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حامد الصاعدي و أكرم العلي. د(                        العناصر القلوية)المجموعة األولى  –الرئيسة عناصر المجموعة كيمياء 

مقدمة

تعرر أول سوةررتاور الرر ودة  يرر   و رر و❖

دة ي  ررراودل ةرر و رروودةيرر  سودةرر    و

.باةمودةع ال ودةقل ياو

ةي رراو قا  رراو رر ور الرر وهررلمودة ي  ررراو❖

دةفلزدتودلخ ى،و وةهراو  يراتود لرها و

 ي و  خفضا،و  شطاوي دوبحيثول هاوالوت

تبطراو طلقاو  ودةطبيعاوب  وولووتك وو  

.   ور ال ولخ ى

ر د رررسور الررر وهرررلمودة ي  رررراوتعتبررر و❖

 رررراودختررررزدسوة يحرررراوبحيررررثووتعطرررر و ةكت  

كر ووبةه ةا،و وتتفارسوبع أو ر ودة رالوةت

غرررازودةهيررر   ييوو دةهي   كةررري دت،ول و

. دةق در ودةق يا

ب تاةري موو، Naلر  ي موو،Liت تبودةع ال و  ودة ي  راوحةبودةزيا  و  ودةع  ودةرل  و ةر وةيوير مو❖

K،بي ي مو  Rb ،ةيزي موCs،و  د ةي مو Fr.
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حاةيسوةل يراوة يرا،وتل بولكاةي ودةليوي مو،ودةل  ي م،ودةب تاةي مو،ودة  بي ي مو ودةةيزي مو  ودة الو اتياوروولةكو ❖

.  و ووه اويالتوتة يتهاوباةمودةع ال ودةقل ياو

 رر ودةيرر  سوs وهرر وباةترراة وتقرر وضرر وودة طررا وns1ي تهرر ودةت زيرر ودرةكت   رر وةع الرر ودة ي  ررراودل ةرر وبرر و❖

.دة    

لعناصر المجموعة األولىالخصائص العامة

.ر ال ودة ي  راودال ة و شطاوي دوةلةكوالوت ي و  ودةطبيعاوبل  تهاودةح  -1

.ة  هاوي يسو ة ودةل وودلبيضودةفض و،و وه وةي او وخفيفاودة زوو-2

NaCl ،KClرا  و اوت ي ورل وشكسوهاةي دتو وسو-3 .

ت تلكور ال وتلكودة ي  راولكب وحيمول  و قا  او  ور الر ولخر ىو،و هرلدودةحيرمو ر ودة ي  رراويرز د و روو-4

.لرل ولةفسو

ير مو ةر ودةةريزي مور ال ودة ي  راودل ة وخفيفاو وكوا اتهاو  خفضاو،وحيثوتز د وكوا اودةع ال ودةقل ياو وودةليو-5

ب تاةري مولكبر و  و الحظاولوووكوا اودةب تاةي مولةسو ووكوا اودةل  ي موكحاةاودةتو ائياو وهلدوبةببوك ووحيرمول  ودة

. ووحيمول  ودةل  ي مو وباةتاة ودةب تاةي مولخأو وودةل  ي م

.فسو  ياتود لها ور ال ودة ي  راودل ة و  خفضاو ةبياو وتقسوكل اود تقل او  ودة ي  راو وولرل ولة-6

.هلمودةع ال وتعتب ور د سو ختزةاوة يا-7
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ت يرسو هر . طاةاتودةتأيوودل ة وةع ال وهلمودة ي  راوتعتب ودلةسو قا  او  ور ال ودةي  سودة    ودلخر ىو-8

قا  او  ور ال ودةي  سودة    ودلخ ىو،و وباةتاة ودة ل سو ةر و s ة و ق دوو ةكت   هاوبةه ةاودة  ي  و  ودةفلكو

اوتقسوكل راود تقل راو رووطاةاتودةتأيوودل ة وةع ال وتلكودة ي  ر. دةت زي ودرةكت    وةلع ال ودة بيلاودلكو ودةتق د دو

.لرل ولةفسو  ودة ي  راو

يعهرراو هرراور رر و قرر هاورةكت   هرراودة حيرر و رر ووت زلطاةرراودةتررأيوودةوا يرراوةي يرر ور الرر ودة ي  ررراو  تفعرراويرر دو-9

رل وشرح او   يراو عاةراو،و شابهاوةلت زي ودرةكت    وةلع ال ودة بيلاودلكو ودةتق د دو ودةت وت تلكوليلبجدرةكت    و

ةلةكويتطلبودل  وطاةاوراةياورزدةاو ةكت  ووواوو  ها

كةري و راورر دوهي   )تفارلهاو  ودة الوة  وي دو وي تجوروولةركودةتفاررسوهي   كر ةي دتول و حاةيرسوةار يراوة يراو-10

:،و وي كووت تيبودةت  جو  وة  ودة حل سودةقار  وك اويل ( دةليوي م

CsOH < RbOH < KOH < NaOH < LiOH

يراورروول با هراو وه وةابلاوةلل باوو  ودة الو،و ودةطاةراودة ات(  اور دودةليوي م)ي ي ول الحودةفلزدتودةقل ياولي  ياو-11

.دةت يؤ  ودة الو  تفعاوي دو وهلمودةطاةاوتع أوباةموطاةاو

.تتفارسو  وي ي ودةال لزدتورل ودلغ لبو-12

.ر  وتع ضهاوةلهبوي تجور هاولة دوويع أووبهاوكسور ل ورل وح مو-13

(.دةكي  ةيو)تتفارسوبش  و  ودةه دلودةي  وةلةكوتحفظو  ودةكازو-14
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الخصائص الكيميائية لعناصر المجموعة

:األمالح البسيطة للفلزات القلوية

موت يسول الحودةفلزدتودةقل ياولووتك ووش ي  ودةل باوو  ودة الو وخل لاول الحودةل  ي مو ودةليوي ❖

.LiF Li2CO3ه اكوبعضودل الحوشحيحاودةل باوو  ودة الو وسو❖

.ي  اتوةأل( دةتحلسو  ودة ال)دةحل أ تعت  ول با ياودة لحورل ورا ليوو ئيةييوو وه اوطاةاودةشبكياو وطاةاو❖

دةتفارسوكل راوت يسوي ي و لزدتودة ي  راودل ة و ة ودةتفارسو  ودة الوحيثويك وودةليوي مولبطأهاو وتز د وش  ولةك❖

.د تقل او  ودة ي  راو وولرل ولةفسو،وحيثوي تجوروولةكودةهي   كةي دتو وغازودةهي   ييوو

2M + 2H2O → 2MOH + H2

 هراور ر  اوتعتب ودةهي   كةي دتو في  و  ود تاجو وتل ي ول الحاولخ ىو ووخالسو عا ةتهراوبح رضو  اةربو،وك راود❖

 ودةبيك ب  راتوووو(  راورر دودةليوير موطبعرا)M2CO3ت رت وورا  ولكةري ودةك بر وو   هراوت رتجودةك ب  راتودة قابلراوةهراو

MHCO3اةيرراو ك  رراو ودةترر وبرر   هاور رر وتفكيكهرراوبرراةح د  وت ررتجودةك ب  رراتو ودةترر وتتفكرركوب يرر  ودةحرر د  ودةع

.دلكةي و ووا  ولكةي ودةك ب و

2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2

ت يترات ل  ي مول وب تاةي مول و  بي ي مول وةيزي م،و   هراوتتفكركو ةر و MحيثMNO3لدتودةليغاودة ت دتات❖

.Li2Oتتفككور  ودةتةخيوو ة وLiNO3ر  ودةتةخيوو،وبي  او

2MNO3 → 2MNO2 + O2
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ةهراوت كيربوبلر   وCsCl CsBr CsIل اوهاةي  دتودةفل زدتودةقل ي او ه و ع   ر اويير  دو،و ال ر الحو ور سو❖

.   ي مو شابهويع أوباةموت كيبوكل  ي ودةةيزي م،وبي  اول الحودةع ال ودلخ ىوةهاوت كيبوكل  ي ودةل

:التفاعل مع األكسجين ❖

عت ر وطبيعراو ور   اويتموتةخيوودةفلزدتودةقل ياو  ودلكةرييوول ور ر  اوتتفاررسو ر ودةهر دلو   هراوت رتجودلكاةري و وت❖

.خلائ ودلكاةي ودة اتياورل ودةفلزوبح ولدته

4Li + O2 → 2Li2O 

2Na + O2 → Na2O2

K + O2 → KO2

 و رووخرالسوتفاررسوهي   كةري ودةليوير مو ر و ر  ولكةري ودةهير   ييوو وهر وغيرLi2O2يحض و   ولكةي ودةليوي مو❖

 وغازودلكةييووLi2O ةتق و ويتفككو ة و

وو ولةكوةلل  ي مو ة ودةةيزي موبتفارسوك ياتوزدئ  و وودةفلزو  ودلكةييM2Oي كووتحضي ودلكاةي ودلحا ياوو❖

ك راو. دةتبخي ول و   ودلكاةي و،وحيثوي كووالحقاو زدةاودةزدئ و وودةفلزورووط يق/ ةتي بوتشكسودلكاةي ودةعلياو و

:ي كووتحضي ودلكاةي ودلحا ياوليضاورووط يقودختزدسو ت يتودةفلزوباةفلزولدته

6M + 2MNO2 → 4M2O + N2

.با د غ اطيةيا ودةت وه وMO3دل زي ي دت   هوت تجول الحوO3ر  وتفارسودةفلزدتودةقل ياو  ودل ز وو❖
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التفاعل مع الماء 

بيررر وتتفارررسودةفلررزدتودةقل يررراوبع ررأو ررر ودة ررالو وي رررتجوررروولةررركوتحرر  وك❖

.ةلح د  

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

2Li + 2H2O → 2LiOH +H2

التفاعل مع الهيدروجين

  يررراو400تتحررر ودةفلرررزدتودةقل يررراو ررر ودةهيررر   ييوور ررر و  يررراوحررر د  و❖

د لرها ودلي  يراولدتو  يراتدةهي  ير دتةيليزياوتق يباو،و اتياوروولةكو

.راةيا

2Na + H2 → 2NaH

2Li + H2 → 2LiH

ثوتتفاررسوتقرسوكل راود تقل راو يهراو روولرلر ولةرفسوحيردةهي  ي دت ووتك يوو❖

دةفلرررزدتودةقل يررراوبةررره ةاو ررر ودة رررالو اتيررراورررروولةررركوتح يررر وهي  يررر دت

.ةلهي   ييوو

NaH + H2O → NaOH + H2

تفارسودةب تاةي مو  ودة ال
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التفاعل مع الهالوجينات

 اتيراو( 17ر الر ودة ي  رراو)تتفارسودةفلزدتودةقل يراوبكرسوةره ةاو ر ودةهاة يي راتو❖

،(LiFوير مو اور دو ل  ي ودةلي)روولةكوهاةي دتولي  ياوةابلاوةلل باووبةه ةاو  ودة الو

لةلهرراوك رراو الحررظوبررأوولكورر ودةع الرر و رريالوةلتفارررسو رر ودةهاة يي رراتوهرر ودةةرريزي مو 

.  وولرل ولةفسدةليوي مو وباةتاة و  ووةه ةاوتك يوودةهاةي دتوتز د وكل اود تقل او يها

دةفل  وورمودةكلر  و:ت يسودةفلزدتودةقل ياوةلتفارسو  ودةهاة يي اتوحةبودةت تيبودةتاة و❖

.ومودةب  مو ولخي دودةي  و

2Na + Cl2 → 2NaCl

التفاعل مع النيتروجين

  ييووحيرثودةليوي موه ودةع ل ودة حي و وودةفلزدتودةقل ياودةرل ويتحر و ر وغرازودة يتر❖

ببوطاةرراودةليويرر مو ودةررل و رروودة فترر ضولوويكرر وو ةررتق دوبةرر يت يرر ي ررتجوررروولةرركو

. دة يت  ييول ي  ات وLi+دةشبكياودةعاةياوةهوبةببودةلغ ودةكبي وكاتي  اتودةليوي مو

.دةليوي مو  وودل   ياوتتشكس يت ي ت يؤر  و❖

6Li + N2 → 2Li3N

Li3N + 3H2O → 3LiOH + NH3تفارسودةل  ي مو  و

دةكل  
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الكربيدات

اوبتفارلهردةك بير  وباة ور ال ودة ي  رراوتككر ووLi2C2ر  وتةخيوودةليوي مو  ودةك ب وو ه ويعط وك بي ودةليوي مو❖

.  ودلةيتيليو

Na + C2H2 → NaHC2 → Na2C2

.دةفلزيادلوي ي دت وي تجوروولةكوتك وو( (HC≡CHدلةيتيليوودريويوتتفارسودةفلزدتودةقل ياوبةه ةاو  و❖

2M + 2HC≡CH → 2M(C≡CH)(+H2) → M2(C≡C)(+H2)

.كح ضودريويوحيثو  ودةتفارسودةةابقويع سو

.  ودة الوي تجودلةيتيليودةك بي دتر  وتفارسو❖

Na2C2 + H2O → 2 NaOH + C2H2

األكسجينيةاألمالح الحمضية 

الكربونات و البيكربونات

 ي  راودةح د ياوةلك ب  اتو ودةبيك ب  اتوتز د وكل اود تقل او  ودةدرةتق د يا الحظو  وهلمودة ي  راولوو❖

 وي تجو  الحظوه اوبأووك ب  اتودةليوي موغي و ةتق  ور  وتع ضهاوةلح د  وحيثوتتفكك.  وولرل ولةفسو

.،وبي  اوالوت ي و ا  وبيك ب  اتودةليوي موو  ودةحاةاودةللباولب دوCO2روولةكو

Li2CO3 → Li2O + CO2
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 ر ودة ي  رراوك او الحظوليضاو  وهلمودة ي  راوبأوول با ياودةك ب  اتو ودةبيك ب  اتو  ودة الووتز د وكل راود تقل را❖

: وولرل ولةفسو،و وه ورل ودة ح ودةتاة و

Li2CO3< Na2CO3< K2CO3< Rb2CO3< Cs2CO3

: وةلبيك ب  اتورل ودة ح ودةتاة و❖

NaHCO3< KHCO3< RbHCO3< CsHCO3

النتراتات

.O2دلكةييووNO2   هويتفككوو ائ ولكةي ودة يت  ييو LiNO3ر  وتةخيوو ت دتودةليوي مو❖

4LiNO3 →  2LiO + 4NO2 + O2

.قطودةع ال ودلخ ىو  و فسودة ي  راوتتفككور  وتع ضهاوةلح د  وةتعط ودلكةييوو  ت دتاتبي  او❖

2NaNO3 →  2NaNO2 + O2

الكبريتات❖

  ي موووووغير وةابلراوةلرل باوو ر ودة رالو،وبي  راودةكب يتراتودلخر ىو ورسوكب يتراتودةلرLi2SO4 را  وكب يتراتودةليوير مو❖

Na2SO4و K2SO4ةابلاوةلل باوو  ودة ال.

دة  كباتودةعض يا❖

 مو وب رز دتوتةتب سول  ودةهي   ييوو  ودة  كباتودةعض ياوبأح ودةفلزدتودةقل ياو ك  اول الحراو ورسوخرالتودةلر  ي❖
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المركبات العضوية

 مو وب رز دتوتةتب سول  ودةهي   ييوو  ودة  كباتودةعض ياوبأح ودةفلزدتودةقل ياو ك  اول الحراو ورسوخرالتودةلر  ي❖

.دةل  ي مو وغي ها

CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2O + CO2

للفلزات القلويةاإلختزاليةالطبيعة 

ير مودلكور ودخترزدالوبي  راوتعتب وي ي ودةفلزدتودةقل ياور د سودختزدةياوة ياو،و  ووبيووي ي ودةفلزدتودةقل ياويعتب ودةليو❖

.  و ورل ودة غمو وولوودةليوي موي تلكولرل وطاةاوتأيوو،ولالول هويعتب ورا سو ختزسوة. دةل  ي مولضعفهاو

الخصائص الشاذة لعنصر الليثيوم❖

 ودة  ير   و ر وبةببوك وول  ودةليوي مولغي  ودةحيمو،و ر وور لر ودةليوير مويةرلكوةرل كاو غراي دوررووبراة ودةع الر❖

رليرهو ر وو ه و ا  ولرلباوبي  راوبراة ودةع الر و ر ودة ي  رراوةي راوبحيرثوي كرووةطعهراوباةةركيوو . دة ي  راودةعا ا

.   يت ودال لها و ودةغلياووةع ل ودةليوي مو  تفعاو

اشررر  و ررر و،والوي يررر ول ور لررر و ررر ودة ي  رررراويتحررر و بدة يت يررر يتفاررررسودةليويررر مو ررر ودة يتررر  ييوو باشررر  و ك  ررراو❖

.ةوابتا ويتفارسودةليوي موببطلو  ودلكةييوو ك  اودلكةي ودةعا  و ودلكاةي ودةعلياوغي ود. دة يت  ييو

كرر وودةشرربو وهرر ورلرر وركررسوكب يترراتودةع الرر ودلخرر ىو رر ووكب يترراتودةليويرر موالوي.   كبرراتودةليويرر مولةررسووباترراو❖

Alums.
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العالقة القطرية ما بين الليثيوم و المغنيسيوم

.حيمو ودةشح او ودة دةكه ةاةبيادةليوي مو  ودة غ يةي موبعالةاوة ياوبةببوتشابهه اوبق  ودالةتقطابويت بط❖

جودةهي   كةري و و اةليوي موويتفارسوببطلو ر ودة رالوبي  راودة غ يةري مويتفاررسولةر لو ر ودة رالودةةراخو،و كرسو  ه راوي رت❖

.يح  ودةهي   ييوو

2Li + 2H2O → 2LiOH +H2

Mg + 2H2O → Mg(OH)2 +H2

.MgO و Li2Oر  وتفارسودةليوي مول ودة غ يةي مو  ودلكةييوو،وي تجودلكاةي ودلحا ياو❖

 ودةليوي مو وتت يزوك ب  اتو و  ةفاتو و ل  ي. باة الودةةاخوويت يأ ائعاو،و وكسو  ه اوMgCl2 و LiClدة  كبيوو❖

.ل ودة غ يةي موبأ هاوشحيحاودةل باوو  ودة الو

:األهمية البيولوجية للصوديوم و البوتاسيوم 

.تلعبولي  اتودةل  ي مو ودةب تاةي مو ودةكاةةي مو   دوحي ياو  ودةخالياودةحياو❖

حيررثوتلعرربوتقرر مولي  رراتودةفلررزدتوب عا ةرراودةشررح اتودةةرراةباودة  تبطرراوباةيزيئرراتودةعضرر ياودة  يرر   و رر ودةخليرراو،❖

.دلي  اتو  وتحقيقودةضغطودلة  ز و

. ووت دي ولي  اتودةل  ي مو ودةب تاةي مو دخسو وخا جودةخلياويع سورل وتحقيقودةت دزوودةكه بائ و❖

تلعبولي  اتودةب تاةي موو   دوحي ياو  ور لياوليضودةيل ك زو دخسودةخلياو و  ول اراودةب  تيوو❖

.  وت شيطودل زي اتو و




