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 (VIIA) الفلورمجموعة المجموعة السابعة  عناصر

, توجد امالح عناصر وتعرف بمجموعة الهالوجٌناتفً الجدول الدوري تحتوي على خمس عناصر  71المجموعة 

هذه المجموعة فً مٌاه البحر فكلمة هالوجٌن هً كلمة ٌونانٌة تعنً ملح البحر , الهالوجٌنات هً من عناصر الركن 

p  فً اوربتال من نوع االخٌر حٌث ٌوجد االلكترونnp . عناصر هذه المجموعة على شكل  ماعدا االستاتٌن توجد

 الترتٌب االلكترونًتجمعات بكمٌات كبٌرة فً الطبٌعة . االستاتٌن هو عنصر غٌر مستقر وهو عنصر مشع . 

مع لعناصر هذه المجموعة الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة الخواص  تتدرج ادناه فً الجدول  لعناصر هذه المجموعة موضح

 عناصر المجموعة . ذلك كما فً المجموعات السابقة فان عنصر الفلور ٌمتلك خواص تختلف عن باقً خواص 

 

 ت

 العنصر

Element 

 رمز العنصر

Symbol 

 الترتٌب االلكترونً

Electron 

configuration 

السالبٌة 

 الكهربائٌة

Electrone-

gativity 

نصف القطر 

 Atomic الذري

radii (pm) 

نصف قطر 

 Ionicاالٌون 

radii (X-) 

(pm) 

 الفلور  7

Fluorine 

9F [He]2s22P5 4.0 64 133 

 الكلور 2

Chlorine    

17Cl [Ne]3s23P5 3.0 99 184 

 البروم 3

Bromine    

35Br [Ar]3d104s24P5 2.8 114 196 

 الٌود 4

Iodine        

53I [Kr]4d105s25P5 2.5 133 220 

 استاتٌن 5

Astatine    

85At [Xe]4f14 5d10 6s26P5 ------ ----- ------ 

 

 ns2تمتلك عناصر هذه المجموعة الترتٌب االلكترونً ) تحتوي هذه العناصر على سبع الكترونات فً غالف التكافؤ

np5ًااللكترونات فً  ( للغالف الخارجnp  تتوزع بشكلnpx
2 npy

2 npz
وبذلك فان كل منها بحاجة الى الكترون   1

واحد للوصول الى الترتٌب االلكترونً للغاز النبٌل لذلك فان هذه العناصر تمٌل الى اكتساب الكترون واحد وتكوٌن 

( كما ٌمكن ان تكون أواصر تساهمٌة عن طرٌق مشاركتها 7-أواصر اٌونٌة وتكون حالة االكسدة فً هذه الحالة )

( فً الكلور 2eٌحتوي الغالف قبل األخٌر فً الفلور على ) (.X2هذا ما ٌفسر وجودها بشكل جزٌئً )بالكترون واحد و

(8e( باقً العناصر )18e ),وهذا احد االسباب فً اختالف الفلور عن الكلور وباقً عناصر المجموعة فً الخواص 

, اما الكلور فانه ٌتمٌز عن باقً  dالوربتاالت من نوع إضافة الى صغر حجمة وسالبٌة الكهربائٌة العالٌة وعدم امتالكه 

( مما ٌؤدي الى زٌادة قوة πعناصر زمرته بطاقة تفكك عالٌة بسبب قدرة الكتروناته على تكوٌن اصرة من نوع باي )

 (.Cl-Clاالصرة )

 

 -وجودها في الطبيعة :

ال توجد هذه العناصر بصورة حرة فً الطبٌعة انما ٌوجد على هٌئة هالٌدات . فالفلور ال ٌمكن ان ٌوجد بصورة حرة 

( ) ثنائً فلورٌد الكالسٌوم ( او الكاربولٌت CaF2بسبب فعالٌة العالٌة وانما ٌوجد بشكل خامات مثل الفلورو سبار )

(Na3AlF6اما الٌود فٌوجد على هٌئة امالح الٌو )( دٌدات , ٌوجد البروم على هٌئة ثنائً برومٌد الكالسٌومCaBr2 , )

 االستاتٌن عنصر مشع ٌحضر من االنحالل االشعاعً لعنصري الٌورانٌوم والثورٌوم . 

 



   -النظائر : 

 النظائر المشعة النظائر المستقرة العنصر 

F 19F 18F 

Cl 35Cl , 37Cl 32Cl , 34Cl , 39Cl 

Br 81Br , 79Br 77Br , 80Br , 84Br 

I 127I 121I , 131I , 132I 

At X X 

 

  -: Physical Characteristicsالخواص الفيزيائية 

ٌزداد مٌل عناصر هذه المجموعة الى التجمع ) تكوٌن جزٌئات مكثفة (مع زٌادة العدد الذري , الفلور والكلور غازات    

جد الهالوجٌنات على شكل تو. بٌنما الٌود عبارة عن مادة صلبة متطاٌرةالبروم سائل دخانً بدرجة الحرارة االعتٌادٌة 

جزٌئات تساهمٌة ثنائٌة الذرة حٌث ٌتم تجمع هذه الجزٌئات معا بواسطة قوى فاندرفال الضعٌفة ونظرا لضعف هذا الترابط 

ن الفلور الى الٌود وبذلك ٌحدث تكون جزٌئات الهالوجٌنات متطاٌرة فً طبٌعتها , مع زٌادة الحجم ,تزداد قوة هذه القوى م

 تغٌر فً الحالة الفٌزٌائٌة من الغاز ) فً الفلور والكلور( الى الصلب ) فً الٌود (.

  -:Atomic and Ionic radiiنصف القطر الذري وااليوني  -2

بالمقارنة مع عناصر الدورة  وذلك بسبب زٌادة الشحنة المؤثرة للنواة الى الحد تمتلك الهالوجٌنات اصغر نصف قطر ذري 

( تزداد مع زٌادة العدد الذري من الفلور  -Xفان نصف القطر الذري ونصف القطر االٌونً ) , مع ذلكاألقصى فً الدورة 

ل مرة مع مالحظة ان نصف قطر وتحدث هذه الزٌادة فً نصف القطر نتٌجة الى إضافة غالف خارجً فً ك. الى الٌود 

 االٌون السالب دائما اكبر من نصف قطر الذرة االصلٌة . 

 -:  Electronegativityالسالبية الكهربائية  -1

تمتلك الهالوجٌنات سالبٌة كهربائٌة عالٌة , حٌث ٌمتلك الفلور اعلى قٌمة للسالبٌة الكهربائٌة ,  تقل السالبٌة الكهربائٌة فً 

من الفلور الى الٌود حٌث ٌمكن المجموعة مع زٌادة العدد الذري من الفلور الى الٌود نتٌجة لذلك تقل الصفات الالفلزٌة 

 ٌود وبذلك ٌمكن ان ٌظهر اٌون موجب فً بعض الحاالت مالحظة الصفة الفلزٌة فً ال

   -:  Ionization Energyطاقة التأين  -3

مع ذلك فان طاقة  +Xهذا ٌدلل على ان للهالوجٌنات مٌل قلٌل لتكوٌن االٌون الموجب للهالوجٌنات عالٌة جدا  التأٌنطاقة 

, اذا ٌمتلك الٌود بشكل عام تقل بزٌادة العدد الذري من الفلور الى الٌود وذلك ٌعود الى زٌادة الحجم الذري للهالوجٌن التأٌن

.....الخ , ففً الحالة المنصهرة بٌنت قٌاسات  ICl  ,ICNمٌل قلٌل لتكوٌن االٌون الموجب األحادي كما فً المركب 

 .  +Iموجب التوصٌلٌة الكهربائٌة وجود اٌون الٌود ال

 -:X bond -Energy and stability of X                       (X-Xاالصرة ) واستقراريهطاقة  -4

( من الفلور الى الٌود وذلك ٌعنً ان اقصر اصرة توجد فً X-Xمع زٌادة حجم الهالوجٌن ٌزداد طول االصرة )   

اعلى من طاقة الكلورٌن فان طاقة اكسر االصرة فً الفلورٌن  ولذلكلغرض كسرها عالٌة  حتاج طاقة تالفلورٌن وبذلك 

(Cl-Cl( والبرومٌن )Br-Br )( اذا طاقة كسر االصرةX-X . تقل من الفلورٌن الى الٌودٌن بزٌادة العدد الذري ) 

  -:  Reduction potentials and Oxidizing natureاالكسدة  ةوطبيعجهد االختزال  -5

 مؤكسد, هذا ٌجعل الهالوجٌنات تتفاعل كعامل  للهالوجٌنات هً موجبة وتقل من الفلور الى الٌودجهد االختزال القٌاسً 

 . قوي وتقل قوة االكسدة هذه من الفلور الى الٌود 

 -:   Solubilityالذوبانية  -6

الى حد كبٌر فً المذٌبات القطبٌة مثل الماء مع ذلك ٌتفاعل الفلور بسهولة  الهالوجٌنات جزٌئات غٌر قطبٌة فهٌه التذوب

 مع الماء لٌكون مزٌج من االوكسجٌن واالوزون 

2F2 + 2H2O                       4HF + O2   

 

3F2 + 3H2O                       6HF + O3  



والبارافٌنات وتنتج محالٌل  CCl4,CHCl3مذٌبات العضوٌة مثل الكلورٌن والبرومٌن والٌودٌن تكون كثٌرة الذوبان فً ال

 ملونة . 

 -: Chemical Characteristicالخواص الكيميائية 

  -:  Reactivityالفعالية   -2

خالل طاقة التفكك الواطئة لألصرة فً جزٌئة الهالوجٌن فعالٌتها العالٌة من  وتأتًالهالوجٌنات اكثر الالفلزات فاعلٌة , 

وكذلك من الفتها العالٌة تجاه سحب االلكترون , وعلٌة ٌكون الفلور اكثرها فعالٌة بٌنما ٌكون الٌود اقلها فعالٌة وهذا من 

 خالل العوامل التالٌة 

  اي تقل السالبٌة ( ) قل الفعالٌةكلما زاد الحجم ٌصبح جذب االلكترون اإلضافً بواسطة النواة اقل وبتالً ت - أ

لٌود تصبح االصرة بٌن الهالوجٌن والعناصر األخرى اضعف Iبسبب النقص فً السالبٌة الكهربائٌة من الفلور الى ا - ب

 وتكون الفلورٌدات اكثر ثباتا بٌنما تكون الٌودٌدات اقل ثباتا 

 (X-Xطاقة تفكك االصرة ) انخفاض - ت

 وندرج ادنا بعض األمثلة لتفاعالت الهالوجٌنات 

X2 + H2O      Sunlight         HX + HXO 
(X2 = Cl2 ,Br2) 

I2 + H2O                        No reaction 

CH4 + 2F2                        C + 4HF  

  -:  Hydrides of the halogensهيدريدات الهالوجينات  -1

هذه الهاٌدرٌدات  HXتساهمٌة متطاٌرة تأخذ الصٌغة العامة  كل الهالوجٌنات تتفاعل مع الهٌدروجٌن وتنتج هاٌدرٌدات

  الهٌدروجٌن مع زٌادة العدد الذري من الفلور الى الٌود . تجاهتسمى الحوامض الهٌدروجٌنٌة , تقل فاعلٌة الهالوجٌنات 

متفجر حتى فً الظالم وٌتفاعل مع الكلور بوجود ضوء الشمس وٌحتاج الى سرٌع وٌتفاعل الهٌدروجٌن مع الفلور بشكل 

وٌتحد مع الٌود بوجود التسخٌن او بوجود عامل مساعد وٌكون هذا التفاعل تدفئة مزٌج التفاعل لكً ٌتفاعل مع البروم 

 عكسً وغٌر كامل 

  -: Oxidesاالكاسيد  -3

د لكن تسمى بفلورٌد االوكسجٌن حٌث ان الفلور ٌكون اكثر سالبٌة على مركبات االوكسجٌن والفلور اسم االكاسٌ ال ٌطلق

 ال تتحدكهربائٌة من االوكسجٌن , مركبات االوكسجٌن مع بقٌة الهالوجٌنات تسمى اكاسٌد . الهالوجٌنات واالوكسجٌن 

ق غٌر مباشرة ومع ذلك فقد تم الحصول على العدٌد من مركبات االوكسجٌن مع الهالوجٌنات باستخدام طربشكل مباشر 

 مثال 

OF2        Cl2O        Br2O         I2O5 

O2F2       ClO2        BrO2  

              Cl2O6       BrO3 

              Cl2O7 

الوكسجٌن والهالوجٌن. فً هذه االكاسٌد تكون االصرة عادتا تساهمٌة بسبب الفرق الصغٌر فً السالبٌة الكهربائٌة بٌن ا

فلورٌد االوكسجٌن ال ٌكون أوكسٌد حامضً . اكاسٌد الكلور تكون حامضٌة وتزداد الصفة الحامضٌة مع زٌادة النسبة 

 امضٌةحوهو اكثر االكاسٌد  Cl2O7اقل حامضٌة من      Cl2Oالمئوٌة لألوكسجٌن وبذلك ٌكون  

 -عناصر المجموعة :وبعض خواص طرق تحضير 

  -الفلور :

ٌعتبر من اكثر العوامل فعالٌة ومن اقوى العوامل المؤكسدة وٌحضر صناعٌا من التحلل الكهربائً لمنصهر الفلورٌدات   

 فً سبائك مصنوعة من النحاس والنٌكل , كما ٌمكن تحضٌر من تفكك الفلورٌدات بالحرارة مثال تفكك ثالثً فلورٌد الذهب 

AuF3          
∆           AuF + F2  

 تفكك سداسً فلورٌد الزٌنزن ن او م

XeF6      
Φ            Xe + 3F2 

 



وهو نشط  2330C-ٌتجمد عند درجة  1870C-ٌغلً بدرجة  1.14غاز لونة اصفر باهت ذو رائحة شدٌدة كثافة السائل 

 منخفضة ٌتفاعل مع الهٌدروجٌن فً الظالم . بدرجة حرارة  حتى مع اغلب العناصر ٌتحدجدا حٌث 

 -الكلور :

 ٌحضر صناعٌا من التحلل الكهربائً لمحلول كلورٌد الصودٌوم 

 

2NaCl + 2H2O                   H2 + Cl2 + 2NaOH 

و   K2Cr2O7و  KMnO4( بواسطة احد العوامل المؤكسدة القوٌة مثل )HClوأٌضا من اكسدة حامض الهٌدروكلورٌك )

MnO2 ) 

MnO2 + 4HCl                   [MnCl4] + 2H2O  

MnCl4                   MnCl2  + Cl2    

 

ز لونه اصفر مخضر رائحته خانقة ال ٌتحد بشكل مباشر مع جمٌع العناصر عدا االوكسجٌن والنتروجٌن والكاربون غا

 وٌتحد ببطء مع الهٌدروجٌن وبوجود الضوء ٌحدث انفجار 

  -:البروم 

 ٌحضر من اكسدة اٌون البرومٌد الى البروم باستخدام غاز الكلور

Cl2+ 2Br‒            Br2 +2Cl‒  

 

ٌتجمد  58.80Cدرجة غلٌانه  00Cفً درجة  3.188كثافته  البروم سائل فً درجة حرارة الغرفة ذو لون احمر مسود

وٌقل ذوبانه بارتفاع درجة  200Cفً درجة  %3.6بالتبرٌد مكون بلورات حمراء قاتمة ٌذوب البروم فً الماء بنسبة 

  الحرارة وٌسمى المحلول بماء البروم وهوه ثابت فً الظالم وٌتحلل بالضوء .

 -اليود:

 ٌحضر من اكسدة اٌون الٌودٌد بواسطة  غاز الكلور  

 

Cl2+ 2I‒               I2 +2Cl‒  

 

ٌنصهر عند  0.4949الٌود الصلب متبلور ذولون مسود ولمعان معدنً رائحته تقترب من رائحة الكلور والبروم كثافته 

 ٌكون ابخرة بنفسجٌة حتى فً درجة حرارة الغرفة .  184.30Cوٌغلً بدرجة حرارة  114.20Cدرجة حرارة 

  -: مركباتها

ٌمكن ان تتفاعل الهلوجٌنات مع الهٌدروجٌن مكونة هالٌدات الهٌدروجٌن وهذه المركبات تتشابة فً  -:مع الهيدروجين -2

 خواصها الفٌزٌائٌة فهً غازات عدٌمة اللون وذات رائحة نفاذة . 

ٌمتلك فلورٌد الهٌدروجٌن درجة غلٌان اعلى من باقً الهالٌدات وذلك لمٌل الفلور الى تكوٌن أواصر هٌدروجٌنٌة بسبب 

 سالبٌته الكهربائٌة عالٌة . 

صناعٌا من تفاعل حامض الكبرٌتٌك مع كلورٌد ( HFوحامض الهٌدروفلورٌد )( HClٌحضر حامض الهٌدروكلورٌك )

 ثنائً فلورٌد الكالسٌوم  كما فً التفاعالت  والصودٌوم 

 

NaCl + H2SO4                   NaHSO4 + HCl  

CaF2 + H2SO4                   CaSO4 + 2HF  

) عامل مؤكسدألنه وذلك   HIوٌودٌد الهٌدروجٌن  HBrٌمكن استخدام هذه الطرٌقة لتحضٌر برومٌد الهاٌدروجٌن  ال

برومٌد الهٌدروجٌن من تفاعل امالح البرومٌد لذا ٌتم تحضٌر  Br2 , I2 ى    ٌحول البروم والٌود ال حامض الكبرٌتٌك ( 

 كما فً التفاعل مع حامض الفسفورٌك 

 



NaBr + H3PO4                  NaH2PO4  + HBr  

 

 نجد ان ترتٌب نشاط هذا االحماض هو 

HF  > HCl    > HBr     > HI 

 

 وهذه تقسم الى  -الهالوجينات: -1

تتكون من تفاعل الهالوجٌن مع عناصر الزمرة األولى والثانٌة والعناصر  -الهالوجٌنات االٌونٌة والتساهمٌة : - أ

االنتقالٌة ومثال علٌها هالٌدات الكلورٌد والبرومٌد التً تكون اكثر قابلٌة على االستقطاب بسبب كبر حجمها وقلة 

 سالبٌتها الكهربائٌة . 

( او تساهمٌة مثل هالٌدات الرصاص, ثنائً كلورٌد الرصاص  +Cu+  , Auنٌة مثال ) تكون هذه الهالٌدات اما اٌو

(PbCl2( وهالٌدات القصدٌر, ثنائً كلورٌد القصدٌر )SnCl2 ) التذوب الهالٌدات التساهمٌة فً الماء وتمتلك اكثر من

 رباعً كلورٌد الخارصٌن )( او PbCl4 حالة اكسدة واحدة فهً ٌمكن ان توجد بشكل رباعً كلورٌد الرصاص )

SnCl4)  

تتكون من تفاعل الهالوجٌنات مع الالفلزات والعناصر االنتقالٌة التً تمتلك اعداد تاكسدٌة  -الهالٌدات الجزٌئٌة :  - ب

او الصلبة سهلة التطاٌر وترتبط جزٌئاتها مع بعضها البعض  عالٌة وتكون هذه الهالٌدات بالحالة الغازٌة اوالسائلة

 بقوى ضعٌفة ) قوى فاندرفالز(وتتمٌز بسهولة تحللها المائً كما فً ثالثً كلورٌد البورون 

BCl3 + H2O            B(OH)3 + 3HCl 

SiCl4 + H2O             Si(OH)4 + 4HCl 

 مركبات الهالوجينات مع االوكسجين 

 ( OF2اكاسٌد الفلور )مثال ثنائً فلورٌد االوكسجٌن  -7

 تركٌب جزٌئة الماء  ٌشبهٌكون خامل نحو التفاعالت الكٌمٌائٌة وله تركٌب 

 

                                     F 

                  :O 

                                    F 

 عدي مكونا اٌون الفلور ومحررا غاز االوكسجٌن وله القابلٌة على التحلل فً الوسط القا

 

OF2 + 2OH-              O2 + 2F- + H2O  

 

 وٌتحلل فً الوسط المائً مكونا فلورٌد الهٌدروجٌن 

 

OF2 + H2O               O2 + 2HF  

 اكاسٌد الكلور -2

ٌتبلور غاز ثانً  ( الذي ٌستعمل كعامل مؤكسد ClO2)تكون شدٌدة الفعالٌة وغٌر ثابتة مثل ثانً أوكسٌد الكلور     

م. ٌستخدم فً معالجة ° 55كسٌد الكلور ذو اللون األصفر المخضر إلى بلورات برتقالٌة المعة عند درجة حرارة −وأ

, ٌحضر من اختزال كلورات البوتاسٌوم بواسطة حامض الكبرٌتٌك وحامض االوكزالٌك والتبٌض المٌاه وعملٌة القصر 

(C2H2O4)  كما فً المعادلة التالٌة 

KClO3 + H2SO4 + C2H2O4               2ClO2 + 2CO2 + 2KHSO4 + 2H2O  

 

 



 اكاسٌد البروم  -3

الكهربائً وبدرجة حرارة تكون هذه االكاسٌد غٌر مستقرة وتحضر من تفاعل البروم مع االوكسجٌن تحت التفرٌغ 

( الذي ٌتحلل مكوننا غاز البروم مع غاز االوكسجٌن بدرجة Br2Oمنخفضة مثال على ذلك تحضٌر أوكسٌد البروم )

 ( كما فً المعادلة التالٌة 500Cحرارة )

2Br2O   50C      O2 + 2Br2  

 ( وهو مركب غٌر مستقر BrO3وٌمكن أٌضا ان ٌوجد بشكل )

  

 د اكاسٌد الٌو -4

 كما فً التفاعل  0C 240( بدرجة HIO3( الذي ٌحضر من التحلل الحراري لحامض الٌودٌك )I2O5أهمها هو )

5CO + HIO3                I2 + 5CO2  

 

 ٌستخدم هذا التفاعل فً تقدٌر احادي أوكسٌد الكاربون والكشف عنه بواسطة تقدٌر الٌود الناتج من التفاعل 

 الوجينات االحماض االوكسيجينية لله

( ولها القدرة على االكسدة فتعتبر بذلك عوامل HBrO4( والبربرومٌك )HClO4مثال علٌها حامض البركلورٌك )

هذه الحوامض واٌوناتها السالبة بزٌادة حالة االكسدة لذرة الهالوجٌن وهذا ٌعود الى زٌادة العدد  مؤكسدة . تزداد استقرارٌة

التناسقً الذي ٌؤدي الى زٌادة حامضٌة الذرة المركزٌة , تكون االٌونات السالبة للهذه الحوامض اكثر استقرارا من جزٌئة 

 الحامض نفسة بسبب طاقة الرنٌن . 

( والذي ٌكون HClO2( ومثال علٌها الكلوروز )HXO2ذه الحوامض الصٌغة العامة )تمتلك هحامض الهالوز  -

 ضعٌف وسرٌع التفكك وٌحضر من تفاعل أوكسٌد الكلور فً وسط قاعدي 

2ClO2 + NaOH             HClO4 + NaClO3  

من اكسدة  ( الذي ٌحضرHIO3( ومثال علٌها حامض الٌودٌك )HXO3حامض الهالٌد تمتلك الصٌغة العامة ) -

فٌمكن تحضٌرها من باقً العناصر  ألحماضبٌروكسٌد الهٌدروجٌن, اما بالنسبة  الٌود بواسطة حامض النترٌك او

 .تفاعل حامض الكبرٌتٌك مع ملح البارٌوم المشتق من الحامض المراد تحضٌره

 

Ba(XO3)2  + H2SO4              BaSO4 + 2HXO3      

 

  NaCl صناعٌا من التحلل الكهربائً لمحلول كلورٌد الصودٌوم ملح الحامض ٌمكن تحضٌرة

 

  NaCl               Na+ + Cl-  

2 Cl-                  Cl2 + 2e  

2H2O                2OH- + H2  

3Cl2 + 6OH-           3Cl- + ClO3
- + 3H2O  

Cl- + 3H2O             ClO3 + 3H2  

 

امالح هذه االحماض بالتسخٌن بطرق مختلفة ففً درجات حرارة عالٌة وبوجود عامل مساعد تتحلل ٌمكن ان تتحلل 

 االوكسجٌن  ة غازرمحر

2KClO3   
Φ ,Mno2     2KCl + 3O2  

 

 اما فً درجات الحرارة المنخفضة فانه ٌتحلل مكونا البركلورٌدات 

 

 4KClO3                3KClO4 + KCl  



 

 البرهالٌك احماض  -

( ٌسلك البركلورٌك سلوك حامض قوي وعامل مؤكسد ضعٌف فً المحلول البارد المائً HXO4تمتلك الصٌغة العامة )

( مع KClO4اما فً المحلول الساخن فانه ٌسلك سلوك عامل مؤكسد قوي , ٌحضر من تفاعل كلورات البوتاسٌوم )

 حامض الكبرٌتٌك وبطرٌقة التقطٌر . 

 فانة ٌكون حامض قوي وٌحضر من اكسدة حامض البرومٌك بواسطة غاز الفلور فً وسط قاعدي اما البربرومٌك 

HBrO3 + F2 + 2NaOH                HBrO4 + 2NaF + H2O  

 

 اما البرٌودٌك فانه ٌحضر من اكسدة حامض الٌودٌك بواسطة غاز الٌود فً وسط قاعدي 

 

HIO3 + I2 + 2NaOH               HIO4 + 2NaI + H2O  

 

 اشباه الهالوجينات 

هً عبارة عن جزٌئات تتكون من عناصر ذات سالبٌة كهربائٌة تكون مشابه للهالوجٌنات فً الكثٌر من خواصها        

الثاٌوسٌانٌد  CNالسٌانٌد    2(CN)الكٌمٌائٌة وعند تحللها مائٌا تكون اٌونات اشبه بالهالٌدات من أهمها السٌانوجٌن 

SCN-  االٌزوسٌانٌد وNCO   . 

 لهذه المركبات صفات مشتركة مع الهالوجٌنات أهمها 

 لها القابلٌة على االتحاد مع الفلزات وتكوٌن االمالح  -7

 امالح الزئبق والفضة والرصاص غٌر ذائبة بالماء  -2

زات مثال تكون مركبات معقدة ناتجة عن ارتباط اكثر من اٌون من اٌونات الهالٌدات وشبه الهالٌدات مع الفل -3

[Hg(SCN)]2- , [Zn(NCO)4]
2- 

 تكون مركبات متطاٌرة ناتجة عن اتحاد جذرٌن من الجذور الحرة كما فً المعادلة  -4

 

X* + X*                      X2  

 

 تتفاعل اشباه الهالوجٌنات مع القواعد مما ٌؤدي الى حدوث تفاعل اكسدة واختزال ذاتً  -5

 الهالوجينات تحضير اشباة 

  11000Cٌحضر من تفاعل غاز الناٌتروجٌن مع كاربٌد الكالسٌوم بدرجة حرارة السانٌدات مثال سٌانٌد الكالسٌوم        

N2 + CaC2   
1100C         C + Ca(CN)2        

 

 ما ٌعرفٌتبلمر مكونا السٌانوجٌن ٌوجد على نوعٌن نقً ٌكون غٌر ثابت بدرجة حرارة الغرفة وغٌر نقً  

 ٌحضر السٌانوجٌن من اكسدة السٌانٌد باستخدام اٌون النحاس الثنائً  n(CN)الباراسٌانوجٌن بٌ

 

Cu2+ + CN-                     2CuCN + (CN)2  

 وٌمكن ان ٌحضر بطرٌقة أخرى باستخدام ثنائً كلورٌد الزئبق مع ثنائً سٌانٌد الزئبق

HgCl2 + Hg(CN)2                 Hg2Cl2 + (CN)2 

 
 


