
 :يائيةالفيز الخواص
عناصر لها بريق ولمعان معدني يزول عند التعرض -1

     بسبب التفاعل مع مكونات الهواء (عللللهواء )

2O   وO2H  2وCO 

    بسبب  (عللة القطع بالسكين .)لينة وسهل-2

الكترون  حيث تحتوي على الرابطه الفلزيه ضعف
 ستواها االخيرواحد في م

 درجة انصهارها منخفضة .-3
 وصيل للتيار الكهربائي .ة التجيد-4

تحفظ الفلزات تحت  (علل)نشطة جداً .-5

 الكيروسين أو الزيت .
 نشطهلكي ال تتفاعل مع مكونات الهواء الجوي النها 

خفاض جهد التأين نصف القطر ,وأن بكبر تتميز-6

السالبية كتروني ,وأنخفاض ,وأنخفاض الميل االل
 ئيه .الكهربا

 مركباتها تعطي أطياف عند تعرضعا الى -7
 التفريغ الكهربائي -أ   
 اللهب-ب   

     المركبات 
 

        االطياف   

   الفلزات  sعناصر القطاع 

 القلوية

  Naالخواص الفيزيائيه للصوديوم 
ويزول عند التعرض  بريق ولمعانله -1

 للهواء الرطب .

 سهل القطع بالسكين . لين-2

يستخدم في تبريد المفاعالت النوويه -3

 (علل)

ليانها النه درجة انصهارها منخفضة  ودرجة غ
 مرتفعة  

 بخار مصابيحيستخدم في صناعة -4

 (عللوديوم )الص

ألنه مركباته تعطي أصفر ذهبي عند التفريغ 
 .ربائيالكه

 يدخل في صناعة بعض المركبات الكيميائيه -5

 (الوعاتتسليك الب) يستخدم في NaOH-أ 
 يستخدمهيبوكلوريت الصوديوم  NaOCl-ب 

كمواد مبيضة لألقمشه وكبديل )
  (ء األكسجينلما

 (صودا الخبز) 3CO2Na -ج 

 1Aهي عناصر المجموعة  -ية:القلو لفلزاتا

 

خواص الفلزات القلوية 
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  بنفسجي    أصفر ذهبي     أحمر 

 

 تفاعل فلز مع

 االكسجين

تفاعل فلز مع 

 الكلور

تفاعل فلز مع 

 ماء

الخواص 

 الكيميائيه
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 2Hهيدروكسيد الفلز +   فلز قلوي + ماء   
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      الفلزات تشمل عناصر القطاعات -:تذكر   

s و fوd   ونصف القطاعp 

من  (¾)أن عدد الفلزات يبلغ  نالحظ   

 عناصر الجدول الدوري 

 pطاع فلزات النصف الباقي من القالالتشمل    

 ( في الركن االيمن العلوي )
 

مستودع مائي مغلق تتجمع -:البحيرات الملحية  

فيه المياه مشّكلة بحيرة تتميز عن البحيرات االخرى 
 .بالتركيز الملحي العالي

 ( Li‘ Na‘Kالبحيرات المالحه غنية بأمالح )  

 pو sناصر تشمل ع المثاليةالعناصر   

 dتشمل عناصر  نتقاليةاالصر العنا  

 fتشمل عناصر األنتقالية الداخلية العناصر   

الخواص 

 الفيزيائية
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ذوباناً في الماء  أقلامالحها  الفلزات القلويه األرضيه  

 من امالح الفلزات القلوية.
تستخدم الحيوانات الصدفية المائيه الموجوده في مياه البحر    

ونه من اء أغلفتها الصدفيه المكبن في ومكاتيونات الكالسي

  كربونات الكالسيوم

في تكوين  كاتيون الكالسيومتستخدم الحيوانات المرجانيه    

 الشعب المرجانيه
  محاليل قاعديهتتفاعل الفلزات القلويه االرضيه مع الماء وتكون    

المواد التي ال يتغير تركيبها بالنار -االرضيات :    

 (.أكسيد المغنسيوم(و)أكسيد الكالسيوموخاصه )

 جد الفلزات القلويه االرضيه في حاله منفردهتو ال   

  1Aر المجموعه عناصن فلزات تفاعل م قلأ   

 سطح الزيت تحتال يلزم تخزينها    

 فلز بالمجموعه انشطفلز الباريوم    

 2Hمع الماء البارد وينتج غاز المغنسيوميتفاعل    
 بالمقارنه مع الفلزات القلويهولكنه يحدث بصوره أبطا 

 
 
 

خواص الفلزات القلوية 

 2A 

 

 هالخواص الفيزيائي

                   صالبة من الفزات القلويه  أكثر-1

 (الولىاعناصر المجموعه )

سرعان ما ينطفى هذا  ولكنلها بريق ابيض رمادي -2
رقيقه وقويه  طبقه اكسيد خارجيهالبريق في الهواء ليكون 

  خاصه المغنسيوم والبريليومو اتوتقوم بحمايه الفلز

نصف القطر  يزدادلخواص خالل المجموعه ،تدرج ا -3
 ويقل الميل والسالبيه وجهد التاين

 العناصر سالبيه خالل مجموعنه اقليعتبر المغنسيوم -4

 اكثر الفلزات القلويه اهميه Mgو Ca يعتبر -5

 2CaClمن التحلل الكهربائي لمصهور الكالسيوم ينتج -6

 تركيبته مهمه وتعتبرمياه البحر من  المغنسيوم ضريح-7
مكّون رئيسي في عدد من السبائك المنخفضه للكثافه مما -8

 الطائرات والمركبات الفضائيه صنعتجعلها ذات قيمه في 

موصل ردئ جدا للحراره ) االسبستوسفي  Mgيتواجد -9
كان استخدامه شائعا كماده عازله ولكن تم إيقاف 

الياف االسبستوس تسبب مرض  النه (علل)استخدامه

 طان الرئهسر

 وهي الجير الحي(هو CaOاكسيد الكالسيوم )-10

  ماده صناعيه مهمه وتحضر من تسخين كربونات الكالسيوم

2CaO + CO       3CaCO 

هي عمليه تفاعل الجير الحي  -فاء :اإلط -11

 مع الماء وينتج حراره 

 (الجير المطفأ) وهيدروكسيد الكالسيوم

 + heat 2O     Ca(OH)2+ HCaO    
يستخدم هيدروكسيد الكالسيوم في الكشف عن -12

 2CO غاز 

ويكون  فيتعكرعن طريق تمريره على الغاز 

  3CaCOكربونات الكالسيومراسب 

O2+ H3CaCO     2    +CO2Ca(OH) 

مع الماء بشده بينما ال  ميوالكالسيتفاعل -13

ماء البارد يمكن ان نالحظ تفاعل المغنسيوم مع ال
 لشدة بطء العمليه

مع الماء الساخن حيث  المغنسيوميتفاعل -14

 يتصاعد فقاعات الهيدروجين
عند تعرضه  طبقه بيضاءيتكون على الفلز -15

 التاكلللهواء تحمي الفلز من 

ص الخوا

 الفيزيائية

  

 

1-    2)OHMg( +2H      O 2+HMg      

2-    2)OH+Ca(2H        O 2+HCa       

   

 

  

 

1-   OMg                       2+OMg  

2-   OCa                        2+OCa  

  

 

  

1-    2CLMg                2CL + Mg 

2-     2CLaC                2CL + Ca 

 الخواص

 الكيميائيه

 2H+ الفلز هيدروكسيد       ساخن + ماء فلز قلوي
 ارضي   

    تفاعل فلز مع  

 ماء

    تفاعل فلز مع

 االكسجين

  تفاعل فلز مع 

 الكلور

  أكسيد الفلز       2O+ ارضي قلويفلز 
         

n 

 كلوريد الفلز      2CL+  ارضي فلز قلوي

 

هي عناصر  -:االرضية الفلزات القلوية

 2Aالمجموعه 

 
المغنسيوم يوم والبريل يتفاعل

 ع الماء الساخن بسرعه اكثرم
       هوكربونات الكالسيوم 

 (الحجر الجيري)
 

 
 

لفلزات تات ابعض كربونات وكبري

بما فيه الكفايه في  التذوبالقلويه 

الماء لذلك توجد على هيئه ترسبات في 
 القشره االرضيه

 
 
 

  الفلزات القلوية sعناصر القطاع 

 1 االرضية
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