین والفوسفوروعین من العناصر األساسیة وھما ویمدھا بن

وھو من انسب األسمدة التي % ٤٦ یحتوى على نسبة عالیھ من النیتروجین .سماد الیوریا -٤

حیث أن درجة الحرارة المرتفعة تساعد على سرعة تفككھ إلى "علل"المناطق الحارة  تستخدم في
 . آمونیا وثاني أكسید الكربون

 یمكن إضافتھ .)سائل االمونیا الالمائیة ( ھو: ل النیتروجینى سماد المستقب -٥

لن نسبة ) علل(سم وسائل االمونیا یتمیز عن األسمدة األخرى ١٢للتربة على عمق حوالي 
  حماضیة التربة ویستمر لفترة أطول بوال یسب% ٨٢النیتروجین فیھ مرتفعة تصل إلى حوالي 

 عــــلل

  .في المناطق الحارة یفضل استخدام سماد الیوریا  - ١
 .استخدام حمض الھیدروكلوریك المركز للكشف عن االمونیا  - ٢
 . التربة بعد إضافة سلفات النشادر لتسمیدھا معادلةیجب  - ٣
 .فوسفات االمونیوم من أفضل األسمدة االزوتیة  - ٤
  .سماد المستقبل النیتروجینى ممیز عن األسمدة األخرى - ٥
  .الجوىالیستفید النبات من نیتروجین الھواء  - ٦
  . مصادر التغذیة للنباتمالنیتروجین من اھم - ٧
  .البد من إمداد التربة بعنصر النیتروجین على ھیئة أمالح - ٨
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 ٢١

   .حضر الجھاز كما بالرسم -١
 .ھ ماء بارد بات بوتاسیوم وحمض كبریتیك مركز وضع القابلة في حوض رضع في المعوجة الزجاجیة نت -٢
 حتى الینحل حمض النیتریك الناتج بالحرارة .تزید درجة الحرارة  سخن محتویات المعوجة بشرط أال -٣

 HNO3حمض النیتریك 

 تحضیر حمض النیتریك في المعمل 

  ) :الفكرة(األساس العلمي 
               یستخدم حمض الكبریتیك المركز ألنھ أكثر ثباتا من حمض النیتریك فیطرده من ملحھ

 

 معادلة التحضیر
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 ٢٢

 اتجاختبار خواص الحمض الن

  اجــــــــــــــــــــــــــاالستنت  دةــــــــــــــــــــــــــــالمشاھ  ربةــــــــــــــــــــــالتج
  الحمض  عدیم اللون  السائل عدیم اللون   ما لون السائل المتكون؟-١
 أضف إلى السائل المتكون -٢

  محلول عباد الشمس األزرق
  ر على عباد الشمسحمضي التأثی  یحمر عباد الشمس األزرق

 خذ كمیة من السائل وأضف -٣
  الیة خراطة النحاس مع التسخین

تصاعد أبخرة بنیة حمراء تزداد 
  بالتسخین

یتفاعل الحمض المركز مع النحاس 
 لونھ بني NO2ویتصاعد غاز 

محمر وتزداد األبخرة النحالل 
  الحمض

 خفف الحمض بكمیة من الماء -٤
لون ما .وأضف إلیھ برادة الحدید 

الغاز المتصاعد ؟ وما تأثیر الھواء 
  علیھ؟

تصاعد غاز عدیم اللون یتحول 
عند فوھة األنبوبة إلى أبخرة بنیة 

  حمراء

یتفاعل الحمض المخفف مع الحدید 
 NOویطرد غاز اكسیدالنیتریك 

عدیم اللون  یتفاعل مع أكسجین 
الھواء الجوى عند فواھة األنبوبة 

   بني محمرNO2مكونا 

  الكیمیائیة لحمض النیتریك الخواص

 )یتحلل بالتسخین ( الحمض   اثر الحارة على-١

  
 

4HNO3                         4NO2   +  O2 +  2H2O  
 

Heat 
 أكسجین  ثاني أكسید نیتروجین 

  الحمض عامل مؤكسد قوى -٢

كسجین األز ؤكسد حیث ینتج من تحللھ حراریا غاالحمض عامل م
  المؤكسد 

4HNO3                         4NO2   +  O2 +  2H2O  
 

Heat 
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 ٢٣

  
  
  

 ثم هدییتم التفاعل مع ھذه الفلزات على أساس أن الحمض عامل مؤكسد حیث یتم أكسدة  الفلز إلى أكس
   یتفاعل األكسید مع الحمض

  :مثال 
الحمض عامل مؤكسد یؤكسد النحاس إلى أكسید النحاس ثم یتفاعل الحمض مع .    التفاعل مع النحاس 

  .یتفاعل حمض النیتریك مع النحاس رغم انھ یلي الھیدروجین في السلسلة" علل"اكسید النحاس

  مع الفلزات  - ٣

  مع الفلزات النشطة التي تسبق الھیدروجین في السلسة الكھروكیمیائیة ) أ

  
  
  

                                  
ل الحمض ویتكون نترات یحل الفلز محل الھیدروجین في الحمض والھیدروجین الذرى الناتج یقوم باختزا

  .الفلز 
  : مثال

  .        تفاعل الحمض المخفف مع برادة الحدید 
 

 األساس العلمي للتفاعل 

   الھیدروجین في السلسة الكھروكیمیائیة تليمع الفلزات التي ) ب

٢٣ 
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 ٢٤

  )الممانعة ( ظاھرة الخمول ) جـ

الحدید والكروم واأللمونیوم نظرا لن الحمض : بعض الفلزات النشطة الیؤثر الحمض المركز فیھا مثل 
 عامل مؤكسد قوى یؤكسد سطح الفلز إلى طبقة من األكسید غیر مسامیة واقیة تمنع استمرار التفاعل 

 عـــــــــلل

  .نیتریك المخفف مع الحدید یتفاعل حمض ال -١
 الیحفظ حمض النیتریك المخفف  في اوانى من الحدید  -٢
 الیتفاعل حمض النیتریك المركز مع الحدید  -٣
 یحفظ حمض النیتریك المركز في اوانى من الحدید أو األلمونیوم  -٤
 یتفاعل حمض النیتریك مع النحاس  -٥
  التستخدم سدادات من المطاط في زجاجات حفظ حمض النیتریك -٦

 ام ـــــــــسؤال ھ

  : كیف تمیز عملیا بین 
   )بطریقتین مختلفتین( حمض نیتریك مركز –حمض نیتریك مخفف  -١

  )باستخدام برادة حدید(  حمض كبریتیك مخفف  –حمض نیتریك مخفف  -٢

  ) باستخدام االمونیوم( حمض ھیدروكلوریك       –حمض نیتریك  -٣

  عـــاطف خلیفة/ د
 ضویةماجستیر الكیمیاء الع
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 ٢٥

NO3الكشف عن ایون النترات 
-  

  تجربة الحلقة السمراء  

  محلول مركز من كبریتات الحدید الثنائي حدیثة التحضیر + محلول ملح النترات  -١
أض  ف قط  رات م  ن م  ض الكبریتی  ك المرك  ز ب  احتراس عل  ى الج  دار ال  داخلي ألنبوب  ة          -٢

 . االختبار حیث یھبط الحمض إلى قاع األنبوبة
النفصال غاز ( بنیة أو سمراء عند سطح االنفصال تزول بالرج أو التسخین تظھر حلقة  -٣

  NO ( . 
1- 2NaNO3 + 6 FeSO4  +4H2SO4                  3Fe2(SO4)3+Na2SO4 +4H2O + 2NO  

 2- FeSO4 +  NO                                                  FeSO4.NO                  

 
  مراء ـــــــ السقةمركب الحل

  //نیتروزیل كبریتات الحدید 

 التمییز بین أمالح النترات والنیتریت 

 عملیا بین  ملح نترات وملح نیتریت ) تفرق(كیف تمیز

  :المركز لمحلول الملح بإضافة محلول برمنجنات البوتاسیوم المحمضة بحمض الكبریتیك 

  فان الملح نترات : عدم زوال لون البرمنجنات  -١

 فان الملح نیتریت :إذا زال اللون البنفسجي البرمنجنات  -٢

5KNO2  + 2KMnO4  + 3H2SO4             5 KNO3 + K2SO4 + 2MnSO4+ 

3H2O  

  عـــاطف خلیفة/ د
 ماجستیر الكیمیاء العضویة
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  Aاألھمیة االقتصادیة لعناصر المجموعة الخامسة 

   االستخدامات ـــــــــــــــــــــمأھـــــــــــــــــ  رـــــــصــــــالعن

   النیتروجین-١
  ) االمونیا( صناعة النشادر -١
   صناعة حمض النیتریك -٢
   النیتروجینیھ األسمدة -٣

  رالفوسفو - ٢
   صناعة الثقاب -١
   سم الفئران-٢
   الفوسفاتیةاألسمدة -٣
 –نحاس ( صناعة العدید من السبائك مثل سبیكة البرنز فوسفور -٤

   یصنع منھا مراوح دفع السفن والتي)  فوسفور -یرقصد
   الناریة واأللعاب صناعة القنابل الحارقة -٥

   االنتیمون - ٣
 المراكم في تستخدم التي)  رصاص –االنتیمون ( یكون سبیكة -١

  . من الرصاص أصالوھى 
   الصبغات في األصفر یستخدم كبریتید االنتیمون -٢

  البزموت -٤
وھى )  القصدیر– الكادمیوم – الرصاص –بزموت ال( سبیكة في -١

 صناعة في درجة انصھارھا لذلك تستخدم بانخفاضتتمیز 
  لل ـــــــع) الفیوزات (المنصھرات 

 

  عـــاطف خلیفة/ د
 ماجستیر الكیمیاء العضویة
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