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 يلة ( ) مجموعة الغازات النب 28المجموعة الثامنة او المجموعة الصفرية او المجموعة 

تتكون المجموعة الصفرٌة او الثامنة عشر  من سبعة عناصر كما موضح فً الجدول , كانت هذه المجموعة غٌر    

(  جدولة الدوري وقت تم اضافتها الى الجدول الدوري فً وقت الحق ان Mendeleevاقترح مندلف )معروفة عندما 

عادي عند االنتقال من مجموعة ذات سالبٌة كهربائٌة عالٌة مثل وجود هذه المجموعة ) المجموعة الصفرٌة ( قد ٌكون امر 

هذه المجموعة هً الوحٌدة .الهالوجٌنات ومجموعة ذات موجبٌه كهربائٌة عالٌة مثل المجموعة األولى ) الفلزات القلوٌة (

وف االعتٌادٌة ولذلك فً الجدول الدوري التً ٌكون جمٌع أعضائها فً الحالة الغازٌة وهً غٌر فعالة كٌمٌائٌا فً الظر

ٌطلق علٌها بالغازات الخاملة مع ذلك ٌمكن الحصول على بعض مركبات هذه العناصر تحت ظروف خاصة لذلك تسمى 

االن بمجموعة الغازات النبٌلة أي انها تظهر بعض النشاط الكٌمٌائً فً ظروف خاصة , كما انه تسمى بالعناصر 

 بسبب الخمول الكٌمٌائً .  تظهر حالة تكافؤ صفر ألنهاالصفرٌة وذلك 

 

 ت
 العنصر

Element 

 رمز العنصر

Symbol 

 الترتٌب االلكترونً

Electron 

configuration 

 طاقة التأٌن األولى 

First Ionization 

Energy(Kj mol
-1

)    

 درجة االنصهار

Melting 

Points (K) 

 درجة الغلٌان

Boiling 

Points(K)   

 هٌلٌوم 1

Helium   

2He 1s2 2372 1 4.2 

 نٌٌون  2

Neon 

10Ne [He]2s22P6 2080 24.6 27.1 

 اركون 3

Argon 

18Ar [Ne]3s23P6 1520 83.8 87.2 

 كرٌبتون 4

Krypton 

38Kr [Ar]3d104s24P6 1351 115.9 119.7 

 كزٌنون 5

Xenon 

54Xe [Kr]4d105s25P6 1170 161.3 165 

 رادون  6

Radon 

86Rn [Xe]4f14 5d10 6s26P6 1037 202 211 

 االونوكتٌوم  7

Ununoctium 

118Uuo [Rn]5f14 6d10 7s27P6 ------- ------ --------- 

 

العنصرٌن األخٌرٌن المشعٌن ) رادون واالونوكتٌوم ( كل عناصر المجموعة توجد فً الغالف الجوي بكمٌات  باستثناء

بب فً الخمول الكٌمٌائً لعناصر هذه المجموعة فً الغالف الجوي وٌعود السصغٌرة جدا والتً تسمى بالغازات النادرة 

 الى األسباب التالٌة 

فً الغالف الخارجً اما  s2 p6هذه المجموعة عدا الهٌلٌوم ٌمتلك ترتٌب الكترونً كامل من نوع كل عناصر  -1

فان وبسبب الترتٌب المستقر فً غالف التكافؤ لذا , 1s2الهٌلٌوم فان غالفة الخارجً مكتمل أٌضا وهو من نوع 

أي قدرتها على  هذه العناصر لٌس لها مٌل لفقدان او اكتساب  او مشاركة لإللكترونات مع ذرات عناصر أخرى

 اكتساب او فقدان االلكترونات ٌساوي صفر 

 ال ٌوجدجمٌع االوربتاالت الموجودة فً ذرات هذه العناصر ممتلئة بشكل كامل ) أي تحتوي على الكترونٌن ( أي  -2

 وبتالً ٌكون مركب تساهمً مكن ان ٌشكل االصرة التساهمٌة الكترون منفرد ٌ



لفقدان الكترون لعناصر هذه المجموعة عالٌة جدا وبتالً فان ذرات هذه العناصر لٌس لدٌها مٌل  التأٌنطاقة  -3

  وتكوٌن اٌون موجب وبتالً تكوٌن مركب اٌونً  

متلك ذرات هذه العناصر مٌل الكتساب الكترون السالبٌة الكهربائٌة لعناصر هذه المجموعة قلٌلة جدا لذلك ال ت -4

 وتكوٌن االٌون السالب وبتالً تكوٌن مركب اٌونً

 

 
 

الى جانب التشابه فً الترتٌب االلكترونً للغالف الخارجً والخمول الكٌمٌائً فان النقاط أعاله تبرر وضع هذه العناصر 

 مثال  صر هذه المجموعة بزٌادة العدد الذري. وٌالحظ أٌضا التدرج فً الخواص بٌن عناضمن مجموعة واحدة 

 جمٌعهم غازات عدٌمة اللون وعدٌمة الرائحة والمذاق  -1

 ال تحترق هذه الغازات وألتساعد على االحتراق   -2

 توجد جمٌعها فً الطبٌعة بصورة أحادٌة الذرة   -3

 ري لعناصر المجموعة .كل عناصر المجموعة تمتلك درجات انصهار وغلٌان واطئة وهً تزداد بزٌادة العدد الذ  -4

ومن مالحظة القٌم فً الجدول أعاله نالحظ ان الهلٌوم ٌمتلك اقل درجتً انصهار وغلٌان وٌعود السبب فً ذلك 

ان هذه القوى ) قوى الجذب الجزٌئً( تزداد مع  علماالى ضعف قوى الجذب الجزٌئً لكل عناصر المجموعة 

 ن لذلك تزداد درجة االنصهار والغلٌان بزٌادة العدد الذري . زٌادة الكتلة الذرٌة من الهٌلٌوم الى الرادو

ٌقل مع زٌادة العدد الذري من المجموعة األولى الى المجموعة فً ركن العناصر الممثلة ٌالحظ ان نصف القطر  -5

تكون  11) مجموعة الغازات النبٌلة ( التً تأتً بعد المجموعة  11ومع ذلك فان نصف قطر المجموعة   11

ة بشكل استثنائً وهذا ٌرجع الى حقٌقة توافق نصف القطر الذري مع نصف قطر فاندر فالز فً مجموعة مرتفع

الغازات النبٌلة علما ان نصف قطر فاندر فالز ٌكون عادتا ) دائما ( اكبر من نصف القطر التساهمً . ٌزداد 

لهٌلٌوم الى الرادون وهذا ناتج عن إضافة نصف قطر فاندرفالز للغازات النبٌلة تدرٌجٌا مع زٌادة العدد الذري من ا

 غالف جدٌد خارجً فً كل مرة . 

كل عناصر المجموعة تمتلك طاقة تأٌن عالٌة , تقل طاقة التأٌن هذه مع زٌادة العدد الذري فً المجموعة من  -6

   فً نفس الدورة  الهٌلٌوم الى الرادون , ولذلك فان طاقة التأٌن لعناصر هذه المجموعة هً األعلى من بٌن العناصر 

 تمتلك عناصر هذه المجموعة قابلٌة ذوبان شحٌحة فً الماء , بشكل عام تزاد قابلٌة الذوبان مع زٌادة العدد الذري   -1

 باستثناء الهٌلٌوم ٌمكن امتصاص هذه الغازات بواسطة فحم جوز الهند بدرجات حرارة مناسبة  -1

 التعرف علٌها تعطً هذه الغازات أطٌاف ممٌزة ٌمكن استخدامها فً  -9

نسبٌا أي انها تنتج أضواء ملونة ممٌزة عند وضعها فً مجال تمتلك هذه الغازات قابلٌة توصٌل كهرائً عالٌة  -11

 تفرٌغ كهربائً 

من الصعب نسبٌا تكثٌف هذه الغازات وذلك لوجود قوى فاندرفالز الضعٌفة فً هذه الغازات ومع ذلك ٌصبح  -11

   عدد الذري من الهٌلٌوم الى الزٌنون مع زٌادة هذه القوى بشكل تدرٌجا التسٌٌل )التكثٌف( اسهل مع زٌادة ال

   Occurrenceوجودها   

 الغازات النبٌلة )عدا الرادون ( توجد بصورة حرة ومصادرها الرئٌسٌة هً 



% نسبة حجمٌة من حجم 1ٌعتبر مصدر مهم للعناصر الخمسة األولى فً المجموعة حٌث تشكل نسبة  -:الهواء  -1

 بشكل االركون النسبة األساسٌة اما باقً العناصر فتوجد بنسب صغٌرة لهواء ا

ٌحتوي الغاز الطبٌعً الموجود فً بعض المناطق )  مثال أمرٌكٌا وكندا ( على نسبة تتراوح بٌن  -الغاز الطبٌعً : -2

 %من الهٌلٌوم , حٌث ٌتم الحصول حالٌا على معظم حاجتنا من الهلٌوم من هذا المصدر 2-1

 واالركون والنٌون المذاب فً الماء وبكمٌات قلٌلة تحتوي بعض مٌاه الٌنابٌع على نسبة من الهٌلٌوم  -ٌاه الٌنابٌع :م -3

( تحتوي  Monazite , Clevite ,Pitchblende and Uraniteالمعادن المشعة مثل ) -المعادن المشعة : -4

 على كمٌات قلٌلة من الهٌلٌوم 

 

 الهواء ) الغالف الجوي ( بواسطة طرٌقتٌن ٌتم عزل الغازات النبٌلة من 

   Chemico-physical method - أ

   Physical method - ب

 

     -:  Uses of Noble Gasesاستخدامات الغازات النبيلة 

   Heliumالهيليوم  -

 نظرا الن الهلٌوم خفٌف وغٌر قابل لالشتعال فهو ٌستخدم فً ملئ المناطٌد والبالونات لغرض دراسة الطقس  -1

ا ان الهلٌوم غٌر قابل للذوبان فً الدم حتى تحت الضغط العالً على العكس من النتروجٌن لذلك ٌستخدم مزٌج بم -2

% اوكسجٌن بدال من الهواء العادي لملئ قنانً التنفس للغواصٌن وٌستخدم نفس 21%هٌلٌوم و 11ٌحتوي على 

 از التنفسً من امراض الجهالخلٌط للمساعدة فً التنفس للمصابٌن بالربو وغٌرها 

  خفضة جدا ٌستخدم الهلٌوم فً البحوث للحفاظ على درجات حرارة من -3

 ٌستخدم فً انتاج جو خامل  -4

 ٌستخدم فً ملئ إطارات الطائرات  -5

 ٌستخدم لحفظ األغذٌة  -6

 ٌستخدم كمادة مالئة فً المحوالت الكهربائٌة  -1

 ً التجارب والتفاعالت االشعاعٌة ( تستخدم كجسٌمات قاصفة فα- particlesنواة الهلٌوم ) جسٌمات الفا  -1

   Argonاالركون  -

 ٌستخدم على نطاق واسع فً ملئ المصابٌح الكهربائٌة ذات السلك المعدنً المتوهج  -1

ٌستخدم أٌضا لملئ الصمامات الرادٌوٌة والمقاومات والمصابٌح الكهربائٌة ) انابٌب الفلورسنت (وٌستخدم خلٌط  -2

 لضوئٌة اركون فً لوحات اإلعالنات ا -نٌون

 ٌستخدم فً انتاج جو خامل اثناء اللحام واستخراج المعادن المختلفة  -3

  Neonنيون  -

ٌستخدم فً المصابٌح وفً نشرات االعالنات الضوئٌة وذلك الن اضواء النٌون الحمراء او البرتقالٌة تكون مرئٌة  -1

زئبق مع النٌون فنحصل على من مسافات بعٌدة وحتى فً ظروف الضباب وانعدام الرؤٌا . اذا تم مزج بخار ال

 مهابط الطٌارات واسطح السفن توهج من لون ازرق او اخضر , مصابٌح النٌون تستخدم فوق ابراج االتصاالت 

 ٌستخدم فً اجهزة السالمة لحماٌة المعدات الكهربائٌة ال نه ٌحتوي على خاصٌة تحمل التٌارات العالٌة  -2

 

 

 

  Krypton and Xenonالكربتون والزينون  -

ٌستخدم , تستخدم فً ملئ المصابٌح ذات السلك المعدنً , تعتبر هذه الغازات اكثر استخدام من االرجون  -1

Kryoton-85   كما ٌستخدم فً تنظٌم الجهد فً االنابٌب  البالستٌكٌةفً قٌاس سماكة الصفائح المعدنٌة وااللواح

 االلكترونٌة  



   Radonرادون  -

 للسرطان فً العالج االشعاعً  استخدامهٌتم  -1

 ٌستخدم فً التحقق من العٌوب فً المسكوكات المعدنٌة  -2

 التصوٌر الفوتوغرافً للمواد غٌر الشفافة الداخلٌة التً تصنع بمساعدة الرادون  -3

 

 -: Compounds of Noble Gases  مركبات الغازات النبيلة

رونٌة العالٌة ال ٌتوقع ان تكون الغازات النبٌلة بسبب الترتٌب االلكترونً المستقر , وطاقة التأٌن العالٌة وااللفة االلكت

ومع ذلك فقد اظهرت الدراسات الحدٌثة انه فً ظل ظروف معٌنة تكون هذه . مركبات كٌمٌائٌة مع عناصر اخرى 

الغازات وخاصة الغازات االعلى فً المجموعة قادرة على تكوٌن بعض المركبات . كانت المركبات الوحٌدة المعروفة قبل 

 هً تلك التً لوحظت فً انابٌب التفرٌغ الكهربائً .  1962عام 

اول مركب لغاز نبٌل على شكل مادة صلبة حمراء وقد افترض له الصٌغة    الحصول  Bartlettاستطاع  1962فً عام 

Xe+PF6
ٌن الصٌغة هذا المركب اكثر تعقٌدا من ذلك . ان كٌمٌاء الزٌنون مع الفلور واالوكسج ان , من المعروف االن  -

مع عناصر اخرى واسعة جدا كما ان للزٌنون مركب مع  النتروجٌن ولكن اكثر هذه المركبات التً ٌرتبط فٌها الزٌنون 

 .  تكون غٌر مستقرة 

  

    -:   Xenon Compoundsمركبات الزينون 

الحصول على مركبته مع االوكسجٌن بشكل غٌر مباشر وذلك من تفاعل ٌتفاعل الزٌنون فقط مع الفلور بشكل مباشر وٌتم 

االوكسجٌن مع فلورٌدات الزٌنون بعض هذه المركبات مستقر جدا وٌمكن تحضٌره بكمٌات كبٌرة والجدول االتً ٌعطً 

 بعض المركبات المهمة للزٌنون مع خواصها 

 

 البنٌة (1درجة االنصهار )م الشكل المركب حالة االكسدة

II XeF2  خطً 129 بلورات عدٌمة اللون 

IV XeF4 مربع  117 بلورات عدٌمة اللون 

VI XeF6 معقد  49.6 بلورات عدٌمة اللون 

 XeOF4  هرم مربع  46 سائل عدٌم اللون 

 XeO3 هرمً - بلورات عدٌمة اللون 

VIII XeO4 رباعً السطوح - غاز عدٌم الون 

 

  -:الفلوريدات -

 امٌكٌة الحرارٌة للتفاعالت تبٌن دراسات الدٌن

Xe + F2                  XeF2 

XeF2 + F2                  XeF4 

XeF4 + F2                  XeF6 

 

 و   XeF4وٌمكن حفظها فً اوانً من النٌكل لكن   0C 25الفلورٌدات الثالثة مواد متطاٌرة وتتسامى بسهولة عند درجة 

XeF6 حفظهما حتى من الكمٌات القلٌلة جدا من الماء . ٌحضر ثنائً فلورٌد الزٌنون مع كمٌات ٌتمٌأن بسهولة وٌنبغ ً

(  ٌكون  XeF2من )  ناقصة من الفلور عند ضغط عال ٌذوب المركب فً الماء لٌعطً محالٌل غٌر مقبولة الرائحة

 التحلل المائً بطٌئا فً المحلول القاعدي , لكنة سرٌعا بوجود القواعد

 

XeF2  + 2OH-               Xe + 1/2 O2 + 2F-  + H2O 



 

عامل فلورة معتدل  XeF2وٌمثل  Ce+4الى  Cl2   ,Ce+3الى  HClتعد هذه المحالٌل عوامل مؤكسدة قوٌة تحول 

ٌحضر رباعً فلورٌد الزٌنون )الذي ٌكون تحضٌره ابسط من بقٌة  C6H5Fللمركبات العضوٌة , اذ ٌتحول البنزٌن الى 

لعدة ساعات .   atm 6وضغط  0C 400من الزٌنون والفلور عند درجة حرارة  5:1من تسخٌن مزٌج  ( الفلورٌدات

فً  الرومانٌة( لفلورة الحلقات  XeF4بالنسبة للتحلل المائً وٌستعمل )  سلوكهباستثناء  XeF2مع   XeF6ٌشابه  

  مركبات مثل التلوٌن 

رباعً فلورٌد الزٌنون مع الفلور تحت ضغط عالً او من تفاعل ٌتم الحصول على سداسً فلورٌد الزٌنون من تفاعل 

, سداسً فلورٌد الزٌنون  atm 50وضغط اعلى من  0C 250مباشر للزٌنون مع الفلور فً درجات حرارة اعلى من 

 فعال جدا مثال مع الكوارتز 

SIO2 + 2XeF6               2XeOF4 + SiF4  

 

  -:  Structure of Xenon Fluorides تركيب ) هيكل ( فلوريدات الزينون 

ونقل االلكترونات  pالتاصر فً هذه المركبات تساهمً , ٌتضمن تركٌبها على عدم ازدواج الكترونات فً الوربتاالت 

فً الحالة المثارة تكون ذرة الزٌنون فً انواع مختلفة من التهجٌن حسب الترتٌب  . الخارجٌة dالزائدة الى اوربتاالت  

ونً . االلكترونات غٌر المزدوجة ) المنفردة ( فً االوربتاالت المهجنة تكون اصرة تساهمٌة من نوع سٌكما مع االلكتر

 العالقة التالٌة ذرات الفلور . ٌمكن التنبؤ بتهجٌن وشكل فلورٌدات الزٌنون بمساعدة 

Hybridization = 1/2 [ No. of electrons in the valence shell of central atom+ No. of 

monovalent atoms surrounding the central atom - charge on the cation + charge on 

the anion]  

 بالذرة المحٌطة التكافؤ األحادٌة الذرات عدد+  المركزٌة الذرة من التكافؤ قذٌفة فً اإللكترونات عدد] 1/2=  تهجٌن

 [ألنٌونا على الشحنة+  الكاتٌون على الشحنة - المركزٌة

 

 
وٌكون شكل الجزٌئة ثنائً الهرم مثلث القاعدة  sp3dتاخذ الذرة المركزٌة تهجٌن من نوع  XeF2عند تكوٌن  

(trigonal bipyramidal  حٌث تقع ذرة الزٌنون وذرتً الفلور على خط مستقٌم فً حٌن تشغل المزدوجات . )

 االلكترونٌة الثالثة رأوس المثلث ) القاعدة المثلثٌة ( 



 
( حٌث تكون ذرة الزٌنون  Octahedralوشكل الجزٌئة ثمانً السطوح ) sp3d2ٌكون التهجٌن من نوع  XeF4فً 

واالربع ذرات فلور فً المربع المستوي وٌكون المزدوجان االلكترونٌان على خط مستقٌم عمودي على المربع المستوي 

 مرورا بذرة الزٌنون المركزٌة .

 
 

وشكل الجزٌئة ثنائً الهرم خماسً القاعدة  sp3d3للذرة المركزٌة ) ذرة الزٌنون ( هو نوع التهجٌن  XeF6فً  

(pentagonal bipyramidal  ست ذرات  )خط  عمودي مع ذرة الزٌنون واالربعة االخرى  اثنان منها على فلور

. بسبب فً القاعدة الخماسٌة زواٌا الشكل الخماسً فً القاعدة فً حٌن ٌحتل المزدوج االلكترونً الموقع الخامس  تأخذ

 وجود هذا المزدوج االلكترونً ٌحدث تشوه فً الشكل الفراغً , وٌكون الشكل الحقٌقً هو ثمانً السطوح المشوه 

 

 
 

فً الظروف االعتٌادٌة  KrF4ورباعً فلورٌد الكربتون  KrF2كذلك ٌكون الكربتون  المركبات ثنائً فلورٌد الكربتون 

 ومع ذلك فشلت كل المحاوالت فً تحضٌر مركبات مماثلة للهلٌوم والنٌون واالركون .  RnF2كذلك تم تحضٌر 

        Xenon Oxides and Xenon Oxy fluoridesفلوريدات الزينون  اكاسيد الزينون واالوكسي



سٌد , ٌحضر ثالثً اوك( ثالثً ورباعً اوكسٌد الزٌنون XeO3 , XeO4ٌكون الزٌنون نوعٌن من االكاسٌد هما ) 

 الزٌنون من التحلل المائً لرباعً فلورٌد الزٌنون وسداسً فلورٌد الزٌنون كما فً المعادالت 

6XeF4 + 12H2O                4Xe + 2XeO3 + 12H2F2 +3O2 

XeF6 + 3H2O                XeO3 +3 H2F2  

 اما االوكسٌد الرباعً فٌحضر حسب المعادلة التالٌة  

Ba2[XeO6] + 2H2SO4                   2BaSO4 +  XeO4  + 2H2O 

 كما تحضر اوكسً فلورٌدات الزٌنون حسب التفاعالت التالٌة 

XeF4 + H2O                    XeOF2 + H2F2 

XeF6 + H2O                    XeOF4 + H2F2 

XeOF4 + H2O                      XeO2F2 + H2F2 

 

 واالوكسي فلوريدات الزينون اشكال اكاسيد الزينون

Shapes of Xenon Oxides and Xenon Oxy fluorides   

 ونظرٌة التكافؤ رابطة نظرٌة أساس على الزٌنون مركبات على تحتوي التً االكاسٌد بأشكال صحٌح بشكل التنبؤ ٌتم 

 فً اإللكترونات ألزواج اإلجمالً العدد حساب فً طرحها ٌجب( الكترونات باي ) الحالة هذه فً .اإللكترون زوج تنافر

  .المركزٌة الذرة من التكافؤ غالف

 

  



 

 

 

 


