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: لمتحتوووالمجموعوااووولمجمعشمعووولماعووورمالووويمجم  ش ووورمجمتشم ووو❖

،( (Gaجمعوووشم ا م،((Alجألماو  ووو ا م،( B)جمبوووارا م

(.(Tlجمعشم ا ،(In)جإل د ا م

للمتتو ووهمهوولممجموعوااوولمبتاه وواما ش وورهشمجإلم ترا وو مجموو❖

ns2  ته مبشم  غلم np1.

ام ظووورجممتعوووشبزمجمتاه وووامجإلم ترا ووو مم ووو موووو مجمبوووارا ❖

شمجألماو  ووا منه هوووشم ظهوورج متعووشبهشمنوو مك ش  ووهوش،م ووو

وااولمأ هوشم كتلفش من مك ش  هوشما مبشق ما ش ورمجموع

. fا dبسببم ا متلكمجم  ش رمتحتالماليمودجرجتم

  مالم اعدمجمبارا محرجمن مجمطب  ولمامم  وزم اعودمالويمعو❖

. جمبار كحوضم

جمور همجمعشمثم  تبرمجألماو  ا مو مجم  ش رمجأل عرمانرممن مجمقعرةمجألرض لمنهام حت ❖

. و مجمقعرةمجألرض لم% 7.28انرةمب دمجأل سع  مامجمس ل  ا مامهامبلمكم ع  م

ىمجمعوشم ا مأوشمجم  ش رمجألكر.  اعدمجألماو  ا ماليمع  مأ شس دمأامنلار دمأامس ل  شت❖

 ووودجتم بر تو وووشحبلم( قل لووولمعووودج)نه هوووشمتاعووودمب و وووشتم وووهرةمجمعوووشم ا امجإل ووود ا مام

.جمكشر   مامجمر شص
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لعناصر المجموعة الثالثة عشرالخصائص العامة

.ودجرهشمجألك رم حتالماليمعالعلمإم ترا شتم-1

.جمبارا مالمنلهم،مب  وشمجألماو  ا مامجمعشم ا مامجإل د ا منلهجتم-2

.طشقشتمتأ  هشمورتف لمامم  هشمأ برمو متلكمملوعواات  مجألاميمامجمعش  لم-3

.جمك ش صمجمفله لمتهدجدم لوشم هم شمإميمأسف مجموعواالم-4

عشبهلمامه شم الحظمبأ مجمحع مجملرلممألماو  ا مامجمعشم ا موت. أحعشوهشمجملر لم غ رةمامم  معح تهشمجملرةماشم لم-5
.ن مجمعشم ا م dتقر بشمبسببمجمتأع رمجمض  فمإلم ترا شتمجمفلكم

.تهدجدمجم عشنلمن مجموعواالم لوشمج تقل شمن هشمو مأاليمألسف -6

درعووووولمج  وووووهشرمجمبوووووارا م-7

  مورتف لمبسوببمتاجعودممالويمعو

  متسووشهو منوو م ووالمجمحووشمتوبلووور

.جم لبلمامجمسش لل

ش للم اعدمجمعشم ا مبشمحشملمجمس-8

درعووولم29.7ا ووودمدرعووولمحووورجةم

.س ل ه ل
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لخصائص الكيميائيةا

.وقشر لمب  ش رمجموعواات  مجألاميماجمعش  لمأقل نشاطات تبرما ش رمجموعواالمجمعشمعلم

التفاعل مع الماء-1

إلجمووشمم  زم و  مأ م تفشا مإميمحودمووشمووامجمهواجء.  جمبارا ما  رمكشو مملمكمالم تفشا موبشعرةموامجموشءمأامجمهاجءم❖

. امم  م بقيمجمبارا مكشوالموامجموشءمجمسشك مأ ضش. ت متسك  زم

ط مطبقو.  تفشا مجألماو  ا موامجموشءما دمدرعشتمجمحرجرةمجم شد ل❖ لموو مجأل سو دما دمتفشا مجألماو  ا موامجمووشءمنه وزم  وا 

.تحو مجألماو  ا مو مجموه دمو مجمتفشا م

2Al + 6H2O  → 2 Al(OH)3 + 3H2

.جمعشم ا دم،مب  وشم تفشا موامجمهاجءمجمرطبمو ا شمه درا س جمعشم ا وامجمهاجءمجمعشفمو ا شمأ س دمجمعشم ا  تفشا م

التفاعل مع الحموض-2

ط شمحوضم❖ جمبار ك تفشا مجمبارا منقطموامحوضمجم  تر كمو ا 

.   س دجمعشم ا مامجألماو  ا موامحوضمجم  تر كم تبشطأمبشمتدر جم ت علمت اُّ مطبقلماجق لمو مجألتفشا م❖

.  ن مجمحواضم شتعشما ملمكمت اُّ مأ ا شتمأحشد لمجمت شنؤمجمعشم ا  لابم❖

جمللم ا جمعشموامحوضمجمه درا لار كمأق من شم لموامورارمجماقتم ت علمت ا م لار دمجمعشم ا تفشا م  بحم❖

.الم لابمن مجموشءم
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التفاعل مع القلويات-3

 مجموحشم  م لابمجمبارا منقطمن مجمقلا شتمجمو هارةم،مامم  م لابمجألماو  ا ماجمعشم ا من مجمقلا شتمجمو هارةمامن

.امن مجموقشب مالم تأعرمجإل د ا مبشمقلا شتم. جموش  لمملقلا شتم

2B + 6NaOH (fused) → 2Na3BO3 + 3H2

2Al + 2NaOH +2H2O → 2NaAlO3 + 3H2

التفاعل مع الهالوجينات و النيتروجين-4

رمنقطماليمتتفشا ما ش رمجموعواالمجمعشمعلموامجمهشماع  شتمو ا لمجمهشم دجتم،مأوشمجمتفشا موامجم  تراع  منهاموح ا

ط ش م .جم  تر دجتجمبارا مامجألماو  ا م،منهوشم تفشاال موامجم  تراع  مام  ا 

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

البوريدات-5

.جمفله لجمبار دجتا دوشم ت متسك  مجمبارا موامأغلبمجمفلهجتم،منه زمتتع  م❖

فوردةمأاموهداعولمجمبارا م،ماتحتالماليملرجتمبوارا مو-إمي-اليم سبلمجمفلهمجمبار دجت  تودمجمتر  بمجمب ش  ممهلمم❖

.  فش ح لأاموتسلسللمأام

1:1مهشملرجتمبارا موفردةمب  وشمتلكمجمت ممهشم سبلمFe2Bوع مM2Bجمور بشتمجمت ممهشمتر  بم❖

مهشمسالس موفردةمو ملرجتمجمبارا متورمكال مجمعب لمجمبلار لFeBوع م
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.نه ممتلكمجمواجدمتر  بم فش ح مTiB2امMgB2وع مMB2ن مجمور بشتملجتمجم  غلم❖

نوه ممهوشمتر  وبمسدجسو موو ملرجتمجمبوارا موح وارةمMgB6وعو مMB6ن مجمور بشتمجمت ممهشمتر  بم  غتزم❖

نوه مAlB12وعو MB12امأك ورجمجمور بوشتموو م والم. ضو مو  بمو ملرجتمجمفلوهموو مجم والم لار ودمجمسو ه ا م

.لرةمبارا 12لرجتمجمبارا متع  مب شءمه دس مو م

:الهاليدات-6

ووشماودجمMX3ا دمدرجسلمهشم دجتما ش رمجموعواالمجمعشمعلماعرم الحظمبأ هشمتو  مإميمتعو   مهشم ودجتموو م والم❖

.MX3L،مامه مت تبرمحواضمما سمقا لمتو  مإميمتع   موترج بشتمإضشن لمو م المجمعشم ا  اد دم

نووشرعماوووادلمالوويموسووتاىمpتتو ووهمبتر  ووبموعلووثموسووتالم حتووالمالوويمنلووكمBX3نهشم وودجتمجمبووارا مجمعالع وولم❖

AlX3،مأالمأ مجمتر  وبمجمب وش  مملور بوشتموا واو رجتBX3امب  وشمأ معو وامعالعو مهشم ودجتمجمبوارا م. جمعهلءم

.وبلورهامور بم لبمAlF3نوعالم الحظمبأ مجمور بم. ت تودماليمطب  لمجمهشم د

العناصر األخرى في المجموعة الثالثة عشرهيدريدات-7

اجحودموسوتقرمامهوامه در ودا  ورفممألماو  وا ممل  ش ورمجألكورىجمه در ودجتبكالفمجمبارا م،م  رفمجمقل  موو م❖

n[GaH3]نه زم تع  مجمعشال مLi[GaH4]وام]H2GaCl]2ب  وشمملعشم ا منه زما دمتفشا م( AlH3)xجألال 
عشم ا أل مجم هرسشمب لمملجآلال و مجم شح لمجم  و ش  لمبأ مجمعشال م تعشبزم  و ش  شمو مجمبارج مأ عرمو م❖

.2ب  وشمملبارا م1.5اممألماو  ا م1.8
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األكاسيد-8

. و مكال متسك  مجمفلهموامجأل سع  M2O3 و  متحض رمجأل شس دمو م الم❖

حووضمضو  فمح وثمB2O3ا دمدرجسلمأ شس دما ش رمجموعواالمجمعشمعلماعورمنه وزم الحوظمبوأ مأ سو دمجمبوارا م❖

 حواالتمأ م تفشاو مووامجمجمبار وكامهامحوضمض  فمأ ضوشم،مام و و ممحووضمجمبار ك ت ا محوضمتو ؤما دم

:جمبارجتشتمتع  م

B(OH)3 + 3MeOH → B(OMe)3 + 3H2O

لمامهامأ س دموترددمام اعدمضو مع ل  مامهوشمجمع  مجألمفشملامدرعشتمجال  هشرمجم شم Al2O3أ س دمجألماو  ا م❖

. جآلكرمجمعشوشملامدرعشتمجال  هشرمجمو كفضل

.نهامأ س دموترددمGa2O3أ س دمجمعشم ا م❖

قشادةمض  فلمIn2O3أ س دمجإل د ا م❖

.أ س دمقشادلمTl2O3جمعشم ا  س دم❖

المركبات مع عناصر المجموعتين الخامسة عشر و السادسة عشر-9

عو  مور بوشتمنه هوشمتجمت لار وا ا دمتسك  ما ش رمجموعوااولمجمعشمعولماعورموواما  ورمجم بر وتمأامجمسو ل   ا مأام❖

 Eا  رمو مجموعواالمجمعشمعلماعرمامMح ثمM2E3ام  غتهشمجم شولمجم شمعاع   دجتت رفمبشس م

نت تبرمور بشتمعبزموا للم GaAsامInPأوشمجمور بشتموع م. ا  رمو مجموعواالمجمسشدسلماعر

.هشولمامتستكد من مجم  شاشتمجإلم ترا  لم
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المركبات مع النيتروجين-10

ت وا ما دمتفشا مع ش  مجمبوارج مووامجألوا  وشمنه وزم ❖

،م  جمبارجهور بمسش  ماد  مجملا م  رفمبشس م

اماه وووزمجمعه  ووو م،B3H6N3 ووو غتزمجم  و ش  ووولم

درعلمسو ل ه لمام58-امدرعلمج  هشرمم80.50

درعوووولمسوووو ل ه لمام عشنتووووزم161غل شت ووووزدرعوووولم

.3س /عرج 0.81

3B2H6 + 6NH3 → 2B3H6N3 + 12H2

 ت عوووولمماعووووادمهانمإم ترا وووو محوووورمالوووويملرةم❖

لقوولمجم  تووراع  منووه مجمور ووبم عووشبزمنوو معوو لزمح

فلمجمب ووه  ،ماووواملمووكمنووه مجمور ووبمالم توتووامب وو

 مبسووووببمهوووولجمجمتعووووشبزمجقتوووور مجم  و ووووش . اطر وووول

  مبشسووووو مجمب وووووهتسوووووو تلن بووووورعجألمووووووش  م  لوووووهم

جسوو مركوورمهوواملبووارجه  ،ماموولمكمنووه مجمالاضووال

. جمبارجها 




