
العامةالفكرة تسـتجيب الغـازات لتغريات 

كل مـن الضغـط ودرجة احلـرارة واحلجم وعدد 
اجلسيامت بطرائق يمكن التنبؤ هبا.

1-7 قوانين الغازات 

ثابتة  كمية  أي  ضغط  تغري  إذا  الرئيسةالفكرة 

فسيتأثر  حجمها،  أو  حرارهتا  درجة  أو  غاز  من  
املتغريان اآلخران.

2-7 قانون الغاز المثالي

الرئيسةالفكرة يربط قانون الغاز املثايل عدد 

احلرارة  ودرجة  الضغط  من  كل  مع  اجلسيامت 
واحلجم.

3-7  الحسابات المتعلقة بالغازات

فإن  الغازات  تتفاعل  عندما  الرئيسةالفكرة 

املعامالت يف املعادالت الكيميائية املوزونة التي 
املوالت  أعداد  إىل  تشري  التفاعالت  هذه  متثل 

واحلجوم النسبية للغازات. 

درجـة حـرارة اهلـواء يف املنطـاد كافيـة لغيل • 
املاء.

يف •  لوساك  جاي-  جوزيف  العامل  استخدم 
القرن التاسع عشـر منطاد اهلواء الساخن يف 
أبحاثه وجتاربه، يف حني استخدم العامل جاك 

شارل منطاد اهليدروجني يف جتاربه.
املتوسط •  يف  الساخن  اهلواء  منطاد  حيتوي 

عىل2.5 مليون لرت من الغاز.

حقائق كيميائية





Gases الغازات
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اليمنى ـ عىل رفع درجة  انظر الصفحة  ـ  املنطاد  تعمل شعلة 
حرارة اهلواء داخله ليبقى يف اهلواء.

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P


اقرأ تعليامت السالمة يف املخترب.. 1
انفخ بالونًا ثم اربطه.. 2
ا يف دلو إىل منتصفه، ثم أضف إليه قطع . 3 اسكب ماءً باردً

من الثلج.
ا لقياس حميط البالون.. 4 استخدم خيطً
درجة . 5 تثبت  حتى  ا،  جيدً الدلو  يف  والثلج  املاء  حرك 

حرارته، ثم اغمر البالون يف املاء والثلج مدة 15 دقيقة. 
أخرج البالون من املاء، ثم قس حميطه.. 6


درجة . 1 انخفضت  عندما  البالون  حلجم  حدث  ما  صف 

حرارته.
ماءً . 2 حيتوي  الدلو  كان  لو  البالون  حلجم  حيدث  ما  توقع 

ساخنًا.
من  بدالً  باهليليوم  البالون  مألت  إذا  حيدث  ماذا   

اهلواء، وأجريت التجربة مرة أخر؟

اعـمـل     
 املطويـات اآلتية لتسـاعدك

عـىل تنظيـم دراسـة قوانني 
الغاز.

ثالث  أحــرض   1   
فوق  بعضها  وضع  ورقات، 
العليا  حوافها  ودع  بعض، 
 2 cm ا بمقدار متباعدة رأسيًّ

األطراف  اثن   2   
عىل  ـــألوراق  ل السفلية 
طيات   مخس  ن  تكوّ أن 
عىل  اضغط  ثم  متساوية. 
الثنيات لتثبيتها يف أماكنها.

املطوية،  ثبت   3   
وعنون  الشكل،  يف  كام 
اآليت:  النحو  عىل  الطيات 
بويل،  ــاز،  ــغ ال قــوانــني 

قانون  العام،  القانون  جاي-لوساك،  شارل، 
الغاز املثايل.

     المطويات 

قوانني  خلص   7-2  7-1  
الغازات بكلامتك اخلاصة.

 ملراجعة حمتو هذا الفصل ونشـاطاته ارجع إىل 
املوقع: 

www.obeikaneducation.com

 ملراجعة حمتو هذا الفصل ونشـاطاته ارجع إىل 
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7-1
ا�هداف

الضغط  بني  العالقة    
ودرجة احلرارة واحلجم ملقدار 

ثابت من الغاز.
 قــوانــني الــغــاز عىل  
الضغط  تتضمن  التي  املسائل 
ودرجة احلرارة واحلجم ملقدار 

د من الغاز. حمدّ
مراجعة المفردات

عالقةً  يصف    
يف الطبيعة تدعمها عدة جتارب.

المفردات الجديدة
قانون بويل

قانون شارل
الصفر املطلق

قانون جاي - لوساك
القانون العام للغازات

The Gas Laws قوانين الغازات
 الرئيسةالفكرة


 ماذا حيدث لغـاز يف بالـون إذا قلّلت حجمه بالضغط عليه؟ ستشـعر 

ا يف جزء من البالون. بزيادة يف املقاومة، وقد تشاهد انتفاخً

 Boyle’s Law قانون بويل
ضغـط الغاز وحجمـه مرتابطـان. وقد وصف العـامل األيرلنـدي روبرت بويـل (-1627

1691) هذه العالقة. 

ح  م بويل جتربة كاملبينة يف الشكل 1-7، ووضّ  لقد صمّ
من خالهلا أنه إذا كانت كمية الغاز ودرجة احلرارة ثابتتني فإن مضاعفة الضغط الواقع عىل 
الغـاز يقلل من حجمه إىل النصف. ومن ناحية أخـر فإن تقليل الضغط الواقع عىل الغاز 
ف العالقة التي يزيد فيها أحد املتغريين عندما يقل  إىل النصـف يضاعف حجم الغاز. وتعرَ

اآلخر بعالقة التناسب العكيس. 
ا مع الضغط الواقع  د من الغاز يتناسب عكسيًّ قانون بويل عىل أن حجم مقدار حمدّ ينص 
حيث  واحلجم،  الضغط  بني  العالقة   7-1 الشكل  يبني  حرارته.  درجة  ثبوت  عند  عليه 

يوضح الشكل العالقة العكسية بني الضغط واحلجم يف املنحنى املتّجه إىل أسفل .
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إذا  احلجم،  لتحديد  الرسم  استخدم 

 .(2.5atm) كان مقدار الضغط
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 10 atm.L الحظ أن ناتج رضب الضغط يف احلجم عند كل نقطة يف الشكل 1-7 يساوي
ا عىل النحو اآليت: لذا يمكن التعبري عن قانون بويل رياضيًّ

قانون بويل
 P  1  V  1  =  P  2  V  2 : V   :P

ثبوت درجة حرارهتا يساوي  الغاز يف حجمها عند  حاصل رضب ضغط كمية حمددة من 
كمية ثابتة.

يمثل كل من P1 و V1 الضغط واحلجم االبتدائيني، يف حني يمثل كل من P2 وV2 الضغط واحلجم 
اجلديدين، فإذا علمت ثالثة من املتغريات املوجودة يف املعادلة أمكنك معرفة قيمة املتغري الرابع.

71

 ينفخ غواص وهو عىل عمق 10m حتت املاء فقاعة هواء حجمها L 0.75، وعندما ارتفعت فقاعة اهلواء إىل 
السطح تغري ضغطها من atm 2.25 إىل atm 1.03 ، ما حجم فقاعة اهلواء عند السطح؟

1 تحليل المسألة

باالعتامد عىل قانون بويل، بنقصان الضغط عىل فقاعة اهلواء يزداد حجمها، لذا جيب رضب احلجم االبتدائي هلا يف نسبة 
ضغط أكرب من 1.


 V  1  = 0.75 L

 P  1  = 2.25 atm
 P  2  = 1.03 atm

V2 = ? L

2 حساب المطلوب استخدم قانون بويل إلجياد قيمة V2 واحسب احلجم اجلديد.





v10.75LP12.25atmP21.03atm



 P  1  V  1  =  P  2  V  2 

 V  2  =  V  1   (   P  1 
 _  P  2   ) 

 V  2  = 0.75 L  (  2.25 atm _ 1.03 atm  ) 

 V  2  = 0.75 L  (  2.25 atm _ 1.03 atm  )   = 1.6 L

3 تقويم ا�جابة قل الضغط بمقدار النصف تقريبًا، لذا فإن احلجم سيزيد إىل الضعف، ويعرب عن اإلجابة بوحدة 

اللرت، وهي وحدة قياس احلجم، وحتتوي اإلجابة عىل رقمني معنويني، وهذا صحيح.


افرتض أن درجة احلرارة وكمية الغاز ثابتان يف املسائل اآلتية :
إذا كان حجم غاز عند ضغط  kPa 99.0 هو  ml 300.0 ، وأصبح الضغط  kPa 188 فام احلجم اجلديد؟. 1
إذا كان ضغط عينة من غاز اهليليوم يف إناء حجمه L 1.00 هو atm 0.988 فام مقدار ضغط هذه العينة إذا نُقلت إىل . 2

وعاء حجمه L 2.00؟
 إذا كان مقدار حجم غاز حمصور حتت مكبس أسطوانة L 145.7، وضغطه atm 1.08، فام حجمه اجلديد عندما . 3

يزداد الضغط بمقدار %25؟
919191919191919191919191919191



مختبر حل المشكالت 
تطبيق التفسيرات العلمية 

 20 تتنفس   أنت 
مرة يف الدقيقة، وتستبدل بغاز ثاين أكسيد الكربون غازَ 
األكسجني لتحافظ عىل حياتك. فكيف يتغري الضغط 

واحلجم يف رئتيك يف أثناء تنفسك؟


يسمح النسيج اإلسفنجي املرن الذي تتكون منه الرئتان 
احلجاب  حلركة  لتستجيب  وانقباضهام؛  الرئتني  بتمدد 
احلاجز، وهو العضلة القوية املوجودة أسفلهام. فعندما 
يتحرك احلجاب احلاجز إىل أسفل يزداد حجم الرئتني، 
وبذلك نتمكن من الشهيق، كام يتقلص حجم الرئتني عندما 
يتحرك احلجاب احلاجز إىل أعىل، وبذلك نتمكن من الزفري.

C13-02A-874637.ai
be







 
طبّق قانون بويل لتفسري السبب الذي جيعل اهلواء . 1

عند  منهام  وخيرج  الشهيق  عند  الرئتني  إىل  يدخل 
الزفري.

يتعرض . 2 عندما  الرئتني  داخل  حيدث  ما  ح  وضّ
منه.  اهلواء  وخيرج  البطن،  عىل  لرضبة  اإلنسان 

استخدم قانون بويل لتفسري إجابتك.
مرونتها . 3 الرئتني  ــزاء  أج بعض  قد  تَفْ استنتج 

وتتضخم، وينتج عن ذلك مرض انتفاخ الرئتني. 
األمر  هذا  أن  عىل  بويل  قانون  من  تستدل  كيف 

يؤثر يف عملية التنفس؟
الذين . 4 املبتدئني  الغواصني  تعليم  يف  السبب  فرسّ 

حبس  عدمَ  املاء  حتت  التنفس  جهاز  حيملون 
أنفاسهم يف أثناء صعودهم من املياة العميقة.  

 Charles’s Law قانون شارل
الحظت يف التجربة االستهاللية أن حميط البالون قد قل بعد غمره يف املاء والثلِج. ملاذا حدث ذلك؟ 
ا إذا تركتها يف مكان بارد فرتة من الوقت، يف  كام أنك تالحظ أنّ كرة القدم تظهر غري منتفخة جيدً
ا إذا تركت يف مكان مشمس. فلامذا خيتلف مظهر الكرة؟ يمكن اإلجابة عن  حني تراها منتفخة جيدً

هذه األسئلة من خالل تطبيق قانون شارل.
 درس جاك شارل (1823-1746) الفيزيائي الفرنيس 
العالقة بني احلجم ودرجة احلرارة ، حيث الحظ أن كالًّ من درجة حرارة وحجم عينة من الغاز يزداد 
عندما يبقى كل من مقدار العينة والضغط ثابتني. يمكن تفسري هذه اخلاصية بناءً عىل نظرية احلركة 
اجلزيئية: فعندما تزداد درجة احلرارة تتحرك جسيامت الغاز وتصطدم أرسع بجدار اإلناء الذي توجد 
فيه وبقوة أكرب. وألن الضغط يعتمد عىل عدد وقوة اصطدامات جسيامت الغاز بجدار اإلناء فإن هذا 
يؤدي إىل زيادة الضغط، وحتى يبقى الضغط ثابتًا ال بد أن يزيد احلجم؛ إذ حتتاج اجلسيامت إىل االنتقال 

إىل مسافات أبعد قبل أن تصطدم باجلدار، مما يقلل من عدد اصطدامات اجلسيامت بجدار اإلناء.
 توضح األسطوانات يف الشكل 2-7 كيف يتغري حجم مقدار حمدد من الغاز بتسخينه.  
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وعىل عكس الشكل 1-7 إذ يؤثر يف املكبس ضغط خارجي باإلضافة إىل الضغط اجلوي ، فقد بقي 
املكبس يف الشكل 2-7 حر احلركة. وهذا يعني قيام الغاز املوجود يف األسطوانة برفع املكبس إىل أن 

يتساو الضغط الواقع عليه مع الضغط اجلوي.
وكام تالحظ يزداد حجم الغاز املحصور عند atm 1 بزيادة درجة احلرارة يف األسطوانة، لذا تكون 

ا لزيادة حجم الغاز عندما يسخن. املسافة التي يتحركها املكبس مقياسً
ـا العالقة بني درجة احلرارة  ح الشـكل 2-7 أيضً يوضّ
د من الغاز حتت تأثري ضغط ثابت؛ حيث إن منحنى درجة احلرارة مع احلجم خطّ  واحلجـم ملقـدار حمدّ
مسـتقيم، فيمكنـك توقع درجة احلرارة التي يصبح احلجم عندهـا L 0، وذلك بمدّ اخلط إىل درجات 

حرارة أدنى من الدرجات التي تم قياسها.
فهذه  لذا   ،-273˚C تساوي   0 L التي يكون عندها احلجم  احلرارة  البياين األول، درجة  الرسم  يف 
ا. فمثالً يمكنك مالحظة عدم مرور اخلط املستقيم بنقطة  العالقة خطية، لكنها ليست تناسبًا مبارشً

األصل، كام أن مضاعفة درجة احلرارة من C˚25 إىل C˚50 ال تؤدي إىل مضاعفة احلجم.
يبني الرسم البياين يف الشكل 2-7  أن العالقة بني درجة احلرارة املقيسة بالكلفن (K) واحلجم عالقة 
درجة  مضاعفة  وعند   ،0 ml مقداره  حجامً   0 K احلرارة  درجة  تقابل  إذ  مبارش؛  والتناسب  طردية 
احلرارة يتضاعف احلجم. ويعرف الصفر عىل تدريج كلفن بالصفر املطلق، وهو يمثل أقل قيمة ممكنة 

لدرجة احلرارة التي تكون عندها طاقة الذرات أقل ما يمكن.
تناسبًا   7-2 الشكل  يف  الـثـاين  البيـاين  الرسـم  يوضـح  ملاذا          

ا، يف حني ال يوضح الرسم البياين األول ذلك.  ا مبارشً ا، يف حني ال يوضح الرسم البياين األول ذلك. طرديًّ ا مبارشً طرديًّ

939393



 ينص قانون شـارل عىل أن حجـم أي مقدار حمدد من الغاز يتناسـب 
ـا مع درجـة حرارته املطلقة عند ثبوت الضغط، ويمكن التعبري عن قانون شـارل بالعالقة  طرديًّ

الرياضية اآلتية:

قانون شارل

  
 V  1 

 _ 
 T  1 

   =   
 V  2 

 _ 
 T  2 

  
V

T

حاصل رضب ضغط كمية حمددة من الغاز يف حجمها عند ثبوت درجة حرارهتا يساوي كمية 
ثابتة.

كام  اجلديدة،  الظروف   T2  ،  V2 يف املعادلة أعاله الظروف االبتدائية، يف حني متثل  T1،V1متثل
يف قانون بويل، فإذ عرفت ثالث متغريات أمكنك حساب املتغري الرابع.

ا، عليك  وعند استخدام قانون شارل جيب التعبري عن درجة احلرارة بالكلفن. وكام قرأت سابقً
إضافة 273 إىل درجة احلرارة السيليزية لتحويل درجة احلرارة من التدريج السيليزي إىل 

 T  K  = 273 +  T  C    :التدريج بالكلفن:    التدريج بالكلفن

72

إذا كان حجم بالون هيليوم L 2.32  داخل سيارة مغلقة، عند درجة حرارةC˚ 40.0، فإذا وقفت السيارة 
يف ساحة البيت يف يوم حار وارتفعت درجة احلرارة داخلها إىل C˚ 75.0، فام احلجم اجلديد للبالون إذا بقي الضغط ثابتًا؟

1 تحليل المسألة

د من الغاز يزداد بزيادة درجة حرارته إذا بقي الضغط ثابتًا. لذا يزداد حجم  ينص قانون شارل عىل أن حجم مقدار حمدّ
البالون ، وجيب رضب احلجم االبتدائي يف نسبة درجة حرارة أكرب من واحد.


 T  2  = 40.0 °C
 V  1  = 2.32 L

 T  2  = 75.0 °C

 V  2  = ? L

2 حساب المطلوب

ل درجة احلرارة السيليزية إىل الكلفن. حوّ


T140.0̊ C
T275.0̊ C

 T  K  = 273 +  T  C 

 T  1  = 273 + 40.0 ˚C = 313.0 K

 T  2  = 273 + 75.0 °C = 348.0 K
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استخدم قانون شارل إلجياد V2، وعوض بالقيم املعروفة يف املعادلة التي أُعيد ترتيبها.


V2

V  1  = 2.32 L،  T  1  = 313.0 K،  T  2  = 348.0 K



  V  1 
 _  T  1    =    V  2 

 _  T  2   

 V  2  =  V  1   (   T  2 
 _ 

 T  1 
  ) 

 V  2  = 2.32 L  (  348.0 K _ 313.0 K  ) 

 V  2  = 2.32 L  (  348.0 K _ 313.0 K  )  = 2.58 L

3 تقويم ا�جابة

ا،  ا، لذا ستكون الزيادة يف احلجم صغرية أيضً كانت الزيادة يف درجة احلرارة بالكلفن صغرية نسبيًّ
وستستخدم وحدة ( L ) يف اإلجابة، وهي وحدة احلجم، وهناك ثالثة أرقام معنوية.


افرتض أن الضغط وكمية الغاز ثابتان يف املسائل اآلتية:

ما احلجم الذي يشغله الغاز يف البالون املوجود عن اليسار عند درجة  K 250؟. 4
شغل غاز عند درجة حرارة C˚ 89 حجامً مقداره (L 0.67). عند أي درجة حرارة سيليزية سيزيد . 5

احلجم ليصل إىل L 1.12 ؟
6 . 30.0 ˚C 80.0 إىل ˚C 3.0 من L إذا انخفضت درجة احلرارة السيليزية لعينة من الغاز حجمها

فام احلجم اجلديد للغاز؟ 
350). ما درجة احلرارة الالزمة . 7  K) 0.67  عند درجة حرارة L  يشغل غاز حجامً مقداره 

خلفض احلجم بمقدار %45 ؟  

C13-03A-874637.ai
ben

4.3 L
350 K

Gay- Lussac،s Law قانون جاي - لوساك
الحظت يف التجربة االستهاللية تطبيقات عىل قانون شارل، فعند تغري درجة احلرارة 
ا ثابتًا؟ وإذا كان  يتغري حجم البالون، ولكن ماذا يمكن أن حيدث لو كان البالون صلبً
هذا  عن  اإلجابة  يمكن  والضغط؟  احلرارة  درجة  بني  عالقة  هناك  فهل  ثابتًا  حجمه 

السؤال من خالل قانون جاي - لوساك.


درجات  ارتفعت  فكلام  الوعاء؛  بجدران  الغاز  جسيامت  اصطدام  عن  الضغط  ينتج 
احلرارة زاد عدد االصطدامات وطاقتها. لذا تؤدي زيادة احلرارة إىل زيادة الضغط إذا 

مل يتغري احلجم. 
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تتناسب  املطلقة  احلرارة  درجة  أن   (1778-1850) لوساك  جاي  وجد  وقد 
ا مع الضغط، كام هو موضح يف الشكل 3-7. وينص قانون جاي لوساك  طرديًّ
ا مع درجة احلرارة املطلقة له،  د من الغاز يتناسب طرديًّ عىل أن ضغط مقدار حمدّ

ا كام يأيت: إذا بقي احلجم ثابتًا. ويمكن التعبري عنه رياضيًّ

قانون جاي لوساك

  
 P  1 

 _ 
 T  1 

   =   
 P  2 

 _ 
 T  2 

  
P

T

الغاز ذي  من  ملقدار حمدد  املطلقة  احلرارة  الضغط عىل درجة  قسمة  حاصل 
ا ثابتًا. حجم ثابت يساوي مقدرً

أمكنك  متغريات  ثالثة  عرفت  فإذا  وشارل،  بويل  قانوين  يف  احلال  هو  وكام 
حساب املتغري الرابع باستخدام املعادلة. تذكر أن درجة احلرارة جيب أن تكون 

مطلقة (k) أينام استخدمت يف معادالت قوانني الغاز.
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 قارن بني الرسوم 
البيانية يف الشكلني 2-7و 7-3. 

مهن في الكيمياء
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C˚25.0 ،  ووضعت  5.00  عند درجة   atm  إذا كان ضغط غاز األكسجني داخل األسطوانة    -
األسطوانة يف خيمة عىل قمة جبل إفرست، حيث تكون درجة احلرارة  C˚10.0-  فام الضغط اجلديد داخل األسطوانة؟

1 تحليل المسألة

ينص قانون جاي- لوساك عىل أنه إذا انخفضت درجة حرارة الغاز املحصور فإن ضغطه ينخفض إذا بقي حجمه ثابتًا. 
لذلك يقل الضغط يف أسطوانة األكسجني. جيب رضب مقدار الضغط االبتدائي يف نسبة درجة حرارة أقل من 1.


 P  1  = 5.00 atm

 T  1   = 25.0 ˚C

 T  2   = -10.0 ˚C

P  2  = ? atm

2 حساب المطلوب

حول درجات احلرارة السيليزية إىل مطلقة

T125.0 ˚C

T2 = 10.0 ˚C 

 T  K  = 273 +  T  C

 T  1  = 273 + 25.0 ˚C = 298.0 K

 T  2  = 273 + (-10.0 °C) = 263.0 K

استخدم قانون جاي لوساك؛ إلجياد قيمة P2، وعوض بالقيم املعروفة يف املعادلة التي أعيد ترتيبها.


P2

P15.00atmT1298.0KT2263.0K



    P  1  __ 
 T  1 

   =    P  2  __ 
 T  2 

  

 P  2  =  P  1  (   T  2 
 _  T  1   ) 

 P  2  = 5.00 atm  (  263.0 K _ 298.0 K  ) 

 P  2  = 5.00 atm  (  263.0 K _ 298.0 K  )  = 4.41 atm

3 تقويم ا�جابة 

تقل درجة احلرارة املطلقة، لذا يقل الضغط. وحدة الضغط atm، وهناك ثالثة أرقام معنوية.



إذا كان ضغط إطار سيارة atm 1.88 عند درجة حرارة C˚ 250 ، فكم يكون الضغط إذا ارتفعت درجة احلرارة إىل . 8

C˚ 37.0؟

 يوجد غاز هيليوم يف أسطوانة حجمها 2L، حتت تأثري ضغط جوي مقداره atm 1.12، فإذا أصبح  ضغط الغاز 2.56 . 9
atm، عند درجة حرارة C˚ 36.5، فام قيمة درجة حرارة الغاز االبتدائية؟

 إذا كان ضغط عينة من الغاز يساوي KPa 30.7 عند درجة حرارة C˚ 00.0، فكم ينبغي أن ترتفع درجة احلرارة . 10
السيليزية للعينة حتى يتضاعف ضغطها؟
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الكيمياء في واقع الحياة


غطاء  الضغط  لوعاء  الضغط  
وعند  ثابت.  وحجمه  اإلغالق،  حمكم 
ــاء،  اإلن يف  الضغط  ــزداد  ي تسخينه 
احلرارة  درجة  تستمر  الضغط  وبزيادة 
الطعام  طهو  بذلك  فيتم  االرتفاع،  يف 

برسعة أكرب.

   7-4

      
        



  The Combined Gas Law القانون العام للغازات
يمكن أن يتغري كل من الضغط ودرجة احلرارة  واحلجم يف العديد من التطبيقات 
العملية للغازات، كام يف بالون الطقس يف الشكل 4-7. كام يمكن مجع قانون 
بويل وقانون شارل وقانون جاي- لوساك يف قانون واحد يطلق عليه القانون 
د العالقة بني الضغط ودرجة احلرارة واحلجم لكمية  العام للغازات، وهو حيدّ
دة من الغاز. ويوجد بني املتغريات الثالثة نفس العالقة املوجودة يف القوانني  حمدّ
احلرارة.  درجة  مع  ا  وطرديًّ احلجم،  مع  ا  عكسيًّ يتناسب  فالضغط   .األخر

ا عىل النحو اآليت: ويمكن التعبري عن القانون العام للغازات رياضيًّ

القانون العام للغازات

  
 P  1  V  1 

 _ 
 T  1 

   =   
 P  2  V  2 

 _ 
 T  2 

 
VP

T

املطلقة  احلرارة  درجة  عىل  ا  مقسومً واحلجم  الضغط  رضب  حاصل  حيث 
ا ثابتًا. د من الغاز يساوي مقدارً ملقدار حمدّ

القانون العام للغازات عىل حل  ا  يساعدك 
املسائل التي تتضمن أكثر من متغري واحد، كام يقدم لك طريقة لتذكر القوانني 
ا عىل كتابة معادلة قانون  الثالثة األخر دون تذكر معادالهتا، فإذا كنت قادرً
املتغري  تذكر  خالل  من   األخر القوانني  اشتقاق  يمكنك  فإنه  العام  الغازات 

الثابت يف كل حالة.
 .T2=T1 فإن  واحلجم  الضغط  تغري  بينام  ثابتة  احلرارة  درجة  بقيت  إذا  مثالً 
وبعد تبسيط قانون الغاز العام حتت هذه الظروف ستجد أن املعادلة أصبحت 

P1V1 =P2V2، والتي ينبغي أن تستنتج أهنا قانون بويل.

القانون  من  جاي-لوساك  وقانون  شارل،  قانون   
اجلامع للغازات.

989898



74

 ،2.00 L 30.0 يساوي˚C 110 ، ودرجة حرارة KPa إذا كان حجم كمية من غاز ما حتت ضغط 
وارتفعت درجة احلرارة إىل C˚80.0، وزاد الضغط وأصبح KPa 440، فام مقدار احلجم اجلديد؟

1 تحليل المسألة
تغري كل من درجة احلرارة والضغط؛ لذلك جيب أن تستخدم القانون العام للغازات.

لقد زاد الضغط أربع مرات، لكن درجة احلرارة مل ترتفع بمثل هذا املعامل الضخم، لذلك فإن احلجم اجلديد سيكون أقل 
من احلجم االبتدائي.


 P  1  = 110 kPa     P  2  = 440 kPa
 T  1  = 30.0 ºC      T  2  = 80.0 °C

 V  1  = 2.00 L

 V  2  = ? L

2 حل المطلوب 

ل درجات احلرارة من السيليزية إىل مطلقة.  حوّ


T130.0°C
T230.0°C

 T  K  = 273 +  T  C

 T  1  = 273 + 30.0°C = 303.0 K

 T  2  = 273 + 80.0°C = 353.0 K
استخدم قانون الغازات العام، لتجد قيمة V2 ثم عوض القيم املعروفة يف املعادلة التي أعيد ترتيبها.



V2

P1110kPaP2440kPaT1303.0K

T2353.0K


   P  1  V  1 
 _  T  1    =    P  2  V  2 

 _  T  2   

 V  2  =  V  1  (   P  1 
 _  P  2   )  (   T  2 

 _  T  1   ) 

 V  2  = 2.00 L (   110 kPa _ 440 kPa   )  (   353.0 K _ 303.0 K   ) 

 V  2  = 2.00 L (  110 kPa _ 
440 kPa

  )  (  353.0 K _ 
303.0 K

  )  = 0.58 L

3 تقويم ا�جابة 

تغري الضغط بشكل أكرب من درجة احلرارة، لذا فقد قل احلجم . الوحدة هي(L)، وهي حدة قياس احلجم، وهناك رقامن معنويان.



ا مقداره atm 1.02، عند C˚22.0، ووضعت هذه احلقنة يف محام ماء يغيل (درجة . 11 دث عينة من اهلواء يف حقنة ضغطً حتُ

إىل احلجم  نقصان  إىل   أد مما  الداخل،  إىل  احلقنة  مكبس  بدفع   1.23 atm إىل  الضغط  وازداد   (100.0˚C حرارة 
ml 0.224  فكم كان احلجم االبتدائي؟

حرارة . 12 ودرجة    1.30 atm مقداره  ضغط  حتت  املحصور  الغاز  من   146.0 ml عىل  بالون  حيتوي 
 C˚5.0فإذا تضاعف الضغط وانخفضت درجة احلرارة إىل C˚2.0  فكم يكون حجم الغاز يف البالون؟

13 . 1.20 ، وزاد الضغط إىل   30.0˚C املجاورة لتصل إىل  إذا زادت درجة احلرارة  يف األسطوانة   
atm فهل يتحرك مكبس األسطوانة إىل أعىل أم إىل أسفل؟

1.00 atm

30.0 ml

0.00°C

999999999999



71


 P  1  V  1  =  P  2  V  2    V  1 
 _ 

 T  1 
   =   

 V  2 
 _ 

 T  2  
     P  1 

 _ 
 T  1 

   =   
 P  2 

 _ 
 T  2 

     P  1  V  1 
 _ 

 T  1 
   =   

 P  2  V  2 
 _ 

 T  2 
  

مقدار الغازمقدار الغاز واحلجممقدار الغاز والضغطمقـدار الغـاز ودرجـة احلرارة
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 ال بد أنك الحظت أن العمل الذي قام به كل من 
شـارل وجاي- لوسـاك قد سـبق تطوير التدريج املطلق (K)، عىل الرغم من أن قانونيهام تطلبا 
استخدام درجة احلرارة املطلقة (K). حيث استخدم العلامء يف القرن 1700 وبدايات القرن 18 
مقاييس حرارة  خمتلفة. فعىل سـبيل املثال اسـتخدم تدريج ريومر يف فرنسا حتى يف العرص نفسه 
الذي عاش فيه شارل تقريبًا. وباستخدام هذا التدريج أو أي تدريج ال يعتمد عىل الصفر املطلق 
 V ا؛ فهي حتتاج إىل ثابتني إضافة إىل احلجم تصبح املعادلة التي تعرب عن قانون شارل أكثر تعقيدً
ط التدريج املطلق األمور،  ونتجت قوانني الغازات املستخدمة اآلن.  ودرجة احلرارة T. وقد بسّ
ا  عرفت اآلن كيف تؤثر متغريات الضغط واحلرارة واحلجم يف عينة من الغاز. ويمكنك أيضً
استخدام قوانني الغازات التي تم تلخيصها يف اجلدول 1-7  إذا كانت كمية الغاز ثابتة، لكن 

ا. ا.ماذا حيدث إذا تغريت كمية الغاز؟ هذا ما ستدرسه الحقً ماذا حيدث إذا تغريت كمية الغاز؟ هذا ما ستدرسه الحقً

التقويم 7-1
الخالصة

  ينص قانون بويل عىل أن حجم مقدار 
مع  ا  عكسيًّ يتناسب  الغاز  من  د  حمدّ

ضغطه عند ثبوت درجة احلرارة .
  ينص قانون شارل عىل أن حجم مقدار 
د من الغاز يتناسب طرديًّا مع درجة  حمدّ

حرارته املطلقة عند ثبوت الضغط.
أن  لوساك عىل  قانون جاي-    ينص 
د من الغاز يتناسب  ضغط مقدار حمدّ
ا مع درجة احلرارة املطلقة عند  طرديًّ

ثبوت احلجم.
بني  للغازات  العام  القانون    يربط 
الضغط ودرجة احلرارة واحلجم يف 

معادلة واحدة.

الرئيسةالفكرة وضح العالقة بني الضغط ودرجة احلرارة وحجم كمية ثابتة من الغاز. . 14

ا . 15 تناسبً تتناسب  الغاز،   من  ثابتة  كمية  يف  تؤثر  التي  الثالثة،  املتغريات  أي  ارشح 
ا، وأهيا تتناسب عكسيًّا؟ طرديًّ

حلل  أُطلق بالون طقس إىل الغالف اجلوي، وأنت تعرف كالًّ من حجمه االبتدائي . 16
ودرجة حرارته وضغط اهلواء فيه. ما املعلومات التي حتتاج إليها حلساب احلجم النهائي 
للبالون عندما يصل إىل أقىص ارتفاع له؟ وأي القوانني تستخدم حلساب احلجم؟

األكسجني؟ . 17 ومنها  املستشفيات،  يف  تستخدم  التي  الغازات  تُضغط  ملاذا  استنتج 
وملاذا جيب محايتها من ارتفاع درجات احلرارة ؟ وماذا جيب أن حيدث لألكسجني 

املضغوط قبل استنشاقه؟
احسب حيتوي إناء بالستيكي صلب عىل L 1.00 من غاز امليثان عند ضغط جوي . 18

مقداره torr 660، ودرجة حرارة C˚22.0 ، ما مقدار الضغط الذي حيدثه الغاز 
عند ارتفاع درجة احلرارة إىل C˚44.6؟

ح فيها العالقات بني الضغط واحلجم ودرجة احلرارة . 19 م خريطة مفاهيمية توضّ صمّ
يف قوانني بويل، وشارل، وجاي- لوساك.
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7-2
ا�هداف

 عدد اجلسيامت باحلجم  
ا مبدأ أفوجادرو.  مستخدمً

بضغـطه  الغـاز  كميـة    
وحجمه  ــه  ــرارت ح ـــة  ودرج

ا قانون الغاز املثايل. مستخدمً
الغـاز  خصـائـص  بني    

احلقيقي والغاز املثايل. 
مراجعة المفردات 

دوليـة  قياسـيـة  وحدة   
املـادة،  كميـة  لقيـاس  تستخـدم 
النقـيـة  املـادة  مـقـدار  ومتثل 
من   6.02 X 1023 عىل  حتتوي  التي 

اجلسيامت.
المفردات الجديدة  

مبدأ أفوجادرو
احلجم املوالري

 (R) ثابت الغاز املثايل
قانون الغاز املثايل

The Ideal Gas Law قانون الغاز المثالي
 الرئيسةالفكرة


 تعلم أن إضافة اهلواء إىل إطار السيارة يزيد من ضغط اهلواء يف اإلطار، 
ولكـن هـل تعلم أن قيمة الضغط املحددة لإلطار هي قيمة الضغط يف اإلطار عندما يكون 
ا؟ فعندمـا تتحرك إطارات السـيارات عـىل الطريق يعمل االحتـكاك عىل رفع درجة  بـاردً

احلرارة، فيزيد الضغط.

Avogadro’s Principle مبدأ أفوجادرو
ختتلف حجوم جسيامت الغازات، ومع ذلك تفرتض نظرية احلركة اجلزيئية أن جسيامت 
قليالً  اجلسيامت  حجم  تأثري  يصبح  بحيث  ا،  جدًّ ا  كثريً متباعدة  تكون  عينة  أي  يف  الغاز 
ا عىل احلجم الذي يشغله الغاز. فمثالً يشغل 1000 جسيم من غاز الكربتون الكبرية  جدًّ
درجة  نفس  عند  حجامً  األصغر  اهليليوم   غاز  من  جسيم   1000 لـ  نفسه  احلجم  ا  نسبيًّ
احلرارة والضغط. وكان أفوجادرو يف عام 1811م أول من قدم هذه الفكرة. وينص مبدأ 
أفوجادرو عىل أن احلجوم املتساوية من الغازات املختلفة حتتوي العدد نفسه من اجلسيامت 
ا متساوية من ثاين أكسيد  5-7 حجومً الشكل  عند نفس درجة احلرارة والضغط. ويبني 

الكربون واهليليوم واألكسجني.
ا أن املـول الواحـد مـن أي مـادة حيتـوي عـىل   درسـت سـابقً
1023 × 6.02 من اجلسـيامت. واحلجم املوالري لغاز هو احلجم الذي يشـغله mol 1 منه 

.1atm 0.0، وضغط جوي˚C عند درجة حرارة
وتعرف درجة احلرارة C˚0.0 والضغط اجلوي 1atm  بدرجة احلرارة والضغط املعياريني. 
هذا وقد بنيَّ أفوجادرو أن 1mol  من أي غاز يشغل حجامً مقداره L 22.4، لذا يمكنك 
استعامل L/mol 22.4 بوصفه معامل حتويل عندما يكون الغاز يف الظروف املعيارية. فإذا 
رغبت مثالً يف معرفة عدد املوالت يف عينة من غاز حجمها L 3.72 ، يف الظروف املعيارية، 

فيتعني عليك استخدام  احلجم املوالري لتحويل وحدات احلجم إىل موالت. 
 3.72 L ×   1 mol _ 

22.4 L
   = 0.166 mol

C14-06-08C-828378-08.ai
ben
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 املكون الرئيس للغاز الطبيعي املستخدم يف املنازل ألغراض التدفئة والطهو هو امليثان CH4. احسب حجم 
.STP 2.00 من غاز امليثان يف الظروف املعيارية Kg 

1 تحليل المسألة
يمكن حساب عدد املوالت من خالل قسمة كتلة العينة (m) عىل الكتلة املولية M. وألن الغاز حتت الظروف املعيارية 

(STP)، لذا يمكنك استخدام احلجم املوالري لتحويل عدد املوالت إىل حجم.


m = 2.00 kg

T = 0.00 ̊ C

P = 1.00 atm

V = ? L

2 حساب المطلوب 

د الكتلة املولية للميثان حدّ



gmol

M = 1 C atom  (  12.01 amu _ 
1 C atom

  )  + 4 H atoms  (  1.01 amu _ 
1 H atom

  ) 

= 12.01 amu + 4.04 amu = 16.05 amu = 16.05 g/mol

د عدد موالت امليثان حدّ
gKg 



2.00 kg  (  
1000 g

 _ 
1 kg

  )  = 2.00 × 1 0  3  g

  m _ 
M

   =   
2.00 × 1 0  3  g

 __ 
16.05 g/mol

   = 125 mol

.STP استخدم احلجم املوالري لتحديد حجم امليثان يف الظروف املعيارية
22.4Lmol


V = 125 mol ×   22.4 L _ 

1 mol
   = 2.80 × 1 0  3  L

3 تقويم ا�جابة 

ا، وهذا يتفق مع اإلجابة. الوحدة هي ( L )، وهي  مقدار امليثان املوجود أكرب من mol 1 ؛ لذا جيب أن تتوقع حجامً كبريً
وحدة قياس احلجم، وهناك ثالثة أرقام معنوية. 


ما حجم الوعاء الالزم الحتواء mol 0.0459 من غاز النيرتوجني N2 يف الظروف املعيارية STP؟. 20
ما كتلة غاز ثاين أكسيد الكربون باجلرامات، املوجودة يف بالون حجمه  L 1.0 يف الظروف املعيارية STP؟. 21
ما احليز (ml)، الذي يشغله غاز اهليدروجني الذي كتلته g 0.00922 يف الظروف املعيارية STP؟. 22
ما احلجم الذي تشغله كتلة مقدارها g 0.416 من غاز الكربتون يف الظروف القياسية STP؟. 23
احسب احلجم الذي تشغله كتلة مقدارها Kg 4.5 من غاز اإليثيلني C2H4 يف الظروف املعيارية STP؟. 24
 إناء بالستيكي مرن حيتوي g 0.86 من غاز اهليليوم بحجم (L 19.2). فإذا أُخرج g 0.205 من غاز اهليليوم عند . 25

ضغط ودرجة حرارة ثابتني، فام احلجم اجلديد؟
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    The Ideal Gas Law قانون الغاز المثالي
عالقة  يف  لوساك  وجاي-  وشارل  بويل  وقوانني  أفوجادرو  مبدأ  من  كل  مجع  يمكن 
رياضية واحدة تصف العالقة بني الضغط واحلجم ودرجة احلرارة وعدد موالت الغاز. 
احلركة  نظرية  افرتاضات  عليها  تنطبق  التي  للغازات  أفضل  نتائج  الصيغة  هذه  تعطي 
ا، وبينها  اجلزيئية، التي تعرف بالغازات املثالية. إن حجوم جسيامت الغازات صغرية جدًّ

فراغات كبرية لدرجة أن قو التجاذب أو التنافر فيام بينها تصبح أقل ما يمكن. 
 يربط القانون العام للغازات بني 

د من الغاز. متغريات الضغط واحلجم و درجة احلرارة ملقدار حمدّ
  
 P  1    V  1   

 _ 
 T  1   

   =   
 P  2    V  2   

 _ 
 T  2   

  

دة من الغاز. ويمكن  وتبقى عالقة الضغط واحلجم ودرجة احلرارة  دائامً نفسها لعينة حمدّ
إعادة كتابة العالقة املمثلة يف القانون العام  للغازات عىل النحو اآليت :

ا ثابتًا   _ PV   = مقدارً
T

  

ح الشكل 6-7  أن زيادة مقدار الغاز املوجود يف العينة يؤدي إىل زيادة الضغط، إذا  يوضّ
كانت درجة احلرارة واحلجم ثابتني، كام أنّ احلجم يزداد عند إضافة املزيد من جسيامت 
ا مع عدد املوالت  الغاز. ونحن نعرف أن كالًّ من احلجم والضغط يتناسبان تناسبًا طرديًّ

(n)، لذا يمكن وضع عدد املوالت (n) يف معادلة القانون العام للغازات، كام يأيت:
 _ PV   = ثابتًا

nT
  

ولقد حددت التجارب التي استخدمت فيها قيم معروفة لكل من V، T،P.n  قيمة هذا 
ا  R. فإذا كان الضغط مقيسً بثابت الغاز املثايل، ويرمز له بالرمز  الثابت، والذي يعرف 

. 0.0821 L.atm/mol.K  هي R فإن قيمة atm بوحدة
الحظ أن وحدة R جتمع ببساطة وحدات املتغريات األربع. ويبني اجلدول 2-7 القيم 

الرقمية لـ R بوحدات خمتلفة للضغط.

 ملاذا أضيف عدد املوالت (n) إىل املقام يف املعادلة أعاله؟
عند التعويض عن R يف املعادلة أعاله، وعند إعادة ترتيب املتغريات تنتج الصيغة األكثر 
ا لقانون الغاز املثايل؛ حيث يصف قانون الغاز املثايل السلوك الفيزيائي للغاز املثايل  شيوعً

من حيث الضغط واحلجم ودرجة احلرارة وعدد موالت الغاز املتوافرة.

قانون الغاز املثايل

PV = nRT

P
V

n
R
T

إن حاصل رضب الضغط واحلجم يف مقدار معني من الغاز عند درجة حرارة ثابتة يساوي 
ا ثابتًا. مقدرً

 7-6 
   
    




72R
RR

0.0821  L·atm _ 
mol·K

  

8.314  L·kPa _ 
mol·K

  

62.4  
L·mmHg

 _ 
mol·K

  

المطويات 

أدخل معلومات من هذا القسم 
يف مطويتك.
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احسب عدد موالت غاز األمونيا NH3 املوجودة يف وعاء حجمه L 3.0 عند K 102 × 3.0 وضغط 
.(1.5 atm)

1 تحليل المسألة

أعطيت احلجم ودرجة احلرارة والضغط لعينة من الغاز. استخدم قانون الغاز املثايل، واخرت قيمة الثابت R باالعتامد عىل 
ا من  وحدة الضغط يف السـؤال. الحـظ أنَّ قِيم الضغط ودرجة احلرارة قريبة من الظروف املعيارية، لكن احلجم أصغر كثريً

ا من مول واحد. L 22.4، فعليك أن تتوقع أنّ اإلجابة أقل كثريً


V = 3.0 L

T = 3.00 × 1 0  2  K

 P = 1.50 atm

R = 0.0821   L·atm _ 
mol·K

  

n = ? mol

2 حساب المطلوب 

 (n) ض بالقيم املعروفة إلجياد قيمه استخدم قانون الغاز املثايل، ثم عوِّ


n

V3.0LT3.00× 1 02KP1.50atm
R0.0821L·atmmol·K



PV = nRT

n =   PV _ 
RT

  

n =   
(1.50 atm)(3.0 L)

  ___   
 (0.0821   L·atm _ 

mol·K
  ) (3.00 × 1 0  2    K)

  

n =   
(1.50 atm)(3.0 L)

  ___   
 (0.0821   L·atm _ 

mol·K
  ) (3.00 × 1 0  2    K)

   = 0.18 mol

3 تقويم ا�جابة 

ا من mol 1 ، وحدة اإلجابة mol، وحتتوي رقمني معنويني. تتفق اإلجابة مع توقع أنّ عدد املوالت أقل كثريً


26 .  143 KPa 1.00 ، وحتت ضغط مقداره L 2.49 من الغاز املوجود يف إناء سعته mol ما درجة حرارة
27 . 0.90 atm 256 وضغط جوي مقداره K 0.323 من غاز ما عند درجة حرارة mol احسب حجم
28 . ،20.0˚C ـ لعينة من غاز اهليليوم عند درجة حرارة (atm) 0.108 ، بـوحدة الضغط اجلوي mol  مــا مقدار ضغط

إذا كان حجمها L 0.050؟
إذا كان ضغط غاز حجمه  L 0.044 يساوي atm 3.81  عند درجة حرارة C˚25.0، فام عدد موالت الغاز؟. 29
 غاز مثايل حجمه L 3.0، فإذا تضاعف عدد موالته ودرجة حرارته وبقي الضغط ثابتًا، فام حجمه اجلديد؟. 30
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قانون الغاز المثالي - الكتلة المولية والكثافة 
 The Ideal Gas Law - Molar Mass and Density

األربعة  املتغريات  قيم  من  قيمة  أي  إجياد  يف  املثايل  الغاز  قانون  يستخدم  أن  يمكن 
P،V،T،n، إذا كانت القيم الثالث األخر معروفة. كام يمكن إعادة ترتيب املعادلة 

PV=nRT حلساب الكتلة املولية والكثافة لعينة من الغاز.

 إلجياد الكتلة املولية لعينة غاز جيب أن يكون كالًّ 
ا، حيث  ا. تذكر ما تعلمته سابقً من الكتلة ودرجة احلرارة والضغط وحجم الغاز معروفً
إن عدد موالت الغاز(n) تساوي الكتلة (m) مقسومة عىل الكتلة املولية (M). لذلك 

. m/M بمقدار n يمكن التعويض عن

PV =   mRT _ 
M

  n =   m _ 
M

  PV = nRT

ويمكنك إعادة ترتيب املعادلة لتصبح عىل النحو اآليت: 

 M =   mRT _ PV  

 تذكر أن  كثافة أي مادة  (D)  تسـاوي  كتلتها (m) يف 
وحـدة احلجوم (V)، وبعد إعادة ترتيب معادلة الغـاز املثايل إلجياد الكتلة املولية يمكن 

. D بالقيمة (m/V) التعويض عن
M =   DRT _ 

P
   D=  m _ 

V
   M =   mRT _ 

PV
  

يمكنك إعادة ترتيب املعادلة إلجياد الكثافة لتصبح عىل النحو التايل:

 D =   MP _ 
RT

  

الغاز؟ فكر يف طرائق إطفاء احلريق. تعتمد إحد طرائق  ملاذا حتتاج إىل معرفة كثافة 
إطفاء احلريق عىل منع غاز األكسجني من الوصول من خالل تغطية احلريق بغاز آخر 
ال حيرتق وال يساعد عىل االحرتاق، كام هو موضح يف الشكل 7-7. لذا جيب أن تكون 

كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. كثافة هذا الغاز أكرب من كثافة األكسجني ليحل حمله. 



Mole املول

جاءت من الكلمة األملانية Mol، وهي 
 ،Molekulargewicht اختصـار

وتعني الوزن اجلزيئي.
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إعداد نموذج لطفاية حريق
 ملاذا يستخدم غاز ثاين أكسيد الكربون إلطفاء احلريق؟

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P

الخطوات 
اقرأ تعليامت السالمة يف املخترب.. 1
قـس درجة احلرارة باسـتخدام مقياس احلـرارة، والضغط . 2

اجلـوي باسـتخدام البارومـرت، ثـم سـجل البيانـات التي 
حصلت عليها.

3 . 23 cm × 30 cm  لفّ قطعة مـن ورق القصدير أبعادها
  6 cm 30 ونصف قطرها cm عىل أسـطوانة ارتفاعها

تقريباً ثم ألصق أطراف قطعة القصدير.
استخدم أعواد الثقاب إلشعال الشمعة. . 4

 اسـكب املـاء فوق أعواد الثقـاب قبل رميها، 
وابتعد عن مصادر اللهب.

ضـع g 30 من صـودا اخلبـز NaHCO3 يف كأس كبرية، . 5
وأضـف إليهـا ml 40 مـن اخلـل CH3COOH تركيزه 

.(5%)
ضع أسطوانة القصدير برسعة فوق هلب الشمعة بزاوية . 6

مقدارها (˚45).

 ال جتعل هناية طرف األسطوانة يالمس الشمعة 
املشتعلة. 

وبينـام يسـتمر التفاعـل يف الـكأس يف إنتـاج غـاز ثاين . 7
أكسيد الكربون، مرر الغاز بحذر شديد، وليس السائل 

يف األسطوانة. سجل مالحظاتك.

تحليل 
 احسب احلجم املوالري لغاز ثاين أكسيد الكربون . 1

 CO2عند درجة حرارة الغرفة والضغط اجلوي العادي.

 كثافة كل من ثاين أكسيد الكربون واألكسجني . 2
الغرفة.  حرارة  درجة  عند   g/L بوحدة  والنيرتوجني 
حتى  غاز  لكل  املولية  الكتلة  حساب  عليك  أن  تذكر 

تتمكن من حساب كثافة كل غاز. 
 هل تدعم مالحظاتك وحساباتك استخدام ثاين . 3

أكسيد الكربون يف مكافحة احلرائق؟ وملاذا؟

Real Versus Ideal Gases الغاز الحقيقي مقابل الغاز المثالي
ماذا يعني مصطلح الغاز املثايل؟ تتبع الغازات املثالية فرضيات نظرية احلركة اجلزيئية التي  درستها 
ا، وال  ا، كام أن هذه اجلسيامت ال تشغل حيزً ا. فحجم جسيامت الغاز املثايل يكاد يكون معدومً سابقً
توجد قو جتاذب بينها، وال تتجاذب مع جدران الوعاء املوجودة فيه، وال تتنافر معه. وتتحرك هذه 
الوعاء  أو بجدار  ببعض  دائمة يف خطوط مستقيمة حتى يصطدم بعضها  اجلسيامت حركة عشوائية 
الذي حيتوهيا، وهذه التصادمات مرنة، مما يعني أن الطاقة احلركية للنظام ال تتغري. ويتبع الغاز املثايل 

قوانني الغاز حتت كل الظروف من الضغط ودرجة احلرارة.   
بينها  وتوجد  ا،  صغريً كان  إن  و  حجم  هلا  الغاز  فجسيامت  مثايل؛  غاز  هناك  ليس  احلقيقة  يف  ولكن 
ا. وعىل الرغم من  قو جتاذب، كام أن التصادمات فيام بينها وبني الوعاء ليست تصادمات مرنة متامً
ذلك تسلك معظم الغازات سلوك الغاز املثايل يف نطاقات واسعة من الضغط ودرجة احلرارة. كام أن 

احلسابات التي جتري باستخدام قانون الغاز املثايل تقارب القياسات التجريبية .

العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.العالقة بني نظرية احلركة اجلزيئية والغاز املثايل.
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 إذا أتقنت االسرتاتيجيات اآلتية، فإن عليك تذكر قانون 
ثابت.  ضغط  حتت  املوجودة  الغاز  من  الثابتة  الكمية   ، مثاالً خذ  فقط.  املثايل  الغاز 

استخدم قانون شارل حلل املسائل التي تتضمن احلجم ودرجة احلرارة. 

استخدم قانون الغاز املثايل لكتابة معادلتني تصفان عينة الغاز عند درجة . 1
حرارة وحجم خمتلفني (الكميات التي ال تتغري تظهر باللون األمحر). 

اعزل احلجم ودرجة احلرارة، ومها القيمتان اللتان تتغريان يف اجلهة نفسها . 2
من املعادلة.

وألن كالًّ من P،R،n ثابت حتت هذه الظروف، فإنه يمكنك جعل كل من . 3
احلجم ودرجة احلرارة متساويني الشتقاق قانون شارل.


ا إىل القاعدة أعاله. اشتق قانون بويل وجاي- لوساك والقانون العام للغازات استنادً

 P V  1  = nR T  1  P V  2  = nR T  2 

    V  1   _ 
 T  1  

   =   nR _ 
P

      V  2  _ 
 T  2 

   =   nR _ 
P

  

    V  1  _ 
 T  1 

   =    V  2  _ 
 T  2 

  

متى يكـون قانون الغاز املثايل غري مناسـب لالسـتخدام مع الغاز 
احلقيقـي؟ حتيـد معظم الغازات احلقيقية يف سـلوكها عن الغاز املثايل عنـد الضغط العايل ودرجات 
احلـرارة املنخفضـة. ويسـلك غـاز النيرتوجـني يف اخلـزان الظاهـر يف  الشـكل 8-7 سـلوك الغاز 
احلقيقـي. وعند انخفاض درجات حـرارة غاز النيرتوجني تنخفض طاقة جسـيامته احلركية، وهذا 
يعني أن قو التجاذب بني هذه اجلسيامت قوية، مما جيعلها تؤثر يف سلوكها. وعندما تنخفض درجة 
. ويسـلك غاز الربوبان يف اخلزان الظاهر يف  نًا سـائالً احلرارة بقدر كافٍ يتكاثف الغاز احلقيقي مكوّ
ا سـلوكَ الغاز احلقيقي. وتعمل زيادة الضغط عىل الغاز عىل إجبار جسـيامته عىل  الشـكل 8-7 أيضً
االقـرتاب بعضهـا من بعض، حتـى يصبح من غري املمكن إمهال احلجم الذي تشـغله اجلسـيامت. 

. .وتتحول الغازات احلقيقية ـ ومنها الربوبان ـ إىل سائل إذا تعرضت لضغط كافٍ وتتحول الغازات احلقيقية ـ ومنها الربوبان ـ إىل سائل إذا تعرضت لضغط كافٍ
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ن منها الغاز يف سـلوكه   تؤثر طبيعة اجلسـيامت التي يتكـوّ
بطريقـة مثالية. فمثالً يوجد بني جسـيامت الغاز القطبية كام يف بخـار املاء قو جتاذب أكرب 
مـن القو التي تكون بني جسـيامت الغازات غـري القطبية كاهليليـوم. فتنجذب األطراف 
املختلفة للجسيامت القطبية بعضها نحو بعض بوساطة قو كهروستاتيكية، كام يف الشكل 
9-7، لذا، ال تسـلك الغازات القطبية سـلوك الغاز املثايل. وتشغل جسيامت الغازات غري 

ا أكرب من احليز الذي يشـغله عدد مماثل من  القطبيـة الكبـرية احلجم كالبيوتـان C4H10 حيزً
جسـيامت غاز صغرية احلجم كاهليليوم He. وهلذا السـبب متيل جسـيامت الغاز الكبرية إىل 

االبتعاد عن السلوك املثايل أكثر من جسيامت الغاز الصغرية.االبتعاد عن السلوك املثايل أكثر من جسيامت الغاز الصغرية.

التقويم 7-2
الخالصة

  ينص مبدأ أفوجادرو عىل أن احلجوم 
املتسـاوية مـن الغـازات عنـد نفـس 
الضغـط ودرجة احلـرارة حتتوي عىل 

العدد نفسه من اجلسيامت.
  يربط قانون الغاز املثايل كمية الغاز مع 

ضغطه ودرجة حرارته وحجمه.
  يمكـن اسـتخدام قانون الغـاز املثايل 
إلجيـاد الكتلة املوليـة للغاز إذا كانت 
ا  كتلـة الغـاز معروفـة، ويمكـن أيضً
إذا  الغـاز  اسـتخدامه إلجيـاد كثافـة 

كانت الكتلة املولية معروفة.
 تسلك الغازات احلقيقية عند الضغط 
املنخفضة  احلــرارة  ودرجــات  العايل 

ا لسلوك الغاز املثايل. ا مغايرً سلوكً

الرئيسةالفكرة فرس ملاذا ينطبق مبدأ أفوجادرو عىل الغازات التي تتكون . 31

من جزيئات صغرية والتي تتكون من جزيئات كبرية؟
اكتب معادلة قانون الغاز املثايل.. 32
ا نظرية . 33 حلّل كيف ينطبق قانون الغاز املثايل عىل  الغاز احلقيقي مستخدمً

احلركة اجلزيئية؟
احلقيقي عن . 34 الغاز  أن خيتلف عندها سلوك  التي حيتمل  الظروف  توقع 

سلوك الغاز املثايل؟
ا للمتغريات يف قانون الغاز املثايل.. 35 ضع يف قائمة، الوحدات األكثر شيوعً
احسب كتلة غاز الربوبان C3H8 املوجود يف دورق حجمه L 2.0 عند . 36

.-15.0˚C 1.00 ودرجة حرارة atm  ضغط جوي مقداره
ارسم رسامً بيـانـيًّا واستخـدمـه ينخـفـض ضغـط إطارات السـيـارات . 37

احلرارة  درجة  انخفاض  عند    (14.7psi=1.0 atm) 1psi بمقدار
ا يوضح التغري يف الضغط داخل اإلطار،  بمقدار C˚6 ، ارسم رسامً بيانيًّ
عندما تتغري درجات احلرارة من C˚20  إىل C˚20- (افرتض أن الضغط 

.(20.0˚C 30 عند درجة حرارة Psi يساوي
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7-3
ا�هداف

احلـجـمـيـة  الـنـسـب   
للغازات املتـفـاعلـة والناتـجة 
املوجودة  املعامالت  ا  مستخدمً

يف املعادلة الكيميائية.
قوانني الغازات حلساب  
املتفاعلة  الــغــازات  كميات 
والناجتة يف التفاعل الكيميائي.

مراجعة المفردات 
يكتب  الذي  الرقم  
عن يسار املواد املتفاعلة أو الناجتة 
يف املعادلة الكيميائية والذي خيربنا 
املادة  جسيامت  من  عدد  أقل  عن 

املتضمنة يف التفاعل.

 Gas Stoichiometry الحسابات المتعلقة بالغازات
 الرئيسةالفكرة


 لكي تقوم بصناعة الكيك من املهم أن تضيف املقادير بنسـب صحيحة. 
وبطريقة مشـاهبة فإن نسبًا صحيحة من املتفاعالت تلزم يف التفاعل الكيميائي للحصول عىل 

النتائج املطلوبة. 

الحسابات الكيميائية للتفاعالت المتضمنة للغازات 
Stoichiometry of  Reactions Involving Gases

الكيميائية.  التفاعالت  يف  الغازية  النواتج  أو  املتفاعالت  حساب  يف  الغازات  قوانني  تطبق 
تذكر أن املعامالت يف التفاعالت الكيميائية متثل عدد موالت املواد املشاركة يف التفاعل. عىل 

سبيل املثال يتفاعل غاز اهليدروجني مع غاز األكسجني إلنتاج بخار املاء.
2 H  2 (g) +  O  2 (g) → 2 H  2   O(g)

معادلة  تبني  فمثالً  التفاعل؛  يف  للمواد  املولية  بالنسب  املوزونة  الكيميائية  املعادلة  ختربك 
التفاعل أعاله أنّ mol 2 من غاز اهليدروجني تتفاعل مع mol 1 من غاز األكسجني وينتج 

mol 2 من بخار املاء. 

احلرارة  درجة  نفس  عند  الغازات  من  املتساوية  احلجوم  أنّ  عىل  أفوجادرو  مبدأ  ينص  كام 
والضغط هلا عدد اجلسيامت نفسه، وهكذا فإن معامالت املواد الغازية يف املعادلة الكيميائية 
L 2 من غاز  فإن  ا. هلذا  أيضً النسبية  املوالت فقط، وإنام متثل احلجوم  املوزونة المتثل عدد 

اهليدروجني ستتفاعل مع L 1 من غاز األكسجني إلنتاج L 2 من بخار املاء.

الحسابات الكيميائية : حساب الحجم  
Stoichiometry and Volume-Volume Problems

إلجياد حجم غاز متفاعل أو ناتج يف التفاعل الكيميائي جيب عليك معرفة املعادلة الكيميائية 
يف  التفاعل  افحص  األقل.  عىل  التفاعل  يف  مشارك  آخر  غاز  وحجم  التفاعل  هلذا  املوزونة 
، والذي يوضح احرتاق غاز امليثان، وهذا التفاعل مألوف لك؛ إذ حيدث  الشكل 10-7 مثالً

كلام أشعلت موقد بنزن.

2 mol
2 vol

2 mol
2 vol

1 mol
1 vol

1 mol
1 vol

+
+

+
+

→
→


CH4(g)


2O2(g)


CO2(g)


 2H2O(g)

 7-10
      

     



109109109



وألنّ املعامالت متثل النسب احلجمية للغازات املشاركة يف التفاعل فإنه يمكنك أن حتدد أنه يلزم 
ا مع L 1 من غاز امليثان. كام أنّ االحرتاق الكامل لـ L 1 من  L 2 من غاز األكسجني لتتفاعل متامً

امليثان سوف ينتج L 1 من ثاين أكسيد الكربون و L 2 من بخار املاء.
الحظ أنه مل يتم حتديد أي من الظروف مثل الضغط ودرجة احلرارة. فال حاجه إليها يف احلسابات 
الكيميائية؛ وذلك ألنه بعد اخللط سيكون كال الغازين يف نفس درجة احلرارة والضغط.  ويمكن 
أن تتغري درجة احلرارة يف أثناء التفاعل، لكن التغري يف درجة احلرارة يؤثر يف كل الغازات املوجودة 

يف التفاعل بنفس الطريقة. لذا فإنك ال حتتاج ألخذ حالتي الضغط ودرجة احلرارة بعني االعتبار.يف التفاعل بنفس الطريقة. لذا فإنك ال حتتاج ألخذ حالتي الضغط ودرجة احلرارة بعني االعتبار.يف التفاعل بنفس الطريقة. لذا فإنك ال حتتاج ألخذ حالتي الضغط ودرجة احلرارة بعني االعتبار.

77

 C3H8 4.0 من غاز الربوبان L ما حجم غاز األكسجني الالزم إلحراق
. افرتض أن الضغط ودرجة احلرارة ثابتان. ا كامالً حرقً

1 تحليل المسألة

لقد أعطيت حجم الغاز املتفاعل يف املعادلة الكيميائية. تذكر أن املعامالت يف املعادلة الكيميائية 
املوزونة تزودك بالنسب احلجمية للغازات املتفاعلة والناجتة.


 V   C  3    H  8     = 4.00 L V   0  2     = ? L

2 حساب المطلوب 

استخدم املعادلة املوزونة الحرتاق C3H8، ثم جد النسبة احلجمية لكل من C3H8 و O2، ثم جد 
 O2 حجم غاز



O2C3H8

C3H8
O2

 C  3  H  8 (g) + 5 O  2 (g) → 3C O  2   (g) + 4 H  2   O(g)

  5 vol  O  2    _ 
1 vol    C  3    H  8 

  

 V   O  2      = (4.00 L  C  3    H  8   ) ×   5 vol  O  2    _ 
1 vol    C  3    H  8   

  

= 20.0 L  O  2 

3 تقويم ا�جابة 

ا  توضح املعامالت يف معادلة تفاعل االحرتاق أنّ حجم غاز O2 املستخدم يف التفاعل أكرب كثريً
من حجم C3H8، وهذا يتوافق مع اإلجابة التي تم حساهبا. وحدة اإلجابة هي(L)، وهو وحدة 

حجم، وهناك ثالثة أرقام معنوية.


ا كامالً مع L 34.0 من غاز األكسجني ؟. 38 ا من غاز الربوبان C3H8 يلزم لكي حترتق حرقً كم لرتً
ا مع L 5.00 من غاز األكسجني إلنتاج املاء؟. 39 ما حجم غاز اهليدروجني الالزم للتفاعل متامً
؟. 40 ا كامالً ما حجم غاز األكسجني الالزم الحرتاق L 2.36 من غاز امليثان CH4 حرقً
ما . 41  .N2O النيرتوجني  ثاين  أكسيد  النيرتوجني واألكسجني إلنتاج غاز  يتفاعل غازا   

حجم غاز O2 الالزم النتاج L 34 من غاز N2O؟

الكيمياء في واقع 
الحياة




نسب  ــزم  ــل ت 
صحـيـحـة مـن الـغـازات 
التـفـاعـالت  يف كـثـري من 
ا  كثريً أن  ورغم  الكيميائية. 
الفخار  صناعة  أفــران  من 
فإن  امليثان  بغاز  تغذيتها  يتم 
الربوبان  من  ا  حمــددً ا  مزجيً
يستخدم  أن  يمكن  واهلواء 
مل  إن  األفران  هذه  يف  ا  وقودً

يتوافر امليثان.
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الحسابات الكيميائية : حسابات الحجم – الكتلة 
Stoichiometry and Problems

إنتاج  عىل  الكيميائية  احلسابات  عن  تعلمته  ما  تطبيق  يمكنك    
األمونيا  NH3  من غاز النيرتوجني N2. فمصانع األسمدة تستخدم األمونيا لصناعة األسمدة 
الغنية بالنيرتوجني؛ فالنيرتوجني عنرص مهم لنمو النباتات. ويعد تثبيت النباتات لنيرتوجني 
اجلو يف الرتبة، وحتليل املواد العضوية، وخملفات احليوانات، من املصادر الطبيعية للنيرتوجني 
يوضح  املزروعات.  حاجة  لسد  النيرتوجني  من  يكفي  ما  توفر  ال  املصادر  هذه  الرتبة.  يف 
ا - بإذن  ا يسمد األرض بسامد غني بالنيرتوجني، وهذا جيعل املزارع قادرً الشكل 11-7 مزارعً

اهللا - عىل إنتاج كميات أكثر من املحصول.
يوضح املثال 8-7 كيف يمكن استخدام غاز النيرتوجني يف إنتاج مقدار حمدود من األمونيا. 
تذكر عند حل هذا املثال أن املعادلة الكيميائية املوزونة تبني أعداد املوالت واحلجوم النسبية 
للغازات فقط، وليس كتلها. لذا جيب أن يتم حتويل كل الكتل املعطاة إىل موالت أو حجوم 

ا أن وحدة درجة احلرارة جيب أن تكون بالكلفن. ا من النسبة. تذكر أيضً قبل استخدامها جزءً
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النسبة
العالقة الكمية بني شيئني.

النسـبة بني اهليدروجني واألكسجني 
يف جزيء املاء هي2:1

78

حترضّ األمونيا من غاز اهليدروجني وغاز النيرتوجني وفق املعادلة :
 N  2 (g) + 3 H  2 (g) → 2N   H  3   (g)

ا مع غاز اهليدروجني عند ضغط جوي atm 3.00 ودرجة حرارة K 298، فام كمية  إذا تفاعل L 5.00 من غاز النيرتوجني متامً
األمونيا (g) التي تنتج عن التفاعل؟

1 تحليل المسألة

لقد أعطيت احلجم والضغط، ودرجة احلرارة لعينة من الغاز، كام أن النسبة احلجمية واملولية للغازات املتفاعلة والناجتة معطاة 
ثم  املثايل، ومن  الغاز  قانون  باستخدام  إىل موالت  املوزونة. يمكن حتويل احلجم  الكيميائية  املعادلة  من خالل معامالهتا يف 

حساب الكتلة باستخدام الكتلة املولية.


 V   N  2     = 5.00 L
P = 3.00 atm

T = 298 K

 m  N H  3      = ? g
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2 حساب المطلوب 

حدد عدد لرتات غاز األمونيا التي يمكن أن تنتج عن L 5.00 من غاز النيرتوجني.

 NH3N2
NH3N2

  1 vol  N  2    _ 
2 vol N   H  3   

  

5.00 L  N  2   (  2 vol N H  3    _ 
1 vol    N  2   

  )  = 10.0 L N H  3 

NH3 ومن ثم احسب عدد موالت .n استخدم قانون الغاز املثايل إلجياد قيمة


n

V5.00LP3.0atmT298K



NH3

gmol

PV = nRT

n =   PV _ 
RT

  

n =   
(3.00 atm)(10.0 L)

  __  
 (0.0821   L·atm _ 

mol·K
  ) (298 K)

  

n =   
(3.00 atm)(10.0 L)

  __  
 (0.0821   L·atm _ 

mol·K
  ) (298 K)

   = 1.23 mol N H  3 

M =  (  1 N atom × 14.01 amu  __  
1 N atom

  )  +  (  3 H atoms × 1.01 amu  __  
1 H atom

  )  

 = 17.04 amu

M = 17.04 g/mol
حول موالت األمونيا إىل جرامات األمونيا

 1.23 mol N H  3  ×   
17.04 g N H  3   

 _ 
1 mol N   H  3   

   = 21.0 g N H  3 

3 تقويم ا�جابة 

لتفحص إجابتك، احسب حجم النيرتوجني املتفاعل عند (STP)، ثم احلجم املويل والنسبة املولية بني N2 ،NH3؛ لتحديد عدد 
موالت NH3 الناجتة. وحدة اإلجابة هي اجلرام، وهي وحدة قياس الكتلة، وهناك ثالثة أرقام معنوية.


نرتات األمونيوم مكون شائع يف األسمدة الكيميائية. استخدم التفاعل التايل حلساب كتلة نرتات األمونيوم الصلبة التي  جيب . 42

أن تستخدم للحصول عىل L 0.100 من غاز ثاين أكسيد النيرتوجني.
N H  4 N O  3 (s) →    N  2   O(g) + 2   H  2   O(g)

43 .  . CO2 الصلب وغاز ثاين أكسيد الكربون CaO  تتحلل لتكون أكسيد الكالسيوم CaCO3 عند تسخني كربونات الكالسيوم
ا؟ ما عدد لرتات ثاين أكسيد الكربون التي تتكون عند STP إذا حتلل Kg 2.38 من كربونات الكالسيوم متامً

44 .(II)عندما يصدأ احلديد يكون قد تفاعل مع األكسجني ليكون أكسيد احلديد
4Fe(s) + 3 O  2 (g) → 2F e  2 O  3 (s) 

ا.        احسب حجم غاز األكسجني عند STP الالزم ليتفاعل مع g 52.0 من احلديد متامً
45 . ،25 °C 28g من كربونات الصوديوم اهليدروجينية عند درجة حرارة   أضيفت كمية فائضة من محض األسيتيك إىل 

وضغط 1atm ويف أثناء التفاعل برد الغاز  بحيث أصبحت درجة حرارته (C° 20). ما حجم غاز ثاين أكسيد الكربون  الناتج؟
NaHC O  3 (aq) + C H  3 COOH(aq) → NaC   H  3   COO(aq) + C   O  2   (g) +    H  2   O(l)
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تعتمد العمليات الصناعية عىل احلسابات الكيميائية التي درستها يف األمثلة السابقة؛ فغاز اإليثني 
ا اإلثيلني، هو املادة اخلام لصناعة مبلمر البويل إيثيلني. ينتج البويل  ، والذي يدعى أيضً C2H4 مثالً

إثيلني عندما تتحد جمموعة كبرية من الوحدات األساسية (جزيئات اإليثني -CH2-CH2-) يف 
صورة نمط متكرر يف سالسل.  وتستخدم هذه املبلمرات يف صناعة الكثري من مستلزمات احلياة 
اليومية، كام يبني الشكل 12-7.  واملعادلة التالية توضح الصيغة العامة لتفاعل البلمرة، حيث 

متثل n عدد الوحدات املتكررة.
n( C  2  H  4 )(g) → —(C H  2  –C   H  2    )  n   (s)—

غاز  ملعرفة بعض خصائص  فإنك ستحتاج  إثيلني  البويل  لصناعة  ا يف مصنع  مهندسً لو كنت 
ا، وستساعدك املعلومات املتعلقة بقوانني الغازات عىل  اإلثيلني، ومعرفة تفاعالت البلمرة أيضً
حساب كتلة وحجم املادة اخلام الالزمة حتت درجات حرارة وضغط خمتلفة لصناعة أنواع خمتلفة 

من البويل إثيلني.
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التقويم 7-3
الخالصة

  حتـدد الـمعامـالت يف املعادلـة 
النسـبَ  املـوزونــة  الكيميائيـة 
احلجـمـيـة للغــازات املتفاعلة 

والناجتة.
  يمكن أن تستخدم قوانني الغازات 
مع املعادالت الكيميائية املوزونة 
حلساب كميات الغازات املتفاعلة 

أو الناجتة عن التفاعل.

الرئيسةالفكرة فرس عندما يتفاعل غاز الفلور مع بخار املاء حيدث التفاعل اآليت:. 46

2 F  2 (g) + 2 H  2 O(g) →    O  2   (g) + 4HF(g)

        فإذا بدأ التفاعل بـ  L 2 من غاز الفلور فام حجم بخار املاء (L) الالزم  للتفاعل 
مع غاز الفلور؟ وما حجم غاز األكسجني وغاز فلوريد اهليدروجني الناجتني؟

ا مع عدد موالت الغاز عند درجة . 47 ا أو عكسيًّ حلل هل يتناسب حجم الغاز تناسبًا طرديًّ
حرارة وضغط ثابتني؟ فرس إجابتك.

احسب يشغل  1molمن الغاز حجامً مقداره L 22.4 عند STP، احسب درجة احلرارة . 48
 22.4 L  2 من الغاز يف حجم mol والضغط الالزمني إلدخال

ثاين . 49 غاز  ليكونا  األكسجني  غاز  مع   C2H4 اإليثني  غاز  يتفاعل  البيانات  فرس 
أكسيد الكربون واملاء. اكتب املعادلة الكيميائية املوزونة هلذا التفاعل، ثم جد 

النسبة املولية للمواد املوجودة عىل كل جهة من املعادلة.
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تعيـش حياتك اليومية وتعمل وتلعـب يف اهلواء حيث يكون 
فهـل   ،  21% األكسـجني  تقريبًـا، ونسـبة    1atmالضغـط
ا: مـاذا يمكن أن حيدث لو كان الضغط ونسـبة  تسـاءلت يومً
األكسـجني يف اهلـواء أكثر؟ هل كنت سـتتعاىف من املرض أو 
اجلروح برسعة؟ هذه األسئلة هي جوهر العالج باألكسجني 

املضغوط. 
 Hyperbaric medicine 
ا. و(bar) هي وحدة  إن كلمـة (hyper) تعني عاليًـا أو زائدً
الضغـط، وتسـاوي KPa 100، وهذا تقريبًـا الضغط اجلوي 
الطبيعي. هلـذا فإن املصطلح hyperbaric يشـري إىل ضغط 
أعـىل من الضغـط الطبيعي. يتعرض املـرىض الذين يعاجلون 
باألكسـجني املضغـوط لضغط أعىل من الضغـط اجلوي عند 

مستو سطح البحر.
 يرتبـط ارتفاع الضغـط غالبًا مـع ارتفاع 
تركيـز األكسـجني الـذي يتلقـاه املـرىض. ويشـري العـالج 
باألكسجني املضغوط (HBOT) إىل عالج بوساطة أكسجني 
تركيـزه %100. ويبني الشـكل 1 غرفة املعاجلة باألكسـجني 
املضغـوط؛ حيث يمكـن أن يصل الضغط يف هـذه الغرفة إىل 
مخسة أو ستة أضعاف الضغط العادي. وتستخدم HBOT يف 
معاجلة الكثـري من احلاالت، ومنها احلروق والدوار واجلروح 

التي ال تلتئم برسعة واألنيميا وبعض األمراض املعدية.

 ،(HBOT) 1 يستلقي املريض يف غرفة العالج يف أثناء
ويتحكم الفني يف  الضغط ونسبة األكسجني.

C13-05A-874637.ai
be
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الشكل 2 تبادل الغازات بني الرئتني وجهاز الدوران.

ملعرفة   2 الشكل  استخدم       
أكسيد  أول  بغاز  التسمم  عالج  عىل   (HBOT) يساعد  كيف 

الكربون.
  ينتقل غاز O2 مـن الرئتني إىل الدم، 
ويرتبـط مع هيموجلوبني الـدم يف خاليا الدم احلمراء، فيتحرر 

. A كام يظهر عند املوضع CO2 ثاين أكسيد الكربون
 إذا دخل أول أكسـيد الكربون إىل 
ا عن األكسـجني فإنه يرتبط  الـدم كام يوضحه الرمـز B، عوضً
مع اهليموجلوبني، وتبدأ خاليا اجلسم متوت نتيجة حرماهنا من 

األكسجني.
 باإلضافة إىل األكسـجني الذي 
حيملـه اهليموجلوبني يذوب األكسـجني يف بالزما الدم كام هو 
مبني يف C. وتسـاعد املعاجلة باألكسجني (HBOT) عىل زيادة 
تركيـز األكسـجني املذاب إىل املقـدار الذي حيافظ عىل اجلسـم 

سليامً . 
 يسـاعد األكسـجني 
املضغـوط عـىل التخلص من أول أكسـيد الكربـون املرتبط مع 

.D اهليموجلوبني، كام هو موضح يف.D اهليموجلوبني، كام هو موضح يف

 أعد كتيب معلومات حول 
اسـتخدام (HBOT) لعـالج اجلـروح التـي ال تلتئم 

برسعة.
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 عندمـا يكـون ضغـط بخار املـاء داخل 
، تتحول احلبات إىل فوشـار  ا بشـكل كافٍ حبات الفشـار كبريً
وتطلق بخار ماء. ويمكن اسـتخدام قانون الغاز املثايل يف إجياد 

الضغط  يف هذه احلبات عند انفجارها. 
 ما مقدار الضغط الالزم لنفش حبات الفشار؟ 


خمبار مدرج ml 10حبات فشار (20-18)

 1.5 ml 250زيت نبايت ml كأس زجاجية 
 ماسك كأس شبكة تسخني مربعة 2

 ميزان موقد بنزن 
 ماء مقطرحامل حلقة   

 ورق تنشيفحلقة حديدية صغرية 

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P




اقرأ تعليامت السالمة يف املخترب.. 1
اعمل جدوالً لتسجيل البيانات. . 2
املقطر يف خمبار مدرج، وسجل . 3 املاء  تقريبًا من   5ml ضع 

حجمه.
ك . 4 ضع 18- 20 حبة فشار يف املخبار املدرج مع املاء، وحرّ

املخبار املدرج بلطف؛ لتجرب فقاقيع اهلواء عىل اخلروج، 
ا. ثم سجل حجم املاء وحبات الذرة معً

أخرج احلبات من املخبار املدرج وجففها. . 5
ضع احلبات اجلافة مع ml 1.5 – 1.0  من الزيت النبايت . 6

يف كأس زجاجية. 
قس الكتلة الكلية للكأس والزيت وحبات الذرة.. 7
ركب اجلهاز، كام يظهر يف الصورة.. 8
ك املوقد إىل . 9 سخن الكأس هبدوء باستخدام املوقد، وحرّ

األمام واخللف لتسخني الزيت بالتساوي.
ثم . 10 التسخني،  أثناء  يف  الذرة  حبات  يف  التغريات  الحظ 

أطفئ املوقد عندما تتفرقع حبات الذرة.
استخدم ماسك الكأس إلبعاد الكأس عن احللقة، واتركه . 11

ا. حتى يربد متامً

قس الكتلة النهائية للكأس والزيت والفشار. . 12
حبات . 13 من  ختلص      

األدوات  ف  نظّ معلمك.  تعليامت  باتباع  والزيت  الذرة 
املختربية وضعها يف أماكنها. 


 حجم حبات الذرة باللرت، وذلك من خالل إجياد . 1

الذرة  املقطر يف املخبار قبل إضافة  املاء  الفرق بني حجم 
وبعده.

ا . 2 مستخدمً املنطلق  املاء  لبخار  الكلية  الكتلة   
النفش  قياسات كتل الكأس والزيت وحبات الذرة قبل 

وبعده. 
موالت . 3 عدد  إلجياد  للامء؛  املولية  الكتلة  استخدم    

املاء املتحررة. 
الزيت . 4 حرارة  درجـة  أن  اعـتـرب    

واحسـب  الـغـاز،  حـرارة  درجة  هي   225˚C املـغـيل 
ضغـط الغـاز باستخدام قانون الغاز املثايل.

 بني الضغط اجلوي وضغط بخار املاء يف احلبات. . 5
 ملاذا مل تنفش حبات الذرة مجيعها؟. 6
التجربة، . 7 هذه  يف  اخلطأ  مصادر  د  حدّ   

واقرتح طريقة لتصحيحها.

ثم  التسخني،  أثناء  يف  الذرة  حبات  يف  التغريات  الحظ 

استخدم ماسك الكأس إلبعاد الكأس عن احللقة، واتركه 

واقرتح طريقة لتصحيحها.


لفرقعة  الالزم  الضغط  مقدار  الختبار   

أنواع خمتلفة من حبوب الذرة. 
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71

 إذا تغـري ضغط 
أي كمية ثابتـة من غاز أو درجة 
حرارهتا أو حجمها فسوف يتأثر 

املتغريان اآلخران.
 

قانون بويل• 
الصفر املطلق• 
قانون شارل• 
قانون جاي- لوساك• 
القانون العام للغازات• 


ا مع ضغطه عند •  يتناسب عكسيًّ الغاز  د من  مقدار حمدّ أن حجم  بويل عىل  قانون  ينص 

ثبوت درجة احلرارة.
 P  1  V  1  =  P  2  V  2  

ا مع درجة حرارته •  د من الغاز يتناسب طرديًّ ينص قانون شارل عىل أن حجم مقدار حمدّ
املطلقة عند ثبوت الضغط.

   V  1  _ 
 T  1 

   =    V  2  _ 
 T  2  

  

ا مع درجة •  د من الغاز يتناسب طرديًّ ينص قانون جاي- لوساك عىل أن ضغط مقدار حمدّ
حرارته املطلقة عند ثبات احلجم. 

   P  1  _ 
 T  1 

   =    P  2  _ 
 T  2 

  

يربط القانون العام للغازات كالًّ من درجة احلرارة والضغط واحلجم يف معادلة واحدة.• 
   P  1  V  1  _ 

 T  1 
   =    P  2  V  2  _ 

 T  2  
   

72

قانـون  يربـط   
الغـاز املثايل عدد اجلسـيامت مع 
كل مـن الضغط ودرجة احلرارة 

واحلجم.


مبدأ أفوجادرو • 
احلجم املويل• 
ثابت الغاز املثايل • 
قانون الغاز املثايل • 


الغازات عند نفس الضغط ودرجة •  املتساوية من  ينص مبدأ أفوجادرو عىل أن احلجوم 

احلرارة حتتوي عىل العدد نفسه من اجلسيامت.  
يربط قانون الغاز املثايل كمية الغاز مع ضغطه ودرجة حرارته وحجمه. • 

 PV = nRT

يمكن استخدام قانون الغاز املثايل إلجياد الكتلة املولية للغاز إذا كانت كتلة الغاز معروفة، • 
ا إلجياد كثافة الغاز إذا كانت كتلته املولية معروفة . ويمكن استخدامه أيضً

M =   mRT _ 
PV

          D =   MP _ 
RT

  

ا •  ا مغايرً املنخفضة سلوكً العايل ودرجات احلرارة  الضغط  الغازات احلقيقية عند  تسلك 
لسلوك الغاز املثايل.

73

تتفاعل  عندمـا   
يف  املعامـالت  فـإن  الغـازات 
املعـادالت الكيميائيـة املوزونـة 
التي متثل هذه التفاعالت تشـري 
واحلجـوم  املـوالت  أعـداد  إىل 

النسبية للغازات. 


املتفاعلة •  للغازات  احلجمية  النسب  املوزونة  الكيميائية  املعادالت  يف  املعامالت  حتدد 

والناجتة. 
كميات •  حلساب  املوزونة  الكيميائية  املعادلة  مع  الغازات  قوانني  تستخدم  أن  يمكن 

الغازات املتفاعلة أو الناجتة عن التفاعل.

العامةالفكرة تستجيب الغازات لتغريات كل من الضغط ودرجة احلرارة واحلجم وعدد اجلسيامت بطرائق 

يمكن التنبؤ هبا.
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لوساك . 50 وجاي-  وشارل،  بويل،  قوانني  نصوص  اذكر 
والقانون العام للغازات، واكتب معادالهتا.

ألحدمها . 51 حيدث  فامذا  ا  عكسيًّ تناسبًّا  متغريان  تناسب  إذا 
إذا زاد اآلخر؟

ا فامذا حيدث ألحدمها إذا . 52 ا طرديًّ إذا تناسب متغريان تناسبًّ
زاد اآلخر؟

ما الظروف املعيارية املستخدمة يف حسابات الغازات؟. 53
األكثر . 54 احلرارة  ودرجة  واحلجم  الضغط  وحدات  د  حدّ

. استعامالً


استعمل قانون شارل لتحديد صحة بيانات الشكل 7-13. . 55

الشكل 7-13
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حجمه . 56 وكان  طقس،  بالون  أطلق     
X 104 L 5.0 عندما كان ضغطه atm 0.995، ودرجة 
حرارة املحيط C˚32.0  ، وبعد إطالقه ارتفع إىل علو كان 
 .12.0˚C – 0.720 ودرجة احلرارة atm الضغط عنده

احسب حجم البالون عند هذا االرتفاع.

حلساب . 57 لوساك  وجاي-  وشارل  بويل  قوانني  استعمل 
القيم املفقودة يف كل مما يأيت:

   V  1  = 2.0 L,  P  1  = 0.82 atm,  V  2  = 1.0 L،  P  2   .a        
= ?

V  1    = 250 mL,  T  1    = ?,  V  2    = 400 mL,      .b        
T  2    = 298 K

V  1    = 0.55 L,  P  1    =740 mm Hg,  V  2    = 0.80 L,      .c         
P  2    = ?

 إذا كان حجم عينة من اهلواء . 58
L 2.5 عند درجة حرارة C˚22.0، فكم يصبح حجم هذه 
العينة إذا نقلت إىل  بالون هواء ساخن، حيث تبلغ درجة 
احلرارة C˚43.0 ؟ افرتض أن الضغط ثابت داخل البالون.

درجة . 59 عند  اهليدروجني  غاز  من  ثابت  حجم  ضغط  ما 
اهليدروجني  غاز  ضغط  كان  إذا   ،30.0˚C ــرارة  ح

atm 1.11 عند درجة حرارة مقدارها C˚15.0 ؟

نقلت كمية من غاز النيرتوجني من وعاء صغري إىل وعاء . 60
أكرب منه، كام هو مبني يف الشكل 14-7. ما مقدار ضغط 

غاز النيرتوجني يف الوعاء الثاين؟ 

V1 = 500 ml
P1 = 108 KPa
T1 = 10.0°C

V2 = 750 ml
T2 = 21.0°C

N2

N2

الشكل 7-14

7-2


اذكر نص مبدأ أفوجادرو.. 61
اذكر نص قانون الغاز املثايل.. 62
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وما . 63 املعيارية؟  الظروف  يف  الغاز  من   1mol حجم  ما 
حجم 2mol من الغاز يف الظروف املعيارية؟

الغاز . 64 مثل هذا  يوجد  وملاذا ال  املثايل؟  بالغاز  املقصود  ما 
يف الطبيعة؟

ما الرشطان اللذان ال يمكن أن يكون سلوك الغاز عندمها . 65
مثاليًّا؟

فرس . 66 املثايل؟  الغاز  قانون  معادلة  يف  احلرارة  وحدات  ما 
ذلك.


 يسـتعمل غـاز الربوبـان C3H8 فـي املنـازل . 67

ألغراض الطهي والتدفئة .
        a. احسـب حجـم mol 0.540 من الربوبان يف الظروف 

املعيارية.
املوجود  الربوبان  ومقدار  الكمية  هذه  حجم  يف          b. فكر 
فيها، ثم فرس ملاذا يتحول غاز الربوبان إىل سائل قبل 

نقله؟
يمكن . 68 ضغط  أقل  كيميائي  قاس     

 ،1.0 X 10-15 mm Hg إليه يف املخترب فكان  الوصول 
حرارته  ودرجة   1.00 L حجمه  غاز  جسيامت  عدد  ما 

C˚22.0 عند هذا الضغط؟

69 . 2.00 L املوجودة يف وعاء مغلق حجمه O2 احسب عدد موالت
 .(3.50 atm) 25.0، إذا كـان ضغطه˚C ودرجـة حـرارتـه
درجة  ارتفعت  إذا  الوعاء  يف  املوجودة  املوالت  عدد  ما 

احلرارة إىل C˚49.0 وبقي الضغط ثابتًا؟
 يوجد مركب جريانيول يف زيت الورد املستخدم . 70

يف صناعة العطور. ما الكتلة املولية للجريانيول إذا كانت 
 260.0˚C 0.480 ، عند درجة حرارة g/L كثافة بخاره

، وضغط جوي مقداره atm  0.140 ؟ 
جد حجم g 42 من غاز أول أكسيد الكربون يف الظروف . 71

.STPاملعيارية

وضغط . 72  22.0˚C درجة  عند  الكلور  غاز  كثافة  د  حدّ
.(1.00 atm) جوي

يف . 73 األكرب  احلجم  يشغل   7-15 الشكل  يف  الغازات  أي 
الظروف املعيارية STP؟ فرس إجابتك.

74 . 4.0L كل من الوعائني يف الشكل 15-7 عىل إذا احتو
أن  افرتض  منهام؟  كل  يف  الضغط  مقدار  فام  الغاز  من 

الغازات مثالية.

الشكل 7-15

C13-14A-874637.ai
ben


C3H8

C3H8 


N2

N2 

من . 75  C2H6 اإليثان  بغاز   2.00  L حجمه   دورق  لئ  مُ
كتلة  ما   .7-16 الشكل  يف  يظهر  كام  صغرية،  أسطوانة 

اإليثان يف الدورق؟

Atm

2.0 3.0 

1.
0 

0.0
 

4.0 
5.0 

P = 1.08 atm
T = 15.0°C

C13-10A-874637.ai
ben

الشكل 7-16
N2، ضغـطـها . 76 النـيـتـروجـني  ما كـثـافـة عينة من غاز 

3.50 عند درجة حرارة   L 5.30 يف وعاء حجمه   atm

مقدارها C˚125 ؟
وعاء . 77 لتعبئة  الالزمة   He اهليليوم  غاز  موالت  عدد  ما 

وضغط   ،  35.0˚C حرارة  درجة  عند   ،22 L حجمه 
جوي مقداره atm 3.1 ؟
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حرارة . 78 درجة  عند  وعاء  يف  التفاعل  قبل  غازان  تَشارك 
عند  نفسه  الوعاء  يف  الناتج  بقي  التفاعل  وبعد   ،200  K
 n ثابتني، فام قيمة Pو V 400، فإذا كان كل من K درجة

احلقيقية؟

7-3


ملاذا يعد من الرضوري موازنة املعادلة قبل استخدامها يف . 79
حتديد حجوم الغازات املتضمنة يف التفاعل؟ 

بعني . 80 والضغط  احلرارة  درجة  أخذ  الرضوري  من  ليس 
احلجم  لتحديد  املوزونة  املعالة  استخدام  عند  االعتبار 

النسبي للغاز. ملاذا؟ 
فرس ملاذا ال متثل املعامالت يف املعادلة الكيميائية املوزونة . 81

ا احلجوم النسبية للغازات؟  أعداد املوالت فقط، وإنام أيضً
هل متثل املعامالت يف املعادلة الكيميائية املوزونة احلجوم . 82

النسبية للسوائل واملواد الصلبة؟ فرس إجابتك. 


 تتكون األمونيا من تفاعل غاز النيرتوجني . 83

التي  األمونيا  غاز  لرتات  عدد  ما  اهليدروجني.  غاز  مع 
عند  اهليدروجني  غاز  من   13.7 L من  إنتاجها  يمكن 

C°93.0 وضغط مقداره kPa 40.0 ؟
L 6.5، متت . 84 اهليدروجني حجمها  كربيتيد  غاز  من  عينة 

معاجلتها مع حمفز لترسيع التفاعل اآليت:
2H2S(g)+O2(g) → 2H2O(g)+2S(s)

ا عند ضغط atm 2.0 ودرجة حرارة      فإذا تفاعل H2S متامً
مقدارها K 290 فام كتلة(g) بخار املاء الناتج.

ما عدد لرتات غاز النيرتوجني وغاز األكسجني الالزمة . 85
إلنتاج L 15.4 من أكسيد النيرتوجني عند درجة حرارة 

K 310 وضغط جوي atm 2.0؟

ادرس التفاعل املبني أدناه ثم أجب عن األسئلة التي تليه:. 86
2CO(g)+2NO(g) →N2(g)+2CO2(g)

ثاين  حجم  إىل  الكربون  أكسيد  أول  حجم  نسبة  ما   .a         
أكسيد الكربون يف املعادلة الكيميائية املوزونة.

ا عند STP فام حجم غاز           b. إذا تفاعل g CO2 42.7 متامً
النيرتوجني الناتج؟

ا إلنتاج بخار . 87 عندما حيرتق L 3.00 من غاز الربوبان متامً
املاء وغاز ثاين أكسيد الكربون عند درجة حرارة تساوي

املاء  بخار  كتلة  فام   0.990  atmجوي وضغط   350°C
الناجتة؟

88 . KClO3 الصلبة  البوتاسيوم  كلورات  تسخني  عند 
وغاز  الصلب  البوتاسيوم  كلوريد  لتنتج  تتحلل  فإهنا 
األكسجني. فإذا حتلل g 20.8 من كلورات البوتاسيوم، 
الظروف  يف  ستنتج  التي  األكسجني  غاز  لرتات  عدد  فام 

املعيارية STP؟ 


التلفاز، . 89 أنبوب الصورة يف   احسب الضغط داخل 

إذا كان حجمه 3.50L، وحيتوي عىل 2.00X10-5 g من 
 .(22.0°C) غاز النيرتوجني عند درجة حرارة تساوي

 عدد اللرتات التي يمكن أن تشغلها كتلة مقدارها . 90
g 8.80 من غاز ثاين أكسيد الكربون املوجودة عند:

STP .a        
 160°C3.00 و atm .b        

118 Kpa 288 و K .c        
حرارة . 91 درجة  عند  الربوبان  غاز  من   2.33 L احرتق  إذا 

ا يف كمية  تامًّ ا  Kpa 67.2 احرتاقً  C°24 وضغط جوي 

أكسيد  ثاين  موالت  عدد  فام  األكسجني،  من  فائضة 
الكربون التي تنتج؟

119119119



يتنفس اإلنسان L 0.50 من اهلواء تقريبًا خالل . 92
الظروف  يف  يتم  ذلك  أن  افرتض  الطبيعي.  التنفس 

.STP الطبيعية
        a. ما حجم النفس الواحد يف يوم بارد عىل قمة جبل إفرست إذا 
كانت درجة احلرارة C°60-، والضغط mm Hg 253؟

كان  فإذا  أكسجني،   21% عىل  الطبيعي  اهلواء          b. حيتوي 
إفرست،  قمة  فوق  األكسجني  من   14% عىل  حيتوي 
فام حجم اهلواء الذي حيتاج إليه اإلنسان لتزويد اجلسم 

باملقدار نفسه من األكسجني؟
غاز . 93 مع  تفاعله  عند  كامالً   CH4 امليثان  غاز  حيرتق 

األكسجني ليكون ثاين أكسيد الكربون وبخار املاء. 
        a. اكتب املعادلة الكيميائية املوزونة هلذا التفاعل.

        b. اكتب النسبة احلجمية بني امليثان واملاء يف هذا التفاعل.
 

94 . 3.8L اهليليوم  من  بالون  حجم  يكون  أن  جيب   
من   0.1mol إضافة  وعند  اهلواء،  يف  لريتفع  األقل  عىل 
اهليليوم إىل البالون الفارغ أصبح حجمه (2.8L). ما عدد 
جرامات He التي جيب إضافتها إىل البالون حتى يرتفع؟ 

افرتض أن كالًّ من T، P ثابتان.
إيثان . 95 ترتافلورو  لأللعاب  مصنع  يستخدم   

القوالب  ملــلء  عالية  ــرارة  ح ــة  درج عند   C2H2F4

البالستيكية.
املعيارية  الظروف  g\L يف  C2H2F4 بوحدة          a.  ما كثافة  

STP؟

C2H2F4 عند درجة          b.  أوجد عدد اجلزئيات يف لرت من 
حرارة C°220 و1atm ضغط جوي.

96 . 0.75 Kg يـزن مكعب صلـب مـن اجلليد اجلـاف 
(CO2) تقريبًـا، فام حجم غـاز CO2 يف الظروف املعيارية 

عندما يتسامي املكعب كليًّا؟

فإنه . 97  C3H5N3O9 النيرتوجلـرسين  يتفكك   عـندمـا 
ما   .CO2 ،N2، NO، H2O اآلتية:  الغازات  إىل  يتحلل 
حجم مزيج الغازات الناجتة عند ضغط atm 1.00 ودرجة 
حرارة C° 2678 إذا تفكك g 239 من النيرتوجلرسين ؟

مـا القيمـة الرقميـة لثابـت الغـاز املثـايل (R) يف . 98
 _ c m  3   ·Pa    ؟

K·mol
املعادلة   

قانون . 99 خالل  من  املحسوب  الضغط  يكون  هل   
احلقيقي  الضغط  قيمة  من  أقل  أم  أعىل  املثايل  الغاز 
الذي حتدثه عينة من الغاز؟ وكيف يكون ضغط الغاز 
درجات  عند  احلقيقي  بالضغط  باملقارنة  املحسوب 

حرارة منخفضة؟ فرس إجابتك. 
  

 يسـتخدم أحـد اخلبازيـن صـودا اخلبـز لنفـخ . 100 
ـا  الكعـك، وتتحلـل صـودا اخلبـز يف أثنـاء ذلـك وفقً

للتفاعلني اآلتيني: 
2NaHC O  3 (s) → N a  2 C  O  3 (s) +  H  2   O(l) + C O  2   (g)

NaHC O  3   (s) +  H  +   (aq) →  H  2   O(l) + C O  2   (g) + N a  + (aq)

  NaHCO3 املتكون لكل جرام من CO2 احسب حجم
 210°C يف كال التفاعلني. افرتض أن التفاعل حيدث عند

 0.985 atm وضغط جوي مقداره
 

101 .: Kg حول كل كتلة مما يأيت إىل ما يكافئها بـ
 7.23 mg .c                247 g .a         
975 mg .d                53 mg .b         

رسعة، . 102 متوسط  أعىل  هلا  اآلتية  الغازات  جسيامت  أي 
وأهيا هلا أقل متوسط رسعة؟

90°C  أول أكسيد الكربون عند .a        
30°C ثالث فلوريد النيرتوجني عند .b        

 90°C امليثان عند .c        
30°C أول أكسيد الكربون عند .d        
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اكتب التوزيع اإللكرتوين لكل ذرة فيام يأيت :. 103
d. الكربتون           a. اليود  

e.  الكالسيوم           b. البورون  
f. الكادميوم           c.  الكروم  

مستويات . 104 من   مستو كل  يف  اإللكرتونات  عدد  اذكر 
الطاقة، ثم اكتب البناء اإللكرتوين النقطي لكل عنرص 

من العنارص اآلتية:  
 B .d   kr .a         

Br  .e   Sr .b         
   Se .f   P  .c         

وكان . 105 اللون،  عديمي  شفافني  حملولني  أعطيت  إذا 
ا،  تسامهيًّ مركبًا  واآلخر  ا،  أيونيًّ ا  مركبً حيتوي  أحدمها 
وأهيام  أيــوين،  املحلولني  أي  حتديد  يمكنك  فكيف 

تسامهي؟ 
من . 106 تفاعل  لكل  موزونة  كيميائية  معادلة  اكتب 

التفاعالت اآلتية: 
         a. إحالل الزنك مكان الفضة يف حملول كلوريد الفضة.

الكربيتيك  ومحض  الصوديوم  هيدروكسيد  تفاعل    .b          
لتكوين كربيتات الصوديوم واملاء. 

 




مىض . 107 فيام  كثريون  حلم     
بالقيام برحلة حول العامل ببالون هواء ساخن، وهو 
1999م. اكتب تصوراتك  حلم مل يتحقق حتى عام 
عن الرحلة، وصف كيف يتحكم تغري درجة حرارة 

البالون يف ارتفاع البالون؟ 
منظامت . 108 أثر  يف  ابحث      

يستخدمها  التي  اهلواء  أسطوانات  عىل  املوجودة  الغاز 
الغواصون، وارشحه.


 تسـتخدم األمونيا NH٣ فـي عملية صناعة 
األسـمدة والمبـردات واألصبـاغ والبالسـتيك. وعمليـة 
هابـر طريقة إلنتـاج األمونيا من خالل تفاعـل النيتروجين 
والهيدروجيـن. وتمثـل المعادلـة اآلتيـة معادلـة التفاعل 

المنعكس:
 N  2 (g) + 3 H  2 (g) � 2N H  3 (g) + 92 kJ

ح الشكل 17-7 أثر درجة احلرارة والضغط يف مقدار  يوضّ
األمونيا الناجتة خالل عملية هابر. 
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الشكل 7-17

بالضغط . 109 لألمونيا  املئوية  املردود  نسبة  كيف  فرس 
ودرجة احلرارة؟ 

110 . ،200 atm مقداره  ضغط  عند  هابر  عملية  تتم 
الظروف  هذه  أثبتت  حيث   ،450˚C حرارة  ودرجة 
زمن  خالل  األمونيا  من  كبرية  كمية  إنتاج  إمكانية 

قصري.

 ،200 atm ما أثر إجراء التفاعل عند ضغط أعىل من  .a         
عند درجة حرارة الوعاء الذي يتم فيه التفاعل؟

إىل  التفاعل  تقليل درجة حرارة  يؤثر  تر، كيف    .b         
C˚450 عىل الزمن الالزم إلنتاج األمونيا؟
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استخدم الرسم البياين اآليت لإلجابة عن السؤالني 1 ، 2:

C14-16C-828378-08
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أي مما يأيت يوضحه الرسم البياين أعاله:. 1
.a.عندما تزداد درجة احلرارة يقل الضغط
.b.عندما يزيد الضغط يقل احلجم
.c.عندما تزيد درجة احلرارة يقل عدد املوالت
.d.عندما يقل الضغط تقل درجة احلرارة

أي الغازات اآلتية يسلك سلوك الغاز املثايل؟. 2
.aA الغاز
.b                    B الغاز
.c C الغاز
.dD الغاز

األدوات . 3 HF يف صناعة  اهليدروفلوريك  يستخدم محض 
الكالسيوم  سليكات  مع  يتفاعل  وهو  اإللكرتونية، 
ما اخلاصية  الزجاج.  يعدّ أحد مكونات  الذي   ،CaSiO3

يف  ختزينه  أو  اهليدروفلوريك  محض  نقل  دون  حتول  التي 
أوعية زجاجية؟

.a خاصية كيميائية

.b خاصية فيزيائية كمية
.c خاصية فيزيائية نوعية
.dخاصية كمية

قوية، . 4 قاعدة   NaOH الصوديوم  هيدروكسيد  يعد 
نسب  ما  الصحي.  الرصف  مصارف  فتح  يف  تستخدم 

مكونات هيدروكسيد الصوديوم؟ 
.a57.48% Na, 60.00% O, 2.52% H

.b2.52% Na, 40.00% O, 57.48% H

.c57.48% Na, 40.00% O, 2.52% H

.d40.00% Na, 2.52% O, 57.48% H

بـ . 5 األرض  سطح  عــىل  ــو  وه صغري  منطاد  ملئ 
L 106×5.66  من غـاز اهلـيلـيوم He ، وكان الضغـط 

 ،25˚C atm 1.10، عند درجة حرارة  داخـل املنـطاد 
فإذا بقي الضغط داخل املنطاد ثابتًا، فكم يكون حجمه 

عند ارتفاع m 2300 حيث درجة احلرارة C˚12؟

.a2.72 × 106 L

.b5.40 × 610 L
.c5.66 × 610 L
.d5.92 × 610 L

حتليل . 6 فيها  تم  جتربة  نتائج  البياين  الرسم  يوضح   .  3
املتغري  ما  اهلــواء.  وكثافة  احلــرارة  درجة  بني  العالقة 

املستقل يف هذه التجربة؟
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الغاز . 7 حجم  بني  العالقة  توضح  البيانية  الرسوم  أي 
وضغطه عند ثبات درجة احلرارة.

S6-04A-868204-08
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األمونيا . 8 من   0.0468  g حيدثه  الذي  الضغط  مقدار  ما 
درجة  عند   4.00 L حجمه  وعاء  جدران  عىل   NH3

C° 35.0، عىل افرتاض أنه يسلك سلوك الغاز املثايل؟
.a0.0174 atm.d 0.278 atm

.b0.00198 atm.e0.0٫126 atm

.c0.296 atm


صف املالحظات التي تقدم دليالً عىل حدوث التفاعل . 9

الكيميائي.
الطبيعة، . 10 يف  موجودة  الذرة  ثنائية  جزيئات  سبعة  د  حدّ

من  زوج  يف  اجلزيئات  هذه  ذرات  تتشارك  ملاذا  وفرس 
اإللكرتونات؟

املتعدد . 11 النرتات  أليون  لويس  بناء  أدناه  الرسم  يوضح 
 .(N O  3 

الذرات (-
أيونات  أمثلة عىل  الذرات، وأعطِ  عرف مفهوم متعدد 

أخر من هذا النوع.

C13-17A-874637.ai

ben

N
O

O O             


استخدم اجلدول اآليت لإلجابة عن السؤال 12 :

20052004


mJm3


mJm3

8/040.152/050.05

9/040.033/050.05

10/040.054/050.06

11/040.035/050.13

12/040.046/050.05

1/050.027/050.09

عندما . 12 وينتج  املشعة،  الغازات  من  الرادون  غاز  يعد 
يتحلل الراديوم يف الصخور والرتبة، وهو مادة مرسطنة. 
توضح البيانات أعاله مستويات الرادون التي تم قياسها 
يف منطقة معينة. اخرت طريقة لتمثيل هذه البيانات بيانيًا. 

فرس سبب اختيارك هلذه الطريقة ومثل البيانات بيانيًا.
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العامةالفكرة يوجد املحلول يف صورة غاز أو 

ا عىل احلالة الفيزيائية للمذيب. سائل أو صلب اعتامدً

1-1 أنواع المخاليط

الرئيسةالفكرة  املخاليط إما متجانسة أو غري 

متجانسة.

2-1 تركيز المحاليل

الرتكيـز  التعبـري عـن  الرئيسةالفكرة يمكـن 

بالنسبة املئوية أو باملوالت.

3-1 العوامل المؤثرة في الذوبان

ن املحلول بعوامل،  الرئيسةالفكرة يتأثر تكـوّ

منها احلرارة والضغط والقطبية.

4-1 الخواص الجامعة للمحاليل

الرئيسةالفكرة تعتمـد اخلـواص اجلامعة عىل 

عدد  جسيامت املذاب يف املحلول.

ا يأيت •  حوايل %42.3 من الفوالذ املنتج سـنويًّ
من إعادة التدوير.

احلديد هو املكون األسـايس للفوالذ، لكن يمكن • 
إضافـة عنارص مثـل النيـكل واملنجنيـز والكروم 
املواصفـات  حسـب  والتنجسـتون  والفناديـوم 

املطلوبة.
اخلـلطـات •  صـناعـة  يف  األسـمـنـت  يسـتعمل 

األسـمنتية ومواد البناء لتقويتها، وجعلها تتحمل 
العوامل البيئية العادية.

ينتـج نحـو 6 باليـني مرت مكعـب مـن اخللطات • 
ا. أي ما يعـادل 1 مرت مكعب  األسـمنتية سـنويًّ

(1m3) لكل شخص سنويًّا.

حقائق كيميائية

Mixtures and Solutions المخاليط والمحاليل
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تتغري الطاقة عند تكوين املحلول نتيجة تأثري قوتني: قوة اجلذب 
بني اجلزيئية بني جسيامت كل مادة يف املحلول، وقوة التجاذب بني 
ا. فكيف يمكن مالحظة هذا التغري؟ جسيامت املذاب واملذيب معً

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P


اقرأ تعليامت السالمة يف املخترب.. 1

زن g 10 مـن كلوريـد األمونيـوم NH4Cl، ثـم ضعهـا يف . 2
.100 ml كأس سعتها

قـس ml 30 مـن املـاء بمخبـار مـدرج سـعته ml 50، ثم . 3
أضـف املاء إىل NH4Cl يف الكأس، وحرك املحلول بسـاق 

التحريك.

حتسس أسفل الكأس من اخلارج، وسجل مالحظاتك.. 4
5 . CaCl2 كرر اخلطوات من 4-2 مستعمالً كلوريد الكالسيوم

.NH4Cl بدالً من

ختلص من املحاليل بسكبها يف املغسلة.. 6


 أي العمليتني السـابقتني كانت طـاردة للطاقة، وأهيام . 1
كانت ماصة هلا؟

 اكتب أمثلة من واقـع حياتك عىل عمليات ذوبان . 2
طاردة للطاقة، وأخر ماصة هلا؟

 إذا أردت زيادة التغـري يف درجة احلرارة، فأهيام جيب 
إضافته بكمية أكرب: املذاب أم املذيب ؟ فرس إجابتك.

املطويـة  اعمـل    
 اآلتية لتسـاعدك عىل تنظيم

تركيـز  حـول  املعلومـات 
املحاليل.

ورقتني  اطو   1   
ا. من املنتصف أفقيًّ

 3 cm  2 اقطع  
عـىل طـول خـط الثني 
إلحـد الورقتـني من 
وقـص  اجلانبـني.  كال 
الورقة الثانية عىل طول 

ـا  أيضً الثنـي  خـط 
مـع  وسـطها  مـن 
ترك 3cm من كال 
اجلانبني دون قص.

أدخـل   3   
الورقتـني إحدامهـا 
يف األخـر لعمـل 

كتاب من أربع صفحات.

  1-2 المطويات

يف أثناء قراءتك هلذا القسم. استعمل املطوية لتسجيل 
مـا تعلمته عـن طرائـق التعبري عـن تركيـز املحاليل، 

ا بأمثلة حسابية. مستعينً

 ملراجعة حمتو هذا الفصل ونشـاطاته ارجع إىل 
املوقع: 

www.obeikaneducation.com

 ملراجعة حمتو هذا الفصل ونشـاطاته ارجع إىل 

C14-01A-874637
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1-1
ا�هداف

  بني خصائص املخاليط 
املعلقة واملخاليط الغروية واملحاليل.

أنواع املخاليط الغروية   
وأنواع املحاليل.

 القو الكهرسكونية   
يف املخاليط الغروية.

مراجعة المفردات

 مادة تذوب يف املحلول.
المفردات الجديدة

املخلوط املعلق
املخلوط الغروي

احلركة الرباونية
تأثري تندال

املادة غري الذائبة 
املادة الذائبة

Types  of  Mixtures أنواع المخاليط
 الرئيسةالفكرة

ا بامء البحر فسوف تالحظ أن بعض املواد ترتسب يف قاع   إذا مألت دلوً
ام مر من الوقت. ملاذا ترتسب بعض املواد دون غريها؟ هْ ا مَ الدلو، ويظل املاء ماحلً

Heterogeneous Mixtures المخاليط غير المتجانسة 
ال بد أنك تتذكر أن املخلوط مزيج من مادتني نقيتني أو أكثر، حتتفظ فيه كل مادة بخصائصها 
ا؛ أي يمكن متييز كل منها.  الكيميائية، وأن املخاليط غري املتجانسة ال متتزج مكوناهتا متاماً معً

وهناك نوعان من املخاليط غري املتجانسة، مها املعلق والغروي.

 خملوط حيـتوي عىل جـسـيامت يمكن أن ترتسـب - بالرتويـق - إذا تُرك فرتة دون 
حتريـك. انظــر الشـكل 1-1؛ فالوحل الذي تشـاهده خملوط معلق. وعنـد مترير املخلوط 
املعلق السـائل خالل ورقة ترشـيح تُفصل اجلسـيامت املعلقة. وقد تنفصل بعض املخاليط 
املعلقـة إىل طبقتـني واضحتـني إذا تركت فرتة دون حتريك؛ املادة الصلبة يف القاع والسـائل 
فوقها، ولكن عند حتريك املخلوط املعلق رسعان ما تبدأ املادة الصلبة يف االنسـياب، وكأهنا 
سـائل. وتسـمى املادة التي تسلك هذا السـلوك املادةَ التي تتميع باهلز أو التحريك. وهناك 
أنـواع مـن الطـني تتميع جسـيامهتا برسعة؛ اسـتجابة للهـز أو احلركة؛ تسـتخدم يف مناطق 

الزالزل األرضية، فتشيَّد املباين فوقها.

 1-1
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11

صلبصلباألحجار الكريمة امللونة
سائلصلبالدم، اجليالتني

صلبسائلالزبد، اجلبن
سائلسائلاحلليب، املايونيز
اخلطمي صلبغازالصابون الذي يطفو، حلو

غازصلبالدخان، الغبار يف اهلواء

غازسائلالغيوم، الضباب، رذاذ مزيل العرق

ألن حجوم جسـيامت املخلـوط املعلق أكـرب من حجوم 
الـذرات فإهنا يمكن أن ترتسـب يف املخلوط. ويسـمى املخلـوط غري املتجانس 
الذي يتكون من جسـيامت متوسـطة احلجم املخلوط الغـروي.و ترتاوح أقطار 
اجلسـيامت يف املخلـوط الغروي بـني nm 1 وnm  1000، وال ترتسـب. فعىل 
ا غرويًّـا ال يمكن فصـل مكوناته املتجانسـة  سـبيل املثـال، يعـد احلليـب خملوطً

بالرتويق أو الرتشيح. 

ا  ا يف املخلوط املذيب. وتصنـف املخاليط الغروية تبعً تسـمى املادة األكثر توافـرً
للحالـة الفيزيائية لـكل من املذيب واملـذاب. فاحلليب مسـتحلب غروي؛ ألن 
جسيامت املذاب السائل تنترش بني جسيامت املذيب السائل. ويظهر اجلدول 1-1 

وصف أنواع أخر من املخاليط الغروية.

نع جسيامت املذاب من الرتسب يف املخاليط الغروية؛ وذلك لوجود جمموعات  متُ
ذرية أو قطبية مشـحونة عىل سـطحها، تقوم بجذب املناطق املوجبة أو السـالبة 
جلسيامت املذيب، مما ينتـج عنه تكـون طبقـات كهرسـكونية حـول اجلسيامت، 
كـام هـو موضـح يف الشـكل 2-1، مما جيعـل الطبقات تتنافـر بعضها مع بعض 
ا، لذا تبقى اجلسـيامت يف املخلوط الغروي  عندمـا تصطدم جسـيامت املذاب معً

وال ترتسب.

وإذا تدخلنا يف الطبقات الكهرسـكونية فسـوف ترتسـب جسـيامت املذاب من 
املخلوط الغروي. فعند حتريك مادة كهرلية (إلكرتوليت) يف خملوط غروي مثالً 
ا  ا، وتتلف املخلوط الغروي. كام أن التسـخني أيضً تتجمع جسـيامت املذاب معً
يتلـف املخلوط الغـروي؛ ألن احلرارة تعطي اجلسـيامت املتصادمة طاقة حركية 

يف يف يف يف كافية للتغلب عىل القو الكهرسكونية، ثم ترسبهاكافية للتغلب عىل القو الكهرسكونية، ثم ترسبها يف املخلوط.
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  تتحـرك جسـيامت املـذاب يف املخاليـط الغروية السـائلة 
حركة عشوائية وعنيفة تسمى احلركة الرباونية. الحظ عامل النبات األسكتلندي 
روبـرت بـروان (1858 – 1773) هـذه احلركة أول مرة، حيـث الحظ احلركة 

يت باسمه.  العشوائية حلبوب اللقاح املتناثرة يف املاء، فسمِّ

 تنتج احلركة الرباونية عن تصادم جسـيامت املذيب مع جسيامت املذاب؛ بحيث 
متنع هذه التصادمات جسيامت املذاب من الرتسب يف املخلوط.

سببني لعدم ترسب جسيامت املخلوط الغروي.
ا، ولكن املخلوط   يظهر املخلوط الغروي املركز عادةً معتـامً أو معكرً
الغـروي املخفف يظهـر أحيانًا صافيًا كاملحاليـل. وتبدو املخاليـط الغروية املخففة 
كاملحاليـل املتجانسـة؛ ألن جسـيامت املـذاب فيها صغـرية جدًّا، إال أهنـا تعمل عىل 

تشتيت الضوء، وتسمى هذه الظاهرة تأثري تندال. 

يظهر الشـكل 3-1 مرور حزمة من الضوء مـن خالل خملوطني جمهولني. ويمكنك 
مالحظة كيف تعمل جسـيامت املذاب يف املخلوط الغروي عىل تشتيت الضوء، عىل 
ا تأثري تنـدال، أما املحاليل  خـالف جسـيامت املحلول. وتُظهر املخاليـط املعلقة أيضً
فـال يمكـن أن تظهر هـذه الظاهرة. كام يمكنـك مالحظة تأثري تندال عندما تشـاهد 
مرور أشـعة الشـمس خالل اهلواء املشـبع بالدخان، أو مرور ضوء خالل الضباب. 

ويستخدم تأثري تندال يف حتديد كمية املذاب يف املخلوط املعلق.

Homogeneous Mixtures    المخاليط المتجانسة
تظهر بعض املحاليل- ومنها اهلواء اجلوي وماء املحيط والفوالذ- غري متشـاهبة، 
ا أن املحاليل خماليط  ا تشـرتك يف خصائـص معينة. لقد تعلمت سـابقً إالّ أهنـا مجيعً
متجانسـة حتتوي عىل مادتني أو أكثر، تسـمى املذاب واملذيب. واملذاب هو املادة 
التي تذوب. أما املذيب فهو الوسـط الذي يذيب املذاب. وال يمكنك التمييز بني 

املذاب واملذيب عند النظر إىل املحلول.

ا عىل   قد يوجد املحلول يف صورة غاز أو سائل أو صلب، اعتامدً
احلالـة الفيزيائية للمذيب، كـام هو موضح يف اجلدول 2-1. اهلواء حملول غازي 
واملذيب فيه هو غاز النيرتوجني. وقد تكون أسالك تقويم األسنان التي تضعها 
عىل أسـنانك مصنوعة مـن النيتينول، وهـو حملول صلب يتكون مـن التيتانيوم 
املذاب يف النيكل. إال أن معظم املحاليل تكون يف احلالة السائلة. لقد تعلمت أن 
التفاعـالت الكيميائية حتدث يف املحاليل املائية، وهـي املحاليل التي يكون فيها 
ا يف املحاليل السـائلة. وقد توجد املحاليل  املاء مذيبًا. فاملاء أكثر املذيبات شـيوعً
يف أشكال خمتلفة، وقد تكون املواد الذائبة يف املحاليل غازية أو سائلة أو صلبة.
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مختبر تحليل البيانات 
تصميم تجربة 

  تضع اللوائح الوطنية ملياه الرشب 
جمموعـة من املعايري واملواصفات لضامن سـالمتها. ومن 
املواصفات التي يتم مراقبتها التعكر وهو مقياس لدرجة 
الضبابية يف املاء، والناجتة عن املواد الصلبة املعلقة املوجودة يف 
املاء، والتي غالبًا ما تكون مرتبطة مع التلوث ومع الفريوسات 
والطفيليات والبكترييا. تأيت معظم هذه اجلسيامت الغروية 
من التعرية، والنشاط الصناعي، وفضالت اإلنسان، ونمو 

الطحالب، ومن األسمدة، وحتلل املواد العضوية.


يستخدم تأثري تندال يف قياس تعكر املاء. واهلدف تصميم 

جتربة وتطوير مقياس لتفسري البيانات.

  
د  املتغـريات التـي يمكـن أن تسـتخدم للربـط . 1 حـدّ

بني قـدرة الضـوء عىل املـرور خالل السـائل وعدد 
اجلسيامت يف املخلوط الغروي. 

اربـط بـني املتغـريات التـي اسـتخدمتها يف التجربة . 2
والعدد احلقيقي للجسيامت يف املخلوط الغروي. 

حلل ما احتياطات السالمة التي جيب اختاذها؟ . 3

د املواد الالزمة لقيـاس تأثري تندال. واخرت تقنية . 4 حدّ
جلمع أو تفسري البيانات.

12


األكسجني (غاز)النيرتوجني (غاز)اهلواء
ثاين أكسيد الكربون (غاز)املاء (سائل)ماء غازي
األكسجني (غاز)املاء (سائل)ماء البحر
اإلثيلني جاليكول (سائل)املاء (سائل)مادة خمفضة لدرجة التجمد
محض اإليثانويك (سائل)املاء (سائل)اخلل
 كلوريد الصوديوم (صلب)املاء (سائل)ماء البحر
الزئبق (صلب)الفضة (صلب)مملغم األسنان
 الكربون (صلب)احلديد (صلب)الفوالذ

 تسمى املادة التي تذوب يف املذيب املادة الذائبة. فمثالً ذوبان السكر يف املاء 
حقيقة يمكن أن تكون قد تعلمتها من خالل إذابة السكر يف املاء لعمل رشاب حمىلًّ كالشاي 
أو عصري الليمون. وتسـمى املادتان السـائلتان اللتان تذوب إحدامها يف األخر بأي نسبةٍ 
املوادَّ القابلة لالمتزاج، ومنها مانع التجمد املذكور يف اجلدول 2-1. وتُسـمى املادة التي ال 
تذوب يف املذيب مادة غري ذائبة، فالرمل مثالً اليذوب يف املاء. وتسمى السوائل التي متتزج 
ا فرتة قصرية عند خلطها، وتنفصل بعدها السوائلَ غري املمتزجة. فالزيت مثالً اليمتزج  معً

مع اخلل؛ أي أنّ الزيت اليذوب يف اخلل. مع اخلل؛ أي أنّ الزيت اليذوب يف اخلل. 

. فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء . فمثالً ذوبان السكر يف املاء 
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التقويم 1-1
الخالصة

  يمكـن متييـز مكونـات املخلـوط غـري 
املتجانس.

  هناك نوعان من املخاليط غري املتجانسة، 
مها املعلق والغروي.

عشـوائية  حركـة  الرباونيـة    احلركـة 
جلسيامت املخلوط الغروي.

  تُظهر املخاليط الغروية تأثري تندال.
 قـد يوجـد املحلول يف إحـد احلاالت 
الغازيـة  أو  السـائلة  الثـالث:  الفيزيائيـة 
ا عىل احلالـة الفيزيائية  أو الصلبـة، اعتـامدً

للمذيب.
ا    يمكن أن يكون املذاب يف املحلول غازً

أو سائالً أو صلبًا.

البحر لوصف خصائص . 1 ماء  استعامل خصائص  فرس  الرئيسةالفكرة  

املخاليط.
فرق بني املخلوط الغروي واملخلوط املعلق.. 2
د األنواع املختلفة للمحاليل، وصف اخلصائص املميزة لكل منها.. 3 حدّ
الضباب . 4 أجواء  خالل  القيادة  تكون  ملاذا  تندال،  تأثري  ا  مستخدمً فرس 

األنوار  باستخدام  القيادة  من  صعوبة  أكثر  العالية  األنوار  باستخدام 
املنخفضة؟

صف األنواع املختلفة للمخاليط الغروية.. 5
فرس ملاذا تبقى جسيامت املذاب يف املخلوط الغروي منترشة؟. 6
خلص ما الذي يسبب احلركة الرباونية؟. 7
واملخلوط . 8 املعلق  املخلوط  خصائص  فيه  تلخص  جدوالً  ن  كوِّ قارن 

الغروي واملحلول.
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1-2
ا�هداف

باسـتعامل  الرتكيـز     
وحدات خمتلفة.

 تركيز املحاليل.   

 موالرية املحلول.  

مراجعة المفردات

 املادة التي تذيب املذاب 
لتكوين حملول.

المفردات الجديدة

الرتكيز

املوالرية

املواللية

الكرس املويل

Concentration of Solutions تركيز المحاليل 
 الرئيسةالفكرة

ا كأس شاي فوجدته قوي املذاق أو مر الطعم؟ لتعديل الطعم   هل تذوقت يومً
فإنـك تقوم بإضافة السـكر لتحليته أو بإضافة املاء لتخفيفه. ومـا تقوم به يف كلتا احلالتني هو تغيري 

تركيز اجلسيامت املذابة يف املاء.
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Expressing Concectration  التعبير عن التركيز
ا يعرب عن كمية املذاب الذائبة يف كمية حمددة من املذيب أو املحلول. ويمكـن  يعد تركيز املحلول مقياسً
ف". الحظ إبريقي الشاي يف الشكل 4-1؛  ز" أو "خمفّ ا باستعامل كلمة "مركّ التعـبري عن الرتكيز وصفيًّ
ـا حيتوي املحلول املركز عىل كمية كبرية  فأحـد اإلبريقني حيتوي شـايًا أكثر تركيزاً من اآلخر. وعمومً
من املذاب. فالشـاي ذو اللون الغامق حيتوي عىل جسـيامت شاي أكثر من الشاي ذي اللون الفاتح ، 
ف عىل كمية أقل من املذاب؛ فالشاي ذو اللون الفاتح يف  والعكس صحيح؛ إذ حيتوي املحلول املخفّ

الشكل 4-1 حملول خمفف حيتوي عىل جسيامت شاي أقل من الشاي ذي اللون الغامق.

ا.  يًّ وعىل الرغم من أن التعبري الوصفي عن الرتكيز مفيد، إال أنه غالبًا ما يتم التعبري عن الرتكيز كمّ
ا النسبة املئوية بالكتلة أو النسبة املئوية باحلجم أو املوالرية  ومن أكثر التعابري الكمية عن الرتكيز شيوعً
أو املوالليـة. وكل هـذه الطرائق تعرب عن الرتكيز بوصفه نسـبة بني كمية املـذاب وكمية املذيب أو 

ا لكل طريقة. املحلول ككل. وحيتوي اجلدول 3-1 وصفً

أي التعابري الكمية جيب استعامله للتعبري عن تركيز املحلول؟ يعتمد استعامل التعبري عىل نوع املحلول 
الـذي يتم حتليله، فإذا كان أحد الكيميائيني مثالً يعمل عىل تفاعل يف حملول مائي فسـوف يسـتعمل 
ا املوالرية للتعبري عن تركيز املحلول؛ ألنه حيتاج إىل معرفة عدد اجلسيامت املشاركة يف التفاعل. غالبً

13


   × 100النسبة املئوية بالكتلة
كتلة املذاب

 _ 
كتلة املحلول

     

   × 100النسبة املئوية باحلجم
حجم املذاب

     حجم املحلول _ 

املوالرية
عدد موالت املذاب

     حجم املحلول (باللرت)  __  

املواللية
عدد موالت املذاب

  __  
kg كتلة املذيب     

   الكرس املويل
عدد موالت املذاب

  عدد موالت املذاب + عدد موالت املذيب   ___  
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 هي نسـبة كتلة املذاب إىل كتلـة املحلول، ويعرب عنها بنسـبة مئوية. 
وكتلة املحلول هي جمموع كتل املذاب واملذيب.


كتلة املذاب   × 100

النسبة املئوية بالكتلة =     كتلة املحلول _ 

النسبة املئوية بالكتلة تساوي كتلة املذاب مقسومة عىل كتلة املحلول الكلية ومرضوبة يف 100.

المطويات 

أدخل معلومات من هذا 
القسم يف مطويتك.

11

 للمحافظة عىل تركيز كلوريد الصوديوم NaCl يف حوض األسامك، كام هو يف ماء البحر، جيب 
أن حيتوي حوض األسامك عىل g NaCl 3.6 لكل g 100 ماء. ما النسبة املئوية بالكتلة لكلوريد الصوديوم NaCl يف املحلول؟

1 تحليل المسألة

إن كتلة كلوريد الصوديوم يف g 100 ماء معروفة. والنسـبة املئوية بالكتلة هي نسـبة كتلة املذاب إىل كتلة املحلول (التي 
ا). هي جمموع كتل املذاب واملذيب معً


3.6 g   NaCl = كتلة املذاب
100 g  H2O = كتلة املذيب

النسبة املئوية = ؟

2 حساب المطلوب

جد كتلة املحلول
كتلة املحلول = كتلة املذيب + كتلة املذاب

100.0g3.6g3.6 g + 100.0 g = 103.6g 
احسب النسبة املئوية بالكتلة


103.6g3.6g

كتلة املذاب    × 100
النسبة املئوية بالكتلة =    كتلة املحلول _ 

 =    3.6 g
 _ 

103.6 g
     ×100 = 3.5% 

3 تقويم ا�جابة

تكون النسبة املئوية بالكتلة قليلة؛ ألن كتلة كلوريد الصوديوم الذائبة يف g 100 ماء قليلة. 


يف . 9 مذابة   NaHCO3 اهليدروجينية  الصوديوم  كربونات  من   20.0 g عىل  حيتوي  ملحلول  بالكتلة  املئوية  النسبة  ما 
ml 600.0 من املاء H2O؟

إذا كانت النسبة املئوية بالكتلة هليبوكلورات الصوديوم NaOCl يف حملول مبيض املالبس هي %3.62، وكان لديك . 10
g 1500.0 من املحلول فام كتلة NaOCl املوجودة يف املحلول؟

ما كتلة املذيب يف املحلول املذكور يف السؤال 10؟. 11
حتدّ النسبة املئوية لكتلة كلوريد الكالسيوم يف حملول هي %2.62، فإذا كانت كتلة كلوريد الكالسيوم املذابة يف املحلول . 12

g 50.0 فام كتلة املحلول ؟

 تصف عـادة املحاليل التـي يكون فيها املذيـب واملذاب يف 
احلالة السـائلة. والنسبة املئوية باحلجم هي النسـبة بني حجم املذاب إىل حجم املحلول، 
ويعـرب عنها بنسـبة مئوية. وحجم املحلول هو جمموع حجم املـذاب وحجم املذيب. إن 

حسابات النسبة املئوية باحلجم تشبه حسابات النسبة املئوية بالكتلة.

ا بديالً نظيف االحرتاق، ينتج عن موارد  يعد الديزل احليوي املوضح يف الشـكل 5-1 وقـودً
متجددة، ويستعمل يف حمركات الديزل مع القليل من التحسينات أو دوهنا. والديزل احليوي 
سـهل االسـتعامل وقابل للتحلل احليوي، وغري سـام، وال حيتوي عىل الكربيت أو املركبات 
األروماتيـة (العطريـة)، كـام أنه ال حيتوي عىل النفـط، ولكن يمكن مزجه مـع ديزل "النفط" 
لتكويـن الديـزل احليوي املمـزوج؛ الذي يتكون مـن % 20 باحلجم ديـزل حيوي و% 80 

باحلجم ديزل من النفط. 

بني النسبة املئوية بالكتلة والنسبة املئوية باحلجم.

 إن النسبة املئوية بالكتلة والنسبة املئوية باحلجم طريقتان من 
 .Molarity ا املوالرية طرائق التعبري الكمي عن تركيز املحلول. ومن أكثر الوحدات شيوعً
ا بالرتكيز  واملوالرية (M) هي عدد موالت املذاب الذائبة يف لرت من املحلول، وتعرف أيضً
املوالري. فرتكيز لرت من حملول حيتوي عىل مول من املذاب هو M 1.0، كام أن تركيز لرت 
مـن املحلـول حيتوي عىل mol 0.1 من املذاب هو M 0.1. وحلسـاب موالرية املحلول 

جيب معرفة حجم املحلول باللرت وعدد موالت املذاب.

الرتكيز املـوالري ملحلـول حجمـه L 1.0، حيتـوي عىل 
mol 0.5 من املذاب؟
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 تصف عـادة املحاليل التـي يكون فيها املذيـب واملذاب يف 
احلالة السـائلة. والنسبة املئوية باحلجم هي النسـبة بني حجم املذاب إىل حجم املحلول، 
ويعـرب عنها بنسـبة مئوية. وحجم املحلول هو جمموع حجم املـذاب وحجم املذيب. إن 

حسابات النسبة املئوية باحلجم تشبه حسابات النسبة املئوية بالكتلة.

100 ×   
حجم املذاب

النسبة املئوية باحلجم =     حجم املحلول _ 

ا عىل حجم املحلول مرضوبًا يف 100. النسبة املئوية باحلجم تساوي حجم املذاب مقسومً

ا بديالً نظيف االحرتاق، ينتج عن موارد  يعد الديزل احليوي املوضح يف الشـكل 5-1 وقـودً
متجددة، ويستعمل يف حمركات الديزل مع القليل من التحسينات أو دوهنا. والديزل احليوي 
سـهل االسـتعامل وقابل للتحلل احليوي، وغري سـام، وال حيتوي عىل الكربيت أو املركبات 
األروماتيـة (العطريـة)، كـام أنه ال حيتوي عىل النفـط، ولكن يمكن مزجه مـع ديزل "النفط" 
لتكويـن الديـزل احليوي املمـزوج؛ الذي يتكون مـن % 20 باحلجم ديـزل حيوي و% 80 

باحلجم ديزل من النفط. 

بني النسبة املئوية بالكتلة والنسبة املئوية باحلجم.

 إن النسبة املئوية بالكتلة والنسبة املئوية باحلجم طريقتان من 
 .Molarity ا املوالرية طرائق التعبري الكمي عن تركيز املحلول. ومن أكثر الوحدات شيوعً
ا بالرتكيز  واملوالرية (M) هي عدد موالت املذاب الذائبة يف لرت من املحلول، وتعرف أيضً
املوالري. فرتكيز لرت من حملول حيتوي عىل مول من املذاب هو M 1.0، كام أن تركيز لرت 
مـن املحلـول حيتوي عىل mol 0.1 من املذاب هو M 0.1. وحلسـاب موالرية املحلول 

جيب معرفة حجم املحلول باللرت وعدد موالت املذاب.


 (mol) عدد موالت املذاب

  __  
(L) حجم املحلول      = M املوالرية

املوالرية هي عدد موالت املذاب مقسومة عىل حجم املحلول باللرت.

الرتكيز املـوالري ملحلـول حجمـه L 1.0، حيتـوي عىل 
mol 0.5 من املذاب؟
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ما النسبة املئوية باحلجم لإليثانول يف حملول حيتوي عىل ml 35 إيثانول مذاب . 13
يف ml 155 ماء؟

ما النسبة املئوية باحلجم لكحول أيزوبروبيل، يف حملول حيتوي عىل ml 24 من . 14
كحول األيزوبروبيل مذاب يف L 1.1 من املاء؟

حتدٍّ إذا استعمل ml 18 من امليثانول لعمل حملول مائي منه تركيزه %15 باحلجم، . 15
فام حجم املحلول الناتج باملللرت؟
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 حيتـوي ml 100.5 من حملول حقـن الوريد عىل g 5.10 من سـكر 
C. ما موالرية هذا املحلول إذ علمت أن الكتلة املولية للجلوكوز هي

6
H

12
O

6
اجللوكوز 

 180.16g/mol؟

1 تحليل المسألة

لقـد أعطيت كتلة اجللوكوز الذائبة يف حجم من املاء، وموالرية املحلول هي النسـبة بني 
عدد موالت املذاب إىل كل لرت من املحلول. 


M تركيز املحلول = ؟


5.10 g C6H12O6 = كتلة املذاب

  180.16 g/mol = C6H12O6 الكتلة املولية للجلوكوز
100.5 ml = حجم  املحلول

2 حساب المطلوب

C6H12O6 احسب عدد موالت
C

6
H

12
O

6



=5.10 g  C  6  H  12  O  6  (  

1 mol  C  6     H  12     O  6    
  __  

180.16 g     C  6     H  12     O  6 
     )

= 0.0283 mol  C  6  H  12  O  6 

وحول حجم H2O إىل وحدة لرت
 =100.5 ml (  1 L _______ 

1000 ml
  ) =  0.1005 L

0.0282 mol =

0.1005 L
عدد موالت املذاب   

  __  (L) حجم املحلول       = M

M =   
0.0282 mol  C  6  H  12     O  6    

  __  
 1 L

    = 0.282 M

3 تقويم ا�جابة

ستكون قيمة املوالرية قليلة؛ ألن كتلة اجللوكوز الذائبة يف املحلول قليلة.


ما موالرية حملول مائي حيتوي عىل g 40.0 من اجللوكوز C6H12O6 يف L 1.5 من . 16
املحلول؟

17 .. 1.5 g KBr 1.60 ومذاب فيه L احسب موالرية حملول حجمه
ما موالرية حملول مبيض مالبس حيتوي عىل g NaOCl 9.5 لكل لرت من املحلول؟. 18
لتحضري . 19 تلزم  التي   g بوحدة   Ca(OH)2 الكالسيوم  هيدروكسيد  كتلة  ما   

حملول مائي منها حجمه L 1.5 وتركيزه M 0.25؟

مهن في الكيمياء
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 وبعد أن عرفت كيفية حساب موالرية املحلول كيف يمكنك حتضري حملول مائي 
 CuSO4.5H2O ؟ حيتوي حملولCuSO4. 5H2O II 1.50 من كربيتات النحاس املائيـة M 1 وتركيزه L حجمه
الـذي تركيـزه M 1.5 عىل mol CuSO4.5H2O 1.5 مذابة يف L 1 من املحلـول. فإذا عرفت أن الكتلة املولية 
 ،375 g 1.50، أي mol CuSO4.5H2O 249.70، وأن املحلول حيتوي عىل g هي CuSO4.5H2O للمركب

وهي كتلة يمكن قياسها بامليزان.

  
1.50 mol CuS O  4    ·5    H  2    O

  __  
L من املحلول 

   ×    
249.7 g CuS O  4    ·5    H  2    O

  __  
1 mol CuS    O  4    ·5    H  2    O

     =    
375 g CuS O  4    ·5    H  2    O

  __  
1Lمن املحلول 

  

ولكن ال يمكنك إضافة g CuSO4.5H2O 375  إىل L 1.0 من املاء للحصول عىل حملول تركيزه M 1.5 هبذه 
البساطة . ألنه مثل املواد األخر، تعمل CuSO4.5H2O عىل زيادة حجم املحلول عن احلجم املطلوب. لذلك 
جيب استعامل كمية من املاء تقل عن L 1.0 للحصول عىل L 1.0 من املحلول، كام هو موضح يف الشكل 1-6. 

 100 ml أحيانًـا نجـري جتارب تتطلب اسـتعامل كميات صغرية من املحلول. فعىل سـبيل املثال، قـد حتتاج إىل
من M CuSO4.5H2O 1.50 إلجراء إحد التجارب. بالرجوع إىل تعريف املوالرية، ومن خالل احلسابات 
السابقة نجد أنَّ حملول CuSO4.5H2O الذي تركيزه M 1.50 حيتوي عىل mol CuSO4.5H2O 1.5 لكل لرت 

. CuSO4.5H2O 375 من كربيتات النحاس املائية g 1 من املحلول عىل L من املحلول. لذلك حيتوي

يمكن استعامل هذه العالقة بوصفها معامل حتويل حلساب كمية املذاب الالزمة لتجربتك. 

100 ml ×   1 L _ 
1000 ml

   ×   
375 g CuS O  4    ·5    H  2    O

  __ 
 1 L

   = 37.5 g CuS O  4  · 5 H  2 O

.1.5 M 100 من حملول تركيزه ml 37.5 لعمل g CuSO4.5H2O لذلك حتتاج إىل قياس

 1-6


375g
1.0L


1.5M

 1


 2


 3





ما كتلة CaCl2 الذائبة يف L 1 من حملول تركيزه M 0.10؟ . 20
ما كتلة CaCl2 الالزمة لتحضري ml 500.0 من حملول تركيزه M 0.20؟. 21
ما كتلة NaOH يف حملول مائي حجمه ml 250 وتركيزه M 3.0؟. 22
ما حجم اإليثانول يف ml 100.0 من حملول تركيزه M 0.15، إذا علمت أن كثافة اإليثانول هي . 23 

g/ml 0.7893؟
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 تسـتعمل يف املخترب حماليل هلـا تراكيز حمددة تسـمى املحاليل 
القياسـية، ومنهـا حملول محض اهليدروكلوريك HCl الذي تركيـزه M 12. تذكر أن املحاليل 
ا عن طريق  املركـزة حتتـوي عىل كميـة كبرية من املـذاب. ويمكنك حتضري حملـول أقل تركيـزً
ختفيف كمية من املحلول القيايس بإضافة املزيد من املذيب. وعندما تضيف املذيب تزيد عدد 
جسـيامته التي تتحرك خالهلا جسـيامت املذاب، كام هو موضح يف الشكل 7-1، ومن ثم يقل 

تركيز املحلول.

كيف يمكنك حتديد حجم املحلول القيايس الالزم ختفيفه؟

M =   mol _ 
L

عدد موالت املذاب     ،    
املوالرية M =     حجم املحلول (باللرت)  __  

عدد موالت املذاب = املوالرية × حجم املحلول باللرت.
وألن عـدد مـوالت املـذاب ال تتغـري بالتخفيـف فإن عـدد موالت املـذاب يف املحلـول قبل 

التخفيف  تساوي عدد موالت املذاب بعد التخفيف.
وبالتعويض عن عدد موالت املذاب باملوالرية مرضوبة يف حجم املحلول باللرت يمكن التعبري 

عن هذه العالقة يف معادلة التخفيف اآلتية:

معادلة التخفيف
M

V
 M  1  V  1  =  M  2  V  2 

إن حاصل رضب املوالرية ملحلول قيايس يف حجم معني منه قبل التخفيف يساوي حاصل 
رضب املوالرية للمحلول يف حجم معني منه بعد التخفيف. 

متثـل كل مـن M1 و V1 املوالرية وحجم املحلول القيايس. ومتثـل كل من M2 و V2 املوالرية 
واحلجم للمحلول املخفف. حيتوي املحلول املركز قبل التخفيف عىل نسبة عالية من جسيامت 
املذاب بالنسبة جلسيامت املذيب، الحظ أن هذه النسبة تقل بعد إضافة كمية أخر من املذيب. 




Concentrated ز مركّ
أضفنا مـاء أكثر إىل عصري 

ا. الليمون؛ ألنه مركز جدًّ
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 إذا كنت تعرف حجم وتركيز املحلول املطلوب حتضريه يمكنك حساب حجم املحلول القيايس 
الـذي حتتـاج إليه. ما احلجم الالزم باملللـرتات لتحضري حملول من كلوريد الكالسـيوم CaCl2 تركيزه M 0.300 وحجمه 

L 0.5 إذا كان تركيز حملوله القيايس M 2.00؟

1 تحليل المسألة

لقد أعطيت موالرية حملول قيايس من كلوريد الكالسـيوم CaCl2 واملوالرية واحلجم للمحلول بعد التخفيف، وباستعامل 
العالقة بني املوالرية واحلجم يمكن إجياد حجم املحلول القيايس الالزم باللرت ثم حتويله إىل مللرت.


 M  1  = 2.00 M CaC l  2 

 M  2  = 0.300 M

 V  2     = 0.50 L

 V  1  = ? ml

2 حساب المطلوب

V
1
حل املعادلة إلجياد حجم املحلول القيايس 



V
1


V
2
0.50LM20.300MM12.00M



1000ml1L

 M  1  V  1  =  M  2  V  2 

 V  1     =  V  2     (  
 M  2     _ 
 M  1    

  ) 

 V  1     = (0.50 L) (  0.300M _ 
2.00M

  ) 

 V  1     = (0.50 L) (  0.300M _ 
2.00M

  )  = 0.075 L

 V  1     = (0.075 L) (  1000 ml _ 
1 L

  )  = 75 ml

. 0 .5  L 75 من املحلول القيايس، ثم خففه بكمية املاء الالزمة للحصول عىل احلجم النهائي ml قس

3 تقويم ا�جابة

V، وهو من 
2
V. وتـم حتويله إىل مللرتات. وجيب أن يكون أقل من احلجم النهائـي للمحلول املخفف 

1
تـم حسـاب احلجم 

معطيات املسألة.



ماحجم املحلول القيايس M KI 3.00 الالزم لتحضري حملول خمفف منه تركيزه M 1.25 وحجمه L 0.300؟ . 24
ما حجم املحلول القيايس M H2SO4 0.50  باملللرتات الالزم لتحضري حملول خمفف منه حجمه ml 100 وتركيزه . 25

M 0.25؟

حتدٍّ إذا خفف L 0.5 من املحلول القيايس M HCl 5 ليصبح L 2 فام كتلة HCl املوجودة يف املحلول؟. 26

191919
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 أضاف طالب يف إحد التجارب g 4.5 من كلوريد الصوديوم إىل g 100.0 من املاء. احسب مواللية املحلول.
1 تحليل المسألة

لقد أعطيت كتلة املذيب واملذاب. حدد عدد موالت املذاب،  ثم احسب املواللية.


100.0 g = H2O كتلة املاء

4.5 g =  NaCl كتلة كلوريد الصوديوم

  m=? mol/kg  

2 حساب المطلوب

NaCl

H2O
1kg1000g

4.5 g NaCl ×   1 mol NaCl __ 
58.44 g NaCl

   = 0.077 mol NaCl

100.0 g  H  2 O ×   
1 kg  H  2O    

 _ 
1000 g     H  2    O

   = 0.1000 kg  H  2 O

عوض باملعطيات يف معادلة املواللية.


0.077molNaCl
0.1000kgH2O

 mol عدد موالت املذاب
  __  

kg كتلة املذيب     = (M) املواللية

m =   0.077 mol NaCl  __  
0.1000 kg  H  2    O

   = 0.77 mol/kg

3 تقويم ا�جابة

هناك أقل من mol 1/10 من املذاب يف Kg 1/10 من املاء، لذا ستكون املواللية أقل من واحد، وهي كذلك.


ما مواللية حملول حيتوي عىل g Na2SO4 10.0 ذائبة يف g 1000.0 ماء؟. 27
 ما كتلة Ba(OH)2 باجلرامات الالزمة لتحضري حملول مائي تركيزه m 1.00؟. 28

 يتغري حجم املحلول عند تغري درجة احلرارة؛ إذ يتمدد أو يتقلص، مما 
يؤثر يف موالرية املحلول. لكن ال تتأثر كتل املواد يف املحلول بدرجات احلرارة، لذا من املفيد أحيانًا 
وصف املحاليل بعدد موالت املذاب املوجودة يف كتلة معينة من املذيب. ويسـمى مثل هذا الوصف 
املوالليـة، ويرمـز له بالرمز m، وهي نسـبة عدد موالت املذاب الذائبـة يف kg 1 من املذيب. ويكون 
تركيـز املحلـول الذي حيتـوي عىل mol 1 من املذاب يف kg 1 من املذيـب m 1 (1 حملول مواليل).

  

عدد موالت املذاب 
  __  

kg كتلة املذيب      = m املواللية

.kg مواللية املحلول تساوي عدد موالت املذاب مقسومة عىل كتلة املذيب
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 إذا عرفت عدد موالت املـذاب واملذيب أمكنك التعبري عن تركيز 
املحلـول بـام يعرف بالكرس املويل، وهو نسـبة عدد موالت املـذاب يف املحلول إىل 
عـدد املوالت الكلية للمذيب واملذاب. يسـتعمل الرمز X عـادة للكرس املويل مع 
 X

A
اإلشـارة إىل املذيـب أو املـذاب. ويمكـن التعبـري عـن الكرس املـويل للمذيب 

X كام يأيت:
B
والكرس املويل للمذاب 

الكرس املويل

X
B
X

A

n
B
n

A

 X  A  =   
 n  A 
 _  n  A  +  n  B      X  B  =   

 n  B 
 _  n  A  +  n  B   

ا عىل عدد  الكـرس املـويل يسـاوي عدد مـوالت املـذاب يف املحلـول مقسـومً
املوالت الكيل (عدد موالت املذاب واملذيب)

 36 g HCl 100 من حملـول محض اهليدروكلوريك عـىل g فعـىل سـبيل املثـال: حيتوي
و g H2O 64، كام هو موضح يف الشكل 8-1. ولتحويل هذه الكتل إىل موالت عليك 

استعامل الكتل املولية كعوامل حتويل.

  n  HCl  = 36 g HCl ×   1 mol HCl _ 
36.5 g HCl

   = 0.99 mol HCl

  n   H  2    O  = 64 g  H  2    O ×   
1 mol  H  2    O _ 
18.0 g     H  2    O

   = 3.6 mol  H  2    O

يُعربَّ عن الكرس املويل لكل من املاء ومحض اهليدروكلوريك كام يأيت:

   X  HCl  =   
 n  HCl     _  n  HCl     +  n   H  2    O       =   0.99 mol HCl  ___   

0.99 mol HCl + 3.6 mol  H  2    O
   = 0.22

  X   H  2    O  =   
 n   H  2 O    
 _  n  HCl     +  n   H  2    O       =   

3.6 mol  H  2    O  ___   
0.99 mol HCl + 3.6 mol     H  2    O

   = 0.78
    O20.99 mol HCl + 3.6 mol     H     O2    O H 2 H      +  n      +  n      +  n      +  n      +  n      +  n      +  n HCl
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78%
H2O

22%
HCl

0.22 + 0.78 = 1.00

     XHCI + XH
2
O = 1.00




78%
H2O

22%
HCl

0.22 + 0.78 = 1.00

     XHCI + XH
2
O = 1.00





ما الكرس املويل هليدروكسيد الصوديوم NaOH يف حملول مائي منه حيتوي عىل . 29
%22.8 بالكتلة من NaOH؟

يساوي . 30 مائي  حملول  يف   H2SO4 الكربيتيك  حلمض  املويل  الكرس  كان  إذا   
0.325 فام كتلة املاء باجلرامات املوجودة يف ml 100 من املحلول؟
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التقويم 1-2
الخالصة

ا.   يقاس الرتكيز كامًّ ونوعً
  املوالريـة هي عـدد مـوالت املـذاب يف 

L 1.0 من املحلول.
  املواللية هي نسـبة عـدد موالت املذاب 

يف kg 1.0 من املذيب.
  ال يتغـري عـدد مـوالت املـذاب خـالل 

التخفيف.

ا.. 31 الرئيسةالفكرة  قارن بني مخس طرائق للتعبري عن تراكيز املحاليل كميًّ

من . 32  1m و   NaOH حملول  من   1M بني  واالختالف  التشابه  ح  وضِّ
.NaOH حملول

احسب النسبة املئوية بالكتلة لكلوريد الصوديوم يف علبة حساء الدجاج . 33
إذا احتوت عىل mg 450 كلوريد صوديوم يف g 240.0 من احلساء.

لتحضري . 34 الالزمة  باجلرامات   NH4Cl األمونيوم  كلوريد  كتلة  أوجد 
.0.5 M 2.5 وتركيزه L حملول مائي حجمه

خلص اخلطوات العملية لتحضري حملول خمفف بحجم معني من املحلول . 35
القيايس املركز.

222222



1-3
ا�هداف

 تأثـري قـو التجاذب   
بني اجلزيئية يف الذوبان.

 الذوبانية.  

يف  املؤثـرة  العوامـل     
الذوبانية.

مراجعة المفردات

التفاعـــل   
الكيميائي الـذي يطلق طاقة أكثر 
ممـا حيتـاج لكـرس روابـط املـواد 

املتفاعلة.

المفردات الجديدة

الذوبان

حرارة املحلول

املحلول غري املشبع

املحلول املشبع

املحلول فوق املشبع

قانون هنري

العوامل المؤثرة في الذوبان
Factors Affecting Solvation

 الرئيسةالفكرة

 عند حتضري حساء من خليط جاف فإنك تضيف املاء البارد إىل اخلليط، 
ثـم حتركـه، وسـوف تالحظ أن كمية قليلة من املسـحوق ذابـت يف البداية، وبعد تسـخينه 

وحتريكه مرة أخر جتد أن املسحوق قد ذاب، وأصبح لديك حساء متامسك.

The Solvation Process عملية الذوبان
ملـاذا تـذوب بعض املواد يف مواد معينة وال تذوب فيها مـواد أخر؟ لكي يتكون املحلول 
جيـب فصل جسـيامت املـذاب بعضها عن بعض، ثم خلط جسـيامت املذاب مع جسـيامت 
املذيـب. إن قو التجاذب موجودة بني جسـيامت كل املواد؛ فهي موجودة بني جسـيامت 
املـذاب النقـي، وهي موجـودة كذلك بني جسـيامت املذيب النقي، وكذلك بني جسـيامت 

املذاب واملذيب.

ا.  فعند وضع مذاب صلب يف مذيب، حتيط جسـيامت املذيب بسـطح املـذاب الصلب متامً
فـإذا كانت قو التجاذب املتكونة بني جسـيامت املذاب واملذيـب أكرب من قو التجاذب 
بني جسـيامت املذاب نفسـه فسـوف جتذب جسـيامتُ املذيب جسـيامتِ املـذاب، وتفصل 
بعضهـا عـن بعـض وحتيط هبا، ثم تبتعد جسـيامت املـذاب املحاطة بجسـيامت املذيب عن 

املذاب الصلب، وتتجه نحو املحلول. 

وتسـمى عمليـة إحاطـة جسـيامت املذاب بجسـيامت املذيـب الذوبان، كام هـو موضح يف 
الشـكل 9-1، فاملذيـب يذيـب شـبيهه "like dissolves like"، قاعـدة عامة تسـتعمل 
لتحديـد مـا إذا كانـت عملية الذوبان حتـدث يف مذيب معني. ولتحديد مـا إذا كان املذيب 

واملذاب متامثلني جيب دراسة قطبية املركبات ونوع الروابط بني اجلزيئية فيها.

+
+

+ +

++

++

+
+ +

+

+
+

+

-

-
-

- -
-

-
-

- -

--
-

-
-

+
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لعمليـة  نجـاح  1883أول 
طرد مركزي تسـتعمل الدوران 
مكونـات  لفصـل  الرسيـع 

املخلوط.

لعمليـة  نجـاح  1883أول 
طرد مركزي تسـتعمل الدوران 
مكونـات  لفصـل  الرسيـع 

املخلوط.

1899سجلت براءة اخرتاع 
ألحداث تقنية تستخدم يف التقليل من 

حجم حبيبات الدهن الذائبة يف احلليب؛ 
ملنع تكون طبقة زبد يف عملية تسمى 

التجانس.

C15-02C-828378-08








NaCl 

Na+ Cl- 
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 تعلم أن جزيئات املـاء قطـبية، وهي يف حركة مستمرة، حسب 
نظرية احلركة اجلزيئية. فعند وضع بلورة من مركب أيوين مثل كلوريد الصوديوم يف املاء تصطدم 
جزيئات املاء بسطح البلورة. وعندها جتذب أطرافُ (أقطاب) جزيئات املاء املشحونة أيوناتِ 
الصوديوم املوجبة وأيونات الكلوريد السالبة. وهذا التجاذب بني األقطاب واأليونات هو 
أكرب من التجاذب بني األيونات يف البلورة. لذلك تنزلق األيونات مبتعدة عن سطح البلورة. 
وحتيط جزيئات املاء باأليونات وتسـحبها نحو املحلول، معرضةً أيونات أخر عىل سطح 
البلورة للذوبان، وهكذا تستمر عملية الذوبان حتى تذوب البلورة كلها، انظر الشكل 1-10.

 ال يمكـن إذابـة مجيع املركبـات األيونية يف املاء، فاجلبـس مثالً ال يذوب يف املـاء؛ ألن قو
التجـاذب بـني أيونـات اجلبس قوية؛ بحيث ال تسـتطيع قـو التجاذب بـني جزيئات املاء 
واأليونات التغلب عليها. ولقد سـامهت اكتشـافات حماليل وخماليـط معينة ـ ومنها اجلبرية 
الطبيـة املحـرضة من اجلبسـ  يف تطوير الكثري من املنتجـات والعمليات، كام هو موضح يف 

الشكل 1-11.

   1-11 





1916طـور األطباء حملول  ▶
اجللرسين الذي  يسمح بتخزين 

الدم عدة أسابيع بعد سحبه.

1866كان اخرتاع السلولويد،  ▶
وهـو عبارة عن حملـول من الكافور 
بدايـات  إىل  إشـارة  والسـليلوز، 

صناعة البالستيك.
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2003طـور العلـامء عينـات كيميائية تزيـل الفلزات 
السـامة، واملبيدات احلرشية، وتقتل مسـببات األمراض يف 

مياه الرشب. 

ا  ا مانعً 1980تـم تطوير لـوح من اجلبس ليكـون نظامً
للنار، يفصل بني املنزل ووحدات التحكم.

1943أول كليـة اصطناعيـة ختلـص 
اجلسم من السموم الذائبة يف دم املريض.

2003طـور العلـامء عينـات كيميائية تزيـل الفلزات 
السـامة، واملبيدات احلرشية، وتقتل مسـببات األمراض يف 

مياه الرشب. 

ا  ا مانعً 1980تـم تطوير لـوح من اجلبس ليكـون نظامً
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ا للكثري من املركبات اجلزيئية. فسـكر   يعد املاء مذيبًا جيـدً
املائـدة عبارة عن املركب اجلزيئي السـكروز، وحتتوي جزيئاتـه القطبية عىل عدة روابط من 
O – H، كام هو موضح يف الشكل 12-1. وبمجرد مالمسة بلورات السكر املاء، تصطدم 
ا  جزيئات املاء بالسـطح اخلارجي للبلورات، وتصبح كل رابطة O – H يف السـكروز موقعً
لتكويـن روابـط هيدروجينيـة مـع املاء، لذا يتـم التغلب عـىل قو التجاذب بـني جزيئات 
السـكروز بقو التجاذب التي تتكون بـني جزيئاته وجزيئات املاء القطبية، فترتك جزيئات 

السكروز البلورة، وتصبح ذائبة يف املاء.

 ن حملـوالً مع املاء؛ وذلـك ألن قو يتكـون الزيـت من الكربـون واهليدروجـني، وال يكوّ
التجـاذب التـي تتكون بني جزيئات املاء القطبية وجزيئـات الزيت غري القطبية ضعيفة. لذا 
فالزبـت يـذوب بمذيب غري قطبي؛ ألن املذاب غري القطبي يذوب بسـهولة أكرب يف املذيب 

غري القطبي.

O– H8 1-12
O– H



كوالـك  سـتيفاين  1964اكتشـفت  ▶
أليـاف اصطناعية مـن بلورات سـائلة يف 
حملـول. وهـي أكثـر صالبـة مـن الفوالذ 

وأخف من األلياف الزجاجية.
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 تنفصل جسيامت املذاب بعضها عن بعض خالل عملية الذوبان، 
وتتباعد جسيامت املذيب لتسمح جلسيامت املذاب بالدخول بينها. ويلزم طاقة للتغلب 
عىل قو التجاذب التي بني جسيامت املذاب والتي بني جسيامت املذيب، لذلك فكلتا 
اخلطوتني ماصة للطاقة. وعند خلط جسيامت املذيب مع جسيامت املذاب تتجاذب 
جسـيامهتام وتنطلـق الطاقة، لذا فإن هذه اخلطـوة يف عملية الذوبان طـاردة للطاقة. 
ويسمى التغري الكيل للطاقة الذي حيدث خالل عملية تكون املحلول حرارة املحلول. 

وكام الحظت يف التجربة االستهاللية أن بعض املحاليل تنتج الطاقة يف أثناء تكوهنا، 
، بعـد ذوبان نرتات  بينـام بعضهـا اآلخر حيتاج أو يمتص طاقـة خالل تكونه. فمثالً
ا، بينام بعد ذوبان كلوريد الكالسيوم  األمونيوم يف وعاء حيوي ماء يصبح الوعاء باردً

يف وعاء حيوي ماء يصبح الوعاء ساخنًا.

ملاذا متتص بعض املحاليل طاقة يف أثناء تكوهنا بينام حيتاج  
بعضها اآلخر إىل الطاقة يف أثناء تكونه؟  

العوامل المؤثرة في الذوبان  
Factors That Affect Solvation

حيـدث الذوبـان عندمـا تتصل جسـيامت املـذاب واملذيـب بعضها ببعـض. ويبني 
الشـكل 13-1 ثـالث طرائـق شـائعة لزيـادة التصادمـات بـني جسـيامت املذاب 
واملذيـب، ومن ثـم زيادة رسعة الذوبان، وهي: التحريك، وزيادة مسـاحة سـطح 

املذاب، ورفع درجة حرارة املذيب.

 يعمـل حتريك املحلول عـىل إبعاد جسـيامت املذاب الذائبة عن سـطح 
االتصـال برسعـة أكرب، وبذلك يسـمح بحـدوث تصادمات أخر بني جسـيامت 
ا عن  املـذاب واملذيـب. ومـن دون حتريك املحلول تتحرك اجلسـيامت الذائبـة بعيدً

مناطق االتصال ببطء.

  إن تكسـري املـذاب إىل قطع صغرية يزيد من مسـاحة سـطحه. 
وتسـاعد الزيادة يف مسـاحة السـطح عـىل زيادة عـدد التصادمات التـي حتدث بني 
جسـيامته وجسـيامت املذيب. وبذلك فإن ذوبان ملعقة من السـكر املطحون أرسع 

من ذوبان الكمية نفسها التي تكون يف صورة مكعبات.

 تتأثر رسعة الذوبان بدرجة احلرارة. يذوب السكر مثالً يف الشاي الساخن 
برسعة أكرب من ذوبانه يف الشـاي املثلج، كام يف الشـكل 13-1. كذلك فإن املذيب 
السـاخن يذيب كمية أكرب من املذاب مقارنة باملذيب البارد الذي له الكمية نفسـها. 
ا ذائبًا أكثر من الشاي املثلج، ومع زيادة درجة  لذلك يستوعب الشاي الساخن سكرً
احلرارة فإن معظم املواد الصلبة تسـلك سـلوك السـكر نفسـه عند الذوبان. ولكن 
يقل ذوبان بعض املواد األخر، ومنها الغازات، بزيادة درجة احلرارة. وهذا جيعل 
املرشوبـات الغازية تفقد طعمها الالذع أرسع عند درجة حرارة الغرفة مما لو كانت 

باردة. 
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Solubility  الذوبانية
كـام يمكن فـهـم الذوبـان عـىل مسـتو اجلســيامت يمكــن كذلك فـهم 
الذوبـانيــة عىل مسـتـو اجلـسـيامت. تعتمد ذوبانيـة املــذاب عىل طبيعة 
كل مـن املـذاب واملذيب؛ فعند إضافة املذاب إىل املذيب تتصادم جسـيامت 
املذيب مع جسيامت سطح املذاب وتبدأ جسيامت املذاب الذائبة يف االختالط 
ا. ، إال أنه مع زيادة عدد جسـيامت املذاب  خالل جسـيامت املذيب عشـوائيًّ
الذائبة يزيد عدد تصادماهتا مع بقية البلورة، مما جيعل بعضها يلتصق بسطح 
البلورة، أو يتبلور مرة أخر، كام هو موضح يف الشكل 14-1. ومع استمرار 
عملية الذوبان تزداد رسعة التبلور، بينام تبقى رسعة الذوبان ثابتة. ويستمر 

الذوبان ما دامت رسعة الذوبان أعىل من رسعة التبلور. 

ا عـىل كمية املذاب، قد تتسـاو رسعـة الذوبان والتبلـور يف هناية  واعتـامدً
املطـاف. وعند هذه النقطـة ال يذوب املزيد من املـذاب ويصل املحلول إىل 
حالـة مـن االتـزان الديناميكـي  بـني  التبلور  والذوبـان  إذا  بقيـت  درجة 

احلرارة ثابتة.

حيتوي املحلول غري املشـبع عـىل كمية مذاب أقل من 
الـالزم عند درجـة حرارة وضغط معينني. ويمكـن إضافة كميات أكثر من 

املذاب إىل املحلول غري املشبع.

 رغم استمرار ذوبان جسيامت املذاب وتبلورها يف املحلول 
الـذي وصـل إىل حالة االتـزان إال أنّ كمية املذاب الذائبـة يف املحلول تبقى 
ثابتة. يعرف مثل هذا املحلول املوضح يف الشـكل 14-1 باملحلول املشـبع، 
والذي حيتوي عىل أكرب كمية من املذاب ذائبة يف كمية حمددة من املذيب عند 

درجة حرارة وضغط معينني.

 تتأثـر الذوبانية بارتفـاع درجة حرارة 
املذيب؛ حيث تزداد طاقة حركة جسـيامته، فتـزداد التصادمات ذات الطاقة 
العليا مقارنة بالتصادمات عند درجة حرارة منخفضة. إن ذوبانية الكثري من 
املواد أكرب عند درجات احلرارة العليا، كام يف الشـكل 15-1. فمثالً ذوبانية 
كلوريـد الكالسـيوم CaCl2 تسـاوي g 64 لـكل g H2O 100 عند درجة 
حـرارة C° 10، وعنـد زيادة درجة احلرارة إىل C° 27 تزداد الذوبانية بنسـبة 

%50 تقريبًا: g CaCl2 100 لكل g H2O 100 تقريبًا.  

تقل ذوبانية بعض املواد ـ ومنها كربيتات السرييوم ـ عند زيادة درجة احلرارة، 
ولكنها تبقى ثابتة بعد الوصول إىل درجة حرارة معينة.
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حـدد ذوبانية NaCl عند درجـة حــــرارة 

 80 °C
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*g100gH

2
O

0°C20°C60°C100°C
A l  2 (S O  4  )  331.236.459.289.0  كربيتات األلومنيوم

--Ba(OH )  21.673.8920.94 هيدروكسيد الباريوم
Ca(OH )  20.1890.1730.1210.076 هيدروكسيد الكالسيوم

--L i  2 S O  436.134.832.6 كربيتات الليثيوم
KCl28.034.245.856.3كلوريد البوتاسيوم

NaCl35.735.937.139.2كلوريد الصوديوم

AgN O  3122216440733 نرتات الفضة

C  12  H  22  O  11 179.2203.9287.3487.2 السكروز
--N H  31130680200 األمونيا*

--C O  21.7130.8780.359 ثاين أكسيد الكربون*
--O  2 0.0480.0310.019 األكسجني*

101 kPa يف حالة الغاز عند الضغط اجلوي القيايس L/1 L  H  2 O *

يمكن توضيح تأثري درجة احلرارة عىل ذوبانية املواد من خالل البيانات املوجودة يف 
اجلدول 4-1. تالحظ أن g 203 من السـكروز C12H22O11 تذوب يف g 100 من 
املاء عند درجة حرارة C° 20. بينام يذوب g 484.2 من السكروز يف g 100 من املاء 
عند درجة حرارة C° 100، وهذا يعني زيادة قابلية الذوبان %140 تقريبًا. وحقيقةُ 
أن الذوبانية تتغري عند تغري درجة احلرارة وأن بعض املواد تصبح أكثر قابلية للذوبان 
عند زيادة درجة احلرارة، هي املفتاح األسايس لتكوين املحاليل فوق املشبعة. حيتوي 
املحلول فوق املشبع عىل كمية أكرب من املادة املذابة مقارنة بمحلول مشبع عند درجة 
احلرارة نفسها. ولعمل حملول فوق مشبع يتم حتضري حملول مشبع عند درجة حرارة 
ا وببطء. إذ يسمح التربيد البطيء للامدة املذابة الزائدة أن تبقى  عالية، ثم يربد تدرجييًّ

مذابة يف املحلول عند درجات حرارة منخفضة كام هو موضح يف الشكل 1-16.

 1-16 







شبع  Saturated والتي تعني مُ
مشتقة من الكلمة الالتينية 

(Saturatus) وتعني يُشبع أو يمأل.

282828








 Pressure الضغط
االسـتعامل العلمـي: القـوة املبذولـة 

عىل وحدة املساحة. 
أكسـيد  ثـاين  غـاز  تـرسب  خـالل 
الكربون من  املحلول  يزداد الضغط 

داخل القارورة املغلقة.
االسـتعامل الشـائع: اجلهد الفيزيائي 

أو اإلجهاد الذهني.
 هنـاك الكثري من الضغط للقيام بأداء 

جيد يف االمتحانات

املحاليل فوق املشـبعة غري ثابتة؛ فعند إضافة قطعة صغرية من مذابـ  تسـمى نواة 
التبلورـ  إىل حملول فوق مشـبع ترتسـب املادة املذابة الزائدة برسعة، كام هو موضح 

يف الشكل 1-16.

ويمكـن أن حيـدث التبلـور عنـد كشـط (Scratch) اجلـزء الداخيل مـن الكأس 
الزجاجيـة أو الوعـاء الزجاجـي الـذي يوجد به املحلول بسـاق حتريـك زجاجية 
بلطـف أو تعـرض املحلـول فـوق املشـبع إىل احلركـة أو الرج. وباسـتعامل يوديد 
الفضـة AgI بوصفه نو تكاثف يف اهلواء فوق املشـبع ببخـار املاء يؤدي إىل جتمع 
جزيئات املاء يف صورة قطريات قد تسـقط عىل األرض عىل هيئة مطر. تسمى هذه 
اآلليـة اسـتمطار الغيوم. كام يتكون سـكر النبات والرواسـب املعدنية عىل حواف 

الينابيع املعدنية ـ كالتي تظهر يف الشكل 17-1 ـ من حماليل فوق مشبعة.

 تقل ذوبانية كل من غازي األكسـجني وثاين أكسـيد الكربون 
عنـد درجـات احلرارة املرتفعـة مقارنة بدرجـات احلرارة املنخفضة. وهذا سـلوك 
متوقـع جلميع املـواد الغازية املذابة يف املذيبات السـائلة. هل تسـتطيع تفسـري هذا 
السـلوك؟ تذكر أن الطاقة احلركية جلسـيامت الغاز تسـمح للجسـيامت باهلرب أو 
النفاد من املحلول بسـهولة أكرب عند درجات احلرارة العالية. ولذلك كلام زدادت 

درجة حرارة املحلول قلت ذوبانية املذاب الغازي. 

  يؤثر الضغط يف ذوبانيـة املذابات الغازيـة يف املحاليل، 
فكلـام ازداد الضغط اخلارجي ـ الضغط فـوق املحلول ـ زادت ذوبانية الغاز يف أي 
مذيـب. تعتمد املرشوبات الغازية عىل هـذا املبدأ؛ حيث حتتوي املرشوبات الغازية 
عىل غاز ثاين أكسـيد الكربون املذاب يف حملـول مائي حتت ضغط أعىل من الضغط 
اجلـوي. وعند فتح علبة املـرشوب الغازي يكون ضغط غاز ثاين أكسـيد الكربون 
داخـل العلبة أعىل من الضغط الواقع عىل العلبـة. ونتيجة لذلك تتصاعد فقاعات 
غاز ثاين أكسيد الكربون من املحلول إىل السطح وتتطاير. وتستمر هذه العملية إىل 
أن يفقد املحلول تقريبًا غاز ثاين أكسـيد الكربـون كله، ويصبح املحلول بال طعم. 
ويمكن وصف انخفاض ذوبانية غاز ثاين أكسيد الكربون يف املرشوب الغازي بعد 
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ا  ينص قانون هنري عىل" تتناسـب ذوبانية (s) الغاز يف سـائل عند درجة حرارة معينة طرديًّ
مع ضغط (p) الغاز املوجود فوق السائل". فعندما تكون قارورة املرشوب الغازي مغلقة، 
كـام هـو موضح يف الشـكل 18-1، يعمل الضغط الواقع فوق املحلـول عىل إبقاء غاز ثاين 

أكسيد الكربون ذائب يف املحلول. ويمكن متثيل هذه العالقة عىل النحو اآليت:

قانون هنري
S

P
  
 S  1 

 _ 
 P  1 

   =   
 S  2 

 _ 
 P  2 

  

يبقى ناتج قسمة الذوبانية عىل الضغط ثابتًا عند درجة حرارة معينة.

غالبًا ستستعمل قانون هنري لتحديد الذوبانية S2 عند ضغط جديد P2، حيث P2 معروف.

ويمكن استعامل قواعد اجلرب األساسية حلل معادلة قانون هنري إلجياد أي من املتغريات. 

وإلجياد S2 ابدأ باستعامل قانون هنري األسايس.

   S  1 
 _  P  1    =    S  2 

 _  P  2    

بالرضب التباديل نحصل عىل املعادلة: 
 P1S2 = S1P2

 :P1 وبقسمة الطرفني عىل

  P  1  S  2 
 _  P  1   =   S  1  P  2 

 _  P  1         S  2  =    S  1  P  2 
 _  P  1   




CO2
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 CO2

CO2
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  إذا ذاب g 0.85 من غاز ما عند ضغط مقداره atm 4.0 يف L 1.0 من املاء عند درجة C° 25، فام كتلة الغاز الذي 

يذوب يف L 1.0 من املاء عند ضغط مقداره atm 1.0 ودرجة احلرارة نفسها؟
1 تحليل المسألة

أُعطيت ذوبانية الغاز عند الضغط االبتدائي، وثبات درجة حرارة الغاز مع تغري الضغط.
وألن تقليل الضغط يؤدي إىل تقليل ذوبانية الغاز فإن كتلة أقل من الغاز تذوب عند ضغط أقل.


 S  1  = 0.85 g/L
 P  1  = 4.0 atm
 P  2  = 1.0 atm

 S  2  = ? g/L

2 حساب المطلوب



S2

P21.0atmP14.0atmS10.85gL


   S  1 
 _  P  1    =   

 S  2  _ 
 P  2 

  

 S  2  =  S  1(   P  2 
 _  P  1 
 )

 S  2  =  (  0.85 g
 _ 

1.0 L 
 )  (  1.0 atm _

 4.0 atm
  )  = 0.21 g/L

3 تقويم ا�جابة

قلـت الذوبانيـة، كـام هو متوقع، فقد قل الضغط فوق املحلول من atm 4.0 إىل atm 1.0، لذا جيب أن تنخفض الذوبانية إىل ربع 
قيمتها األصلية. الوحدة g/L هي وحدة الذوبانية.


إذا ذاب g 0.55 من غاز ما يف L 1.0 من املاء عند ضغط  kPa 20.0، فام كمية الغاز نفسه التي تذوب عند ضغط kPa 110؟. 36
ذوبانية غاز عند ضغط atm 10 تساوي  g/L 0.66. ما مقدار الضغط الواقع عىل حملول حجمه L 1.0 وحيتوي عىل g 1.5 من الغازنفسه؟. 37
تم زيادة . 38 إذا  التي تذوب يف لرت واحد  باجلرامات  الغاز  ما كتلة   .0.52 g/L atm 7 تساوي   ذوبانية غاز عند ضغط 

الضغط إىل atm 10؟

التقويم 1-3
الخالصة

  تتضمـن عمليـة الذوبـان إحاطـة 
جسيامت املذيب بجسيامت املذاب.
أو  مشـبع  غـري  املحلـول     يكـون 

ا أو فوق مشبع. مشبعً
  ينص قانـون هنري عىل أن ذوبانية 
ا مع  الغاز يف سـائل تتناسـب طرديًّ
ضغـط الغـاز فـوق السـائل عنـد 

درجة حرارة معينة.  

الرئيسةالفكرة صف العوامل املؤثرة يف تكوين املحاليل.. 39

عرف الذوبانية.. 40
صف كيف تؤثر قو التجاذب بني اجلزيئية يف الذوبان؟. 41
فرس ملاذا يكون الضغط البخاري ملحلول ما أقل من الضغط البخاري للمذيب؟. 42
خلص ماذا حيدث إذا أُضيفت نواة تبلور إىل حملول فوق مشبع؟وبم تصف املحلول الناتج؟. 43
الرسوم البيانية استعمل املعلومات املوجودة يف اجلدول 4-2 لعمل رسوم بيانية . 44

عند  البوتاسيوم  وكلوريد  الليثيوم،  وكربيتات  األلومنيوم،  كربيتات  لذوبانية 
درجات حرارة C°0 وC°20  وC°60 وC°100 . أي املواد السابقة تتأثر ذوبانيتها 

أكثر بزيادة درجة احلرارة؟
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1-4
ا�هداف

 اخلواص اجلامعة.  

 أربـع خـواص جامعة    
للمحاليل

درجـة  يف  االرتفـاع     
يف  واالنخفـاض  الغليـان، 

درجة التجمد للمحلول.

مراجعة المفردات

ا.  ذرة مشحونة كهربائيًّ
المفردات الجديدة

اخلواص اجلامعة

االنخفاض يف الضغط البخاري

االرتفاع يف درجة الغليان

االنخفاض يف درجة التجمد

اخلاصية األسموزية

الضغط األسموزي

الخواص الجامعة للمحاليل 
Colligative Properties of Solutions

 الرئيسةالفكرة

ا يف الشـتاء فال بد أنك الحظت    إذا عشـت يف منطقة طقسـها بارد جدًّ
ون امللح إلزالة الثلج واجلليد عن األرصفة والطرق. كيف يساعد امللح عىل  أن الناس يرشُّ

جعل القيادة يف الشتاء أكثر أمنًا؟

المواد المتأينة والخواص الجامعة
Electrolytes and Colligative Properties

 تؤثـر املـواد املذابة يف بعض اخلواص الفيزيائية للمذيبات. فقـد وجد الباحثون األوائل أن 
تأثري املذاب يف املذيب يعتمد فقط عىل كمية جسـيامت املذاب املوجودة يف املحلول، ال عىل 
طبيعة املادة املذابة نفسـها. وتسـمى اخلواص الفيزيائية للمحاليل التي تتأثر بعدد جسيامت 
املـذاب وليس بطبيعتها اخلـواص اجلامعة. وتتضمـن اخلواص اجلامعـة انخفاض الضغط 

البخاري، وارتفاع درجة الغليان، وانخفاض درجة التجمد، والضغط األسموزي.

ا أنّ املركبات األيونية مواد توصل حماليلها  ـت سـابقً   درسَ
التيار الكهربائي؛ وذلك ألهنا تتفكك يف املاء إىل أيونات، كام هو موضح يف الشكل 1-19. 
ا حملوالً متأينًا. وتسـمى املواد املتأينة  كـام تتأين بعض املركبـات اجلزيئية يف املاء وتكون أيضً
ا قليالً من األيونات  التي تنتج أيونات كثرية يف املحلول مواد متأينة قوية. أما التي تنتج عددً

يف املحلول فتسمى املواد املتأينة الضعيفة. 



C15-11C-828378-B

Cl-
Na+

H2O



C15-19C-828378-B

C12H22O11

H2O

 1-19


323232



يعـد كـلـوريد الصـوديوم مـادة متأينـة قوية، حيث يتفكـك يف املحلول وينتج أيونات 
 .Cl-و Na+

NaCl(s) → Na+
(aq) + Cl-

(aq)

فإذابـة mol 1 مـن كلوريـد الصـوديـوم يف kg 1 من املــاء ال تنتـج حملــول تـركيــز 
أيوناتـه m 1، بل تنتـج mol 2 من جســيامت املــذاب يف املحـلول، أي mol 1 لكل 

.Cl- و Na+ ْ من أيوينَ

 تـذوب الكثري من املركبات اجلزيئية يف املذيبات، 
ولكنهـا ال تتأيـن. ومثل هـذه املحاليل ال توصل التيـار الكهربائي، كام هـو موضــح يف 
الشكل 19-1. وتسمى املواد املذابة مواد غري متأينة. والسكروز مثال عىل املواد غري املتأينة، 
حيث حيتوي حملول السكروز الذي تركيزه m 1 عىل mol 1 فقط من جزيئات السكروز.   
أي املركبني لـه تأثري أكرب يف اخلـواص اجلامعة: كلوريد 

الصوديوم أم السكروز؟

Vapor Pressure Lowering االنخفاض في الضغط البخاري
إن الضغط البخاري هو الضغط  الذي حتدثه جزيئات السائل عىل جدران وعاء مغلق، 
والتـي تتصاعد من سـطح السـائل متحولـة إىل احلالـة الغازية. ويف الوعـاء املغلق عند 
درجـة حـرارة وضغط ثابتني تصل جسـيامت املذيـب إىل حالة اتـزان ديناميكي، حيث 

تتبخر وتتكثف وتعود من جديد للتحول إىل احلالة السائلة بالرسعة نفسها. 

تظهـر التجـارب أن إضافة مذاب غري متطايـر - له ميل قليل إىل التحـول إىل غاز- إىل 
مذيب يقلل الضغط البخاري للمذيب. كام أن اجلسيامت التي حتدث الضغط البخاري 
ا كام يف الشكل 20-1 تشغل جسيامته  تتبخر من سطح السائل. فعندما يكون املذيب نقيًّ
مسـاحة السطح كلها. أما عندما حيـتوي املذيب عىل مـذاب كام يف الشكل 20-1، فإن 
خليـط جســيامت املـذاب واملذيب حيـتل مسـاحة سـطـح املحلول. وبسـبب وجـود 
كميـة قـليلة من جـسـيامت املـذيب عىل السـطح يتحول القليل منها إىل احلالة الغازية، 
ومـن ثـم ينخفض الضغـط البخـاري. وكلـام ازداد عدد جسـيامت املـذاب يف املذيب 
قـل الضغـط البخاري الناتج، لـذا فإن االنخفـاض يف الضغط البخـاري عائد إىل عدد 

جسيامت املذاب يف املحلول، ولذلك فهو من اخلواص اجلامعة للمحاليل.

ا عـىل كون املذاب  تسـتطيع توقع  التأثري النسـبي للمـذاب يف الضغط البخـاري اعتامدً
متأينًـا أو غـري متأين. فمثال يكون التأثري النسـبي لـ mol 1 من كل من املواد املذابة غري 
املتأينة ـ ومنها اجللوكوز والسـكروز واإليثانول ـ هو نفسه يف الضغط البخاري. إال أنه 
 ،NaCl 1 من كل من املواد املذابة املتأينـةـ  ومنها كلوريد الصوديوم mol يـزداد تأثـري
وكربيتـات الصوديـوم Na2SO4، وكلوريـد األلومنيـوم AlCl3  ـ يف الضغط البخاري 

بسبب تزايد أعداد األيونات التى تنتجها كل منها يف حملوهلا.
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Boiling Point Elevation االرتفاع في درجة الغليان
ألن املـذاب غـري املتطاير يقلل الضغـط البخاري للمذيب فإنـه يؤثر يف درجة غليـان املذيب. تذكر أن 
السـائل يغـيل عندما يعـادل ضغطه البخـاري الضغط اجلـوي. وعندما ترتفـع درجة حـرارة املحلول 
املحتـوي عـىل مذاب غري متطايـر إىل درجة غليان املذيب النقي فإن ضغط البخـار الناتج يبقى أقل من 
الضغـط اجلـوي، لـذا ال يغيل املحلول. ولذلك جيب تسـخني املحلـول إىل درجة حـرارة أعىل لتزويده 
بالطاقة احلركية اإلضافية الالزمة لرفع الضغط البخاري له إىل ما يعادل الضغط اجلوي. ويسمى الفرق 
بـني درجـة حرارة غليان املحلول ودرجة غليان املذيب النقي االرتفـاع يف درجة الغليان. ويف املواد غري 
ا مع مواللية املحلول. املتأينة تتناسب قيمة ارتفاع درجة الغليان - التي يرمز هلا بالرمز �Tb - تناسبًا طرديًّ

االرتفاع يف درجة الغليان

�Tb

Kb

m
∆Tb = Kbm

 إن فرق درجة احلرارة يساوي ثابت االرتفاع يف درجة الغليان املواليل مرضوبًا يف مواللية املحلول.

كـام أن ثـابـت ارتفـاع درجـة الغـليــان املـواليل Kb ، هو الفـرق بني درجــة غـليـان حملـول حيتـوي 
عـىل m 1 من مذاب غري متطـاير وغري متأين ودرجة غليان املـذيـب النـقـي. والوحدة املستعملة للتعـبري 
K  لعدد 

b
عن ارتفـاع درجـة الغليـان هي  C / m°، وختتلف باختالف املذيب. يبني اجلدول 5-1 قيم 

من املذيبات الشائعة. الحظ أن قيمة Kb للامء هي C/m° 0.512. وهذا يعني أن m 1 من حملول مائي 
حيتـوي عىل مذاب غـري متطايـر وغري متأين يغـيل عنـد درجة حـرارة C° 100.512، وهـذه الدرجـة  

.100.0 °C 0.512 عىل درجة غليان املاء النقي °C تزيد

ا خاصية  وكام أنّ االنخفاض يف الضغط البخاري خاصية جامعة فإن االرتفاع يف درجة الغليان يعد أيضً
ا مع مواللية املذاب يف املحلول، أي أنه  ا طرديًّ جامعة. وتتناسـب قيمة االرتفاع يف درجة الغليان تناسـبً
كلـام زاد عدد جسـيامت املـذاب يف املحلول زاد االرتفاع يف درجـة الغليـان. وألن املواللية مرتبطة مع 
الكـرس املويل الـذي يتضمن عدد جسـيامت املذاب لذا فهي تسـتعمل للداللة عىل الرتكيـز. ويعربّ عن 

املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.املذيب يف املواللية بالكتلة بدالً من احلجم، ولذلك ال تتأثر املواللية بتغري درجة احلرارة.
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°C K  b  °C/m

100.00.512املاء

80.12.53البنزين
76.75.03كلوريد الكربون

78.51.22اإليثانول
61.73.63الكلوروفورم
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صـف كيـف يمثل الفـرق بني اخلطـني املتصـل واملتقطع االنخفـاض يف الضغط 
البخاري، واالرتفاع يف درجة الغليان، واالنخفاض يف درجة التجمد. اسـتعمل 

بيانات من الرسم البياين لدعم إجابتك.

انظـر إىل الشـكل 21-1 والحـظ أن املنحنى الـذي يمثل  املحلول يقع أسـفل 
املنحنى الذي يمثل املذيب النقي عند أي درجة حرارة. 

االنخفاض في درجة التجمد
Freezing Point Depression

 ليـس للجسـيامت طاقة حركية كافية عند درجة جتمـد املذيب للتغلب عىل قو
التجاذب بينها؛ لذا ترتتب اجلسـيامت يف بنية أكثر تنظيامً يف احلالة الصلبة منها يف 
املحلول. أما يف املحلول فتتصادم  جسيامت املذاب مع قو التجاذب بني جسيامت 

املذيب، مما يمنع املذيب من الوصول إىل احلالة الصلبة عند درجة التجمد. 

وتكـون درجـة جتمـد املحلول دائـامً أقل مـن درجة جتمـد املذيب النقـي. يبني 
الشـكل 21-1 الفـرق بـني درجـات الغليـان والتجمد للـامء النقـي واملحلول 
املائي. وعند مقارنة اخلطوط املتصلة مع املتقطعة يف الرسـم تسـتطيع أن تالحظ 
أن نطاق درجة احلرارة للمحلول املائي يف احلالة السائلة أكرب من املاء النقي. ويبني 
الشكل 22-1  تطبيقني شائعني الستعامل امللح لتقليل درجة جتمد املحلول املائي.

االنخفـاض يف درجـة جتمد املحلـول �Tf هو الفرق بني درجـة جتمد املحلول 
ودرجة جتمد املذيب النقي املوجود يف املحلول.
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الكيمياء في واقع الحياة



 
امللحـي  الرتكيـز  عـىل  املحافظـة  إن 
املناسـب يف غايـة األمهيـة لألسـامك 
التـي تعيـش يف املياه املاحلـة؛ فوجود 
امللـح يف املناطق القطبيـة من املحيط  
رضوري للمحافظـة عـىل امليـاه مـن 
التجمـد، ممـا يسـمح باملحافظة عىل 

احلياة البحرية.

353535



يبني اجلدول 6-1 ثابت االنخفاض يف درجة التجمد املواليل 
(Kf) لكثري من املذيبات. هذا وتتناسـب قيم االنخفاض يف 
ا مع مواللية  ا طرديًّ درجـة التجمد للمواد غري املتأينة  تناسـبً

املحلول. 

االنخفاض يف درجة التجمد 
�T

f

K
f

m
∆ T  f  =  K  f m

الفـرق يف درجـة احلـرارة يسـاوي حاصـل رضب ثابت 
االنخفاض يف درجة التجمد يف مواللية املحلول.

وكام هو احلال مع قيم  Kb  فإن قيم Kf تعتمد عىل طبيعة املذيب. وألن قيمة ثابت انخفاض 
 ،1 m 1.86 فسـيتجمد املحلول املائـي الذي تركيزه°C/m = (Kf) درجـة التجمد للامء
وحيتـوي عىل مذاب غـري متطاير وغري متأين عند درجـة C° 1.86- وهي أقل من درجة 
جتمد املاء النقي (C° 0.0). ويعد اجلليرسول أحد املذيبات غري املتأينة الذي تنتجه الكثري 
من األسـامك واحلرشات حلامية دمائها من التجمد يف الشـتاء القارص. كذلك فإن مقاوم 

التجمد أو مانع تكوين اجلليد حيتوي عىل مذيب غري متأين، هو جليكول اإلثيلني. 

الحـظ أن معـادالت االرتفـاع يف درجـة الغليـان واالنخفـاض يف درجـة التجمد حتدد 
موالليـة املواد غـري املتأينة، أما يف حاالت املـواد املتأينة فيجب اسـتعامل املواللية الفاعلة 

للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها للمحلول، كام يوضحها املثال 1-6. 

16
Kf

°C K  f  (°C/m)

0.01.86املاء

5.55.12البنزين

23.029.8-رابع كلوريد الكربون

114.11.99-اإليثانول

63.54.68-الكلوروفورم

االنخفاض في درجة التجمد


A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P

الخطوات 
1 .
2 .400 ml

50 ml

3 .


4 .


5 .NaCl75 g


6 . 
7 .

التحليل
1 .


2 .
3 .Na+

Cl-
 

4 .
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  يسـتعمل كلوريـد الصوديوم NaCl عادة ملنع تكون اجلليـد عىل الطرق وجتميد 
املثلجات (اآليس كريم) . ما درجتا غليان وجتمد حملول مائي من كلوريد الصوديوم تركيزه  m 0.029؟

1 تحليل المسألة

ا عىل عـدد اجلسـيامت يف  ، احسـب Tb∆ و Tf∆ اعتامدً  أُعطـيـت موالليــة املحـلـول املـائي لكـلوريـد الصـوديوم. أوالً
املحلـول، ثـم حـدد االرتفـاع يف درجــة الغـليــان واالنخفـاض يف درجــة التجمـد. أضـف Tb∆ إىل درجــة الغليان، 

واطـرح Tf∆ من درجة التجمد.


NaCl  املذاب= كلوريد الصوديوم

0.29 m = املواللية
درجة الغليان= C° ؟
درجة التجمد= C° ؟

2 حساب المطلوب

m = 0.029 m ×2 = 0.058 mاحسب مواللية اجلسيامت




∆ T  b  =  K  b  m

∆ T  f  =  K  f  m

  K  b  = 0.512°C/m،  K  f  = 1.86°C/m
m = 0.058 m

∆Tb = (0.512°C/m)(0.058 m) = 0.030°C

∆Tf = (1.86°C/m)(0.058 m) = 0.11°C

احسب درجة الغليان بعد االرتفاع ودرجة التجمد بعد االنخفاض للمحلول.
∆Tb

∆Tf

Tb= 0.30°C + 100.000°C =  100.030°C

Tf = 0.00°C - 0.11°C = -0.11°C  

3 تقويم ا�جابة

تكون درجة الغليان أعىل، ودرجة التجمد أقل، كام هو متوقع.



احسب درجة الغليان ودرجة التجمد ملحلول مائي تركيزه m 0.625  من أي مذاب غري متطاير وغري متأين.. 45
ما درجة غليان حملول السكروز واإليثانول الذي تركيزه m 0.40؟وما درجة جتمده؟. 46
حتـدٍّ تـم اختبـار حملول تركيـزه m 0.045 حيتوي عىل مذاب غـري متطاير وغري متأين، ووجـد أن االنخفاض يف درجة . 47

ن منه املحلول يف هذه احلالة هو  جتمده بلغ C° 0.08. ما قيمة ثابت االنخفاض يف درجة جتمده Kf ؟ وهل املذيب املكوَّ
املاء أو اإليثانول أو الكلورفورم؟
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Osmotic Pressure الضغط ا�سموزي
عرفت أنّ االنتشـار هـو اختالط الغازات أو السـوائل، والناتج عن حركتها العشـوائية.أما اخلاصية 
األسـموزية فهي انتشار املذيب خالل غشاء شبه منفذ. واألغشية شبه املنفذة حواجز تسمح لبعض 
اجلسـيامت بالعبور. واألغشـية التي حتيط باخلاليا احلية  مجيعها عبارة عن أغشية شبه منفذة. وتلعب 
ا مهامًّ يف الكثري من العمليات احليوية، ومنها امتصاص الغذاء يف النباتات.  اخلاصية األسموزية دورً

ا يكون فيه املحلول املخفف مفصوالً عن املحلول املركز بغشاء شبه منفذ.  يبني الشكل 23-1  نظامً
تتحرك جزيئات املاء خالل العملية األسـموزية يف االجتاهني عرب الغشـاء، ولكن جزيئات املذاب ال 
تستطيع العبور. وتنترش جزيئات املاء عرب الغشاء من املحلول املخفف إىل املحلول املركز. وتسمى كمية 
ز الضغط األسموزي. ويعتمد الضغط  الضغط اإلضايف الناتج عن انتقال جزئيات املاء إىل املحلول املركّ

األسموزي عىل عدد جسيامت املذاب يف كمية حمددة من املحلول، وهو خاصية جامعة للمحاليل.األسموزي عىل عدد جسيامت املذاب يف كمية حمددة من املحلول، وهو خاصية جامعة للمحاليل.األسموزي عىل عدد جسيامت املذاب يف كمية حمددة من املحلول، وهو خاصية جامعة للمحاليل.

التقويم 1-4
الخالصة

  تقلـل املواد املذابة غـري املتطايرة الضغط 
البخاري للمحلول.

  يرتبط االرتفاع يف درجة الغليان مبارشة 
بمواللية املحلول.

التجمـد  االنخفـاض يف درجـة    يكـون 
للمحلـول أقـل من درجة جتمـد املذيب 

النقي.
  يعتمد الضغط األسموزي عىل عدد 

جسيامت املذاب يف حجم معني.

الرئيسةالفكرة ارشح ما املقصود باخلواص اجلامعة؟. 48

صف  اخلواص اجلامعة األربع للمحاليل. . 49
  فرس ملاذا يكون للمحلول درجة غليان أعىل من درجة غليان املذيب النقي؟. 50
حلّ يغيل حملـول مـائي مـن كـلوريد الكالسيوم CaCl2 عند درجة حرارة  . 51

 1000 g 101.3. ما كتلة كلوريد الكالسيوم بالكيلوجرام التي تذوب يف °C
من املذيب؟

g 50 من اجللوكوز . 52 احسب االرتفاع يف درجة الغليان ملحلول حيتوي عىل 
درجة  يف  االنخفاض  احسب  ثم  املاء.  من   500.0 g يف  مذابة   C6H2O6

التجمد للمحلول نفسه.
وغري . 53 متأين  غري  ملذاب  مائي  ملحلول  الغليان  درجة  أنّ  علمت  إذا  حتقق 

متطاير  C° 1.12 فام مواللية املحلول؟
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CO2 محلول
تشـري السـجالت اجليولوجية إىل أن مسـتويات ثاين أكسـيد 
ا يف الوقـت احلارض مقارنة  الكربـون CO2 اجلـوي أعىل كثريً
بالعرشيـن مليون سـنة املاضية. وقد سـامهت املصـادر التي 
صنعها اإلنسان يف زيادة CO2 إىل احلد الذي وصل إليه اآلن 
يف الغـالف اجلـوي. ولكن ال يبقـى CO2 يف الغالف اجلوي 
إىل أجـل غـري مسـمى؛ إذ حتتـوي املحيطات بشـكل طبيعي 
عـىل CO2 الذي يأيت مـن الغالف اجلوي، ومـن املخلوقات 
احلية. وتقوم املحيطـات بامتصاص %50 من CO2 املنبعث 
من مصادر صنعها اإلنسـان. ويعتقد بعض العلامء أنه خالل 

ألف سنة قادمة سيذوب %90 منه يف املحيطات. 

   Collecting CO2 data  CO2 مجع البيانات عن
تتأثـر رسعـة ذوبـان CO2 يف املحيطـات بعدة عوامـل، منها 
درجـة احلرارة، وتركيز CO2 يف اهلـواء واملاء، واختالط املاء 
مع اهلواء بسـبب الريـاح، وحركة األمواج. لقـد قىض فريق 
 ،CO2 من الباحثني عدة سنوات جلمع وحتليل البيانات حول
وذلـك مـن آالف نقـاط اجلمـع يف املحيطـات حـول العامل. 
وتوضح بيانات الشـكل 1 أن شامل املحيط األطليس حيتوي 
عـىل أكرب كمية مـن CO2 لكل مرت مربع من سـطح املحيط؛ 
حيث جتعل عوامل درجة احلرارة والعمق والتيارات البحرية 
االً لغاز CO2 املنبعث من  ا فعّ من شامل املحيط األطليس ماصًّ

مصادر صنعها اإلنسان.

CO2 capture and storage   CO2 مجع وختزين
هنـاك طريقـة واحدة لتقليل كميـة CO2 املنطلقة إىل الغالف 
اجلـوي، وهي مجـع وختزيـن CO2 الناتج عن حـرق الوقود 
األحفـوري. يقـوم العلـامء يف البحـث عـن احتامليـة حقـن 
CO2 الـذي تـم مجعـه مبـارشة يف املحيـط؛ وذلـك لترسيـع 

عمليـة ذوبانـه؛ حيث تقلل هذه العملية من أثـر الدفيئة التي 
يسببها غاز CO2. ومع ذلك يمكن أن يؤدي اختالل التوازن 
الطبيعي لثاين أكسيد الكربون  CO2 الذائب إىل آثار بالغة عىل 

ا، أو حتى يقتل املخلوقات  كيميائية املياه، مما قـد يلحق رضرً
البحرية. فعىل سبيل املثال  أظهرت الشعب املرجانية املنترشة 
 يف خمتلـف أنحـاء العامل دالئل إجهـاد؛ نتيجة زيادة مسـتو

 الذائب يف املاء.CO2 الذائب يف املاء.

1
CO2

 Deep ocean sequestration احلجـز يف أعامق البحـار
هناك اقرتاح قد يقلل من كمية CO2 اجلوي،  وحيمي احلياة يف 
اجلزء العلوي من املحيط، وهو تسـييل  غاز CO2، ثم ضخه 
إىل طبقات املياه السفىل، وتسمى هذه العملية احلجز يف أعامق 
البحـار. وهناك تصور أن الضغط الشـديد يف األعامق (أكرب 
من m 3000) من شـأنه أن حيـول CO2 إىل هيدرات تذوب 
ا ملئات  يف أعـامق مياه املحيطـات، ولكن سـيبقى  CO2 عالقً

ا عن اجلزء العلوي للمحيط والغالف اجلوي.   السنني بعيدً
 Ongoing research بحوث مستمرة 

يعمـل العلـامء عىل إجياد إجابات عن كثري من األسـئلة حول 
أثـر CO2 عـىل املخلوقات التي تعيـش يف األعامق. وال يزال 
 CO2 هنـاك الكثري من املشـاكل التقنيـة املتعلقة بعمليـة مجع
وختزينـه ونقل كميـات كبرية منه. وإذا تم حل هذه املشـاكل 
التقنية فإن عىل الرأي العام واملسـؤولني األخذ بعني االعتبار 

األخطار املتعلقة بانبعاث CO2 يف اهلواء ويف املحيطات.


الكيمياء

البحث حول حجز ثاين أكسيد الكربون يف أعامق البحار. إعداد جمموعة من األسـئلة لإلجابة عنها من خالل 
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 تتضمـن عملية حتضري حملول تصادم جسـيامت املذيب 
واملـذاب. فعنـد إضافة مركـب قابل للذوبـان إىل املـاء تؤثر عدة 

عوامل يف رسعة تكوين املحلول.
 كيف تؤثر هذه العوامل يف رسعة تكوين املحلول؟


حامل أنابيب اختباركربيتات النحاس  II  املائية

هاون (مدق)ماء مقطر
ملعقة 6 أنابيب اختبار

  25 ml ساعة خمبار مدرج سعته
ساق حتريك زجاجية

ماسك أنابيب

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P




اقرأ تعليامت السالمة يف املخترب.. 1
صمم جدوالً لتسجيل البيانات.. 2
اكتب فرضية تستعمل ما تعرفه عن رسعة التفاعل لتفسري . 3

ما يمكن مالحظته يف خطوات العمل.
ضع األنابيب الستة عىل حامل األنابيب.. 4
ضـع بلـورة مـن كربيتـات النحـاس II املائيـة يف كل من . 5

األنبوب األول واألنبوب الثاين.
اسـتعمل اهلاون واملـدق لطحن بلورة أخر، ثم اكشـط . 6

املسحوق الناتج بامللعقة وضعه يف األنبوب الثالث.
قـس ml 15  من املاء املقطر عند درجة حرارة الغرفة، ثم . 7

اسكبه يف أنبوب االختبار األول وسجل الزمن. 
الحـظ املحلول يف األنبوب األول بعد إضافة املاء مبارشة . 8

وبعد 15 دقيقة. 
اترك األنبوب األول دون أي حركة عىل حامل األنابيب.. 9

كرر اخلطوتني 7 و8 مع األنبوبني الثالث والرابع.. 10
اسـتعمل سـاق التحريـك الزجاجيـة لتحريـك أنبـوب . 11

االختبار الثاين مدة دقيقة أو اثنتني.
اترك األنبوب الثالث دون حتريك.. 12
حرك املحلول يف األنبوب الرابع باستعامل ساق التحريك . 13

الزجاجية مدة دقيقة أو اثنتني. 

كـرر اخلطوتـني 7 و8 مع األنبوب اخلامس باسـتعامل ماء . 14
أكثر برودة، واترك األنبوب بال حتريك.

كرر اخلطوتني 7 و8 مع األنبوب السـادس باسـتعامل ماء . 15
ساخن، واترك األنبوب بال حتريك. 

 ختلص مـن بقايا . 16
املواد الصلبة واملحاليل باتباع إرشادات معلمك. ونظف 

معدات املخترب مجيعها، وأعدها إىل أماكنها األصلية.


 مـا التأثري الـذي الحظته عند حتريـك األنبوب . 1

الثاين والرابع مقارنة باألنبوب األول والثاين؟

  ما العامل الذي أد إىل تكوين . 2
املحلول برسعة يف األنبوب الرابع مقارنة باألنبوب الثاين؟

 ملـاذا اختلفـت النتائـج بني . 3
األنابيب الثالث والرابع والسادس؟

  ما إذا كانت بياناتك قد دعمت فرضيتك.. 4
 عرف مصـدر اخلطأ الرئيـس املحتمل يف . 5

التجربة، واقرتح طريقة سهلة لتصحيحه.
الحـظ املحلول يف األنبوب األول بعد إضافة املاء مبارشة 

اترك األنبوب األول دون أي حركة عىل حامل األنابيب.

اسـتعمل سـاق التحريـك الزجاجيـة لتحريـك أنبـوب 

حرك املحلول يف األنبوب الرابع باستعامل ساق التحريك 

التجربة، واقرتح طريقة سهلة لتصحيحه.



  إذا كانـت املالحظـات الناجتـة عـن هذه 
التجربـة يمكـن رؤيتهـا بالعني املجـردة يف الطبيعـة فاقرتح 
ا حتت جمهري (ال يمكن مالحظته) ألثر هذه العوامل  تفسريً
يف رسعة تكوين املحلول، وما حيدث عىل مستو اجلزيئات 

لترسيع تكوين املحلول يف كل حالة؟
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الرئيسةالفكرة املخاليط إما متجانسة أو غري متجانسة.


املخلوط املعلق • 
املخلوط الغروي• 
احلركة الربوانية• 

تأثري تندال • 
املادة الذائبة • 
املادة غري الذائبة• 


يمكن متييز مكونات املخلوط غري املتجانس.• 
ا املعلق والغروي.•  هناك نوعان من املخاليط غري املتجانسة، مهُ
احلركة الرباونية حركة عشوائية جلسيامت املخلوط الغروي.• 
تظهر املخاليط الغروية تأثري تندال.• 
قد يوجـد املحلول يف إحد احلاالت الفيزيائية الثالث: الغازية أو • 

ا عىل احلالة الفيزيائية للمذيب. السائلة أو الصلبة، اعتامدً
ا أو سائالً أو صلبًا.•  يمكن أن يكون املذاب يف املحلول غازً

12

الرئيسةالفكرة يمكن التعبري عن الرتكيز بالنسبة املئوية 

أو باملوالت.


املادة الذائبة• 
املادة غري الذائبة• 
السوائل غري املمتزجة• 
املوالرية  • 

الرتكيز• 
املواللية  • 
الكرس املويل • 


ا.•  يقاس الرتكيز كامًّ ونوعً
املوالرية هي عدد موالت املذاب يف 1L من املحلول.• 
املواللية هي نسبة عدد موالت املذاب يف kg 1 من املذيب.• 
ال يتغري عدد موالت املذاب خالل التخفيف.• 

  M1V1 = M2V2

13

الرئيسةالفكرة يتأثـر تكـون املحلـول بعوامـل، منها 

احلرارة والضغط والقطبية. 


الذوبان  • 
حرارة املحلول  • 
املحلول غري املشبع • 

املحلول املشبع  • 
املحلول فوق املشبع  • 
قانون هنري • 


تتضمن عملية الذوبان إحاطة جسيامت املذيب بجسيامت املذاب.• 
ا أو فوق مشبع.•  يكون املحلول غري مشبع أو مشبعً
ا مع •  ينص قانون هنري عىل أن ذوبانية الغاز يف سائل تتناسب طرديًّ

ضغط الغاز فوق السائل عند درجة حرارة معينة.

14

الرئيسةالفكرة تعتمـد اخلـواص اجلامعـة عـىل عـدد 

جسيامت املذاب يف املحلول.


اخلواص اجلامعة  • 
االنخفاض يف الضغط البخاري  • 
االرتفاع يف درجة الغليان • 
اخلاصية األسموزية• •  االنخفاض يف درجة التجمد   


تقلل املواد املذابة غري املتطايرة الضغط البخاري للمحلول.• 
يرتبط االرتفاع يف درجة الغليان مبارشة بمواللية املحلول.• 
يكون االنخفاض يف درجـة التجمد للمحلول أقل من درجة جتمد • 

املذيب النقي.
يعتمـد الضغـط األسـموزي عىل عدد جسـيامت املـذاب يف حجم • 

معني.

ا عىل احلالة الفيزيائية للمذيب . العامةالفكرة يوجد املحلول يف صورة غاز أو سائل أو صلب اعتامدً
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وضح املقصود بالعبارة اآلتية "ليست كل املخاليط حماليل".. 54

ما الفرق بني املذاب واملذيب؟ . 55

ما املخلوط املعلق؟ وفيم خيتلف عن املخلوط الغروي؟. 56

كيف يسـتخدم تأثري تندال للتمييز بـني املخلوط الغروي . 57
واملخلوط؟ ملاذا؟

ا مكونًا من غاز يف سائل؟ . 58 ا غرويًّ سمِّ خملوطً

 ما نوع اخلليط غري املتجانس املوضح يف . 59
الشـكل 24-1 ؟ وما اخلصائـص التي اعتمدت عليها يف 

تصنيفك ؟

ما الذي يسبب احلركة الرباونية يف املخلوط الغروي؟ . 60
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ما الفرق بني النسبة املئوية بالكتلة والنسبة املئوية باحلجم؟ . 61

ما الفرق بني املوالرية واملواللية؟ . 62

مـا العوامـل التي جيب أخذهـا بعني االعتبـار عند إعداد . 63
حملول خمفف من  حملول قيايس؟ 

64 . 0.5 M تركيـز أحدمها NaCl كيـف خيتلف حملوالن من
واآلخر M 2.0؟ 

حتت أي ظروف يمكن للكيميائي وصف املحلول بداللة . 65
املواللية؟ وملاذا؟


حسـب خطـوات العمل يف جتربـة خمتربية، قمـت بخلط . 66

g 25.0 مـن MgCl2 مـع ml 550 مـن املـاء. ما النسـبة 
املئوية بالكتلة لـكلوريد املاغنسيوم MgCl2 يف املحلول؟

مـا كمية LiCl باجلرامات املوجودة يف g 275  من حملوله . 67
املائي الذي تركيزه  %15؟ 

ترغـب يف حتضـري كمية كبـرية مـن حملـول HCl  برتكيز . 68
%5، ولكن لديك فقط ml 25 من HCl. ما أقىص حجم 

حملول %5 يمكنك حتضريه؟

احسـب النسـبة املئويـة باحلجـم ملحلـول حيـرضَّ بإضافة . 69
ml 75 من محض اإليثانويك إىل ml 725 من املاء.

70 . CaCO3 15.7 من g احسـب موالرية حملول حيتوي عىل
الذائب يف ml 275 من املاء.

مـا حجـم حملـول تركيـزه M 3.00 تـم حتضـريه بإذابـة . 71
g LiF 122؟

مـا عـدد مـوالت BaS الالزمـة لتحضري حملـول حجمه . 72
ml 103 × 1.5 وتركيزه M 10؟

ما كتلة CaCl2 باجلرامات الالزمة لتحضري حملول حجمه . 73
L 2.0 وتركيزه M 3.5 ؟

غالبًا ما حترض حماليل قياسية خمتلفة الرتاكيز من HCl لتنفيذ . 74
التجارب. أكمـل اجلدول 7-1 بحساب حجم املحلول املركز 
أو املحلول الذي تركريه M 12 من محض اهليدروكلوريك 
الالزم لتحضري L 1.0 من حملول HCl باستعامل قيم املوالرية 

املدونة يف اجلدول.

HCl1-7

HCl12M HCl
ml

0.50  
1.0
1.5
2.0
5.0

الشكل 1-24
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75 . 5.0 M الذي تركيزه (ml) كـم حتتاج من محض النيرتيك
لتحضري ml HNO3 225 تركيزه M 1.0 ؟

 إذا قمـت بتخفيـف ml 55 مـن حملـول تركيزه . 76
M 4.0 لتحضري حملول خمفف جحمه ml 250. فاحسب 

موالرية املحلول اجلديد.

ما حجم محض الفوسـفوريك (بوحدة ml) الذي تركيزه . 77
M 3.0 ، والـذي يمكـــن حتضريه من ml 95 من حملول 

M H3PO4 5.0؟

إذا خففـت ml 20.0 من حملول تركيزه M 3.5 لتحضري . 78
حملـول حجمـه ml 100.0، فـام موالريـة املحلـول بعـد 

التخفيف؟

 مـا موالريـة حملول حيتوي عىل g 75.3 من KCl مذابة يف . 79
g 95.0 من املاء؟ 

80 . 155 g التي جيب إذابتها يف (g بوحدة) Na2CO3 ما كتلة 
من املاء لعمل حملول تركيزه mol/kg 8.20؟

 مـا موالليـة حملـول حيتـوي عـىل g 30.0 مـن النفثالـني . 81
C10H8 الذائب يف g 500 من الطولوين؟

 مـا املوالليـة والكـرس املويل ملـذاب حيتوي عـىل 35.5% . 82
بالكتلة من حملول محض امليثانويك HCOOH؟

اسـتعن بالشكل 25-1، واحسـب الكرس املويل  حلمض . 83
الكربيتيك H2SO4 يف املحلول .

H2O
72.7%

H2SO4
27.3%

الشكل 1-25

احسـب الكـرس املويل ملحلـول MgCl2 الناتج عـن إذابة . 84
g MgCl2 132.1 يف ml 175 من املاء؟
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صف عملية الذوبان.. 85
اذكر ثالث طرائق لزيادة رسعة  الذوبان.. 86
ارشح الفرق بني املحاليل املشبعة واملحاليل غري املشبعة.. 87


إذا كانـت ذوبانيـة غـاز تسـاوي g/L 0.54 عنـد ضغط . 88

مقـداره atm 1.5 فاحسـب ذوبانية الغـاز عند مضاعفة 
الضغط.

ذوبانيـة غاز تسـاوي g/L 9.5 عنـد ضغـط atm 4.5. ما كمية  . 89
الغـاز باجلرامـات التي تذوب يف  L 1 إذا تـم ختفيض الضغط إىل 

atm 3.5 ؟

g/L 1.80 عنـد ضغـط مقـداره  . 90 ذوبانيـة غـاز تسـاوي 
kPa 37.0. مـا قيمة الضغط التي تصبح عندها الذوبانية 

g/L 9.00؟

استعن بالشكل 26-1 ملقارنة ذوبانية بروميد البوتاسيوم . 91
. 80°C عند درجة حرارة KNO3 ونرتات البوتاسيوم KBr
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استعن بقانون هنري إلكامل اجلدول 1-8. 92

18
g/LkPa

؟2.9
3.732

39؟
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 الضغط اجلزئـي لغاز CO2 داخـل . 93
زجاجة مشــروب غــازي atm 4.0 عند درجة حـرارة 
 .0.12 mol/l تسـاوي CO2 25. إذا كـانـت ذوبانية°C
وعنـد فتـح الزجاجـة ينخفــض الضـغـط اجلــزئي إىل

الزجاجـة  يف   CO2 ذوبانيـة  فـام   ،3.0 × 10-4 atm

.g/L املفتوحة؟ عرب عن إجابتك بوحدة
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عرف اخلاصية اجلامعة.. 94
اسـتعمل مصطلحي املركز واملخفف ملقارنة املحلول عىل . 95

طريف غشاء شبه منفذ.
96 ..�Tb = Kbm :حدد كل متغري يف املعادلة اآلتية

مـا املقصـود بالضغط األسـموزي؟ وملـاذا يعـد خاصية . 97
جامعة؟


98 .  12.1 g احسـب درجـة التجمـد ملحلـول حيتـوي عـىل 

مـن النفثالـني C10H8 الذائـب يف kg 0.175 من البنزين 
C6H6. استعن باجلدول 6-1 ألخذ البيانات املطلوبة.

99 .  1.00 L يف MgCl2 179 مـن g يف املختـرب  قمـت بإذابـة
ماء، استعمل اجلدول 6-1؛ إلجياد درجة جتمد املحلول.

فـي املطبخ يقوم طباخ بتحضري حملول للغليان بإضافـة . 100
g 12.5 مـن NaCl إىل وعاء حيتوي L 0.750 من املاء. 
عند أي درجة حرارة يغيل املحلول يف الوعاء؟ استعمل 

اجلدول 6-1 ألخذ البيانات املطلوبة.

101 . NaCl املثلجـات (اآليس كريم) يسـتعمل خليط امللح
والثلـج واملاء لتربيـد احلليب والكريـام لصنع مثلجات 
(آيس كريم) منزلية. ما كمية امللح باجلرامات التي جيب 

إضافتها إىل املاء لتخفيض درجة التجمد C° 10.0؟

 
102 . 1.00 kg أي مذاب لـه التأثري األكرب يف درجة غليان

مـن املـاء: g 50 مـن كلوريـد اإلسرتانشـيوم SrCl2  أو 
g 150 من رابع كلوريد الكربون CCl4؟ فرس إجابتك.

19


H2O سائلMgCl2 صلب

C6H6 سائلNH3 سائل

H2O سائلH2 غازي

Br2 سائلI2 سائل

اسـتعمـل معـرفـتك بالقطـبية والذوبانـيـة لتـوقـع ما . 103
إذا كان الذوبان ممكنًا يف كل حالة من احلاالت املوضحة 

يف اجلدول 9-1. فرس إجابتك.

إذا قمـت بتحضـري حملـول مائـي مشـبع مـن كلوريـد . 104
البوتاسيوم عند درجة حرارة  C° 25، ثم قمت بتسخينه 
ا، أو  إىل C° 50 فهل يصبح املحلول غري مشبع، أو مشبعً

فوق مشبع؟ فرسِّ إجابتك.

مـا كتلـة نـرتات الكالسـيوم Ca(NO3)2 التـي تلـزم . 105
لتحضري L 3.00 من حملول تركيزه M 0.500؟

يبـني الشـكل 27-1 النسـب املئوية ملكونـات عينة من . 106
اهلواء. احسب الكرس املويل لكل غاز يف العينة.


21.0%


78.0%


1.00%

 الشكل 1-27
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 خطـة لتحضـري ml 1000 مـن حملول محض . 107

اهليدروكلوريـك املائـي تركيـزه %5 باحلجـم، جيب 
أن تصـف خطتـك كميتي املذاب واملذيـب الالزمة، 

واخلطوات املستعملة يف حتضري املحلول.

 ادرس املخـــطط . 108
يف الشكل 21-1، وقـارن بني اخلطوط املتقطعـــة لـ 
�Tf و �Tb، وصـف االختالفات التي الحظتها. 

كيـف يمكن هلذه اخلطوط أن توضع يف أماكن خمتلفة 
ـا لنـوع املحاليل إذا كانـت متأينة أو غـري متأينة؟  تبعً

وملاذا؟

 يبني الشـكل 28-1 ذوبانية األرجون يف املاء . 109
عند ضغوط خمتلفة. اسـتعمل قانـون هنري للتحقق 

 .(15atm) من الذوبانية عند
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لديـك حملول حيتـوي عىل g 135.2 مـن KBr مذابة . 110

يف L 2.3  مـن املـاء. كم يلزمـك (ml) منه لتحضري 
حملـول خمفف حجمه L 1.5 وتركيـزه M 0.1 ؟ وما 

درجة غليان املحلول املخفف اجلديد.

 مـن حملول محض 
 باحلجـم، جيب 
أن تصـف خطتـك كميتي املذاب واملذيـب الالزمة، 

 ادرس املخـــطط 
، وقـارن بني اخلطوط املتقطعـــة لـ 
، وصـف االختالفات التي الحظتها. 
كيـف يمكن هلذه اخلطوط أن توضع يف أماكن خمتلفة 
ـا لنـوع املحاليل إذا كانـت متأينة أو غـري متأينة؟  تبعً

 ذوبانية األرجون يف املاء 
عند ضغوط خمتلفة. اسـتعمل قانـون هنري للتحقق 

 مذابة 
) منه لتحضري 
 ؟ وما 





 تـم بيـع أول حليـب متجانـس . 111
يف  املتحـدة  الواليـات  يف   Homogenized Milk

العـام 1919م. أما اليوم فـكل احلليب املباع متجانس 
عـىل شـكل مسـتحلب غـروي. ابحـث عـن عمليـة 
التجانـس Homogenization Process. اكتـب 
مقالـة خمترصة تصف فيهـا العمليـة، وتتضمن خمطط 
يوضـح العمليـة، باإلضافة إىل مناقشـة حـول املنافع 

واملضار املتعلقة برشب احلليب املتجانس.


 تبني البيانات 
املوجودة يف الشكل 29-1 متوسط قيم األكسجني الذائبة 
يف ميـاه املحيطـات بوحـدة ml/L خالل شـهر واحد من 
العـام 2001م. الحـظ أن املحـور األفقـي يمثـل خطوط 

الطول، واملحور العمودي يمثل خطوط العرض.

9.0
7.50–8.00
6.50–7.00

5.50–6.00 2.50–3.00
1.50–2.00
0.50–1.00

0.0
4.50–5.00
3.50–4.00

هـل ترتبط قيم األكسـجني املذاب بشـكل واضح مع . 112
ا؟ خط الطول أو خط العرض؟ ملاذا تر ذلك صحيحً

عند أي خط عرض يكون متوسط األكسجني املذاب أقل؟. 113

صف االجتـاه العام الـذي توضحه البيانـات، واربط . 114
ذلك مع العالقة بني ذوبانية الغاز ودرجة احلرارة.

الشكل 1-29
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استعمل الرسم البياين اآليت لإلجابة عن السؤالني 1 و2.
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Br الذائب يف L 7.00 من املحلول 1؟. 1
2
 ما حجم الربوم 

.a55.63 ml

.b8.808 ml

.c18.03 ml

.d27.18 ml

مـا كميـة الـربوم (باجلـرام) املوجـودة يف g 55.00 من . 2
املحلول 4؟

.a3.560 g

.b3.560 g
.c1.151 g
.d0.2628 g

ما نواتج التفاعل التايل:. 3
Cl

2(g)
 + 2NO

(g)
 → 

.aNCl2

.b2NOCl

.cN2O2

.d2ClO

إذا أذيب 1mol من كل من املواد التالية يف L 1 من املاء فأهيا . 4
يكون له األثر األكرب يف الضغط البخاري ملحلوهلا؟

.aKBr

.bC6H12O6

.cMgCl2

.dCaSO4

استعن بالتفاعل اآليت لإلجابة عن السؤالني 5 و6.
Fe3O4(s) + 4H2(g) → 3Fe(s) + 4H2O(l)

إذا تفاعل mol H2 16 فكم موالً من Fe ينتج؟. 5
.a6

.b3

.c12

.d9

ماحجم حملول كلوريد النيكل M NiCl2 0.125 الذي . 6
حيتوي عىل g 3.25 من NiCl2 ؟ 

.a406 ml

.b32.5 ml

.c38.5 ml

.d201 ml

أي مما يأيت ال يعد خاصية جامعة؟. 7
.a.رفع درجة الغليان
.b.زيادة الضغط البخاري
.c.الضغط األسموزي
.d. حرارة املحلول

464646



            


استعن بالرسم البياين اآليت لإلجابة عن األسئلة من 8-10.

C15-05C-828378-08A
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8 . 100 g التي يمكن أن تذوب يف KClO3 ما عدد موالت
من املاء عند درجة حرارة C° 60؟

أي حماليـل األمالح يمكنه اسـتيعاب املزيـد من املذاب . 9
عند درجة حرارة NaCl :20 °C أم KCl؟ كيف يمكن 

مقارنة ذلك بذوبانيتها عند درجة حرارة C° 80؟

ما عدد مـوالت KClO3 الالزمة لتحضـري حملول مائي . 10
حجمه L 1.0 عند درجة حرارة C° 75؟



إذا أُعطيـت عينة من مذاب صلب وثالثة حماليل مائية . 11
حتتـوي عىل ذلـك املـذاب. فكيف يمكنـك حتديد أي 

املحاليل مشبع، وأهيا غري مشبع، وأهيا فوق مشبع؟

474747











األمحاض  تعريف  يمكن  العامةالفكرة  

أيونات  منها  مفردات،  باستعامل  والقواعد 
اهليدروجني وأيونات اهليدروكسيد أو أزواج 

اإللكرتونات.
1-5 مقدمة في ا�حماض والقواعد 
املختلفة  النامذج  تساعد  الرئيسةالفكرة  

عىل وصف سلوك  األمحاض والقواعد.
2-5  قوة ا�حماض والقواعد

الرئيسةالفكرة  تتأين  األمحاض والقواعد 

ا، بينام تتأين  األمحاض  ا تامًّ القوية يف املحاليل تأينً
ا. جزئيًّ تأينًا  املحاليل  يف  الضعيفة  والقواعد 

3-5 أيونات الهيدروجين والرقم 
الهيدروجيني

 pOH و pH الرئيسةالفكرة  يعربِّ كل من

وأيونات  اهليدروجني  أيونات  تركيز  عن 
اهليدروكسيد يف املحاليل املائية.

4-5 التعادل 
مع  احلمض  يتفاعل  الرئيسةالفكرة  

ا وماء.  القاعدة يف تفاعل التعادل لينتجا ملحً

ا •  تُعد قيمة pH= 8.2  قيمة مقبولة عمومً
بالنسـبة لألحياء املائيـة، إال أن املحافظة 
عـىل هـذه القيمـة يف حوض السـمك ال 
يضمـن اسـتمرار نمـو املخلوقـات التي 

تعيش فيه بصورة طبيعية.  
تسـتطيع القرشيـات يف أمريـكا اجلنوبية • 

التـي تعيـش يف امليـاه العذبـة، العيش يف 
ميـاه ذات رقـم هيدروجينـي  pH بـني 
6.4 و7.0، يف حـني تسـتطيع القرشيات 

اإلفريقيـة العيـش يف ميـاه قيمـة الرقـم 
اهليدروجيني pH  فيها بني 8.0 و 9.2.

حقائق كيميائية

Acids and Basesا�حماض والقواعد  ا�حماض والقواعد  ا�حماض والقواعد  

156156156








التي  يمكنك أن تتعلم شيئًا حول خواص املنظفات املختلفة 
الشمس.  تبّاع  أرشطة  بواسطة  باختبارها  وذلك  منزلك،  يف 

هل تستطيع تصنيف تلك املنظفات إىل جمموعتني؟

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P


اقرأ تعليامت السالمة يف املخترب.. 1
ا إىل أربع قطرات من منظفات منزلية خمتلفة يف . 2 ضع ثالثً

جدوالً  وارسم  البالستيكي.  التفاعالت  طبق  فجوات 
يبني موضع كل سائل.

واألمحر. . 3 األزرق  الشمس  تبّاع  بورق  منتج  كل  اخترب 
سجل  ثمّ  عينة.  كل  إىل  الفينولفثالني  من  قطرتني  أضف 

مالحظاتك.
عن  أبعده  لذا  لالشتعال.  قابل  الفينولفثالني   

اللهب.


صنّف املنتجات يف جمموعتني، بناءً عىل مشاهداتك.. 1
أن . 2 يمكنك  ومــاذا  املجموعتان؟  ختتلف  كيف  صف 

تستنتج؟
هل  الفينولفثالني.  مع  تفاعلت  واحدة  عينة  اخرت   
الختبار   جتربة  صممّ  التفاعل؟  هذا  اجتاه  تعكس  أن  تستطيع 

فرضيتك.

   
 ــة اآلتــيــة ــل املــطــوي ــم اع

بني  املقارنة  عىل  لتساعدك 
لألمحاض  الرئيسة  النامذج 

والقواعد.

ثالث  ــرض  أح  1   
ا  أوراق، واطو كالًّ منها عرضيًّ
ا عىل  من املنتصف. وارسم خطًّ
بعد cm 3 تقريبًا من الطرف 
األيرس. قص الورقة عىل طول 
هذا اخلط حتى تصل إىل الثنية. 
كرر ذلك مع الورقتني األخريني.

ورقة  كل  عنون   2   
نــامذج  مــن  نــمــوذج   باسم 

تعريف األمحاض والقواعد.

األوراق  ثبّت   3   
ا عىل طول حافتها  الثالث معً

اخلارجية.

 المطويات 

بنامذج  املتعلقة  ل مالحظاتك  5-1 وسجّ
ثم  القسم،  هذا  قراءة  أثناء  يف  والقواعد  األمحاض 

ة متثل كل نموذج. اكتب تفاعالت عامّ

 ملراجعة حمتو هذا الفصل ونشـاطاته ارجع إىل 
املوقع: 

www.obeikaneducation.com

 ملراجعة حمتو هذا الفصل ونشـاطاته ارجع إىل 

C18-01A-874637
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5-1
ا�هداف

حتــدد اخلـــواص الفيـزيـائـيــة  
والكيميائية لألمحـاض والقواعد.
تصنّف املحاليل إىل محضية، أو  

قاعدية، أو متعادلة.
أرهينيوس،  نامذج  بني  تقارن  
ولويس   لوري،   - وبرونستد 

لألمحاض والقواعد.
مراجعة المفردات

يستعمل  نموذج    
لإللكرتونات؛  النقطي  املخطط 
اإللكرتونات  ترتيب  كيفية  ليبني 

يف اجلزيئات.
المفردات الجديدة 

املحلول احلميض
املحلول القاعدي

نموذج أرهينيوس
نموذج برونستد – لوري

احلمض املرافق
القاعدة املرافقة

األزواج املرتافقة
مواد مرتددة (أمفوتريية) 

نموذج لويس 

مقدمة في ا�حماض والقواعد
Introduction to Acids and Bases
 الرئيسةالفكرة

ا لتصنيف   تعد األمحـاض والقواعد اثنني مـن التصنيفات األكثر شـيوعً
فهام من الطعم الالذع لبعض املرشوبات املفضلة لديك، والرائحة احلادة  املواد. ويمكنك تعرّ

لألمونيا يف بعض املنظفات  املنزلية.

Properties of Acids and Bases خواص ا�حماض والقواعد
ا مهامًّ يف حياتك سلبًا وإجيابًا.ويطلق النمل محض امليثانويك (الفورميك) عندما  تلعب األمحاض دورً
يشعر بخطر هيدد مستعمرته، فتنبّه أفراد املستعمرة كلها. وتؤدي األمحاض املذابة يف ماء املطر إىل 
ا إىل تلف األبنية واملواقع األثرية القيمة مع مرور  تكوين كهوف كبرية يف الصخور اجلريية، وتؤدي أيضً
الزمن. وتستعمل األمحاض يف إضافة النكهة إىل الكثري من املرشوبات واألطعمة التي تتناوهلا. وهناك 
ا يف حياتك؛ فالصابون  ا محض يف املعدة يساعد عىل هضم الطعام. وتلعب القواعد كذلك دورً أيضً
الذي تستعمله واألقراص املضادة للحموضة التي قد تتناوهلا عند اضطراب املعدة من القواعد. 
كام أن الكثري من املنظفات املنزلية كالتي استعملت يف التجربة االستهاللية هي أمحاض أوقواعد.

  قد تكون بعض اخلواص الفيزيائية لألمحاض والقواعد مألوفة لديك، 
املرشوبات  من  العديد  ومنها  الذع،  محيض  طعمها  احلمضية  املحاليل  أن  مثالً  تعلم  فأنت 
الغازية التي متتاز هبذا الطعم الالذع بسبب احتوائها عىل محيض الكربونيك والفوسفوريك؛ 
ومنها الليمون واجلريب فروت الحتوائهام عىل محيض السرتيك واألسكوربيك؛ كام أن محض 
، وهلا ملمس  رّ ا أن املحاليل القاعدية طعمها مُ ا. وقد تعلم أيضً اخلليك جيعل طعم اخلل محضيًّ
ف أي محض أو  ا تعرّ أبدً ر كيف تصبح قطعة الصابون زلقة عندما تبتل. ال حتاول  لِق. فكّ زَ

قاعدة أو أي مادة أخر يف املخترب عرب تذوقها أو ملسها.
 يبني الشكل 1-5  نبتتني تنموان يف تربتني خمتلفتني، فإحدامها تنمو يف تربة محضية، واألخر 

تنمو يف تربة قاعدية أو قلوية.

   5-1 
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 ومن اخلواص األخر للمحاليل احلمضية والقاعدية مقدرهتا عىل توصيل 
الكهرباء. فاملاء النقي غري موصل للكهرباء، إال أن إضافة محض أو قاعدة تنتج أيونات جتعل املحلول 

الناتج موصالً للكهرباء.
 يمكن تعرف األمحاض والقواعد من خالل تفاعلهام مع ورق تباع الشمس. 

ا من خالل تفاعالهتا مع بعض الفلزات وكربونات الفلزات. ف األمحاض أيضً ويمكن تعرُّ
ا من األصباغ املستعملة عادة يف التمييز بني   يعد تباع الشمس نوعً
ل حماليل  األمحاض لون ورقة تباع الشمس  حماليل األمحاض والقواعد، كام يف الشكل 2-5؛ إذ حتوّ

األزرق إىل األمحر، وحتول حماليل القواعد لون ورقة تباع  الشمس األمحر إىل األزرق. 
حماليل   مع  واخلارصني  املاغنسيوم  من  كل  يتفاعل       
األمحاض، فينتج عن هذا التفاعل غاز اهليدروجني. وتصف املعادلة اآلتية التفاعل بني اخلارصني 

ومحض اهليدروكلوريك:
Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnC l  2 (aq) +  H  2 (g)

ا مع حماليل  األمحاض منتجة غاز  وتتفاعل كربونات الفلزات وكربونات الفلزات اهليدروجينية أيضً
ثاين أكسيد الكربون CO2. فعند إضافة اخلل إىل صودا اخلبز حيدث تفاعل بني محض اإليثانويك 
NaHCO3، وينتج  اهليدروجينية  الصوديوم  الذائب يف اخلل وكربونات   HC2H3O2 (اخلليك) 

غاز CO2 الذي يسبّب ظهور الفقاعات.
NaHC O  3 (s) + H C  2  H  3  O  2 (aq) → Na C  2  H  3  O  2 (aq) +  H  2 O(l) + C O  2 (g)

ف الصخر اجلريي (الذي يتكون بشكل  يستعمل اجليولوجيون حملول محض اهليدروكلوريك لتعرُّ
رئيس من CaCO3)، فإذا أدت بضع قطرات من احلمض إىل إنتاج فقاعات ثاين أكسيد الكربون 

دل ذلك عىل أن الصخر حيتوي عىل مادة اجلري.دل ذلك عىل أن الصخر حيتوي عىل مادة اجلري.

   

  5-2 
 HCl 
    

  NaOH 





اكتب معادالت كيميائية رمزية موزونة للتفاعالت بني:  . 1

a. األلومنيوم ومحض الكربيتيك. 

b. كربونات الكالسيوم ومحض اهليدروبروميك.

2 ..1b اكتب املعادلة األيونية النهائية للتفاعل يف السؤال  
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[H+]

[OH-]
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 5-3
[OH-][H+]

[H+]
[OH-]

     
 

 حتتوي املحاليل املائية مجيعها عىل أيونات اهليدروجني +H وأيونات 
 . ا أو متعادالً ا أو قاعديًّ اهليدروكسيد -OH. وحتدد الكميات النسبية من األيونني ما إذا كان املحلول محضيًّ

واملحاليل املتعادلة ليست محضية وال قاعدية.  
حيتوي حني  يف  اهليدروكسيد.  أيونات  من  أكثر  هيدروجني  أيونات  عىل  احلميض  املحلول  حيتوي 
 املحلول القاعدي عىل أيونات هيدروكسيد أكثر من أيونات اهليدروجني. أما املحلول املتعادل فيحتوي عىل 
تركيزين متساويني من أيونات اهليدروجني وأيونات اهليدروكسيد. ويمثل الشكل 3-5 هذه العالقات، يف 

ر العلامء فهمهم لألمحاض والقواعد.  حني يمثل الشكل 4-5 كيف طوّ
تتفاعل  إذ  الذايت؛  التأين  تسمى  عملية  يف   OH- وأيونات   H+ أيونات  من  متساوية  ا  أعدادً النقي  املاء  ينتج 

جزيئات املاء منتجة أيون اهليدرونيوم +H3O وأيون اهليدروكسيد.  
 H  2 O(l) +  H  2 O(l)  ¹   H  3  O  + (aq) + O H  - (aq)

جزيئا ماءأيون اهليدرونيومأيون اهليدروكسيد

أيون اهليدرونيوم عبارة عن أيون هيدروجني مرتبط مع جزيء ماء بواسطة رابطة تسامهية. ويمكن استعامل 
طة للتأين الذايت:  الرمزين +H و +H3O بالتبادل، أيْ وضع أحدمها مكان اآلخر، كام تبني املعادلة املبسّ

 H  2 O(l) ¹  H  + (aq) + O H  - (aq)

األمحاض  1869اكتشـاف 
النووية مثل: DNA وRNA يف 

نو اخلاليا. 

1865إدخـال الـرذاذ املعقـم 
الذي حيتوي عىل محض الكربوليك 
بدايـة  يعـد  والـذي  األوىل  للمـرة 

اجلراحة احلديثة يف أجواء معقمة.

أن   أرهينيـوس  1883افـرتض 
األمحـاض تنتـج أيونـات اهليدروجـني 
+H، يف حـني تنتـج القواعـد أيونـات 

يف  إذابتهـا  عنـد   OH- اهليدروكسـيد 
املاء. 

ـع العلـامء يف تعريـف   1923توسّ
موا التعاريف  األمحاض والقواعد، وقدَّ

املستعملة حاليًّا. 

1909ساعد تطوير تدريج 
pH العلامء عىل تعريف محضية 

املادة. 

1909ساعد تطوير تدريج 
pH العلامء عىل تعريف محضية 

املادة. 

1865
Æ

ـع العلـامء يف تعريـف   1923توسّ
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ر  1934 –1933طوّ
العلامء مقياس pH املحمول.

واطسـون،  1953جايمـس 
وروزالنـد  كريـك،  وفرانسـيس 
احلمـض  يدرسـون  فرانكلـني 
واضعـني   ،DNA النـووي 
بذلك إطار الصناعة التكنولوجية 

احليوية. 

1963اكتشـف العلامء املطر 
احلمـيض يف أمريكا الشـاملية، فقد 
بينت الدراسـات أن املطر امللوث 
أكثـر محضية مئة مرة من املطر غري 

امللوث.  

حتتـوي  1990ال   – 1980
مقاييس pH التي تشتمل عىل رقائق 
السـليكون أجـزاء زجاجيـة، وهـي 
شـائعة االستعامل اآلن يف الصناعات 

الغذائية، والتجميلية، والدوائية.

ر العلامء األمحاض املطورة، وهي أكثر  2005طـوّ
محضيـة من محـض الكربيتيـك الذي تركيـزه 100%. 
وتشـمل تطبيقات هذه األمحاض إنتاج بالسـتيك قوي 

وبنزين عايل األوكتان.

Æ
حتتـوي  1990ال   – 1980
مقاييس pH التي تشتمل عىل رقائق 
السـليكون أجـزاء زجاجيـة، وهـي 
شـائعة االستعامل اآلن يف الصناعات 

الغذائية، والتجميلية، والدوائية.

ر العلامء األمحاض املطورة، وهي أكثر  2005طـوّ
محضيـة من محـض الكربيتيـك الذي تركيـزه 100%

وتشـمل تطبيقات هذه األمحاض إنتاج بالسـتيك قوي 
وبنزين عايل األوكتان.

1953
Æ

واطسـون،  جايمـس 

The Arrhenius Model نموذج أرهينيوس
ا أو قاعديًّا؟ كان  إذا كان املاء النقي متعادالً فكيف يصبح املحلول املائي محضيًّ
أول شخص جييب عن هذا التساؤل الكيميائي السويدي سفانت أرهينيوس 
الذي اقرتح عام 1883م ما يعرف اآلن باسم نموذج أرهينيوس لألمحاض 
والقواعد، الذي ينص عىل أن احلمض مادة حتتوي عىل اهليدروجني، وتتأين 
مادة حتتوي عىل  والقاعدة  اهليدروجني.  أيونات  منتجة  املائية  املحاليل  يف 
جمموعة اهليدروكسيد، وتتحلل يف املحلول املائي منتجة أيون اهليدروكسيد. 
كلوريد  غاز  إذابة  عند  حيدث  ما  تأمل     
اهليدروجني يف املاء بوصفه مثاالً عىل نموذج أرهينيوس لألمحاض والقواعد؛  

ا.  نة أيونات +H والتي جتعل املحلول محضيًّ إذ تتأين جزيئات HCl مكوّ
HCl(g) →  H  + (aq) + C l  - (aq)

املاء  يف   NaOH الصوديوم  هيدروكسيد  األيوين  املركب  يذوب  وعندما 
ا.  فإنه يتحلل لينتج أيونات -OH التي جتعل املحلول قاعديًّ

NaOH(s) → N a  + (aq) + O H  - (aq)

وبالرغم من أن نموذج أرهينيوس صحيح يف تفسري العديد من املحاليل 
احلمضية والقاعدية، إال أنه ال خيلو من بعض السلبيات؛ فمثالً ال حتتوي 
األمونيا NH3 وكربونات الصوديوم Na2CO3 عىل جمموعة اهليدروكسيد، 
وتعد  املاء.  يف  إذابته  عند  اهليدروكسيد  أيونات  ينتج  منهام  كالًّ  أن  إال 
تنزانيا  يف  ناترون  بحرية  جعل  عن  املسؤول  املركب  الصوديوم  كربونات 
أننا  الواضح  من  لذا   .5-5 الشكل  يف  مبني  هو  كام  قاعدي،  وسط  ذات 
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المطويات 

هذا  من  معلومات  أدخل 
القسم يف مطويتك.
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The Bronsted-Lowry Model نموذج برونستد - لوري
ا أشمل  اقرتح الكيميائي الدنامركي يوهان برونستد والكيميائي اإلنجليزي توماس لوري نموذجً
لوري   – برونستد  نموذج  ففي   .H+ اهليدروجني  أيون  عىل  يركز  حيث  والقواعد؛  لألمحاض 
لألمحاض والقواعد يكون احلمض هو املادة املانحة أليون اهليدروجني، يف حني تكون القاعدة هي 

املادة املستقبلة هلذا األيون. 
 إذا افرتضنا أن الرمزين X و Y يمثالن 
عنرصين غري فلزيني أو أيونات سالبة متعددة الذرات فإننا نستطيع كتابة الصيغة العامة للحمض 
يف صورة HX أو HY. وعندما يَذوب جزيء من محض HX يف املاء، يعطى أيون +H جلزيء ماء، 

فيسلك جزيء املاء سلوك القاعدة، ويكتسب أيون +H ، كام يف املعادلة اآلتية:  
HX(aq) +  H  2 O(l) ¹  H  3  O  + (aq) +     X  -    (aq)

أيون  يسمى  الذي   ،H3O+ صيغته  فتصبح  ا،  محضً املاء  جزيء  يصبح   H+أيون اكتسابه  وعند 
احلمض  يمنح  وعندما  يمنحه.  أن  يستطيع  ا  إضافيًّ  H+ أيون  لديه  ألن  ا  محضً ويعدّ  اهليدرونيوم، 
أيون +H يصبح احلمض HX مادة قاعدية  -X؛ ألن لديه شحنة سالبة، ويستطيع أن يستقبل أيون 
هيدروجني موجبًا. وهكذا يمكن أن حيدث تفاعل بني محض وقاعدة يف االجتاه املعاكس. ويستطيع 

احلمض +H3O أن يتفاعل مع القاعدة -X مكونًا ماء وHX، فيحدث االتزان اآليت: 

HX(aq) +  H  2 O(1) ¹  H  3  O  + (aq) +  X  - (aq)









 يعدّ التفاعل األمامي يف التفاعل السابق تفاعل محض مع قاعدة. 
ا. ولكن يعرف احلمض والقاعدة اللذان يتفاعالن يف االجتاه  والتفاعل العكيس حلمض وقاعدة أيضً
العكيس عىل أهنام محض مرافق مع قاعدة مرافقة. فاحلمض املرافق هو املركب الكيميائي الذي ينتج 
 .H3O+ املرافق HX، لتصبح احلمض  H2O أيون اهليدروجني من احلمض  القاعدة  عندما تستقبل 
أما القاعدة املرافقة فهي املركب الكيميائي الذي ينتج عندما يمنح احلمض أيون اهليدروجني. فعندما 
يمنح احلمض HX أيون اهليدروجني يصبح القاعدة املرافقة -X. ويف التفاعل املبني أعاله يمثل أيون 
 .HX القاعدة املرافقة للحمض X- ويمثل أيون ،H2O احلمض املرافق للقاعدة H3O+ اهليدرونيوم
وتتألف تفاعالت برونستد – لوري من أزواج مرتافقة من احلمض والقاعدة؛ حيث يتكون من مادتني 

ا عن طريق منح واستقبال أيون هيدروجني واحد.   ترتبطان معً
يبني الشكل 6-5 متثيالً لزوج مرتافق من محض وقاعدة. فعندما تكون الكرة يف يد األب يكون هو 
احلمض، وعندما يرمي الكرة (أيون هيدروجني) إىل ابنه يصبح ابنه هو احلمض؛ ألن لديه الكرة 
. ويصبح األب هو القاعدة ألنه مستعد لتقبل الكرة  بهُ أيْ (أيون هيدروجني) الذي يستطيع أن هيَ
أيْ (أيون اهليدروجني). األب هو احلمض واالبن هو القاعدة يف التفاعل األمامي. أما يف التفاعل 
العكيس فيكون االبن هو احلمض املرافق؛ ألن لديه الكرة، يف حني يكون األب هو القاعدة املرافقة.  

ا وقاعدة يف آن واحد.  HCO3 محضً
ا وقاعدة يف آن واحد. كيف يمكن أن يكون أيون كيف يمكن أن يكون أيون -  محضً
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اهليدروجني  فلوريد  تأين  معادلة  تأمل     –   –  
HF يف املاء، واملبينة يف الشكل 7-5. أيّ الزوجني هو احلمض، وأهيام هو القاعدة املرافقة؟ ينتج 

احلمض يف التفاعل األمامي – وهو يف هذه احلالة فلوريد اهليدروجني-  قاعدتهُ املرافقة -F، وهي 
ا القاعدة يف التفاعل العكيس. بينام تنتج القاعدة يف التفاعل األمامي - وهو يف هذه احلالة  تعد أيضً

ا احلمض يف التفاعل العكيس.   املاء-  محضها املرافق +H3O، وهو أيضً

HF(aq) +  H  2 O(l) ¹  H  3  O  + (aq) +  F  - (aq)









املغلفة  الطبقة  مثل  الفلور،  عىل  حتتوي  متنوعة  مركبات  صنع  يف  اهليدروجني  فلوريد  يستعمل 
ألدوات الطبخ غري الالصقة، واملبينة يف الشكل 8-5. وهو محض بالنسبة لنموذجي أرهينيوس 

وبرونستد – لوري. 
تعريف  مع  تتفق  التي  والقواعد  األمحاض  معظم     –    – 
املواد  بعض  ولكن  لوري.   – برونستد  تعريف  مع  ا  أيضً تتفق  والقواعد  لألمحاض  أرهينيوس 
دَّ من القواعد حسب تعريف  عَ األخر التي ال توجد فيها جمموعة اهليدروكسيد ال يمكن أن تُ
أرهينيوس، ولكن يمكن تصنيفها عىل أهنا أمحاض حسب نموذج برونستد – لوري. مثال ذلك 
ا حسب تعريف برونستد – لوري  األمونيا NH3. فعندما تذوب األمونيا يف املاء يكون املاء محضً
األمونيوم  أيون  ن  ليكوّ  H+ أيون  يستقبل   NH3 األمونيا  جزيء  وألن  األمامي.  التفاعل  يف 

NH4، فإن األمونيا تُصنّف بوصفها قاعدة برونستد – لوري يف التفاعل األمامي. 
+

N H  3 (aq) +  H  2 O(l) ¹ N  H  4   + (aq) + O H  - (aq)



ن جزيء أمونيا. وهكذا  أما يف التفاعل العكيس فيعطي أيون األمونيوم  +   N  H  4 أيون +H ليكوّ
يعمل عمل محض، حسب برونستد – لوري. ويكون بذلك أيون األمونيوم هو احلمض املرافق 
ن جزيء ماء. وهكذا يكون قاعدة  للقاعدة، األمونيا. ويتقبل أيون اهليدروكسيد أيون +H ليكوّ

حسب برونستد – لوري. لذا يكون أيون اهليدروكسيد هو القاعدة املرافقة للحمض واملاء. 
ر أنه عندما يذوب HF يف املاء فإن املاء يسلك   – –  تذكّ
سلوك القاعدة؛ وعندما تذوب األمونيا NH3 يف املاء، يسلك املاء سلوك احلمض. ولذا يسلك 
واملواد  املاء  ويُسمى  املحلول.  يف  املذابة  املواد  طبيعة  حسب  القاعدة  أو  احلمض  سلوك  املاء 

مرتددة (أمفوتريية)مرتددة (أمفوتريية)مرتددة (أمفوتريية)مرتددة (أمفوتريية)مرتددة (أمفوتريية)مرتددة (أمفوتريية)مرتددة (أمفوتريية)مرتددة (أمفوتريية)مرتددة (أمفوتريية)مرتددة (أمفوتريية)مرتددة (أمفوتريية)مرتددة (أمفوتريية)مرتددة (أمفوتريية)مرتددة (أمفوتريية)مرتددة (أمفوتريية)مرتددة (أمفوتريية)مرتددة (أمفوتريية)مرتددة (أمفوتريية)مرتددة (أمفوتريية)مرتددة (أمفوتريية)مرتددة (أمفوتريية)مرتددة (أمفوتريية)مرتددة (أمفوتريية)مرتددة (أمفوتريية)مرتددة (أمفوتريية)األخر التي تستطيع أن تسلك سلوك احلموض والقواعد مواد األخر التي تستطيع أن تسلك سلوك احلموض والقواعد مواد مرتددة (أمفوتريية). 
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Conjugate   مرتافق
 Conjugate كلمـة   معنـى 
يف اللغـة العربيـة مرتافـق، وقـد 
أخـذت هـذه الكلمـة مـن اللغة 

الالتينية، وهي تعني: 
Con- بادئـة؛  بمعنـى مـع أو 

ا.  معً
jugate، فعل؛ بمعنى يتّصل أو 

يتّحد.

163163163



ا�حماض ا�حادية البروتون والمتعددة البروتونات           
Monoprotic and Polyprotic Acids

تستطيع أن تعرف أن كالًّ من HCl و HF محض حيتوي عىل أيون هيدروجني واحد 
الذي  فاحلمض  منهام.  لكل  الكيميائية  للصيغة  معرفتك  عىل  بناءً  جزيء،  كل  يف 
الربوتون.  أحادي  ا  محضً يُسمى  فقط  ا  واحدً هيدروجني  أيون  يمنح  أن  يستطيع 
ومن األمحاض األحادية الربوتون محض البريوكلوريك HClO4، ومحض النيرتيك 
وألن   .CH3COOH اإليثانويك  ومحض   HBr اهليدروبروميك  ومحض   ،HNO3

 HC2H3O2 لذا تكتب صيغته غالبًا يف صورة  الربوتون،  اإليثانويك أحادي  محض 
لتأكيد حقيقة أن ذرة هيدروجني واحدة فقط من الذرات األربع قابلة للتأين. 

يف  للتأين  القابلة  اهليدروجني  ذرة  بني  الفرق      
محض اخلليك وذرات اهليدروجني الثالث األخر هو أن الذرة القابلة للتأين مرتبطة 
الكهرسالبية  يف  والفرق  اهليدروجني.  من  كهرسالبية  األكثر  األكسجني  عنرص  مع 
جيعل الرابطة بني األكسجني واهليدروجني قطبية. ويبني الشكل 9-5 تركيب محض 
اإليثانويك، مع تركيب محض HF وتركيب البنزين C6H6 غري احلميض. فرتتبط ذرة 
العالية الكهرسالبية، لذا  الفلور  اهليدروجني يف مركب فلوريد اهليدروجني مع ذرة 
ذرات  أما  ما.  حد  إىل  للتأين  قابلة  اهليدروجني  ذرة  وتصبح  قطبية،  بينهام  فالرابطة 
اهليدروجني يف البنزين فكل منها مرتبط مع ذرة كربون ذات كهرسالبية تساوي تقريبًا 
كهرسالبية اهليدروجني. فتكون هذه الروابط غري قطبية، لذا يكون البنزين غري محيض.   
أيون هيدروجني واحد. فمثالً يستطيع كل من  أكثر من  وقد متنح بعض األمحاض 
محض الكربيتيك H2SO4 ومحض الكربونيك H2CO3 أن يمنح أيوين هيدروجني؛ 
قطبية.  بروابط  أكسجني  ذريت  مع  متصلتني  هيدروجني  ذريت  حيتوي  فكالمها 
تُسمى  جزيء  كل  يف  للتأين  قابلتني  هيدروجني  ذريت  عىل  حتتوي  التي  واألمحاض 
ا ثنائية الربوتونات. وحيتوي كل من محيض الفوسفوريك H3PO4 والبوريك  أمحاضً
ا  للتأين يف كل جزيء، وتُسمى أمحاضً قابلة  H3BO3 عىل ثالث ذرات هيدروجني 

ثالثية الربوتونات. ويمكن استعامل مصطلح محض متعدد الربوتونات ألي محض 
حيتوي عىل أكثر من ذرة هيدروجني قابلة للتأين. 

ا�حماض ا�حادية البروتون والمتعددة البروتونات           ا�حماض ا�حادية البروتون والمتعددة البروتونات           ا�حماض ا�حادية البروتون والمتعددة البروتونات           ا�حماض ا�حادية البروتون والمتعددة البروتونات           ا�حماض ا�حادية البروتون والمتعددة البروتونات           
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د األزواج املرتافقة من احلمض والقاعدة يف كل تفاعل مما ييل:  . 3 حدّ

N  H  4      + (aq) + O H  - (aq) ¹ N H  3 (aq) +  H  2 O(l)  .a
HBr(aq) +     H  2    O(l) ¹     H  3     O  +     (aq) + B    r  -    (aq)  .b

C     O  3      2-    (aq) +     H  2    O(l) ¹ HC     O  3      -    (aq) + O    H  -    (aq)  .c

موزونة . 4 معادلة  اكتب   .SO4
2- و   H3O+ وقاعدة هي  تفاعل محض  نواتج  حتدٍّ 

د األزواج املرتافقة من احلمض والقاعدة.  للتفاعل، وحدّ
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 -  C lأيون الكلوريدHClمحض اهليدروكلوريك

 -   N  O  3أيون النرتات HN O  3محض النيرتيك

 -   HS  O  4أيون الكربيتات اهليدروجينية  H  2 S O  4 محض الكربيتيك

 -S  O  4   2أيون الكربيتات -   HS  O  4أيون الكربيتات اهليدروجنية 

 -  F أيون الفلوريدHFمحض اهليدروفلوريك

 -  C Nأيون السيانيدHCNمحض اهليدروسيانيك

 -   C  2  H  3   O  2 أيون اإليثانوات H C  2  H  3  O  2محض اإليثانويك

 -   H  2 P  O  4 أيون ثنائي هيدروفوسفات H  3 P O  4 محض الفوسفوريك

 -HP  O  4   2أيون اهليدروفوسفات -   H  2 P  O  4 أيون ثنائي هيدروفوسفات

 -P  O  4   3أيون الفوسفات -HP  O  4   2أيون اهليدروفوسفات

 -   HC  O  3أيون الكربونات اهليدروجينية H  2 C O  3 محض الكربونيك

 -C  O  3   2أيون الكربونات -   HC  O  3أيون الكربونات اهليدروجينية

يبني اجلدول 1-5 بعض األمحاض األحادية والعديدة الربوتونات. 
تتأيـن األمحـاض املتعـددة الربوتونـات مجيعهـا يف أكثـر مـن خطـوة. فخطـوات تأيـن محض 

الفوسفوريك الثالث مبينة يف املعادالت اآلتية:
 H  3 P O  4 (aq) +     H  2    O(l) ¹     H  3     O  +    (aq) +     H  2    P     O  4      - (aq)

    H  2 P  O  4   - (aq) +      H  2 O(l) ¹     H  3  O  + (aq) + HP     O  4      2-    (aq)

HP  O  4   2-
 (aq) +   H  2 O(l) ¹     H  3  O  + (aq) + P     O  4      3-    (aq)

The Lewis Model نموذج لويس
ا  ا أمحاضً ا وقواعد حسب نموذج أرهينيوس تُصنف أيضً الحظ أن مجيع املواد املصنّفة أمحاضً
وقواعد حسب نموذج برونستد – لوري. وباإلضافة إىل ذلك، فإن بعض املواد غري املصنفة 

بأهنا قواعد حسب نموذج أرهينيوس تُصنف قواعد حسب نموذج برونستد – لوري. 
ا آخر أكثر شمولية لألمحاض والقواعد اقرتحه الكيميائي  قد ال تستغرب إذن إذا علمت أن نموذجً
ا نظرية زوج اإللكرتونات للرتابط الكيميائي، وقدم  ر أيضً لويس (1946 – 1875) الذي طوّ
تراكيب لويس التي تبني مواقع اإللكرتونات يف الذرات واجلزيئات. وقد طبّق نظريته عىل 
تفاعالت األمحاض والقواعد. واقرتح أن احلمض أيون أو جزيء فيه مدار ذري فارغ يستطيع 
ا من اإللكرتونات. وأن القاعدة أيون أو جزيء له زوج إلكرتونات  أن يتقبل (يشارك) زوجً
وحيد يستطيع أن يمنحه أو يشارك فيه. وحسب نموذج لويس فإن محض لويس مادة مستقبلة 
لزوج من اإللكرتونات، وقاعدة لويس مادة مانحة لزوج من اإللكرتونات. الحظ أن نموذج 
ا.  ا وقواعد حسب برونستد – لوري وغريها كثري أيضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً ا وقواعد حسب برونستد لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً لويس يشمل مجيع املواد املصنّفة أمحاضً

المطويات 

هذا  من  معلومات  أدخل 
القسم يف مطويتك.




 Conform يطابق
كأن نقول مثال: إن ترصفاهتم 

تتطابق مع توقعات املجتمع.
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  تأمل التفاعل بني أيون اهليدروجني +H وأيون الفلوريد -F لتكوين 
جزيء فلوريد اهليدروجني (HF). لقد تم توضيح دور زوج اإللكرتونات من خالل تراكيب لويس اآلتية: 

+H+ FF H-

 

من  اإللكرتونات  من  ا  زوجً الفارغ   1s مدار  يستقبل  حيث  لويس،  محض  التفاعل  هذا  يف   H+ أيون  يمثل 
ليكون  املشرتك  غري  اإللكرتونات  من  ا  زوجً يعطي  فهو  لذا  لويس،  قاعدة  الفلوريد  أيون  ويمثل   .F- أيون 
ا مع نموذج برونستد – لوري  الرابطة بني اهليدروجني والفلور يف HF. الحظ أن هذا التفاعل يتطابق أيضً
هيدروجني.  أليون  مستقبالً   F-و هيدروجني،  أليون  ا  مانحً اعتباره  يمكن   H+ ألن  والقواعد؛  لألمحاض 
فتفاعل غاز ثالث فلوريد البورون BF3 مع غاز األمونيا NH3 لتكوين  BF3 NH3 هو تفاعل محض لويس 

مع قاعدة لويس.   

 

H
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N — H
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N — H— B
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F
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F — B —

F

F

—

F

ا من اإللكرتونات  وأن ذرة البورون يف BF3 هلا ستة إلكرتونات تكافؤ، لذا يستطيع املدار الفارغ أن يستقبل زوجً
من قاعدة لويس. 

ا عندما يتفاعل غاز ثالث أكسيد الكربيت SO3 مع أكسيد  وحيدث تفاعل محض لويس مع قاعدة لويس أيضً
  .MgO املاغنسيوم الصلب

 S O  3 (g) + MgO(s) → MgS O  4 (s)

من   O2- األكسيد  وأيون   SO3 الكربيت  أكسيد  ثالث  التفاعل  القاعدة يف هذا   - يمثل زوج احلمض  حيث 
أكسيد املاغنسيوم، أما الناتج فهو أيون الكربيتات. 




O S

O

O

—
—

O S — O

O

O

—
—

O2-

2-

—— —

الحظ أن محض لويس-وهو يف هذه احلالة جزيء SO3- يستقبل زوج إلكرتونات من قاعدة لويس، وهو 
أيون -O2. ويلخص اجلدول 2-5 نامذج أرهينيوس وبرونستد – لوري ولويس لألمحاض والقواعد . 
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منتج -OHمنتج +Hأرهينيوس
مستقبل +Hمانح +Hبرونستد – لوري 

ا من اإللكرتوناتلويس ا من اإللكرتوناتيستقبل زوجً يمنح زوجً
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؛ ألنه ينتج بلورات من ملح كربيتات املاغنسيوم، تعرف باسم  يعد تفاعل SO3 مع MgO مهامًّ
ملح إبسوم MgSO4 .7H2O. وهلذا امللح استعامالت عدة، منها ختفيف آالم العضالت، وأنه 
ا تطبيقات بيئية؛ فعندما حيقن  مغذٍّ للنباتات. وللتفاعل الذي ينتج كربيتات املاغنسيوم أيضً
MgO يف الغازات اخلارجة من مداخن حمطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالفحم 

احلجري، كام يف الشكل 10-5، فإنه يتفاعل مع SO3 ويعمل عىل انتزاعه من الغازات العادمة 
اخلارجة من املصنع إىل اجلو. أما إذا ترك SO3 لينترش يف الغالف اجلوي فسوف يتحد مع املاء 

املوجود يف اهلواء مكونًا محض الكربيتيك الذي يسقط عىل األرض يف صورة مطر محيض. 
  تتحد جزيئات غاز ثاين أكسيد الكربون  بجزيئات       

ا يدعى محض الكربونيك H2CO3، الذي هيطل مع املطر، وعندما يصل  املاء يف اجلو لتكون محضً
ماء املطر احلميض إىل األرض يترسب جزء منه يف الرتبة ليصل إىل الصخور اجلريية، فيؤدي إىل 
ن كهوف ضخمة حتت األرض عرب آالف السنني. وتقطر املياه من  إذابتها ببطء، مما يسبب تكوّ
فة اجلري املذاب. وهذا اجلري الذي يتكون يف صورة رقاقات جليدية تتدىل من  سقف الكهوف خملّ
السقف تسمى اهلوابط. وكذلك تتكون كتل من كربونات الكالسيوم عىل أرض الكهوف، تسمى 

الصواعد. 
ن مثل هذه الكهوف ألن ثاين أكسيد الكربون أهنيدريد محيض، وهو أكسيد يستطيع  تتكوَّ
 ، نة قواعد. فمثالً ا. وهناك أكاسيد أخر تتحد مع املاء مكوّ ن محضً أن يتحد مع املاء ليكوّ
الكالسيوم  هيدروكسـيدَ  القـاعـدةَ  احلـي)  (اجلـري   CaO الكـالسيوم  أكسيدُ  ن  يكوّ
ن  ؛ بينام تكوّ ن أكاسيدُ العنارص الفلزية القواعدَ ا تكوّ Ca(OH)2 (اجلري املطفأ). وعمومً

. أكاسيدُ الالفلزات األمحاضَ

ن كهوف ضخمة حتت األرض عرب آالف السنني. وتقطر املياه من  ن كهوف ضخمة حتت األرض عرب آالف السنني. وتقطر املياه من إذابتها ببطء، مما يسبب تكوّ ن كهوف ضخمة حتت األرض عرب آالف السنني. وتقطر املياه من إذابتها ببطء، مما يسبب تكوّ ن كهوف ضخمة حتت األرض عرب آالف السنني. وتقطر املياه من إذابتها ببطء، مما يسبب تكوّ ن كهوف ضخمة حتت األرض عرب آالف السنني. وتقطر املياه من إذابتها ببطء، مما يسبب تكوّ إذابتها ببطء، مما يسبب تكوّ

؛ ألنه ينتج بلورات من ملح كربيتات املاغنسيوم، تعرف باسم   مهامًّ

التقويم 5-1
الخالصة

وأيونات  اهليدروجني  أيــونــات  تراكيز  د  ــدّ   حت
ا،  ا، أم قاعديًّ اهليدروكسيد ما إذا كان املحلول محضيًّ

  . أم متعادالً
  جيب أن حيتوي محض أرهينيوس عىل ذرة هيدروجني 
قابلة للتأين. وجيب أن حتتوي قاعدة أرهينيوس عىل 

جمموعة هيدروكسيد قابلة للتأين.   
أليون  مانحة  ــادة  م ــوري  ل  – برونستد    محض 
مادة  لوري   – برونستد  قاعدة  بينام  هيدروجني، 

مستقبلة أليون هيدروجني. 
ا من اإللكرتونات،    محض لويس مادة تستقبل زوجً
ا من اإللكرتونات.  بينام قاعدة لويس مادة تعطي زوجً

الرئيسةالفكرة  ارشح ملاذا ال تُصنّف العديد من أمحاض وقواعد لويس . 5

عىل أهنا أمحاض أو قواعد أرهينيوس أو برونستد – لوري. 
قارن بني اخلواص الفيزيائية والكيميائية لألمحاض والقواعد. . 6
ارشح كيف حتدد تراكيز أيونات اهليدروجني وأيونات اهليدروكسيد ما إذا . 7

؟  ا أم متعادالً ا أم قاعديًّ كان املحلول محضيًّ
ارشح ملاذا ال يصنف العديد من املركبات التي حتتوي ذرة هيدروجني أو . 8

أكثر بوصفها أمحاض أرهينيوس. 
د األزواج املرتافقة من األمحاض والقواعد يف املعادلة اآلتية:  . 9 حدّ

 HN O  2  +  H  2 O ¹ N  O  2      -  +  H  3  O  + 

10 . PCl3 يعد  هل   .PCl3 الفوسفور  كلوريد  لثالث  لويس  تركيب  اكتب 
محض لويس، أم قاعدة لويس، أم غري ذلك؟ 

   5-10 
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5-2
ا�هداف

احلمض  قـــوة     
ــة  ــع درج ــدة م ــاع ــق وال

تأينهام. 
 قوة محض ضعيف   

بقوة قاعدته املرافقة. 
 قو بني  العالقة     
وقيم  والقواعد  األمحاض 

ثوابت تأينها.
مراجعة المفردات 

أيوين  مركب  إلكرتوليت: 
التيار  املائي  حملوله  يوصل 

الكهربائي. 
المفردات الجديدة

احلمض القوي
احلمض الضعيف

ثابت تأين احلمض
القاعدة القوية

القاعدة الضعيفة
ثابت تأين القاعدة

قوة ا�حماض والقواعد
Strength of Acids and Bases

   الرئيسةالفكرة

  
 تعتمد التمريرة الناجحة يف لعبة كرة القدم عىل املرسـل واملسـتقبل. كأن نعرف 
مثالً مد استعداد املرسل لتمرير الكرة، ومد استعداد املستقبل الستقبال الكرة. وكذلك احلال 
يف تفاعالت األمحاض والقواعد، حيث يعتمد سـري التفاعل عىل مد استعداد احلمض ملنح أيون 

اهليدروجني، ومد استعداد القاعدة لتقبله. 

Strength of Acids قوة ا�حماض
تستطيع   التي  املعلومات  ما  الكهرباء.  توصل  أهنا  والقاعدية  احلمضية  املحاليل  خواص  من 
معرفتها عن أيونات اهليدروجني وأيونات اهليدروكسيد يف هذه املحاليل املائية من خالل توصيلها 

للكهرباء؟ 
محض  من   0.10 M تركيزه  مائي  ملحلول  الكهربائي  التوصيل  قدرة  تفحص  أنك  افرتض 
اهليدروكلوريك، وآخر مماثل من محض اإليثانويك (اخلليك). يدل توهج املصباح الكهربائي يف 
الشكل 11-5 عىل أن املحلول يوصل الكهرباء. ولكن إذا قارنت توهج املصباح املتصل بمحلول 
HCl يف الشكل 11-5 مع توهج املصباح املتصل بمحلول HC2H3O2 يف الشكل 12-5، فال بد 

ا؛ فتوصيل حملول HCl للكهرباء أفضل من توصيل حملول HC2H3O2. فلمَ هذا  أن تالحظ فرقً
الفرق مع أن تركيزي احلمضني متساويان؟  

 HCl يعتمد توصيل التيار الكهربائي عىل عدد األيونات يف املحلول، و جزيئات 
ا مكونةً أيونات هيدرونيوم وأيونات كلوريد. املوجودة يف املحلول مجيعها قد تأينت كليًّ

C19-05C-828378-B
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 -  HF ¹  H  +  +  Fاهليدروفلوريك -  HCl →  H  +  + C lاهليدروكلوريك

 -   H C  2  H  3  O  2  ¹  H  +  +  C  2  H  3   O  2اإليثانويك -  HI →  H  +  +  Iاهليدروأيوديك

 -  H  2 S ¹  H  +  + H S اهليدروكربيتيك -   HCl O  4  →  H  +   + Cl  O  4البريكلوريك

 -   H  2 C O  3  ¹  H  +  + HC  O  3 الكربونيك -   HN O  3  →  H  +   + N  O  3النيرتيك

 -  HClO ¹  H  +  + Cl Oاهليبوكلوروز -   H  2 S O  4  →  H  +  + HS  O  4 الكربيتيك

ا قوية. وألن األمحاض القوية تنتج أكرب عدد من األيونات، لذا فهي  ا أمحاضً وتسمى األمحاض التي تتأين كليًّ
موصالت جيدة للكهرباء. 

يمكن متثيل تأين محض اهليدروكلوريك يف املاء باملعادلة اآلتية: 
HCl(aq) +  H  2 O(l) →  H  3  O  + (aq) + C l  - (aq)

وألن األمحاض القوية تنتج العدد األقىص من األيونات، لذا تكون حماليلها موصالت جيدة للكهرباء. 
ا كان سبب اإلضاءة القوية ملصباح اجلهاز الذي حيتوي عىل HCl هو عدد األيونات   إذً
حملول  عىل  حيتوي  الذي  اجلهاز  ملصباح  اخلافتة  اإلضاءة  فإن  ـ   5-11 الشكل  يف  كام  ـ  املحلول  يف  الكبري 
12-5، ال بد أن يكون سببها احتواء حملول محض اإليثانويك (اخلليك) عىل  الشكل  HC2H3O2، املبني يف 

عدد أقل من األيونات. وألن املحلولني حيتويان عىل الرتكيز املوالري نفسه لذا نستنتج أن محض اإليثانويك ال 
ا فقط يف املحلول املائي املخفف احلمض الضعيف. وألن   ا. ولذلك يسمى احلمض الذي يتأين جزئيًّ يتأين كليًّ
ا مثل  األمحاض القوية. ويبني اجلدول 5-3  األمحاض الضعيفة تنتج أيونات أقل فإهنا ال توصل الكهرباء جيدً

معادالت التأين لبعض  األمحاض الضعيفة واألمحاض القوية الشائعة. 

ا قوية ا قويةأمحاضً ا قويةأمحاضً ا قويةأمحاضً ا قويةأمحاضً ا قويةأمحاضً ا قويةأمحاضً ا قويةأمحاضً ا قويةأمحاضً ا قويةأمحاضً ا قويةأمحاضً ا قويةأمحاضً ا قويةأمحاضً ا قويةأمحاضً ا قويةأمحاضً ا قويةأمحاضً أمحاضً
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 – هل يستطيع نموذج برونستد – لوري تفسري 
ن HC2H3O2 القليل من األيونات؟ تأمل تأين أي محض  ا بينام يكوِّ سبب تأين HCl كليًّ
ر أن احلمض املوجود عىل جهة املواد املتفاعلة  قوي، كحمض HX عىل سبيل املثال. وتذكّ
رافقة عىل جهة النواتج. وباملثل فإن القاعدة املوجودة عىل جهة  من املعادلة ينتج قاعدة مُ

ا.   ا مرافقً املواد املتفاعلة تنتج محضً


HX(aq) +  H  2 O(l) →  H  3  O  + (aq) +  X  - (aq)

ا وقاعدته املرافقة ضعيفة. أيْ أن HX  يتأين بنسبة %100 تقريبًا؛  ا قويًّ يمثّل HX محضً
ألن املاء قاعدة أقو (يف التفاعل األمامي) من قاعدته املرافقة -X (يف التفاعل العكيس). 
ا تقريبًا إىل اليمني؛ ألن جذب القاعدة H2O أليون +H أكرب  أي أنه يقع اتزان التأين كليًّ
من جذب القاعدة املرافقة -X. فكر يف هذا األمر وكأنه معركة للقواعد، أهيام لديه قوة 
تكون  عندما   .األقو القاعدة  هو  املاء  -X؟  أم   H2O اهليدروجني:  أليون  أكرب  جذب 

األمحاض كلها قوية، الحظ أن املعادلة مبينة بسهم واحد إىل اليمني. 
كيف خيتلف املوضع بالنسبة ألي محض ضعيف HY؟ 


HY(aq) +  H  2 O(l) ¹  H  3  O  + (aq) +  Y  - (AQ)

لدهيا   Y- املرافقة  القاعدة  ألن  املعادلة؛  يسار  إىل  الضعيف  للحمض  التأين  اتزان  يميل 
جذب أكرب أليون اهليدروجني من القاعدة H2O. وتعد القاعدة املرافقة -Y (يف التفاعل 
عىل  تستويل  أن  وتستطيع  األمامي)،  التفاعل  (يف   H2O القاعدة  من   أقو العكيس) 
التفاعل  املرافقة (يف  القاعدة  +H. فمثالً يف حالة محض اإليثانويك (اخلليك) تعد  أيون 
العكيس) أقو يف جذب أيونات اهليدروجني من القاعدة H2O (يف التفاعل األمامي). 

H C  2  H  3  O  2 (aq) +  H  2 O(l) ¹  H  3  O  + (aq) +  C  2  H  3   O  2   - (aq)

الحظ أن املعادلة حتتوي عىل سهمي اتزان. 

القوية واألمحاض الضعيفة  أهم االختالفات بني األمحاض 
ا ملفهوم القواعد.  وفقً

 يساعد نموذج برونستد – لوري عىل تفسري قوة األمحاض إال 
أنه ال يُعربِّ بطريقة كمية عن قوة احلمض أو املقارنة بني قو األمحاض املختلفة. لذا يعد 

ا لقوة احلمض.  ا كميًّ تعبري ثابت االتزان قياسً
إن احلمض الضعيف ينتج خليط اتزان من اجلزيئات واأليونات يف املحلول املائي. لذا 
تأين احلمض. تأمل محض اهليدروسيانيك  ا لدرجة  ا كميًّ Keq قياسً يعطي ثابت االتزان 

HCN، والذي يستعمل يف الصباغة، واحلفر عىل الفوالذ، وتليني الفوالذ. 

واقع الكيمياء في الحياة



 سـيانيد اهليدروجـني 
عـوادم  يف  يوجـد  سـام  غـاز   HCN

خان التبغ واخلشـب،  املَركبات، ويف دُ
املحـرتق  البالسـتيك  خـان  دُ ويف 
املحتـوي عـىل النيرتوجـني. وتطلـق 
بعـض احلرشات سـيانيد اهليدروجني 
للدفـاع عـن نفسـها. ويسـمى حملول 
املـاء محـض  اهليدروجـني يف  سـيانيد 
اهليدروسـيانيك. وحتتوي نو بعض 
الفواكـه ومنهـا الكـرز واخلـوخ عـىل 
سـيانوهيدرين الذي يتحول إىل محض 
اهليدروسيانيك يف اجلهاز اهلضمي إذا 
أكلـت النـواة. ولكـن ال يوجد محض 
اهليدروسـيانيك يف لب هذه الثامر، لذا 

يمكن أكلها بأمان.  
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فيام يأيت معادلة التأين، وتعبري ثابت االتزان حلمض اهليدروسيانيك: 
HCN(aq) +  H  2 O(l) ¹  H  3  O  + (aq) + C N  - (aq)

 K  eq  =   
[ H  3  O  + ][C N  - ]

 __ 
[HCN][ H  2 O]

  

يعد تركيز املاء السائل يف مقام التعبري ثابتًا يف املحاليل املائية املخففة، لذلك يمكن دجمه 
   .Ka ا مع Keq ليعطي ثابت اتزان جديدً

 K  eq  [ H  2 O] =  K  a  =   
[ H  3  O  + ][C N  - ]

 __ 
[HCN]

   = 6.2 × 1 0  -10 

يسمى Ka ثابت تأين احلمض، وهو قيمة ثابت االتزان لتأين احلمض الضعيف. وتدل 
Ka مثل أي ثابت اتزان آخر، عىل أن املواد املتفاعلة أو النواتج هي املفضلة عند  قيمة 
أن  إىل  البسط  يف  (النواتج)  األيونات  تراكيز  فتميل  الضعيفة،  لألمحاض  أما  االتزان. 
تكون صغرية مقارنة برتكيز اجلزيئات غري املتأينة (املواد املتفاعلة) يف املقام. وتكون قيم 
Ka لألمحاض األضعف هي األصغر؛ وذلك الحتواء حماليلها عىل أقل تراكيز أيونات 

 Ka وأعىل تراكيز جلزيئات احلمض غري املتأينة. وحيتوي اجلدول 4-5 عىل قائمة لقيم
ومعادالت التأين لعدة أمحاض ضعيفة. الحظ أن األمحاض املتعددة الربوتونات ليست 

قوية التأين بالرضورة؛ فلكل تأين للحمض املتعدد الربوتونات قيمة Ka خمتلفة. 



اكتب معادالت التأين وتعابري ثابت تأين احلمض لكل مما يأيت:  . 11
HIO .c    HN O  2 .b    HCl O  2 .a

12 . .H2SeO3 اكتب معادلة التأين األوىل والثانية حلمض

   =  K  a ، فاكتب . 13
[As  O  4     3-   ][    H  3   O  +   ]

  __ 
[HCN]

حتدٍّ إذا أعطيت املعادلة الرياضية اآلتية:    
املعادلة املوزونة للتفاعل. 

54
Ka (298 K)

 H  2 S ¹  H  +  + H S  - 8.9 × 1 0  -8 كربيتيد اهليدروجني، التأين األول

 H S  -  ¹  H  +  +  S  2- 1 × 1 0  -19كربيتيد اهليدروجني، التأين الثاين

 HF ¹  H  +  +  F  - 6.3 × 1 0  -4اهليدروفلوريك

 HCN ¹  H  +  + C N  - 6.2 × 1 0  -10اهليدروسيانيك

 C H  3 COOH ¹  H  +  + C H  3 CO O  - 1.8 × 1 0  -5اإليثانويك

 H  2 C O  3  ¹  H  +   + HC  O  3   - 4.5 × 1 0  -7 الكربونيك، التأين األول

 HC  O  3   -  ¹  H  +  + C  O  3   2- 4.7 × 1 0  -11الكربونيك، التأين الثاين

مهن في الكيمياء
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قارن بين قوى ا�حماض


A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P

الخطوات 
1 .
2 .3 ml10 ml  

  A1       


   


3 . A1
4 .  3 ml        

A26.0 M


5 .1.0 M4
A4A30.10 M

التحليل
1 .         

Keq Keq = 1.8 × 10-5
2 .         

0.1%6.0 M
 0.2%1.0 M
 0.4%1.0 M
 1.3%0.1 M

3 .2 
4 .



Strengths of Bases   قوة القواعد
من  القاعدة  تنتجهُ  ما  مقدار  عىل  القاعدة  توصيل  ويعتمد    ،OH- أيونات  القواعد  تطلق 

-OH يف املحلول املائي. 

اهليدروكسيد  وأيونات  فلزية  أيونات  منتجة  ا  كليًّ تتحلل  التي  القاعدة    
الصوديوم  هيدروكسيد  ومنها  ـ  الفلزات  فهيدروكسيدات  لذا  قوية.  قاعدة  بأهنا  تعرف 

NaOH  - قواعد قوية.  

NaOH(s) → N a  + (aq) + O H  - (aq)

ا  ا ضعيفً تعد بعض هيدروكسيدات الفلزات ـ ومنها هيدروكسيد الكالسيوم Ca(OH)2 - مصدرً
أليونات -OH؛ ألن ذوبانيتها منخفضة. الحظ أن ثابت حاصل الذوبانية Ksp هليدروكسيد 
الكالسيوم Ca(OH)2 صغري، مما يدل عىل أن كمية قليلة من -OH توجد يف املحلول املشبع. 

Ca(OH )  2 (s) ¹ C a  2+ (aq) + 2O H  - (aq)   K  sp  = 6.5 × 1 0  -6 

الفلزات  هيدروكسيدات  من  ــريه  وغ الكالسيوم  هيدروكسيد  فــإن  ذلــك  ومــع 
ويبني  ا.  كليًّ يتحلل  املركب  من  يذوب  ما  كل  ألن  قوية؛  قواعد  تعد  الذوبان  القليلة 

اجلدول 5-5 معادالت حتلل بعض القواعد القوية . 
املخففة. فمثالً  املائية  املحاليل  ا فقط يف  الضعيفة جزئيًّ القواعد  تتأين    
 ،CH3NH2 جزيئات  من  متزنًا  ا  خملوطً لينتج  املاء  مع   CH3NH2 أمني  ميثيل  يتفاعل 

  .OH- وأيونات ،CH3NH3
وأيونات +

C H  3 N H  2 (aq) +  H  2 O(l) → C H  3 N  H
+  3   

  (aq) + O H
  -

 (aq)
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 NaOH(s) → N a  + (aq) + O H  - (aq)

 KOH(s) →  K  + (aq) + O H  - (aq)

 RbOH(s) → R b  + (aq) + O H  - (aq)

 CsOH(s) → C s  + (aq) + O H  - (aq)

Ca(OH )  2 (s) → C a  2+ (aq) + 2O H  - (aq)

Ba(OH )  2 (s) → B a  2+ (aq) + 2O H  - (aq)

172172172



56
 K  b  (298 K)

 C  2  H  5 N H  2 (aq) +  H  2 O(l) ¹  C  2  H  5 N  H  3   + (aq) + O H  - (aq)5.0 × 1 0  -4 إيثيل أمني

 C H  3 N H  2 (aq) +  H  2 O(l) ¹ C H  3 N  H  3   + (aq) + O H  - (aq)4.3 ×  1 0  -4ميثيل أمني

 N H  3 (aq) +  H  2 O(l) ¹ N  H  4   + (aq) + O H  - (aq)2.5 × 1 0  -5األمونيا

 C  6  H  5 N H  2 (aq) +  H  2 O(l) ¹  C  6  H  5 N  H  3   + (aq) + O H  - (aq)4.3 × 1 0  -10 األنيلني

يميل هذا االتزان إىل اليسار؛ ألن القاعدة CH3NH2 ضعيفة، والقاعدة املرافقة -OH قوية؛ ألن قوة  
جذب أيون اهليدروكسيد أليون اهليدروجني أقو من جذب جزيء امليثيل أمني. 

ن القواعد الضعيفة خماليط اتزان من اجلزيئات واأليونات يف املحاليل املائية،   تكوِّ
ا ملد تأين القاعدة. وتبني املعادلة اآلتية ثابت االتزان  كام يف األمحاض الضعيفة. ويعد ثابت االتزان قياسً

لتأين امليثيل أمني يف املاء:
 K  b  =   

[C H  3 N  H  3   + ][O H  - ]
  __  

[C H  3 N H  2 ]
  

ويمكن تعريف ثابت تأين القاعدة Kb عىل أنه قيمة تعبري ثابت االتزان لتأين القاعدة. وكلام صغرت قيمة 
ا. ويبني اجلدول 6-5 قيم Kb ومعادالت التأين لبعض القواعد الضعيفة.  ا. ويبني Kb كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  قيم  ومعادالت التأين لبعض القواعد الضعيفة.  ومعادالت التأين لبعض القواعد الضعيفة.  ومعادالت التأين لبعض القواعد الضعيفة.  قيم  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً ا. ويبني  كانت القاعدة أكثر ضعفً  ومعادالت التأين لبعض القواعد الضعيفة.  ومعادالت التأين لبعض القواعد الضعيفة.  قيم  كانت القاعدة أكثر ضعفً


اكتب معادالت التأين وتعبري ثابت التأين للقواعد اآلتية: . 14

 C  O  3   2-  أيون الكربونات . c   C6H13 NH2 هكسيل أمني . a
 HS O  3 - أيون البيكربيتيت . d   C3H7 NH2 بروبيل أمني . b

يف. 15 قاعدة   OH- و  األمامي،  التفاعل  يف    PO 4  قاعدة 
فيها  -3 يكون  قاعدة  اتزان  معادلة  اكتب  حتدٍّ 

التفاعل العكيس.

التقويم 5-2
الخالصة

  تتأيـن األمحـــاض والقواعــد 
املائية  املحاليل  يف  ا  كليًّ القوية 
األمحاض  تتأين  بينام  املخففة. 
ا  جزئيًّ تأينًا  الضعيفة  والقواعد 

يف املحاليل املائية املخففة. 
احلمض  تأين  ثابت  قيمة    تعد 
ا لقوة  أو القاعدة الضعيفة قياسً

احلمض أو القاعدة. 

الرئيسةالفكرة صف حمتويات حماليل مائية خمففة للحمض القوي HI واحلمض الضعيف . 16

  .HCOOH

ما العالقة بني قوة احلمض الضعيف وقوة قاعدته املرافقة؟ . 17
د األزواج املرتافقة للحمض والقاعدة يف كل معادلة مما يأيت: . 18 حدّ

 HCOOH(aq) +  H  2 O(l) ¹ HCO O  - (aq) +  H  3  O  + (aq).a         
 N H  3 (aq) +  H  2 O(l) ¹ N  H  4   + (aq) + O H  - (aq).b       

19 ..C6H5NH2 لألنيلـني Kb ارشح مـا الـذي يمكـن أن تسـتفيده مـن معرفـة قيمـة
 .Kb = 4.3 × 10-10

فرسّ البيانات اسـتعمل البيانات يف اجلدول 4-5  لوضع سبعة األمحاض بالرتتيب حسب . 20
زيادة توصيلها للكهرباء.  

173173173



5-3
ا�هداف

املصطلحـات  معنـى     
pOHو pH

 pOH و   pH بــني     
وثابت التأين للامء. 

 pOHو  pH قيمـة     
للمحاليل املائية. 

مراجعة المفردات
 ينص عىل أنه 
إذا وقع ضغط عىل نظام يف حالة 
االجتاه  يف  يتجه  النظام  فإن  اتزان 

الذي يقلّل من ذلك الضغط. 
مفردات جديدة

Kw ثابت تأين املاء
pH الرقم اهليدوجيني

pOH الرقم اهليدروكسيدي

أيونات الهيدروجين والرقم الهيدروجيني
Hydrogen Ions and pH

      pOH    pH      الرئيسةالفكرة


 لعلك شـاهدت طفلني يلعبان عىل لعبة التوازن (السيسـو). عندما يرتفع أحد 
طريف العارضة هيبط الطرف اآلخر. وأحيانًا تتوازن العارضة يف الوسـط. وتسـلك تراكيز أيونات 

 . ا مماثالً اهليدروجني وأيونات اهليدروكسيد يف املحاليل املائية سلوكً

Ion Product Constant for Water  ثابت التأين للماء
الذايت. ويبني  التأين  تنتج عن  التي   OH- و   H+ متساوية أليونات  تراكيز  النقي عىل  املاء  حيتوي 
الشكل 13-5 تكون أعداد متساوية من أيونات اهليدرونيوم واهليدروكسيد يف عملية التأين الذايت 

للامء. ويمكن تبسيط معادلة االتزان عىل النحو اآليت: 
 H  2 O(l) ¹  H  + (aq) + O H  - (aq)

ر أنه جيب كتابة تعبري  Kw يشري السهم الثنائي إىل أن هذا تفاعل اتزان. لذا تذكّ
ثابت االتزان بوضع تراكيز النواتج يف البسط، وتراكيز املواد املتفاعلة يف املقام. ويف هذه احلالة، 
مجيع املواد قوهتا واحد؛ ألن معامالهتا مجيعها يف املعادلة الكيميائية هي 1. وألن تركيز املاء النقي 

] يف املقام. ثابت، لذا ال يظهر [H2O] يف املقام. 

Kw ثابت تأين املاء
[ H  + ]Kw

 [O H  - ] 


 K  w  = [ H  + ][O H  - ]

املخففة  املائية  املحاليل  يف  اهليدروكسيد  وأيون  اهليدروجني  أيون  تراكيز  رضب  حاصل 
.Kw يساوي

والتعبري Kw هو حالة خاصة لثابت االتزان، ينطبق فقط عىل املاء. ويسمى ثابت تأين املاء، وهو 
[+H] للامء النقي  [-OH] و  قيمة تعبري ثابت االتزان للتأين الذايت للامء. لقد بينت التجارب أنّ 
Kw عند M 7-  0 1 × 1.0. لذا تكون قيمة  K 298 تكون متساوية، حيث يساوي كل منها  عند 

K 298  تساوي 10-14 × 1.0 
 K  w  = [ H  + ][O H  - ] = (1.0 × 1 0  -7 )(1.0 × 1 0  -7 )

 K  w  = 1.0 × 1 0  -14 

C19-06C-828378-08

+

H3O+ OH-H2O H2O

→ +

+ -  5-13
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 .298 K يساوي دائامً 14-10 × 1.0 عند درجة حرارة [O H  - ] و [ H  + ] حاصل رضب Kw

وهذا يعني أنه إذا ازداد تركيز أيونات +H ينقص تركيز أيونات -OH. وباملثل فإن الزيادة يف تركيز -OH تسبب 
ر يف هذه التغيريات من خالل مبدأ لوتشاتلييه؛ تسبب إضافة أيونات هيدروجني  نقصانًا يف تركيز أيونات +H. فكّ
إضافية إىل ماء يف حالة اتزان ضغطاً و إجهاداً عىل النظام، لذا تكون ردة فعل النظام بطريقة تقلل من تأثري الضغط؛ 

 .OH- لتكون املزيد من جزيئات املاء، وهكذا يقل تركيز OH- املضافة مع أيونات H+ حيث تتفاعل أيونات
 يبني املثال 1-5 كيف تستعمل Kw حلساب تركيز +H أو -OH إذا عرفت تركيز أحدمها. 

ملاذا ال يتغري Kw عند زيادة تركيز أيونات اهليدروجني؟

51

يساوي    298 K عند درجة حرارة  قهوة  +H يف كوب  أيون  تركيز  كان  إذا     Kw   [O H  - ]  [ H  + ] 
M 5-10 × 1.0. فام تركيز أيون -OH يف القهوة؟ هل تعد القهوة محضية، أم قاعدية، أم متعادلة؟ 

1 تحليل المسألة

  [ H  + ] وألن . [O H  - ]يساوي 14-10 × 1.0. ويمكنك استعامل قانون ثابت تأين املاء إلجياد Kw وتعرف أن ،H+ لديك تركيز أيون
أكرب من 7-10 × 1.0، لذا يمكنك أن تتوقع أن يكون [ -  O H] أقل من 10-7 × 1.0


[  H  + ] = 1.0 × 1 0  -5  M

 K  w  = 1.0 ×  1 0  -14 
[O H  - ] = ? mol/l

2 حساب المطلوب

استعمل قانون ثابت تأين املاء.
 K  w  = [ H  + ][O H  - ] 

[O H  - ] =    K  w  _ 
[ H  + ]

   [O H  - ]

[O H  - ] =   1.0 × 1 0  -14  _ 
1.0 × 1 0  -5 

   = 1.0 ×  10  -9  mol/l
 K  w  = 1.0 × 1 0  -14 
 [ H  + ] = 1.0 × 1 0  -5  M

         ألن قيمة [ -  O H]< [ +  H ] ، لذا فإن القهوة محضية. 
3 تقويم ا�جابة

.1.0 × 1 0  -7  mol/l  أقل من [O H  - ] كام هو متوقع، تكون قيمة


فيام يأيت قيم  تراكيز  +  H  و  -  O H ألربعة حماليل مائية عند درجة حرارة K 298. احسب [ +  H ] أو[ -  O H] لكل حملول، ثم . 21

 . ا، أم متعادالً ا، أم قاعديًّ حدد ما إذا كان املحلول محضيًّ
[O H  - ] = 1.0 × 1 0  -3  M .c   [ H  + ] = 1.0 × 1 0  -13  M .a        

[ H  + ] = 4.0 × 1 0  -5  M .d  [O H  - ] = 1.0 × 1 0  -7  M .b        
22 . .298 K 300 من املاء النقي عند درجة حرارة ml يف O H  -  وعدد أيونات  H  +  حتدٍّ احسب عدد أيونات
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الهيدروكسيدي  pH والرقم  الهيدروجيني  الرقم 
 pOH

ولصعوبة  العلمية.  بالرموز  عنها  يعربّ  صغرية  ا  أرقامً غالبًا   H+ تراكيز  تكون 
استعامل هذه األرقام تبنّى الكيميائيون طريقة أسهل للتعبري عنها. 

pH يعربِّ الكيميائيون عن تركيز أيونات اهليدروجني 
باستعامل تدريج الرقم اهليدروجيني pH  املبني عىل اللوغاريتامت. لذا فإن الرقم 

اهليدروجيني pH ملحلول ما هو سالب لوغاريتم تركيز أيون اهليدروجني.

pH  الرقم اهليدروجيني
[ H  + ]pH = -log [ H  + ]

قيمة pH ملحلول ما تساوي سالب لوغاريتم تركيز أيون اهليدروجني

7. بينام  298 أقل من   K pH للمحاليل احلمضية عند درجة حرارة  تكون قيم 
تكون قيمها للمحاليل القاعدية أكرب من 7. وهكذا يكون املحلول الذي قيمة 
ا؛ بينام يكون املحلول الذي قيمة pH  له تساوي  ا قويًّ pH فيه تساوي 0.0 محضًّ

14 قاعدة قوية. وتعني الطبيعة اللوغاريتمية يف هذه احلالة لتدريج pH أن تغري 

ا مقداره 10 مرات يف تركيز األيون. فمحلول  وحدة واحدة من pH يمثل تغريً
 .4 تساوي   pH له  الذي  املحلول  تركيز  أضعاف  عرشة  له   3 تساوي   pH له 

ويبني الشكل 14-5 تدريج pH وقيمها لبعض املواد الشائعة.  
قلوية حمـلول  أو  قـاعدية  التعبري عن  أحـيانًا  املناسـب  يكـون من   pOH 
ما عىل تدريج pOH والذي يعكس صورة العالقة بني pH و[ +  H ] . ويعرف 
أيون  تركيز  لوغاريتم  سالب  بأنه  ما  ملحلول   pOH اهليدروكسيدي  الرقم 

اهليدروكسيد.

POH الرقم اهليدروكسيدي
[O H  - ]pOH = -log [O H  - ]

قيمة pOH ملحلول ما تساوي سالب لوغاريتم تركيز أيون اهليدروكسيد.

تكون قيم pOH عند درجة حرارة K 298 للمحاليل القاعدية أقل من 7، وللمحاليل 
ا.  املتعادلة تساوي 7؛ بينام يكون املحلول الذي تكون قيمة pOH له أعىل من 7 محضيًّ
ا مقداره 10 مرات يف  وكام يف تدريج pH يمثل تغري وحدة واحدة من pOH تغريً
رفت  تركيز-OH. وتوجد عالقة بني pH و pOH متكننا من حساب أي منهام إذا عُ

قيمة اآلخر. 

ما العالقة بني pH و pOH؟ 
 -log [ H  + ]pH

 -log [O H  - ]pOH
pH + pOH = 14.00

جمموع pH و pOH يساوي 14.00 

الهيدروكسيدي  الهيدروكسيدي  والرقم  الهيدروكسيدي  والرقم  الهيدروكسيدي  والرقم  الهيدروكسيدي  والرقم  الهيدروكسيدي  والرقم   والرقم 
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 pH  [ +  H ] ما قيمة pH ملحلول متعادل عند درجة حرارة K 298؟
1 تحليل المسألة

 -log  [ H  + ] ويتعني عليك أن جتد . [ H  + ] = 1.0 × 1 0  -7  M 298 ، يكون K يف املحلول املتعادل عند درجة حرارة


[ H  + ] = 1.0 × 1 0  -7  MpH = ?

2 حساب المطلوب

pH = -log [ H  + ] pH
pH = -log (1.0 × 1 0  -7 )  [ H  + ] = 1.0 × 1 0  -7 M

تكون قيمة pH للمحلول املتعادل عند درجة حرارة K 298 تساوي 7.00

3 تقويم ا�جابة

ا أن تكون قيمة pH تساوي 7.  كان متوقعً


23 ..298 K للمحلولني اآلتيني عند درجة حرارة  pH  احسب  قيمتي
[ H  + ] = 3.0 × 1 0  -6  M .b  [ H  + ] = 1.0 × 1 0  -2  M .a      

24 . .298 K للمحلولني اآلتيني عند درجة حرارة pH احسب قيمتي
[ H  + ] = 0.000084 M .b  [ H  + ] = 0.0055 M .a      

25 . [O H  - ] = 8.2 × 1 0  -6  M ملحلول فيه تركيز pH حتدٍّ احسب قيمة

.  298 K عند OH- وتركيز pOH والعالقة بني ،H+وتركيز pH يوضح الشكل 15-5 العالقة بني
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pHpOH[ -  O H] يظهر الشكل 16-5 صورة بقرة تتغذ عىل قش عولج بامدة 
األمونيا التي تعمل عىل زيادة الربوتينات عند إضافتها إىل علف احليوانات. وتستعمل األمونيا 
ا، وهو حملول مائي لغاز األمونيا. وعادة ما يكون تركيز أيون اهليدروكسيد  ا منزليًّ كذلك منظفً

 .298 K للمنظف عند درجة حرارة pH و pOH 3-  0 1 × 4.0 . احسب M يف املنظف
1 تحليل المسألة

لقد أعطيت تركيز أيون اهليدروكسيد، وعليك حساب قيم pOH و pH . احسب أوالً قيمة 
pH + pOH = 14.00 مستعمالً العالقة pH مستعمالً القانون. ثم احسب pOH


[O H  - ] = 4.0 × 1 0  -3  MpOH = ?

pH = ?

2 حساب المطلوب

pOH = -log [O H  - ] pOH
pOH = -log (4.0 × 1 0  -3 )  [O H  - ] = 4.0 × 1 0  -3  M

pOH للمحلول هو 2.40.

pH إلجياد قيمة pOH و pH استعمل العالقة بني
pH + pOH = 14.00 pOHpH
pH = 14.00 - pOH pH

pH = 14.00 - 2.40 = 11.60 pOH2.40

قيمة pH للمحلول هو 11.60

3 تقويم ا�جابة

 pOH التي تم التوصل إليهام صحيحتان؛ ألن األمونيا قاعدة، لذا فإن قيمة pOH و pH قيمتا
الصغرية وقيمة pH الكبرية معقولتان. 


26 . 298 K للمحاليل املائية ذات الرتاكيز اآلتية عند درجة حرارة pOH و pH  احسب قيم

.a[O H  - ] = 1.0 × 1 0  -6  M.c[ H  + ] = 3.6 × 1 0  –9  M

.b[O H  - ] = 6.5 × 1 0  -4  M.d[ H  + ] = 2.5 × 1 0  –2  M

27 ..298 K للمحلولني املائيني اآلتيني عند درجة حرارة pOH و  pH  احسب قيم
.a[O H  - ] = 0.000033  M

.b[ H  + ] = 0.0095  M

حتدٍّ احسب قيم  pH و pOH ملحلول مائي حيتوي mol 3-10 × 1.0 من HCl مذاب يف  . 28
L 5.0 من املحلول. 
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pH  [O H  - ]  [ H  + ]  ما قيم [ +  H ] و  [ -  O H]  يف دم الشخص السليم الذي لديه pH = 7.40؟ عىل افرتاض 
 .298 K أن درجة حرارة الدم هي

1 تحليل المسألة

لقد أعطيت قيمة pH ملحلول ما وعليك أن حتسب قيم [ +  H ] و [ -  O H]  . يمكنك إجياد [ +  H ] باستعامل معادلة pH، ثم 
 . [O H  - ] إلجياد pOH ف اطرح pH من 14.00 للحصول عىل قيمة pOH، ثم استعمل املعادلة التي تعرّ


pH = 7.40[ H  + ] = ? mol/l

[O H  - ] = ? mol/l
2 حساب المطلوب

[ H  + ] إلجياد قيمة
pH = -log [ H  + ] pH

- pH = log [ H  + ]

[ H  + ] = 10 -pH

[ H  + ] = 10 -7.40 pH7.40
[ H  + ] = 4.0 × 1 0  -8 M

 .4.0 × 1 0  -8 M يف الدم يساوي H+ تركيز أيونات
 .[O H  - ]:أوجد قيمة

pH + pOH = 14.00 pOHpH
pOH = 14.00 - pH pOH

pOH = 14.00 - 7.40 = 6.60 7.40pH
pOH = -log [O H  - ] pOH

- pOH = log [O H  - ] 1
[O H  - ] = 10 -6.60

[O H  - ] = 2.5 × 1 0  -7 M

.2.5 × 1 0  -7 M يف الدم يساوي OH- تركيز أيونات
3 تقويم ا�جابة

وجد أن قيمة [ +  H ] أقل من 7-10 وأن قيمة [ -  O H] أكرب من 7-10 ومها إجابتان مقبولتان.         


احسب [ +  H ] و [ -  O H] يف كل من املحاليل اآلتية: . 29
     pH = 10.50 ،حليب املاغنسيا . c    pH = 6.50 ،احلليب . a        

 pH = 11.90 ،األمونيا املنزلية . d   pH = 2.37 ،عصري الليمون . b       
30 ..pOH = 5.60 يف عينة من ماء البحر، حيث [O H  - ] و [ H  + ] حتدٍّ احسب

 OH- و H+ قد حتتاج أحيانًا إىل حساب تركيز أيونات pH
 يبني كيفية حساهبا.  يبني كيفية حساهبا.  يبني كيفية حساهبا.  يبني كيفية حساهبا.  يبني كيفية حساهبا.  يبني كيفية حساهبا.  يبني كيفية حساهبا.  يبني كيفية حساهبا.  يبني كيفية حساهبا.  يبني كيفية حساهبا.  يبني كيفية حساهبا.  يبني كيفية حساهبا.  يبني كيفية حساهبا.  يبني كيفية حساهبا.  يبني كيفية حساهبا.  يبني كيفية حساهبا.  يبني كيفية حساهبا.  يبني كيفية حساهبا.  يبني كيفية حساهبا.  يبني كيفية حساهبا.  يبني كيفية حساهبا.  يبني كيفية حساهبا.  يبني كيفية حساهبا.  يبني كيفية حساهبا.  يبني كيفية حساهبا.  يبني كيفية حساهبا.  للمحلول.  و للمحلول.  و للمحلول.  و للمحلول.  و للمحلول.  و للمحلول.  و للمحلول.  و للمحلول.  و للمحلول.  و للمحلول.  و للمحلول.  و للمحلول.  و للمحلول.  و للمحلول.  و للمحلول.  و للمحلول.  و للمحلول.  و للمحلول.  ومن خالل معرفة قيمة من خالل معرفة قيمة pH للمحلول.  واملثال 4-5 يبني كيفية حساهبا. 
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pH تأمل الدورقني اللذين حيتويان 
جلت  وسُ حديثًا،  حتضريمها  تم  حيث  17-5؛  الشكل  يف  والقاعدة  احلمض  حملويل  عىل 
موالرية كل منهام، وهي عدد املوالت من اجلزيئات أو وحدات الصيغ التي أذيبت يف لرت 
واحد من املحلول. حيتوي أحد الدورقني عىل محض قوي HCl، وحيتوي الثاين عىل قاعدة 
ر أن األمحاض والقواعد القوية توجد برتكيز %100 يف صورة أيونات  قوية NaOH. تذكّ

يف املحلول. وهذا يعني أن التفاعل اآليت لتأين HCl يستمر حتى اكتامله.  
HCl(aq) →  H  + (aq) + C l  - (aq)

ا، مما يعني أن الدورق الذي كتب عليه M 0.1 من ينتج كل جزيء HCl أيون +H واحدً
HCl حيتوي عىل mol 0.1 من +H لكل L 1، وmol 0.1 من أيونات -Cl لكل L. وعادة 

ما يكون تركيز األمحاض القوية األحادية الربوتون مساويًا لرتكيز أيونات +H. لذا يمكنك 
أن جتد قيمة pH من خالل معرفتك ملوالرية احلمض.

يكون حملول  مماثلة،  وبطريقة     pH   
ا.  القاعدة القوية NaOH ذو الرتكيز M 0.1 الظاهر يف الشكل 17-5 متأينًا كليًّ

NaOH(aq) → N a  + (aq) + O H  - (aq)

 OH- واحد. وهكذا يكون تركيز أيونات OH- أيون NaOH تنتج كل وحدة صيغة من
  .0.1 M يساوي موالرية املحلول

 OH- عىل أيوين Ca(OH)2 قد حتتوي بعض القواعد القوية ومنها هيدروكسيد الكالسيوم
ضعف   Ca(OH)2 حملول  يف   OH- أيون  تركيز  يكون  لذا  صيغة.  وحدة  كل  يف  أكثر  أو 
تركيزه   Ca(OH)2 اهليدروكسيد يف حملول  أيونات  تركيز  فمثالً  األيوين.  املركب  موالرية 

 7.5 × 1 0  -4  M × 2 = 1.5 × 1 0  -3  M :4-  0 1 × 7.5 هو  M

واألمحاض  املخففة،  املائية  املحاليل  يف  ا  كليًّ تتأين  القوية  والقواعد  القوية  األمحاض  إن 
Kb لتحديد تراكيز  Ka و  ا فقط. لذا عليك أن تستعمل قيم  والقواعد الضعيفة تتأين جزئيًّ

أيونات +H و -OH يف حماليل األمحاض والقواعد الضعيفة. 

ملاذا ال تستطيع أن حتصل عىل +H مبارشة من موالرية حملول 
محض ضعيف؟ 

pH ملحلول  pH افرتض أنك قمت بقياس قيمة  Ka 
احلمض الضعيف HF الذي تركيزه M 0.100 فوجدته 3.20. فهل تكفي هذه املعلومات 

حلساب قيمة Ka للحمض HF؟ 
 HF(aq) ¹  H  + (aq) +  F  - (aq)

 K  a  =   
[ H  + ][ F  - ]

 _ 
[HF]

  

يمكنك أن حتسب [ +  H ] من خالل معرفة قيمة pH، وتذكر أنه جيب أن يكون هناك تركيز 
مساوٍ من أيون -F مقابل كل mol/l من أيون +H. وهذا يعني أنك تعرف اثنني من املتغريات 
يف قانون Ka. فامذا عن املتغري الثالث [HF]؟ تركيز HF عند االتزان يساوي الرتكيز االبتدائي 

 .[ H  + ]التي حتللت، والتي تساوي HF من mol/l مطروحاً منه (0.100 M) التي حتللت، والتي تساوي التي حتللت، والتي تساوي من  من  من  من  من للحمض (للحمض (للحمض (للحمض (للحمض (للحمض (للحمض (للحمض (للحمض (للحمض (للحمض (للحمض (للحمض (للحمض (للحمض 
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HCl [ H  + ]
NaOH[ OH  - ]
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صارة أشجار املطاط وحتويلها إىل مطاط طبيعي. فإذا كانت   pH  Ka   يستعمل محض (الفورميك) HCOOH ملعاجلة عُ
قيمة pH ملحلول محض امليثانويك الذي تركيزه M 0.100 يساوي 2.38، فام قيمة Ka للحمض؟ 

1 تحليل المسألة

نك من حساب تركيز أيون اهليدروجني.  لديك pH حملول محض امليثانويك، وهذا يمكّ
  HCOOH(aq) ¹  H  + (aq) + HCO O  - (aq)   

 .H+ يساوي تركيز HCOO- تدل املعادلة الكيميائية املوزونة عىل أن تركيز
 . [ H  + ]غري املتأين هو الفرق بني الرتكيز األويل للحمض و HCOOH تركيز


pH = 2.38

0.100 M = تركيز املحلول
Ka = ؟

2 حساب المطلوب

pH = -log [ H  + ] pH
[ H  + ] = 10 -pH

[ H  + ] = 10 -2.38 pH2.38
[ H  + ] = 4.2 × 1 0  -3 M

[HCO O  - ] = [ H  + ] = 4.2 ×  10  -3  M
 [ H  + ] يساوي الرتكيز األويل ناقص [HCOOH]

[HCOOH] = 0.100 M - 4.2 × 1 0  -3  M = 0.096 M [HCOOH] [ H  + ] 

 K  a  =   
 [ H  + ][HCO O  - ]

  __ 
[HCOOH]

  

 K  a  =   
(4.2 × 1 0  -3 )(4.2 × 1 0  -3 )

  __  
0.096

      = 1.8 × 1 0  -4 
  [ H  + ] = 4.2 × 1 0  -3  M

[HCOOH] = 0.096 M [HCO O  - ] = 4.2 × 1 0  -3  M, 

ثابت تأين احلمض HCOOH هو  4-  0 1 × 1.8 
3 تقويم ا�جابة قيمة Ka معقولة حلمض ضعيف.


احسب Ka للحمضني اآلتيني: . 31

pH = 1.80 0.0400 و M تركيزه HClO2 حملول . b                  pH = 1.50 0.220 و M تركيزه H3AsO4 حملول . a       
احسب Ka لألمحاض اآلتية:. 32

pOH = 10.700.00330 و M تركيزه ،C6H5COOH حملول محض البنزويك . a       
pOH = 11.000.100 و M تركيزه ،  HCNO حملول محض السيانيك . b       

pOH = 11.180.15 و M تركيزه C3H7COOH حملول محض البيوتانويك . c       
حتدٍّ احسب Ka ملحلول محض HX الذي تركيزه M 0.0091، وله pOH يساوي 11.32، ثم استعمل اجلدول 4-5 لتحديد . 33

نوع احلمض. 
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pH  يعد ورق تبّاع الشمس الذي استعملته يف التجربة االستهاللية مثاالً 
الكواشف؛ حيث  أكثر تسمى  أو  بامدة  األوراق معاجلة  أوراق كاشف احلموضة؛ فكل هذه  نوع من  عىل 
ا عىل تركيز أيونات اهليدروجني يف املحلول. ويعد الفينولفثالني الذي استعملته يف التجربة  يتغري لوهنا اعتامدً
ا من الكواشف؛ فعند غمس ورقة كاشف pH يف حملول محيض أو قاعدي يتغري لوهنا،  ا نوعً االستهاللية أيضً
جة، كام هو مبني  ثم نقوم بمقارنة اللون اجلديد للورقة بألوان كاشف pH املعياري املوجود عىل ورقة مدرّ
يف الشكل 18-5. ويعطي مقياس pH الرقمي املوضح يف الشكل 18-5 قيمة الرقم اهليدروجيني بصورة 

أكثر دقة؛ فعندما توضع األقطاب يف املحلول يعطي املقياس قراءة مبارشة. أكثر دقة؛ فعندما توضع األقطاب يف املحلول يعطي املقياس قراءة مبارشة. 

  يعد ورق تبّاع الشمس الذي استعملته يف التجربة االستهاللية مثاالً 

ab

التقويم 5-3
الخالصة

  ثابـت تأين املاء، Kw ، يسـاوي 
 H+ حاصـل رضب تركيـز أيون

وتركيز أيون 
  pH املحلول هو سالب لوغاريتم 
 pOH .تركيز أيون اهليدروجني
هو سالب لوغاريتم تركيز أيون 
اهليدروكسـيد. وجممـوع pH و 

pOH يساوي 14. 

  قيمـة pH للمحلـول  املتعـادل 
تسـاوي 7.0، وقيمـة pOH يف 
املحلول نفسه تساوي 7.0؛ ألن 
تركيز أيونات اهليدروجني يساوي 

تركيز أيونات اهليدروكسيد.

34 . pOH pH للمحلول احلميض دائامً أصغر من قيمة   ملاذا  تكون قيمة  ارشح  الرئيسةالفكرة 

للمحلول نفسه؟ 
صف كيف يمكنك حتديد قيمة pH ملحلول ما إذا علمت قيمة pOH للمحلول نفسه؟ . 35
ارشح معنى Kw يف املحاليل املائية. . 36
تركيزه. 37 الذي  اإليثانويك  لـ [+H] يف حملول محض  لوتشاتلييه ما حيدث  ارشح مستعمالً مبدأ 

. NaOH 10 .0 عند إضافة قطرة من حملولM

اكتب قائمة باملعلومات الرضورية حلساب قيمة Ka حلمض ضعيف. . 38
احسب إذا علمت أن قيمة pH حلبة طامطم تساوي 4.50 تقريبًا، فام [+H] و [-OH] فيها؟ . 39
40 . .L لكل OH- 9-10 × 1.0 من أيونات mol ملحلول حيتوي عىل pH حدد قيمة
احسب قيمة pH يف املحاليل اآلتية:  . 41

 1.0 M الذي تركيزه KOH حملول . c           1.0 M HI . a      
 2. 4 × 10-5   M   الذي تركيزه Mg (OH)2   حملول  . d  0.050 M   الذي تركيزه   HNO3   حملول. b      

تفسري الرسوم ارجع إىل الشكل 15-5 لإلجابة عن السؤالني اآلتيني: ماذا حيدث لكل من . 42
[+H] و [-OH] و pH  و pOH عندما يصبح املحلول املتعادل أكثر محضية؟ وماذا حيدث 

عندما يصبح أكثر قاعدية؟ 

 5-18
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5-4
ا�هداف

كيميائيـة  معـادالت    
لتفاعالت التعادل. 

 كيفية استعامل تفاعالت  
األمحاض  معايرة  يف  التعادل 

والقواعد. 
املحاليل  خواص  بني    
املنظمة واملحاليل غري املنظمة. 

مراجعة المفردات 
 دراسة 
كميات  بني  الكميّة  العالقات 
املواد املتفاعلة املستهلكة والنواتج 
الكيميائي؛  التفاعل  يف  املتكونة 
باالعتامد عىل قانون حفظ الكتلة.

المفردات الجديدة 
تفاعل التعادل

امللح
املعايرة

املحلول القيايس
نقطة التكافؤ

كاشف احلمض والقاعدة 
نقطة النهاية
متيّه األمالح

املحلول املنظم
سعة املحلول املنظم 

    Neutralization   التعادل
  الرئيسةالفكرة

ا بني الرأيني،  ا مقنعة جتد نفسـك متحريً جً جَ م فريقان متناظـران حُ  عندما يقدّ
؛ إذ تتسـاو وجهتا النظر عندك، وبطريقة مماثلة يكون املحلول  ا أو متعادالً لذا يكون رأيك حمايدً

متعادالً عندما تتساو أعداد أيونات اهليدروجني وأيونات اهليدروكسيد يف املحلول.

التفاعالت بين ا�حماض والقواعد 
Reactions Between Acids and Bases

ا بسوء اهلضم أو حرقة يف فم املعدة؟ هل تناولت أحد مضادات احلموضة كام يف  هل أحسست يومً
الشكل 19-5 لتخفف من حالة عدم االرتياح تلك؟  ما نوع التفاعل الذي حيدث عندما يالمس 
محض  حملول  املاغنسيا-  حليب  يف  النشط  املركب  -وهو   Mg (OH)  2  املاغنسيوم هيدروكسيد 

اهليدروكلوريك   +  H و   -  Cl الذي تنتجه املعدة؟ 
عندما يتفاعل  Mg (OH)  2 مع محض HCl حيدث تفاعل تعادل. وتفاعل التعادل تفاعل حملول 
محض مع حملول قاعدة إلنتاج ملح وماء. وامللح مركب أيوين يتكون من أيون موجب من قاعدة 

 . وأيون سالب من محض، لذا يكون تفاعل التعادل إحالالً متبادالً
اهليدروكلوريك حيل  املاغنسيوم ومحض  التفاعل بني هيدروكسيد   يف  

 .Mg (OH)  2  وحيل اهليدروجني حمل املاغنسيوم يف ،HCl املاغنسيوم حمل اهليدروجني يف
  Mg(OH )  2   (aq)  +  2HCl  (aq)  →  MgC l  2   (aq)  +  2 H  2 O  (l) 

ماء  + ملح   →  محض +  قاعدة
 MgCl2 يف امللح Cl- الحظ أن األيون املوجب من القاعدة   يتحد باأليون السالب من احلمض
وعند كتابة معادالت التعادل عليك أن تعرف ما إذا كانت مجيع املواد املتفاعلة والنواتج يف املحلول 
تكون يف صورة جزيئات أو وحدات صيغ. تفحص مثالً معادلة الصيغ واملعادلة األيونية الكاملة 

للتفاعل بني محض اهليدروكلوريك وهيدروكسيد الصوديوم اآلتية:
  HCl  (aq)  +  NaOH  (aq)  →  NaCl  (aq)  +   H  2 O  (l) 

 5-19 
     
    
   
    



183183183



ألن HCl محض قوي، و NaOH قاعدة قوية، و NaCl  ملح قابل للذوبان، 
لذا تكون املركبات الثالثة يف صورة  أيونات يف املحلول املائي.

  H  +   (aq)  +  Cl  -   (aq) +  Na  +   (aq) +  OH  -   (aq) → Na+  (aq) + Cl-   (aq) + H  2  O  (l) 

تظهر أيونات الصوديوم وأيونات الكلوريد عىل جانبي املعادلة، لذا تسمى 
أيونات مشاهدة ؛ أي ال تدخل يف التفاعل، ويمكن حذفها للحصول عىل 

املعادلة األيونية الكلية ملعادلة محض قوي مع قاعدة قوية.
  H  +   (aq) +   OH  -   (aq) → H  2  O  (l) 

الحظ تفاعل التعادل يف الشكل 5-20.

 أن املعادلة الظاهرة  يف الشكل 20-5  متثل معادلة  
تعادل ألي محض قوي مع أي قاعدة قوية؛ وذلك بكتابة معادلة أيونية 

.KOH مع  HNO  3  كاملة، ثم معادلة أيونية صافية لتعادل
حلساب  الكيميائية  احلسابات  تتشابه     
حيدث  آخر  تفاعل  أي  مع  وقاعدة  محض  بني  التعادل  تفاعل  يف  الكميات 
 1mol Mg (OH)  2  يف حملول. ففي تفاعل مضاد احلموضة اآليت، نجد أن

.2 mol HCl يعادل
  Mg(OH )  2   (aq)  +  2HCl  (aq)  →  MgC l  2   (aq)  + 2 H  2  O  (l) 

لتحديد  املعايرة، والتي تستعمل  الكيميائية أساس طريقة  وتبني احلسابات 
تركيز حملول  لتحديد  فاملعايرة طريقة  املحاليل احلمضية والقاعدية.  تراكيز 
أردت  فإذا  معلوم.  تركيزه  حملول  مع  منه  معلوم  حجم  بتفاعل  وذلك  ما، 
إجياد تركيز حملول محيض فسوف تعايره مع حملول قاعدة تركيزها معلوم. كام 
يمكنك معايرة قاعدة تركيزها غري معلوم مع محض تركيزه معلوم. كيف تتم 
ا من املعدات املستخدمة يف  معايرة محض وقاعدة؟ يبني الشكل 21-5 نوعً
عملية املعايرة. ويستعمل يف هذه الطريقة مقياس pH ملراقبة التغريّ يف قيم 

pH يف أثناء سري عملية املعايرة.

C19-10C-828378-A

+

H3O
+

(aq) OH-
(aq) 2H2O(l)

→ +

+ -

   5-20 
    
  H3O+  
  OH  -  
 

    5-21 
pH
pH
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 كيف تتم معايرة محض وقاعدة؟
يوضـع حجـم معني من املحلول احلمـيض أو القاعدي غري املعـروف الرتكيز يف كأس . 1

زجاجيـة. ثـم تغمـس أقطـاب جهـاز pH يف هذا املحلـول، وتقـرأ قيمتهـا االبتدائية 
للمحلول وتسجل. 

أل السـحاحة بمحلول املعايرة املعلوم تركيزه. يسمى هذا املحلول املحلول القيايس.. 2 متُ
تضـاف حجـوم معلومة مـن املحلـول القيايس ببـطء إىل املحلول املوجـود يف الكأس . 3

وختلـط معـه. ثم تقرأ قيمة pH وتسـجل بعد كل إضافة. تسـتمر هـذه العملية إىل أن 
يصل التفاعل إىل نقطة التكافؤ، وهي النقطة التي يتساو عندها عدد موالت   +  H من 

احلمض مع عدد موالت   -  OH من القاعدة. 
يبني الشكل 22a-5 كيف تتغري قيمة pH للمحلول يف أثناء معايرة ml HCl 50.0 الذي 
 ،0.100 M ذات الرتكيز NaOH 0.100 ، وهو محض قوي، مع القاعدة القوية M تركيزه
حيـث كانـت قيمـة pH األولية لـ HCl تسـاوي 1.00. ويف أثناء إضافـة NaOH يتعادل 
ـا. إالّ أنه عندما تُسـتهلك أيونات   +  H مجيعها  احلمـض، وتـزداد قيمـة pH املحلول تدرجييًّ
ا مـن NaOH. وحتدث هذه  تـزداد قيمـة pH عىل نحـو كبري عند إضافة حجـم صغري جدًّ
الزيادة احلادة يف قيمة pH عند نقطة تكافؤ املعايرة. إن إضافة املزيد من NaOH بعد نقطة 

 .pH يف التكافؤ ينجم عنه زيادة تدرجيية مرة أخر
لعلـك تعتقـد أنـه جيـب أن تكون نقطـة التكافـؤ يف عمليات املعايـرة مجيعهـا عندما تكون 
قيمـة pH تسـاوي 7؛ ألنه عند هذه النقطة تتسـاو تراكيز أيونـات اهليدروجني وأيونات 
. ولكن هذا غري صحيـح، فبعض املعايرات لدهيا  اهليدروكسـيد، فيصبح املحلـول متعادالً
نقـاط تكافـؤ عند قيم pH أقل مـن 7، وبعضها لديه نقاط تكافؤ أكـرب من 7. وحتدث هذه 
ا.  االختالفات ألن هناك تفاعالت بني األمالح التي تكونت واملاء، كام ستتعلم ذلك الحقً
يبني الشـكل 22b-5 أن نقطـة التكافؤ يف معايرة محض امليثانويـك ـ وهو محض ضعيف ـ 

يدروكسيد الصوديوم ـ وهي قاعدة قوية ـ بحيث تقع قيم pH بني 8 و 9. هبِ

الشكل الشكل الشكل  اختالفني بني الرسمني البيانيني يف الشكل  اختالفني بني الرسمني البيانيني يف  اختالفني بني الرسمني البيانيني يف الشكل 5-22.

C1912C82837808A
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بدالً  ا كيميائية  الكيميائيون أصباغً ما يستعمل   غالبًا 
األصباغ  وتسمى  وقاعدة.  محض  معايرة  عند  التكافؤ  نقطة  لتحري   pH مقياس  من 
الكيميائية التي تتأثر ألواهنا باملحاليل احلمضية والقاعدية كواشف األمحاض والقواعد. 
وهناك العديد من املواد الطبيعية التي تعمل عمل الكواشف، فإذا أضفت عصري الليمون 
ا، كام  يف الشكل 23-5؛  إىل الشاي فسوف تالحظ أن اللون األمحر للشاي أصبح فاحتً
ذرات  polyphenlos، حتتوي عىل  بوليفينوالت  تسمى  مواد  الشاي عىل  إذ حيتوي 
ا من اهليدروجني، لذا فهي أمحاض ضعيفة. وعند إضافة احلمض املوجود  متأينة جزئيًّ
يف عصري الليمون إىل كوب شاي يقل تأين احلمض يف الشاي حسب مبدأ لوتشاتلييه، 
العديد   5-24 الشكل  ويظهر  ا،  وضوحً أكثر  املتأينة  غري  البوليفينوالت  لون  فيصبح 
من الكواشف التي يستعملها الكيميائيون. إن أزرق بروموثيمول كاشف مناسب عند 
عند  التكافؤ  نقطة  عند  لونه  فيغري  الفينولفثالني  أما  قوية،  بقاعدة  قوي  محض  معايرة 

الشكل معايرة محض ضعيف بقاعدة قوية، كام هو مبني يف معايرة محض ضعيف بقاعدة قوية، كام هو مبني يف الشكل 5-22.

بدالً  ا كيميائية  الكيميائيون أصباغً  

    5-23 
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   0.1 M NaOH

 HCOOH  25.00 ml 





    





      

  

0.1000 M18.28 mlNaOH






تعد املعادلة املوزونة لتفاعالت املعايرة املفتاح الرئيس حلساب املوالرية املجهولة. فمثالً تتم 
معايرة محض الكربيتيك هبيدروكسيد الصوديوم حسب املعادلة اآلتية:

   H  2 S O  4   (aq)  +  2NaOH  (aq)  →  N a  2 S O  4   (aq)  +  2 H  2 O  (l) 

احسب عدد موالت NaOH يف املحلول املعياري من بيانات املعايرة: . 1
MB : موالرية القاعدة 

VB : حجم القاعدة. 

M  B   V  B  = (mol/l)(L) = mol NaOH   في المحلول القياسي 

تستطيع أن تعرف من املعادلة أن نسبة موالت NaOH إىل H2SO4 هي 1:2أي . 2
 1 mol H2SO4 2 لتعادل mol NaOH أنه يتطلب

mol  H  2 S O  4  = mol NaOH ×   1 mol  H  2 S O  4  __ 
2 mol NaOH

  

3 . .L حجم احلمض VA موالرية احلمض، بينام متثل MA متثل
  M  A  =   mol  H  2 S O  4  _ 

 V  A 
    

طبق هذه االسرتاتيجية عند دراستك للمثال 6-5 يف الصفحة اآلتية.

ا   تعد الكثري من الكواشف املستعملة يف املعايرة أمحاضً
ضعيفة، لكل منها قيمة pH خاصة به أو مدpH  يتغري لونه بعده. وتسمى النقطة التي 
يتغري لون الكاشف عندها نقطة هناية املعايرة. لذا من املهم اختيار كاشف للمعايرة يغري 
لونه عند نقطة تكافؤ املعايرة الصحيحة. تذكر أن دور الكاشف أن يبني لك بدقة - عن 
املحلول  لتعادل  القيايس  املحلول  أنه قد متت إضافة كمية كافية من  لونه -  طريق تغري 
املجهول. يصف الشكل 25-5 طريقة معايرة حملول جمهول الرتكيز من محض امليثانويك 

.0.1000 M الذي تركيزه NaOH   مع حملول HCOOH   الذي تركيزه  مع حملول 
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56

نحتاج إىل حملول قيايس حجمه ml 18.28 من NaOH، وتركيزه M 0.1000 للتعادل 
مع ml 25.00 من حملول محض امليثانويك HCOOH. احسب موالرية حملول محض امليثانويك.

1 تحليل المسألة
 .HCOOH وحجمه، ولديك كذلك حجم حملول محض امليثانويك NaOH لديك موالرية حملول

.0.1 M حجم القاعدة املستعمله يساوي أربعة أمخاس حجم احلمض تقريبًا. إذن تكون موالرية احلمض أقل من


 V  A  = 25.00 ml  HCOOH
 V  B  = 18.28 ml  NaOH

 M  B  = 0.1000MMA = ? mol/l

2 حساب المطلوب 

HCOOH  (aq)  +  NaOH  (aq)  →  HCOONa  (aq)  +   H  2 O  (l)   .اكتب املعادلة الكيميائية املوزونة لتفاعل التعادل

Lml 

.NaOH حلساب عدد موالت

1 mol HCOOH 1 تعادل mol NaOH

 V  B  = 18.28 ml ×   1 L _ 
1000 ml

   = 0.01828 L

 

VB0.01828LMB0.1000M
.HCCOH حلساب موالت

Mol NaOH =  M  B   V  B  

Mol NaOH = (0.1000 mol/l)(0.01828 L)

= 1.828 × 1 0  -3  mol NaOH

HCOOHNaOH 

HCOOH حلساب موالرية
1.828 × 1 0  -3  mol NaOH ×   1 mol HCOOH  __  

1 mol NaOH
  

= 1.828 × 1 0  -3  mol HCOOH




MA

1.828 × 1 0  -3  mol HCOOH =  M  A    V  A  

 M  A  =   1.828 × 1 0  -3    mol HCOOH  ___  
 V  A   

  

Lml

VA0.02500L
 V  A  = 25.00 ml ×   1 L _ 

1000 ml
   = 0.02500 L HCOOH

 M  A  =   1.828 × 1 0  -3    mol HCOOH  ___  
0.02500 L HCOOH

   = 7.312 × 1 0  -2  mol/l

3 تقويم ا�جابة 

تتفق اإلجابة مع توقع أن تكون موالرية HCOOH أقل من M 0.1، كام أن الوحدة مناسبة.  


ما موالرية حملول محض النيرتيك إذا تطلب ml KOH 43.33 تركيزه M 0.1000 ملعادلة ml 20.00 من حملول محض النيرتيك؟ . 43
ملعادلة . 44  0.5900  M وتركيزه   49.90  ml  HCl تطلب  إذا  املنزيل  التنظيف  مواد  يف  املستعمل  األمونيا  حملول  تركيز  ما 

ml 25.00 من هذا املحلول؟ 

حتدٍّ كم ml من NaOH الذي تركيزه M 0.500  يمكن أن يتعادل مع ml 25.00 من H3PO4 تركيزه M 0.100؟ . 45
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Salt Hydrolysis تمّيه ا�مالح
أضيفت بضع قطرات من حملول كاشف الربوموثيمول األزرق ـ انظر الشكل 5-26  
 ، NaNO  3 NH4Cl ونرتات الصوديوم   إىل حماليل مائية من أمالح كلوريد األمونيوم 
وفلوريد البوتاسيوم KF تركيزها M 0.10. وكام تالحظ فقد غريّ حملول نرتات الصوديوم 
لون الكاشف إىل اللون األخرض، وهذا يعني أن املحلول متعادل. ويشري اللون األزرق 
يف حملول KF إىل أن املحلول قاعدي، بينام يدل اللون األصفر ملحلول كلوريد األمونيوم 
قاعدي  وبعضها  متعادلة،  األمالح  حماليل  بعض  تكون  ملاذا  محيض.  املحلول  أن  عىل 
وبعضها اآلخر محيض؟  يتفاعل الكثري من األمالح مع املاء يف عملية تعرف باسم متيّه 
األمالح، حيث تستقبل األيونات السالبة من امللح املتأين يف أثناء هذه العملية أيونات 
اهليدروجني من املاء، أو متنح األيونات املوجبة من امللح املتفكك أيونات اهليدروجني 

للامء. 
  ينتج ملح فلوريد البوتاسيوم عن قاعدة قوية 
KOH ومحض ضعيف HF، ثم يتحلل هذا امللح إىل أيونات بوتاسيوم وأيونات فلوريد.

 KF  (s)  →   K  +   (aq)  +   F  -   (aq) 

ال تتفاعل أيونات   +  K مع املاء، ويعد أيون   -  F قاعدة ضعيفة حسب برونستد – لوري. لذا توجد بعض أيونات الفلوريد يف حالة 
  F  -   (aq)  +   H  2 O  (l)  ¹  HF  (aq)  +  O H  -   (aq)    :اتزان مع املاء، كام يف التفاعل اآليت

ا.  وهذا يعني أن املواد الناجتة تتكون من جزيئات فلوريد اهليدروجني وأيونات   -  OH مما جيعل املحلول قاعديًّ
 ينتج ملح NH4Cl عن قاعدة ضعيفة  NH  3  ومحض قوي HCl، وعند إذابته يف املاء يتفكك 

امللح لينتج أيونات األمونيوم وأيونات الكلوريد، كام يف التفاعل اآليت: 
  N H  4 Cl  (s)  → N  H  4   + (aq) + C l  - (aq)

NH4 هو محض ضعيف حسب برونستد - لوري. لذا تتفاعل أيونات األمونيوم مع 
ال تتفاعل أيونات -Cl مع املاء، ولكن أيون +

جزيئات املاء منتجة حالة االتزان اآلتية: 
 N  H  4   + (aq) +  H  2 O(l) ¹ N H  3 (aq) +   H  3 O  + (aq)

ا.  ونتيجة لذلك تنتج جزئيات أمونيا وأيونات هيدرونيوم، مما جيعل املحلول محضيًّ
قــوي ــض  مح ــن  ع   NaNO  3 ــوم   ــودي ــص ال ـــرتات  ن مــلــح  ينتج       
NO3 ال يتفاعالن مع 

ا؛ ألن +Na و - ا، وقد ال حيدث متيّه أبدً  HNO  3  وقاعدة قوية NaOH. لذلك قد حيدث متيّه للملح بسيط جدًّ
. املاء، لذا يكون حملول نرتات الصوديوم متعادالً

 ،
. وكام تالحظ فقد غريّ حملول نرتات الصوديوم 
لون الكاشف إىل اللون األخرض، وهذا يعني أن املحلول متعادل. ويشري اللون األزرق 
 إىل أن املحلول قاعدي، بينام يدل اللون األصفر ملحلول كلوريد األمونيوم 
قاعدي  وبعضها  متعادلة،  األمالح  حماليل  بعض  تكون  ملاذا  محيض.  املحلول  أن  عىل 
متيّه 
، حيث تستقبل األيونات السالبة من امللح املتأين يف أثناء هذه العملية أيونات 
اهليدروجني من املاء، أو متنح األيونات املوجبة من امللح املتفكك أيونات اهليدروجني 

  ينتج ملح فلوريد البوتاسيوم عن قاعدة قوية 

   5-26 
     
    
NaNO3NH4Cl

KF
      




اكتب معادالت لتفاعالت متيّه األمالح التي حتدث عند إذابة األمالح اآلتية يف املاء، وصنّف كالًّ منها إىل محيض، أو قاعدي، . 46

أو متعادل: 
a. نرتات األمونيوم                c. إيثانوات الروبيديوم                b. كربيتات البوتاسيوم                d. كربونات الكالسيوم 

HBr. وهل . 47 NH4OH مع بروميد اهليدروجني  التفاعل الذي حيدث عند معايرة هيدروكسيد األمونيوم  حتدٍّ اكتب معادلة 
تكون قيمة pH عند نقطة التكافؤ أكرب أو أقل من 7؟

0.10 M NaNO3 0.10 M KF 0.10 M NH4Cl
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Buffered Solutions المحاليل المنظمة
ا لقناديل البحر املبينة يف الشكل 27-5 أن تبقى قيم pH ملياه أحواض األحياء املائية ضمن  من املهم جدًّ
 pH ثابتة، حيث جيب أن يبقى pH ا بقاء قيمة مد ضيق. وكذلك األمر جلسم اإلنسان؛ فمن املهم أيضً
لدم يف اجلسم ضمن مد 7.1 إىل 7.7. ويف العصارة املعدية جيب أن يبقىpH بني 1.6 و 1.8 ليساعد عىل 
هضم أنواع معينة من الطعام. وحيافظ اجلسم عىل pH ضمن حدود معينة من خالل إنتاج حماليل منظمة. 
 املحاليل املنظمة حماليل تقاوم التغريات يف قيم pH عند إضافة كميات حمددة من 
األمحاض أو القواعد. فمثالً عند إضافة mol 0.01 من HCl إىل  1L من املاء النقي ينخفض pH من 
7.0 إىل 2.0. وكذلك فإن إضافة mol 0.01 من NaOH إىل L 1 من املاء النقي ترتفع قيم pH من 7.0 

 pH 1 من حملول منظم، قد يتغري L إىل NaOH أو HCl إىل 12.0.  ولكن عند إضافة الكمية نفسها من
بام ال يزيد عىل 0.1  وحدة. 

 املحلول املنظم خليط من محض ضعيف مع قاعدته املرافقة أو قاعدة 
ضعيفة مع محضها املرافق؛ حيث يعمل خليط اجلزيئات واأليونات يف املحلول املنظم عىل مقاومة تغريات 
pH عن طريق التفاعل مع أي أيونات هيدروجني، أو أيونات هيدروكسيد تضاف إىل املحلول املنظم. 

وفلوريد   HF اهليدروفلوريك  محض  من   0.1  M تراكيز  عىل  حيتوي  منظامً  حملوالً  أن  افرتض   ، فمثالً
 ،HF 0.1 والتي تعد القاعدة املرافقة حلمض Mبرتكيز F  -   أيونات NaFحيث يعطي ،NaF الصوديوم

لذا يتحقق االتزان اآليت: 
HF(aq) ¹  H  + (aq) +  F  - (aq)

مبدأ  حسب  اليسار  إىل  يندفع  االتزان  فإن  املنظم  املحلول  هذا  إىل  محض  إضافة  عند   
ا عىل االتزان. وللتقليل من أثر هذا الضغط  لوتشاتلييه؛ ألن أيونات +H املضافة من احلمض تكون ضغطً

 .HF لتكوين املزيد من جزيئات F- مع H+ تتفاعل أيونات
HF(aq)  ↼    ⇁     H  + (aq) +  F  - (aq)

وهبذا يصل النظام إىل حالة االتزان من جديد مع وجود كمية أكرب من HF غري املتفكك. ومع ذلك فإن 
 التي أضيفت. املحلول قد تغري قليالً فقط؛ ألن اجتاه االتزان إىل اليسار استهلك معظم أيونات pH املحلول قد تغري قليالً فقط؛ ألن اجتاه االتزان إىل اليسار استهلك معظم أيونات +H التي أضيفت.

    5-27 
pH

8.48.1
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 عند إضافة قاعدة إىل املحلول املنظم املكون من محض اهليدروفلوريك وأيونات 
تركيز  من  يقلل  وهذا   ،H2O لتكون   H+ أيونات  مع  املضافة   OH- أيونات  تتفاعل  الفلوريد 

 .H+ فيتجه االتزان إىل اليمني للتعويض عن أيونات ،H+ أيونات
HF(aq)  ⇀    ↽    H  + (aq) +  F  - (aq)

مع أن اجتاه التفاعل إىل اليمني يقلل كمية HF ، وينتج املزيد من -F، إال أن pH يبقى ثابتًا تقريبًا؛ 
ا. إن قدرة املحلول املنظم عىل مقاومة تغري pH يتم جتاوزها يف  ألن تركيز أيون +H مل يتغري كثريً
حالة إضافة كمية كبرية من احلمض أو القاعدة. تسمى كمية احلمض أو القاعدة التي يستطيع 
تراكيز  املنظم. وكلام زادت  املحلول  سعة   pH تغري مهم يف  يستوعبها دون  أن  املنظم  املحلول 

اجلزيئات واأليونات املنظمة يف املحلول زادت سعة املحلول املنظم. 
 يكون املحلول املنظم أكثر فاعلية عندما يساوي تركيز احلمض تركيز 
 HPO4

H2PO4 و -2
القاعدة املرافقة له، أو تكاد تكون متساوية. تأمل النظام املنظم املكون من -

 .Na2HPO4 و NaH2PO4  الناتج عن خلط كميتني موالريتني متساويتني من
 H  2 P  O  4   -  ¹  H  +  + HP  O  4   2- 

ما قيمة pH هلذا املحلول؟  
 K  a  = 6.2 × 1 0  -8  =   

[ H  + ][HP  O  4   2- ]
 __ 

[ H  2 P  O  4   - ]
  

 ،Na2HPO4 و   NaH2PO4 من  متساويتني  موالريتني  كميتني  من  مكون  املحلول  ألن 
 .[ H  2  PO  4- ] يساوي [  HPO  4   2- ] فإن

لذا فإن الرتكيزين خيتزالن يف تعبري ثابت تأين احلمض. 
6.2 × 1 0  -8  =   

[ H  + ][HP  O  4   2- ]
 __ 

[ H  2 P  O  4   - ]
   = [ H  + ]

pH = -log [ H  + ] = -log (6.2 × 1 0  -8 ) = 7.21

H2PO4 املنظم، يستطيع 
- / HPO4

وهكذا، عندما توجد كميات موالرية متساوية يف نظام -2
النظام أن حيافظ عىل pH قريب من 7.21. الحظ أن pH = -log Ka. حيتوي اجلدول 5-7 

 عندما يكون كل منها أكثر فاعلية. عندما يكون كل منها أكثر فاعلية.قائمة من أنظمة منظمة عديدة، مع قائمة من أنظمة منظمة عديدة، مع pH عندما يكون كل منها أكثر فاعلية.

57


pH

HF(aq) ¹  H  + (aq) +  F  - (aq)HF/ F  -   3.20

C H  3 COOH(aq) ¹  H  + (aq) + C H  3 CO O  - (aq)C H  3 COOH/C H  3 CO O  -   4.76

 H  2 C O  3 (aq) ¹  H  + (aq) + HC  O  3   - (aq) H  2 C O  3 /HC  O  3   -   6.35

 H  2 P  O  4   - (aq) ¹  H  + (aq) + HP  O  4   2- (aq) H  2 P  O  4   - /HP  O  4   2-   7.21

N H  3 (aq) +  H  2 O(l) ¹ N  H  4   + (aq) + O H  - (aq)N  H  4   + /N H  3 9.4

 C  2  H  5 N H  2 (aq) +  H  2 O(l) ¹  C  2  H  5 N  H  3   + (aq) + O H  - (aq) C  2  H  5 N  H  3   + / C  2  H  5 N H  2 10.70


  


 Buffer منظم

االسـتعامل العلمي: حملول يقاوم 
تغـريات pH عند إضافة كميات 

حمدودة من محض أو قاعدة. 
قـرر الكيميائـي اسـتعامل حملول 
مـن  يتكـون   (Buffer) منظـم 
كميتـني موالريتـني متسـاويتني 
من محض امليثانويك (الفورميك)

وميثانوات (فورمات) الصوديوم. 
االسـتعامل الشـائع: يشء يعمـل 

ا واقيًا.  حاجزً
العـايل  البحـري  اجلـدار  يعمـل 
ا (Buffer) حلامية املنازل  مصـدًّ
املبنيّة عىل الشاطئ من العواصف 

البحرية.
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مختبر  حل  المشكالت
تطبيق التفسيرات العلمية 

كيف حيافظ الدم عىل قيمة pH ثابتة؟ حيتوي دم اإلنسان عىل 
ثالثة أنواع من اخلاليا. اخلاليا احلمراء التي تنقل األكسجني 
 ،إىل أجزاء اجلسم كافة، واخلاليا البيضاء التي حتارب العدو
حدوث  عند  التجلط  عىل  تساعد  التي  الدموية  والصفائح 
نزف. لذا تضعف الوظائف احلساسة هلذه اخلاليا إذا مل حيافظ 
الدم عىل pH ضمن مد ضيق بني 7.1 و 7.7 وفوق هذا 
املستو تفقد الربوتينات يف اجلسم تراكيبها ومقدرهتا عىل 
منظمة  حماليل  عدة  هناك  فإن  احلظ  وحلسن  عملها.  أداء 
وأهم  والقواعد.  لألمحاض  الرضوري  التوازن  عىل  حتافظ 
هذه املحاليل املنظمة حملول محض الكربونيك والكربونات 

 . H  2 C O  3 /HC  O  3     -  اهليدروجينية
 C O  2 (g) +  H  2 O(l) ¹  H  2 C O  3 (aq) ¹  

 H  + (aq) + HC  O  3     - (aq)  

عندما تدخل األمحاض والقواعد جمر الدم  نتيجة النشاط 
العادي، تعدل أنظمة املحاليل املنظمة يف الدم نفسها، حتى 

حتافظ بفاعلية عىل قيمة  pH مناسبة. 


مبدأ  ــزان -  H2CO3/ HCO 3 حسب  ات موضع  سيتغري 
وعوامل  اجلسم  يف  األيض  معدل  عىل  ا  اعتامدً لوتشاتلييه 
ا رسعة  أخر. وباإلضافة إىل ذلك تستطيع الرئتان أن تغريّ
طرد CO2 من اجلسم عن طريق التنفس، وتستطيع الكليتان 

.HCO3
أن تغريا رسعة إزالة أيونات -


 كم يزيد [+H] إذا تغري pH الدم من 7.4 إىل 7.1 . 1 
HCO3 إىل . 2

 سببًا يفرسّ ملاذا تعد نسبة 20:1 من -
CO2 يف الدم مناسبة للحفاظ عىل pH مناسب؟ 

 ما الوضع الذي يرتفع فيه pH الدم أو ينخفض، . 3
ويف أي اجتاه يميل اتزان    -     H  2 C O  3 /HC    O  3  يف كل 

من احلاالت اآلتية: 
يتقيأ  املعدة  a. شخص لديه حالة فريوسية شديدة يف 

عدة مرات يف فرتة 24 ساعة. 
لوقاية   NaHC O  3  من كبرية  كمية  يأخذ  شخص   .b

حرقة فم املعدة.

التقويم 5-4
الخالصة

ملح  لتكوين  قاعدة  مع  محض    يتفاعل 
وماء يف تفاعل التعادل.

  متثل املعادلة األيونية النهائية اآلتية تعادل 
محض قوي مع قاعدة قوية:  

H  +   (aq)  +  O H  -   (aq)  →   H  2 O  (l)   
تفاعل  فيها  يستعمل  عملية    املعايرة 
التعادل بني محض وقاعدة لتحديد تركيز 

حملول. 
من  خماليط  عىل  املنظمة  املحاليل    حتتوي 
.pH جزيئات وأيونات تقاوم التغريات يف

 ملاذا تكون املعادلة األيونية النهائية لتفاعل تعادل أي محض قوي . 48   الرئيسةالفكرة

مع أي قاعدة قوية دائامً هي املعادلة نفسها؟
 الفرق بني نقطة تكافؤ ونقطة هناية املعايرة. . 49
 بني نتائج جتربتني: األوىل إضافة كمية صغرية من قاعدة إىل حملول غري منظم له . 50

 .pH = 7 والثانية عند إضافة الكمية نفسها من القاعدة إىل حملول منظم له .pH= 7
51 .  NaOH 30.35 من ml إذا لزم HBr موالرية حملول محض اهليدروبروميك 

تركيزه M 0.1000 ملعايرة ml 25.00 من احلمض حتى نقطة التكافؤ. 
نسبتها؟ . 52 pH = 9.4؟ وما  له  استعامهلا لعمل حملول منظم  التي يمكن  املواد  ما    

استعمل اجلدول 5-7. 
53 . 0.250 M تركيزه HNO3 صف كيف تصمم معايرة وجترهيا باستعامل  

لتحديد موالرية حملول هيدروكسيد السيزيوم.  
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ا لثـورة بركان باسـتعامل اخلل وصودا  هـل رأيت فيام مىض تشـبيهً
اخلبـز؟ لقد نتجت فقاعات ثاين أكسـيد الكربون CO2 عن تفاعل 
التحلـل الذي حـدث برسعة بعد تفاعل اخلـل HC2H3O2، وهو 
محض، وصودا اخلبز  NaHCO  3 ، وهي قاعدة،  كام هو مبني أدناه.


H C  2  H  3  O  2 (aq)+NaHC O  3 (aq)→Na C  2  H  3  O  2 (aq)+ H  2 C O  3 (aq)


 H  2 C O  3 (aq) → C O  2 (g) +     H  2    O(l)

إن إطـالق ثـاين أكسـيد الكربـون نتيجـة التفاعـل الكيميائي بني 
احلمض والقاعدة ـ انظر الشـكل 1 ـ هو من أسـباب انتفاخ اخلبز 
واملعجنات. وتسمى املادة التي تؤدي إىل انتفاخ العجني عند خبزه 
عامـل التخمري. واملادتـان الكيميائيتان الرئيسـتان يف التخمري مها 

صودا اخلبز ومسحوق اخلبز. 

اهليدروجينية،  الصوديوم  كربونات   Baking Soda   
الكيميائي  االسم  وهو  الصوديوم،  بيكروبونات  ا  أيضً وتسمى 
لصودا اخلبز؛ حيث تتفاعل صودا اخلبز عند استعامهلا يف الطبخ مع 
الكربون.  أكسيد  ثاين  فقاعات  فتتكون  سوائل معتدلة احلمضية، 
السكر  ودبس  والعسل  اخلل  احلمضية  املعتدلة  السوائل  وتشمل 

وعصري احلمضيات وخميض اللبن وغريها. 

  1


 2


نات أخـر صلبـة، وتضاف يف  جيـب أن ختلـط صـودا اخلبـز بمكوّ
النهايـة إىل خملوط العجني حتى يكون انطالق ثاين أكسـيد الكربون 
منتظـامً يف كل أنحـاء العجـني، وحيـدث تفاعـل احلمـض والقاعدة 
هـذا برسعـة. إذا كانـت صودا اخلبز هـي عامل التخمـري الوحيد يف 
ا قبل أن تتمكن الفقاعات  الوصفـة، جيب خبز العجني برسعـة وفورً
من االختفاء. وتؤدي عملية اخلبز إىل متدد الفقاعات فتنتفخ الكعكة. 
وعندمـا يتصلـب العجـني حتتجـز الفقاعـات، كـام يف الشـكل 2. 
Baking Powder  إذا مل تتضمن الوصفة سائالً 
ا عن ذلك. ومعظم  مسحوق  ا يستعمل مسحوق اخلبز عوضً محضيًّ

اخلبز خليط من صودا اخلبز ومحضني جافني. 
وأحـد هذيـن احلمضـني يتفاعـل مـع الصـودا عندمـا يـذوب يف 
العجـني، ويتفاعل الثاين مع الصودا عند التسـخني.  ومثل صودا 
اخلبز خيلط مسـحوق اخلبز باملكونات األخر اجلافة، ويضاف يف 
النهايـة إىل العجني. ولكن العجائن التي يسـتعمل فيها مسـحوق 

ا.  اخلبز ليس من الرضوري أن ختبز فورً
حتتـوي العجائـن التي يسـتعمل فيها سـوائل محضيـة معتدلة عىل 
ا، حيث يستطيع احلمض الزائد أن  مسحوق اخلبز وصودا اخلبز معً
ا  ا موثوقً يعطل عمل مسـحوق اخلبز، ويعد مسـحوق اخلبز مصدرً
لثاين أكسـيد الكربون، وتسـاعد صودا اخلبز عىل معادلة احلمض. 



لثاين أكسـيد الكربون، وتسـاعد صودا اخلبز عىل معادلة احلمض. 

 
بـت وصفـة اسـتعامل الطحـني وامللـح والسـكر   إذا تطلّ
والنخالـة واحلليـب والبيض والسـمن أو الزيـت النبايت، فهل 
تسـتعمل صـودا اخلبـز أو مسـحوق اخلبـز؟ فـرسّ إجابتـك.  

www.obeikaneducation.com
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 املعايرة إجراء يمكن بواسطته حتديد موالرية القاعدة.
 كيف يمكنك حتديد موالرية حملول قاعدي؟ 


NaOH 50             هيدروكسيد الصوديوم ml  سحاحة سعتها

حملول فينولفثالني             ميزان حساس
قارورة غسل             حامل حلقة
 KH C  8  H  4  O  4 فثاالت البوتاسيوم اهليدروجينية

250 ml حامل سحاحة             دورق خمروطي سعته
500 ml 250     دورق خمروطي سعته ml كأس زجاجية سعتها

ماء مقطر              ملعقة

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P


حتذير: ينتج عن إذابة NaOH يف املاء حرارة، كام أن الفينولفثالني 

قابل لالشتعال، لذا أبعده عن اللهب.


اقرأ تعليامت السالمة يف املخترب. . 1
ضـع g NaOH 4 تقريبًـا يف الـدورق املخروطـي الـذي سـعته . 2

ml 500. ثـم أذهبـا يف كميـة كافيـة مـن املـاء، ثم أكمـل حجم 

املحلول ليصبح ml 400 تقريبًا. ثم أغلق الدورق بالسدادة. 
استعمل زجاجة الوزن ألخذ كتلة مقدارها g 0.40 تقريبًا من . 3

فثاالت البوتاسيوم اهليدروجينية KHC8H4O4، الذي كتلته 
204.32) وضعها يف الدورق املخروطي   g/mol املولية = 

سعته ml 250. ثم سجل هذه الكتلة. 
استعمل قارورة الغسل لغسل اجلزء الداخيل من الدورق، وأضف . 4

ml 50 تقريبًا من املاء، وقطرتني من حملول كاشف الفينولفثالني. 

5 . مستو يكون  أن  عىل   ،NaOH بمحلول  السحاحة  امأل 
هواء  أي  من  للتخلص  أو حتتها.  الصفر  عند عالمة  السائل 
القاعدة  ر كمية صغرية من  احة، مرّ ا يف السحّ قد يكون عالقً
إىل وعاء املهمالت. الحظ حجم املحلول يف السحاحة حتى 

أقرب ml 0.02 ، وسجل هذه القراءة األولية. 
ضع قطعة ورق بيضاء عىل قاعدة حامل احللقة. وحرك الدورق حركة . 6

دورانية يف أثناء صب حملول NaOH ببطء من السحاحة إىل الدورق.  


1

كتلة زجاجة الوزن+ احلمض
كتلة زجاجة الوزن

كتلة احلمض الصلب
موالت احلمض 

موالت القاعدة املطلوبة 
القراءة النهائية للسحاحة 
القراءة األولية للسحاحة 

(ml) حجم القاعدة املستعمل
موالرية القاعدة 

عندمـا يبقى اللون الوردي فـرتة أطول بعـد التحريك الدوراين . 7
للدورق، أضف حملول القاعدة قطرة بعد قطرة. 

تكـون نقطـة النهاية حيث يتغري لون احلمـض إىل اللون الوردي . 8
بعد إضافة قطرة قاعدة واحدة؛ ويبقى اللون الوردي بعدها ثابتًا. 

أعد ملء السحاحة، واغسل الدورق باملاء. ثم أعد املعايرة حتى . 9
حتصل عىل قيم موالرية متقاربة لثالث حماوالت. 

 ختلـص مـن املحاليـل . 10
املتعادلة يف املرصف مع كمية وافرة من املاء. 


 يف كل معايرة، احسـب عدد مـوالت احلمض . 1 

املستعمل بقسمة كتلة العينة عىل الكتلة املولية للحمض. 
 كـم مـوالً مـن القاعـدة يتطلـب التفاعل مـع موالت . 2

احلمض؟ 
ل حجم القاعدة إىل لرتات.. 3  حوّ
 موالرية القاعدة بقسمة عدد موالت القاعدة عىل حجم . 4

القاعدة باللرت. 
 هل اتفقت حساباتك للموالرية؟ فرسّ أي اختالفات. . 5  السحاحة حتى 

ضع قطعة ورق بيضاء عىل قاعدة حامل احللقة. وحرك الدورق حركة 
 ببطء من السحاحة إىل الدورق.  

موالرية هل اتفقت حساباتك للموالرية هل اتفقت حساباتك للموالرية؟ فرسّ أي اختالفات. . 5 


اإليثانويك  محض  حملول  تركيز  احسب    

(اخلل) دون استعامل الكاشف. 
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51

الفكرة      الرئيسة تسـاعد النامذج املختلفة عىل 

وصف سلوك األمحاض والقواعد.


املحلول احلميض• 
املحلول القاعدي• 
نموذج أرهينيوس• 
نموذج برونستد – لوري• 
احلمض املرافق • 
القاعدة املرافقة• 
األزواج املرتافقة • 
مواد مرتددة (أمفوتريية)• 
نموذج لويس• 


د تراكيز أيونات اهليدروجني وأيونات اهليدروكسيد ما إذا كان املحلول •  حتدّ

  . ا، أم متعادالً ا، أم قاعديًّ محضيًّ
جيب أن حيتوي محض أرهينيوس عىل ذرة هيدروجني قابلة للتأين. وجيب أن • 

حتتوي قاعدة أرهينيوس عىل جمموعة هيدروكسيد قابلة للتأين.   
محض برونستد – لوري مادة مانحة أليون هيدروجني، بينام قاعدة برونستد • 

– لوري مادة مستقبلة أليون هيدروجني. 
ا من اإللكرتونات، بينام قاعدة لويس مادة •  محض لويس مادة تستقبل زوجً

ا من اإللكرتونات. تعطي زوجً

52

والقواعـد  األمحـاض  تتأيـن  الفكرة      الرئيسة

ـا، بينـام تتأيـن  القويـة يف املحاليـل تأينًـا تامًّ
ا  األمحاض والقواعد الضعيفة يف املحاليل تأينً

ا.  جزئيًّ


احلمض القوي • 
احلمض الضعيف• 
ثابت تأين احلمض• 
القاعدة القوية • 
القاعدة الضعيفة  • 
 ثابت تأين القاعدة • 


ا يف املحاليل املائية املخففة، بينام تتأين •  تتأين األمحاض والقواعد القوية كليًّ

ا يف املحاليل املائية املخففة.   األمحاض والقواعد الضعيفة جزئيًّ
ا لقوة احلمض أو •  تعد قيمة ثابت تأين احلمض أو القاعدة الضعيفة قياسً

القاعدة.  

وأيونات  اهليدروجني  أيونات  منها  مفردات،  باستعامل  والقواعد  األمحاض  تعريف  يمكن  العامةالفكرة 

اهليدروكسيد أو أزواج اإللكرتونات.
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 pOH و pH الفكرة      الرئيسة يعـربِّ كل مـن

عـن تركيـز أيونـات اهليدروجـني وأيونات 
اهليدروكسيد يف املحاليل املائية.


 • Kw ثابت تأين املاء
 • pH الرقم اهليدروجيني
 • pOH الرقم اهليدروكسيدي


 ثابت تأين املاء، Kw ، يساوي حاصل رضب تركيز أيون +H وتركيز أيون • 

 .OH-

Kw =[OH-] [H+]

pH املحلول هو سالب لوغاريتم تركيز أيون اهليدروجني. pOH هو سالب • 

لوغاريتم تركيز أيون اهليدروكسيد. 
وجمموع pH و pOH يساوي 14. 

 pH = - log [H+]
pOH = - log [OH-] 

pH + pOH= 14.00

قيمـة pH للمحلـول  املتعـادل تسـاوي 7.0، وقيمـة pOH يف املحلـول • 
نفسـه تسـاوي 7.0؛ ألن تركيز أيونـات اهليدروجني يسـاوي تركيز أيونات 

اهليدروكسيد. 

54

الفكرة      الرئيسة يتفاعـل احلمض مع القاعدة 

ا وماء.  يف تفاعل التعادل لينتجا ملحً


تفاعل التعادل • 
امللح • 
املعايرة • 
املحلول القيايس• 
نقطة التكافؤ • 
كاشف أمحاض وقواعد • 
نقطة النهاية • 
متيّه األمالح • 
املحلول املنظم • 
سعة املحلول املنظم • 


يتفاعل محض مع قاعدة لتكوين ملح وماء يف تفاعل التعادل. • 
متثل املعادلة األيونية النهائية اآلتية تعادل محض قوي مع قاعدة قوية:• 

   H  + (aq) + O H  - (aq) →  H  2 O(l)

املعايرة عملية يستعمل فيها تفاعل التعادل بني محض وقاعدة لتحديد تركيز • 
حملول. 

حتتـوي املحاليـل املنظمة عىل خماليط من جزيئات وأيونـات تقاوم التغريات • 
  .pH يف
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قارن بـني املحاليل احلمضية واملتعادلـة والقاعدية من حيث . 54
تركيز األيونات. 

اكتب معادلة كيميائية موزونة متثل التأين الذايت للامء. . 55
 صنّف كالًّ مما يأيت إىل محض أرهينيوس أو قاعدة أرهينيوس: . 56

.aH2S.cMg (OH)2

.bRbOH.dH3 PO4

علم األرض تتكون فقاعات غاز عندما يضيف عامل األرض . 57
بضع قطرات من HCl إىل قطعة من صخر. فامذا قد يسـتنتج 

العامل عن طبيعة الغاز والصخر؟
ارشح مـا تعنيـه املسـاحتان املظللتـان عـن اليمـني من اخلط . 58

العمودي الغامق يف الشكل 5-28. 
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[H+]

[OH-]



الشكل 5-28
ارشح الفـرق بـني احلمض األحـادي الربوتـون، واحلمض . 59

الثنائـي الربوتون، واحلمض الثالثـي الربوتون، وأعط مثاالً 
عىل كل منها. 

ملـاذا يمكـن اسـتعامل +H و +H3O بالتبـادل يف املعـادالت . 60
الكيميائية؟

اسـتعمل الرمـوز (< أو > أو =) للتعبـري عـن العالقـة  بني . 61
تركيـز أيونـات +H وأيونـات -OH  يف املحاليـل احلمضية 

واملتعادلة والقاعدية. 
ارشح كيف خيتلف تعريـف محض لويس عن تعريف محض . 62

برونستد – لوري؟


اكتب معادلة كيميائية موزونة لكل مما يأيت: . 63

.a  حتلل هيدروكسـيد املاغنسيوم الصلب عند وضعه
يف املاء. 

.b .تفاعل فلز املاغنسيوم مع محض اهليدروبروميك

.c  يف CH3CH2COOH الربوبانويـك  تأيـن محـض 
املاء. 

.d التأين الثاين حلمض الكربيتيك يف املاء

5-2


ارشح الفرق بني محض قوي ومحض ضعيف. . 64

ارشح ملاذا تسـتعمل أسـهم االتزان يف معادالت تأين بعض . 65
األمحاض؟ 

الشكل 5-29

أيّ الكأسـني يف الشـكل 29-5 قد حتتوي عىل حملول محض . 66
اهليبوكلوروز برتكيز M 0.1؟ وضح إجابتك.

كيف تقارن بني قويت محضني ضعيفني يف املخترب؟ وكيف تقوم . 67
بذلك من خالل معلومات حتصل عليها من جدول أو كتيب؟ 

حدد األزواج املرتافقة يف تفاعل H3PO4 مع املاء. . 68
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منظفـات األمونيا اكتـب املعادلة الكيميائيـة وتعبري Kb لتأين . 69

ـا آمنا  األمونيـا يف املـاء. وكيـف يتخـذ حملـول األمونيا منظفً
للنوافذ، مع أنه قاعدي؟

ـر محـض اهليبوكلـوروز مطهـر صناعـي. اكتـب املعادلـة . 70 مطهّ
الكيميائية وتعبري Ka لتأين محض اهليبوكلوروز يف املاء. 

اكتـب املعادلـة الكيميائية وتعبـري Kb لتأين األنيلـني يف املاء. . 71
 .C2H5NH2 األنيلني قاعدة ضعيفة صيغتها

تتفاعـل القاعـدة الضعيفـة ZaH2 ، مـع املاء لتعطـي حملوالً . 72
 ،2.68 × 10-4 mol/l يسـاوي  فيـه   OH- أيـون  تركيـز 

واملعادلة الكيميائية للتفاعل هي:  

 Za H  2 (aq) +  H  2 O(l) ¹ Za  H  3   + (aq) + O H  - (aq)

إذا كان [ZaH2] عنـد االتـزان mol/l 0.0997 ، فما قيمة 
Kb لـِ ZaH2؟

ا منه؟ ثم . 73 ا، وارشح كيف حترضّ حملـوالً خمففً ا قويًّ  اخـرت محضً
ا منه؟  ا، وارشح كيف حترضّ حملوالً مركزً ا ضعيفً اخرت محضً

5-3


ما العالقة بني pOH وتركيز أيون -OH يف حملول؟ . 74
قيمة pH للمحلول A تساوي2.0  وللمحلول B تساوي5.0.. 75

أي املحلولـني أكثـر محضيـة بنـاءً عـىل تركيزي أيـون +H يف 
املحلولني، وكم مرة تزيد احلمضية؟ 

إذا تناقـص تركيـز أيونات +H يف حملول مائـي، فامذا جيب أن . 76
حيدث لرتكيز أيونات -OH ؟ وملاذا؟ 

لالتـزان . 77 حيـدث  مـا  لتوضيـح  لوتشـاتلييه  مبـدأ  اسـتعمل 
+H2O(l) ¹ H عند إضافة بضع قطرات من 

(aq) + OH-
(aq)

HCl إىل ماء نقي. 


مــا [-OH] فـي مـحـلــول مـائـي عـنــد K 298 حـيـث . 78

5.40 M × 10-3 = [+H]؟ 

ما قيمة pH و pOH للمحلول املذكور يف سؤال 78؟ . 79
لديك حملوالن: M HCl 0.10 و M HF 0 .10 ، أهيام يكون . 80

تركيز أيونات +H فيه أعىل؟ احسب pH لكل من املحلولني 
 .HF يف حملول [H+]= 7.9 × 10-3 M إذا علمت أن

ا . 81 ا صناعيًّ  يسـتعمل محض الكروميـك منظفً
للفلزات. احسـب قيمة Ka للتأين الثـاين حلمض الكروميك 
0.040  مـن   M تركيـزه  لديـك حملـول  إذا كان   H2CrO4

كرومـات الصوديـوم اهليدروجينيـة قيمـة  pH  هلا تسـاوي 
3.946؟ 

5-4


مـا احلمـض والقاعدة اللذان جيب أن يتفاعـال  لينتجا حملوالً . 82
ا من يوديد الصوديوم؟ مائيًّ

مـا كواشـف األمحـاض والقواعـد املبينة يف الشـكل 5-24، . 83
والتي من املناسـب اسـتعامهلا يف تفاعل التعادل املبني منحنى 

معايرته يف الشكل 30-5؟ وملاذا؟ 

pH
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متـى يكون اسـتعامل pH أفضل من الكاشـف لتحديد نقطة . 84
النهاية ملعايرة محض وقاعدة؟

ماذا حيدث عند إضافة محض إىل املحلول املنظم -HF/ F؟ . 85
عنـد إضافة امليثيـل األمحر إىل حملـول مائي ينتج لـون وردي. . 86

وعند إضافة امليثيل الربتقايل إىل املحلول نفسه ينتج لون أصفر. 
ما مدpH  تقريبًا للمحلول؟ استعمل الشكل 5-24. 

 أعـط االسـم والصيغة اجلزيئيـة للحمض والقاعـدة اللذين . 87
أنتجا كالًّ من األمالح اآلتية:  

 CaS .d NH4NO2 .c KHCO3 .b NaCl .a


اكتب معادالت كيميائية ومعادالت أيونية كليّة لتميه كل من . 88

امللحني اآلتيني يف املاء:
.aكربونات الصوديوم.b بروميد األمونيوم

تنقيـة اهلـواء يسـتعمل هيدروكسـيد الليثيـوم لتنقيـة اهلـواء . 89
بإزالة ثاين أكسـيد الكربون. فإذا متـت معايرة عينة من حملول 
هيدروكسـيد الليثيـوم حجمهـا ml 25.00 بمحلول محض 
اهليدروكلوريك تركيزه M 0.3340 فتطلب ml 15.22 من 

احلمض. ما موالرية حملول LiOH؟ 
تركيـزه . 90 الـذي   NaOH حملـول  مـن   74.30 ml أضيـف 

M 0.43885 ملعايـرة ml 45.78 من محض الكربيتيك حتى 
نقطة النهاية. ما موالرية حملول H2SO4؟



اكتـب معادلـة تفاعـل التأيـن، وتعبري ثابـت تأيـن القاعدة، . 91
لإليثيل أمني C2H5 NH2 يف املاء. 

تاج إليه . 92 كـم ml من حملول HCl الذي تركيـزه M 0.225 حيُ
ملعايرة g 6.00 من   KOH؟ 

ما قيمة pH ملحلول تركيزه M 0.200 من محض اهليبوبروموز . 93
.Ka = 2.8 × 10 -9 ّ؟ إذا علمت أنHBrO

أي ممـا يأيت محض متعدد الربوتونـات؟ اكتب معادالت تأين . 94
متتالية لألمحاض املتعددة الربوتونات يف املاء. 

.aH3BO3

.bCH3COOH

.cHNO3

.dH2SeO3

 اكتب معادلتني كيميائيتني موزونتني لتأين محض الكربونيك . 95
يف املـاء، وحـدد زوج احلمـض والقاعـدة املرافقـني يف كل 

معادلة. 
تكرير السـكر يستعمل هيدروكسـيد اإلسرتانشيوم يف تكرير . 96

سـكر الشـمندر. ويمكن إذابة g 4.1 فقط من هيدروكسـيد 
اإلسرتانشيوم يف L 1 من املاء عند درجة حرارة K 273. فإذا 
كانت ذوبانية هيدروكسـيد اإلسرتانشـيوم منخفضة إىل هذه 

الدرجة، فارشح ملاذا يمكن اعتباره قاعدة قلوية قوية؟
مـا تراكيز أيونـات -OH يف حماليل هلا قيـم pH اآلتية  3.00 . 97

و6.00 و 9.00   و 12.00 عنـد درجـة حرارة K  298؟ وما 
قيم pOH هلا؟ 

31-5 مغمـوس يف حملـول محـض . 98 الشـكل  pH يف  جهـاز 
أحادي الربوتون، HA، تركيزه M 0.200 عند درجة حرارة 

K 303. ما قيمة Ka للحمض عند درجة حرارة K 303؟ 

الشكل 5-31
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اكتب املعادلة الكيميائيـة للتفاعل الذي حيدث عند إضافة . 99
 .  H2PO4

- / HPO4
قاعدة إىل املحلول املنظم   -2

  
انقد العبارة اآلتية: " جيب اعتبار املادة التي حتتوي صيغتها . 100

 ." الكيميائية عىل جمموعة اهليدروكسيل قاعدةً
ـا . 101 ـل واسـتنتج هـل يمكـن أن يصنّـف املحلـول محضً حلّ

حسـب برونسـتد – لوري وال يصنف محضاً حسب قاعدة 
أرهينيـوس؟ وهـل يمكـن أن يكون محضاً حسـب نموذج 
ا حسـب قاعدة أرهينيوس؟  برونسـتد - لوري وليس محضً
هل يمكن أال يصنّف محض لويس بوصفه محض أرهينيوس 

أو برونستد – لوري؟ ارشح ذلك مع ذكر أمثلة. 
طبّـق املفاهيم اسـتعمل ثابـت تأين املاء عنـد درجة حرارة . 102

K 298 لتفسـري ملـاذا ينبغي للمحلول الـذي قيمة pH  له 

تساوي 3.0 أن تكون قيمة  pOH  له = 11.0؟
د أمحاض وقواعد لويس يف التفاعالت اآلتية: . 103 حدّ

.a H  +  + O H  -  ¹  H  2 O

.bC l  -  + BC l  3  ¹ BC  l  4   - 

.cS O  3  +  H  2 O ¹  H  2 S O  4 

الرقـم . 104 منحنـى  ارسـم     
اهليدروجينـي pH مقابل احلجم الناتـج عن معايرة محض 

 .0.10 M تركيزه NaOH ثنائي الربوتونات بمحلول
 وضـح كيـف يعمل املحلـول املنظم . 105

C2H5NH3؟ وبنيّ 
+/C2H5NH2 باسـتعامل النظام املنظم

باسـتعامل املعادالت كيف يتأثر  نظام (القاعدة الضعيفة/ 
احلمض املرافق) عند إضافة كميات صغرية من  األمحاض 

والقواعد إىل حملول هذا النظام؟ 
طبّـق املفاهيـم تتغري قيمـة Kw كغريها من ثوابـت االتزان . 106

حسـب درجـة احلـرارة. Kw يسـاوي 15- 10 × 2.92 عند 
25 و 14- 10 × 2.92 عنـد  ْC 10ْ، و14- 10 ×1.00 عنـدC
C 40ْ. يف ضـوء هـذه املعلومـات احسـب قيـم pH للامء 
النقـي عند درجات احلرارة الثالث هذه، وقارن بينها. هل 
يصح القول إن pH للامء النقي دائامً 7.0؟  ارشح إجابتك. 

يف . 107 املبـني  ـ  الساليسـليك  محـض  يسـتعمل  توقـع   
الشـكل 32-5 يف حتضـري األسـربين. بنـاءً عـىل معرفتـك 
للتأيـن يف جـزيء محـض اخلليـك  القابـل  باهليدروجـني 
اهليدروجـني يف  محـض  CH3COOH، توقـع أي ذرات 

الساليسليك قد تكون قابلة للتأين؟ 

H C — OH

H OH

H

H

—

O

— ——
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108 .  ،  HX ضعيـف،  محـض  حملـول  مـن   20.0  ml لديـك 

Ka = 2.14 × 10 -6. وقد وجد أن pH للمحلول يساوي 

3.800. ما كمية املاء املقطر التي جيب إضافتها إىل املحلول 

لرفع pH إىل 4.000؟ 


عنـد حـرق 5.00g من مركـب يف مسـعر، ارتفعت درجة . 109

 .240.5 Cْ Cْ 24.5 إىل  حـرارة kg 2.00 مـن املـاء مـن 
مـا كميـة احلـرارة التي تنطلـق عند حـرق mol 1.00 من 

املركب (الكتلة املولية = g/mol 46.1 )؟

يبني الشكل 33-5 تغري الطاقة يف أثناء سري تفاعل.. 110
.a  هل التفاعل طارد أم ماص للطاقة؟
.b ما عدد خطوات آلية التفاعل هلذا التفاعل؟
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يتفاعـل اهليدروجني والفلور لتكوين HF حسـب معادلة . 111
االتزان اآلتية:

H2(g) + F2 (g) ¹ 2HF   ∆ H =-538KJ

هـل تـؤدي زيادة درجـة احلرارة إىل زيـادة كمية املـادة الناجتة؟ 
ارشح ذلك.

 حسـب معادلة 

هـل تـؤدي زيادة درجـة احلرارة إىل زيـادة كمية املـادة الناجتة؟ 




الكيميائي . 112 أنك  ختيل  والقواعد  ــاض  األمح نــامذج 
نظرية  بصياغة  قمت  وقد   1923م،  عام  يف  برونستد 
جديدة عن األمحاض والقواعد. اكتب رسالة إىل العامل 
السويدي أرهينيوس، تناقش فيها الفروق بني نظريتك 

ونظريته، وتشري فيها إىل مزايا نظريتك. 
ا تتحد لتكوين . 113 ا أمينيًّ األمحاض األمينية هناك عرشون محضً

الربوتينات يف األجهزة احلية. اكتب بحثًا عن الرتاكيب 
 مها.  قارن بني قو وقيم Ka خلمسة أمحاض أمينية وقوّ

هذه األمحاض وقو األمحاض يف اجلدول 5-4. 


من  عدد  يف    pH قياسات   5-34 الشكل  يبني    
مناطق املراقبة يف إحد الدول. ومتثل البقعة الوردية متوسط 

القياسات التي أخذت يف مجيع املناطق يف وقت معني. 
ا، ثم أجب عن األسئلة التي تليه. ادرس الرسم البياين جيدً

1990

pH

4.9

4.7

4.5

4.3

4.1

3.9


1992 1994 1996 1998 2000 2002

  

الشكل 5-34 
كيف يتغري متوسط pH للسنوات 1990م إىل 2003م؟ . 114
الرسم . 115 مسجلة عىل   pH وأعىل  [+H] ألدنى  احسب 

البياين. وكم مرة تزيد محضية ماء املطر األكثر محضية 
عىل محضية ماء املطر األعىل محضية؟ 

يف . 116 التغري  مقدار  وما  2003م؟  عام  يف   pH قمية  ما 
متوسط pH بني عامي 1990م و2003م؟
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استعن بالرسم البياين أدناه لإلجابة عن السؤالني 1 و 2  
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ما قيمة pH عند نقطة التكافؤ هلذه املعايرة؟ . 1
.a 10

.b9

.c5

.d1

هلذه . 2 النهاية  نقطة  لتحري  فاعلية  األكثر  الكاشف  ما 
املعايرة؟

.a4.4- 3.2 امليثيل الربتقايل الذي مداه

.b10 - 8.2 فينولفثالني الذي مداه
.c3.8 - 5.4 الربوموكريسول األخرض الذي مداه
.d9.6 - 8.0 الثايمول األزرق الذي مداه

ATP مقابل . 3 تقريبًا من   38 mol التنفس اخللوي  ينتج 
كل مول يستهلك من اجللوكوز: 

  C  6  H  12  O  6  + 6 O  2  → 6C O  2  + 6 H  2 O + 38ATP

إذا كان كل mol 1 من ATP ينتج kJ 30.5 من الطاقة فام 
 كمية الطاقة التي يمكن احلصول عليها من قطعة حلو

حتتوي عىل g 130.0 من اجللوكوز؟
.a27.4 kJ

.b836 kJ

.c1159 kJ

.d3970 kJ

بروميد اهليدروجني HBr محض قوي ومادة أكالة شديدة. . 4
ما pOH ملحلول HBr الذي تركيزه M 0.0375 ؟

.a12.574

.b12.270

.c 1.733

.d1.433

استعن باجلدول أدناه لإلجابة عن األسئلة من 7 - 5.

   pH   



pH

1.000M
Ka

HA 1.871.78×10-4

HB3-10×3.55؟

HX2.43؟
HD1.097.08×10-3

HR2.019.77×10-5

أي محض أقو؟ . 5
.aHA.cHX

.bHB.dHD

ما ثابت تأين محض HX؟. 6
.a1.4 × 1 0  -5 .c3.72 × 1 0  -3 

.b2.43 × 1 0  0 .d7.3 × 1 0  4 

الذي . 7 السيانوإيثانويك  محض  ملحلول   pH قيمة  ما 
تركيزه M 0.40؟

.a2.06.c2.45

.b1.22.d1.42
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ماذا نعني بقولنا: إن قيمة Keq  أكثر من 1؟ . 8
.a .هناك مواد متفاعلة أكثر من النواتج عند االتزان
.b .هناك نواتج أكثر من املواد املتفاعلة عند االتزان
.c .رسعة التفاعل األمامي عالية عند االتزان
.d .رسعة التفاعل العكيس عالية عند االتزان



األمحاض والقواعد الشائعة استعمل البيانات املوجودة . 9
يف اجلدول أدناه لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

pH

11.3األمونيا املنزلية

2.3عصري الليمون

9.4مضاد احلموضة

7.4الدم

3.0املرشوبات الغازية

.a أي مادة أكثر قاعدية؟

.b أي مادة أقرب إىل التعادل؟
.c ؟[H+] = 4.0 × 10-10 M أي مادة فيها تركيز
.d ؟pOH = 11.0 أي مادة هلا
.e كم مرة تزيد قاعدية مضاد احلموضة عىل قاعدية

الدم؟ 



أضيف ml 5.00 من HCl تركيزه M 6.00 إىل 95.00 . 10
للمحلول  النهائي  احلجم  وأصبح  النقي،  املاء  من   ml

ml 100. ما قيمة pH للمحلول؟ 

11 . C6H5COOH البنزويك  بحمض  منظم  مائي  حملول 
وبنزوات الصوديوم C6H5COONa، تركيز كل منهام 
يساوي  البنزويك  حلمض   Ka كان  فإذا   .0.0500 M

5-10 × 6.4، فام قيمة pH للمحلول؟
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العامةالفكرة  تعـدُّ تفاعالت األكسـدة واالختزال 

ويف  الطبيعـة  يف  الشـائعة  الكيميائيـة  العمليـات  مـن 
ن انتقاالً لإللكرتونات. الصناعة، وتتضمّ

1-1 ا�كسدة واالختزال 

الرئيسةالفكرة يعـدُّ تفاعـال األكسـدة واالختـزال 

.تزل األخر تفاعلني متكاملني، إذ تتأكسد ذرة وختُ

2-1  وزن معادالت ا�كسدة واالختزال

الرئيسةالفكرة تصبح معادالت األكسدة واالختزال 

موزونـةً عندما تكـون الزيادة الكلية يف أعداد التأكسـد 
مسـاويةً لالنخفاض الـكيل يف أعداد التأكسـد للذرات 

الداخلة يف التفاعل.

يمكـن زيـادة ملعـان العصـا الضوئيـة النشـطة من • 
. خالل تسخينها، غري أن الربيق لن يستمرَّ طويالً

مـن •  الناتـج  الضـوء  يكـون  أن  بالـرضورة  ليـس 
تفاعالت األكسدة واالختزال مصحوبًا باحلرارة.

يسـتعمل نحـو %90 تقريبًا مـن األحيـاء البحرية • 
شـكالً من أشـكال الضوء احليوي الذي يتولّد من 

تفاعالت األكسدة واالختزال.

حقائق كيميائية

Redox Reactions تفاعالت ا�كسدة واالختزال



 H  2  O  2 

666






II
ينتج الصـدأ عندما يتفاعل احلديد واألكسـجني، غري أن احلديد 

ا مع مواد أخر غري األكسجني. يتفاعل أيضً

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P


اقرأ نموذج احتياطات السالمة يف املخترب.. 1
استعمل قطعةً من الصوف لتلميع مسامر احلديد.. 2
كربيتـات  . 3 مـن   1.0 M حملـول  مـن  تقريبًـا   3 ml أضـف 

أنبـوب اختبـار، وضـع املسـامر  CuSO4 II إىل  النحـاس 
الـذي جـر تلميعـه يف حملـول CuSO4، ثـم ضـع أنبوب 
ل  االختبار يف حامل األنابيب وراقبه مدة 10دقائق ، ثم سجّ

مالحظاتك.


فرسّ ماذا حيدث للون حملول كربيتات النحاس؟. 4
د املادة التي التصقت باملسامر.. 5 حدّ
اكتب املعادلة الكيميائية املوزونة هلذا التفاعل.. 6

 مـاذا يمكن أن حيـدث للنحاس لو وضـع يف حملول 
م جتربةً الختبار فرضيتك. كربيتات احلديد؟ صمّ

    
 ـم املطوية  صمّ

اآلتية لتساعدك عىل تلخيص 
املعلومـات حـول الطرائـق 
املختلفـة يف وزن معـادالت 

األكسدة واالختزال. 

1 امجع طبقتني مـن الورق، واجعل   
طرف الورقـة العلوية عىل 
بعد cm 2 من حافة الورقة 

السفلية كام يف الشكل.

2 اثـنِ احلواف   
األعـىل  باجتـاه  السـفلية 
تفرعـات  أربعـة  ن  لتكـوّ
متسـاوية. ثـم ثبّـت الثنية 
بالضغـط عليهـا لتحافـظ 
ا يف مكانه  عىل التفـرع جيدً

كام يف الشكل املجاور.

الثنيات  ثبّـت   3   
وعنوهنا عـىل النحو اآليت: 

وزن معادالت األكسـدة واالختـزال. طريقة 
عـدد التأكسـد. معادلـة األكسـدة واالختزال 

األيونية الكلية. أنصاف التفاعل.

 1-2 المطويات

ـص مـا تقـرأه حـول موازنـة معـادالت األكسـدة  خلّ
واالختزال،واعرض مثاالً لكل طريقة.







 ملراجعة حمتو هذا الفصل ونشـاطاته ارجع إىل 
املوقع: 

www.obeikaneducation.com

 ملراجعة حمتو هذا الفصل ونشـاطاته ارجع إىل 
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1-1
ا�هداف

تصف عمليات األكسدة واالختزال. 

د العوامل املؤكسدة واملختزلة. حتدّ 
د عـدد التأكسـد لعنـرص يف  حتـدّ 

مركب.
تفرسّ تفاعالت األكسدة واالختزال  
من حيث التغري يف حالة التأكسد.

مراجعة المفردات
غـري  األيـون    
التفاعـل وال يظهـر يف  املشـرتك يف 

املعادلة األيونية.
المفردات الجديدة 

تفاعل األكسدة واالختزال
األكسدة

االختزال
العامل املؤكسد
العامل املختزل

ا�كسدة واالختزال
Oxidation and Reduction

   الرئيسةالفكرة

 
 ينتج ضوء العصا الضوئية من تفاعل كيميائي، فعندما تكرس الكبسولة 
الزجاجيـة داخـل اإلطار البالسـتيكي حيـدث تفاعل بني مادتـني، وتنتقـل اإللكرتونات، 

فتتحول الطاقة الكيميائية إىل طاقة ضوئية.

انتقال ا	لكترون وتفاعل ا�كسدة واالختزال
Electron Transfer and Redox Reactions

يمكن تصنيف التفاعالت الكيميائية يف العادة إىل مخسة أنواع من التفاعالت هي: التكوين، 
ـل، واالحـرتاق، واإلحالل البسـيط، واإلحالل املزدوج. ومـن خواص تفاعالت  والتحلّ
االحرتاق واإلحالل البسـيط أهنام يتضمنان انتقـال اإللكرتونات من ذرة إىل أخر كام هو 
احلـال يف الكثـري من تفاعـالت التكوين والتحلل. ففـي تفاعل التكوين عىل سـبيل املثال، 
يتفاعـل الصوديـوم Na، والكلور Cl2 لتكوين املركب األيـوين NaCl، وينتقل إلكرتونان 
مـن ذريت صوديـوم إىل جـزيء الكلور Cl2 ويتكـون أيونان مـن الكلور، وتكـون املعادلة 

الكيميائية هلذا التفاعل عىل النحو اآليت: 
2Na(s) + Cl2(g) → 2NaCl(s)   :املعادلة الكيميائية الكاملة
2Na(s) + Cl2(g) → 2Na+ 

(aq) + 2Cl-
 (aq)   :واملعادلة األيونية الكلية

أما تفاعل املاغنيسيوم يف اهلواء الذي يتضمن انتقال اإللكرتونات، فهو مثال عىل تفاعل االحرتاق.
2Mg(s)+ O2(g) → 2MgO(s)  :املعادلة الكيميائية الكاملة
2Mg(s)+ O2(g)→ 2Mg2+ 

(aq) + 2O2-
(aq) (عىل صورة بلورات) املعادلة األيونية الكلية

عندما يتفاعل املاغنيسيوم مع األكسجني كام يف الشكل 1-1 فإنّ كلّ ذرة ماغنيسيوم تعطي 
إلكرتونـني إىل كل ذرة أكسـجني، وتتحول ذرة املاغنيسـيوم اىل أيـون +Mg2، وتتحول ذرة 

2MgO
(s)

2Mg
(s)


 




2+ 2-

2e-

2e-

2-2+

O2(g)
+

+

→

→

  1-1 
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 ويُسـمى التفاعـل الـذي انتقلت فيـه اإللكرتونـات من إحد ،O2- األكسـجني اىل األيـون
الذرات إىل ذرة أخر تفاعل األكسدة واالختزال.  

لنأخـذ تفاعل اإلحالل البسـيط بني املحلول املائي للكلور وأيونـات الربوميد لتكوين حملول 
مائي من بروميد البوتاسيوم املوضح يف الشكل 1-2.

2KBr(aq) +Cl2(aq) → 2KCl(aq) +Br2(aq)   :املعادلة الكيميائية الكاملة
2Br-

(aq) +Cl2(aq) → Br2(aq) +2Cl-
(aq)       :املعادلة الكلية

ن أيونـات الكلوريد،  يُالحـظ أن الكلـور يكتسـب اإللكرتونات مـن أيونات الربوميـد ليكوّ
وعندمـا يفقـد أيونا الربوميد اإللكرتونات، تتحد ذرتا الربوم برابطةٍ تسـامهيةٍ لتكوين جزيء 

ا تفاعل أكسدة واختزال. Br2. إن تكوين الرابطة التسامهية بمشاركة اإللكرتونات هو أيضً

أطلقت كلمة األكسدة فيام مىض عىل التفاعالت التي تتضمن احتاد املادة 
 ف األكسدة عىل إهنا فقدان ذرة املادة لإللكرتونات. تفحص مرةً أخر باألكسجني، أما اآلن فتعرّ
معادلة تفاعل الصوديوم والكلور الكلية، تالحظ أن الصوديوم قد تأكسد ألنه فقد إلكرتونًا.

Na (s) → Na+ 
(aq) + e-  :التأكسد

وحتـى حيدث تفاعل األكسـدة، جيب أن تُكتسـب اإللكرتونات التي تفقدها املادة املتأكسـدة 
مـن قبـل ذرات أو أيونات مـادة أخر، وبعبـارة أخر جيـب أن تكون هنـاك عملية مرافقة 
ف عىل أهنا اكتسـاب ذرات املادة  تتضمن اكتسـاب اإللكرتونات املفقـودة. أما االختزال فتعرّ
لإللكرتونـات. وبالرجـوع إىل مثال كلوريد الصوديـوم فإن تفاعل االختـزال املرافق لتفاعل 

األكسدة هو اختزال الكلور.
Cl2(g) + 2e- → 2Cl(aq)  :االختزال

إذن فاألكسـدة واالختـزال عمليتـان مرتافقتان متكاملتان؛ فال حيدث تفاعل األكسـدة إال إذا 
ا التمييز بني تفاعيل األكسدة واالختزال. حدث تفاعل اختزال، ومن املهم جدًّ

Br2 (aq)   
2Br-

(aq)

e-

e-






 

-

+

Cl2 (aq)
2Cl-

(aq)
+ +→

→

-

-

-




(Reduction) االختزال
جاءت من األصل الالتيني 
الـخلـف، و  re، وتعنــي 

ducere  وتعني يقود.
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 تتذكـر أن عـدد التأكسـد لـذرة يف املركب األيـوين هو عدد 
نت األيونات، وإن تفاعل البوتاسيوم  اإللكرتونات التي فقدهتا أو اكتسبتها الذرة عندما كوّ
مـع الكلـور املوضح يف الشـكل 3-1 هو تفاعل أكسـدة واختزال، ومعادلـة تفاعل فلز 

البوتاسيوم مع بخار الكلور هي عىل النحو اآليت:
2K(s) + Cl2(g) → 2KCl(s) :املعادلة الكيميائية الكاملة

2K(s) + Cl2(g) → 2K+
(s) + 2Cl-

(s) :املعادلة األيونية الكلية
يوجد البوتاسـيوم ضمن عنارص املجموعة األوىل يف اجلدول الدوري، التي متيل إىل فقد 
إلكرتون واحد يف التفاعل، وذلك بسـبب انخفاض كهروسالبيتها، وعدد تأكسدها 1+. 
ومـن ناحيـة أخر يوجـد الكلور ضمن عنـارص املجموعـة 17 التي متيل إىل اكتسـاب 
، وعدد تأكسـدها 1-. ففي مفهوم األكسـدة  اإللكرتونـات، ألن هلـا كهرو سـالبية عاليةً
واالختزال يمكنك القول إن ذرات البوتاسيوم قد تأكسدت من حالة الصفر إىل حالة 1+؛ 
ألن كل ذرة قد فقدت إلكرتونًا، واختزلت ذرات الكلور من الصفر إىل احلالة 1-، فكل 
ذرة اكتسبت إلكرتونًا عندما اختُزلت الذرة أو األيون فقلّت القيمة العددية لعدد تأكسدها. 

وعىل العكس من ذلك عندما تتأكسد ذرة أو أيون فإن عدد تأكسدها يزيد.
يعدّ عدد التأكسد أداةً يستعملها العلامء لكتابة املعادلة الكيميائية ملساعدهتم عىل اإلبقاء عىل 
مسار حركة اإللكرتونات يف تفاعل األكسدة. ويكتب عدد التأكسد مع اإلشارة السالبة أو 
املوجبة قبل العدد (2+ ، 3+)، يف حني تُكتَب إشارة الشحنة األيونية بعد العدد (+2 ، +3).

عدد التأكسد: 3+  الشحنة األيونية: +3

أي العنارص أكثر قابليةً الكتسـاب اإللكرتونات: البوتاسـيوم  
أو الكلور؟

مهن في الكيمياء




   


   





 1-3
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مالحظة تفاعل ا�كسدة واالختزال


A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P

الخطوات 
1 .
2 .   


3 . 

 
4 . 400ml

  
5 .



6 .


 15
التحليل

1 .


2 .


3 .  


4 .


العوامل المؤكسدة والعوامل المختزلة 
Oxidizing and Reducing Agents

يمكن وصف تفاعل البوتاسيوم – الكلور يف الشكل 3-1 بأن البوتاسيوم قد 
تأكسـد بواسـطة الكلور. املادة التي حيدث هلا اختزال (تكتسب الكرتونات)  
ا، اما املادة التي حيدث هلا اكسـدة (تفقـد الكرتونات)  تُسـمى عامالً مؤكسـدً
؛ لذا فالعامل املختزل يف تفاعل البوتاسيوم – الكلور هو  تُسـمى عامالً خمتزالً

البوتاسيوم، أي املادة التي تأكسدت.

K  :العامل املختزل

2K(s) + C l  2 (g) → 2KCl(s)

أكسدة

اختزال

Cl2 :العامل املؤكسد
وأحـد التطبيقـات الشـائعة عـىل تفاعـالت األكسـدة واالختزال هـي إزالة 
الشـوائب من الفلزات، كام أن العوامل املؤكسـدة واملختزلـة األخر مفيدة 
يف احليـاة اليوميـة. فعىل سـبيل املثال عنـد إضافة مبيض الغسـيل إىل املالبس 
لتبييضها، فإنك تسـتعمل حملوالً من هيبوكلورات الصوديوم NaClO وهو 
عامل مؤكسـد يـؤدي إىل أكسـدة البقع واألصبـاغ ومواد أخـر. ويلخص 

 واالختزال. واالختزال. واالختزال. واالختزال. واالختزال. واالختزال. واالختزال. واالختزال. واالختزال. واالختزال. واالختزال. واالختزال. واالختزال. واالختزال. واالختزال. واالختزال. الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت  الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت اجلدول 1-1 الطرائق املختلفة لوصف تفاعالت األكسدة واالختزال.
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X Y



املادة املتفاعلة • 
تفقد إلكرتونًا.

يتأكسد العامل • 
املختزل.

يزيد عدد • 
التأكسد.

X يفقد إلكرتونًا.• 

X عامل خمتزل • 
ويتأكسد.

يزيد عدد التأكسد • 
.X للامدة



املادة املتفاعلة • 
األخر تكتسب 

إلكرتونًا.
خيتزل العامل • 

املؤكسد.
يقلّ عدد • 

التأكسد.

Y يكتسب إلكرتونًا.• 

Y العامل املؤكسد • 
تَزل. خيُ

يقلّ عدد التأكسد • 
.Y للامدة
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تفاعالت ا�كسدة واالختزال والكهروسالبية 
 Redox and Electronegativity

ال تقتـرص تفاعـالت األكسـدة واالختزال عىل حتـول ذرات العنارص إىل أيونـات أو العكس، بل 
تتضمـن بعض تفاعالت األكسـدة واالختـزال تغرياتٍ يف اجلزيئـات أو األيونـات الذرية، التي 
ا بذرات أخر. فعىل سـبيل املثال، متثّل املعادلة اآلتية تفاعل األكسدة  تتّحد فيها الذرات تسـامهيًّ

  .NH3 واالختزال املستعمل يف صناعة األمونيا
 N  2 (g) + 3 H  2 (g) → 2N H  3 (g)

فهذه العملية ال تتضمن أيوناتٍ وال انتقاالً لإللكرتونات. فاملتفاعالت والنواتج مجيعها مركبات جزيئية، 
. ا، واهليدروجني عامالً خمتزالً ومع ذلك يعد تفاعل تأكسد واختزال، إذ يعدّ النيرتوجني عامالً مؤكسدً

يف وضع مثل األمونيا حيث تتشارك ذرتان يف اإللكرتونات، كيف يمكننا القول إن إحد الذرات 
فقـدت اإللكرتونـات وتأكسـدت، يف حني اكتسـبت الذرة األخـر اإللكرتونـات واختزلت؟ 
 ولإلجابـة عن ذلـك حتتاج إىل معرفة الذرة التي جتذب اإللكرتونـات بقوة أكرب، أو بعبارة أخر
معرفة أي الذرات هلا كهروسـالبية أكرب. يوضح الشـكل 4-1 تزايد الكهروسالبية من اليسار إىل 

اليمني عرب الدورة، وتقلّ بصورة عامة كلام اجتهنا يف املجموعة نحو األسفل.

، وعنارص  وتعـدّ عنـارص املجموعتـني 1 و2 ذات الكهروسـالبية املنخفضـة عوامل خمتزلةً قويـةً

 N  2 (g) + 3 H  2 (g) → 2N H  3  (g)

(e- َاكتساب) اختزلت

(e- تأكسدت (فقدَ

املجموعة 17 واألكسجني يف املجموعة 16 ذات الكهروسالبية العالية عوامل مؤكسدة قوية.
تساوي كهروسالبية اهليدروجني 2.20 تقريبًا، يف حني تبلغ كهروسالبية النيرتوجني 3.04 تقريبًا. 
وهبدف دراسـة تفاعالت األكسدة واالختزال فإنه كلام زادت كهروسالبية الذرة مثل النيرتوجني 
يف هـذه احلالـة فإنـه يعامـل كام لـو أنه اختـزل باكتسـابه اإللكرتونات مـن الذرة األخـر وهي 
اهليدروجـني يف هـذه احلالـة. وعىل العكس، فإنّ الذرة األقل كهروسـالبيةً وهـي اهليدروجني قد 

تأكسدت، وذلك بفقداهنا اإللكرتونات لصالح الذرة األخر وهي النيرتوجني. تأكسدت، وذلك بفقداهنا اإللكرتونات لصالح الذرة األخر وهي النيرتوجني. تأكسدت، وذلك بفقداهنا اإللكرتونات لصالح الذرة األخر وهي النيرتوجني. 
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11

متثّـل املعادلـة اآلتية تفاعـل أكسـدة واختزال 
األلومنيوم واحلديد.

 2Al(s) + 2F e  3+ (aq) + 3 O  2- (aq) → 2Fe (s) + 2A l  3+ (aq) + 3 O  2- (aq)

د املادة التي تأكسدت واملادة التي أختزلت يف هذا التفاعل. حدّ
د العامل املؤكسد والعامل املختزل. حدّ

1 تحليل المسألة

لقد أُعطيتَ املتفاعالت والنواتج يف التفاعل، لذا يتعني عليك حتديد انتقال اإللكرتونات 
احلاصل، ثم يمكنك تطبيق تعريف العامل املؤكسد والعامل املختزل لإلجابة عن السؤال.

2 حساب المطلوب 

د عمليتي التأكسد واالختزال. حدّ
3


Al (s) → A l  3+ (aq) + 3 e  -  (فقدان اإللكرتونات – أكسدة)

3


F e  3+ (aq) + 3 e  -  → Fe (s) (اكتساب اإللكرتونات - اختزال)

بام أن األلومنيوم قد تأكسـد؛ لذا فهو العامل املختزل، وبام أن احلديد قد اختزل؛ لذا 
فهو العامل املؤكسد.

3 تقويم ا جابة 

ل احلديد  ـزِ تأكسـد األلومنيـوم يف هـذه العمليـة بفقـده اإللكرتونـات، يف حني اختُ
واكتسب اإللكرتونات، ومن ثَمّ يتفق تعريف كل من األكسدة واالختزال والعامل 
املؤكسـد والعامل املختزل مع ما تقدم. الحظ أن عدد تأكسـد األكسجني مل يتغري يف 

هذا التفاعل؛ لذا ال يعدّ األكسجني عامالً مفتاحيًّا حلل املسألة.


، وتذكر أن -e هو . 1 د يف كل مما ييل التغريات سواءً أكانت أكسدة أم اختزاالً حدّ
رمز اإللكرتون: 

.a  I  2 (s) + 2 e  -  → 2 I  - (aq).cF e  2+ (aq) → F e  3+ (aq) +  e  - 

.bK (s) →  K  + (aq) +  e  - .dA g  + (aq) +  e  -  → Ag (s)

د العنارص التي تأكسدت والعنارص التي اختزلت يف العمليات اآلتية: . 2 حدّ
.a2B r  - (aq) + C l  2 (aq) → B r  2 (aq) + 2C l  - (aq)

.b2Ce (s) + 3C u  2+  (aq) → 3Cu (s) + 2C e  3+ (aq)

.c2Zn(s) +  O  2 (g) → 2ZnO(s)

.d2Na (s) + 2 H  + (aq) → 2N a  +   (aq) +  H  2 (g)

د العامل املؤكسد والعامل املختزل يف التفاعل اآليت: . 3 حدّ
Fe(s) + 2A g  + (aq) → F e  2+ (aq) + 2Ag(s)   

د العامل املؤكسد والعامل املختزل يف التفاعل اآليت: . 4 حدّ
.aMg(s) +  I  2 (s) → Mg I  2 (s)

.a H  2 S(g) + C l  2 (g) → S(s) + 2HCl(g)

واقع الكيمياء في الحياة


عندما يالمس اهلـواء الرطب 
احلديد، يتأكسـد احلديد ويكون  أكسيد 
الصـدأ،  ويسـمى   Fe2O3 احلديـد 
ا وذلك ألن مركبات  والصدأ شـائع جدًّ
احلديد رسيعة التفاعل مع األكسـجني،  
واحلديـد النقي غـري شـائع يف الطبيعة. 
ويسـتعمل حاليًـا الفوالذ وهو سـبيكة 

يعترب احلديد املكون األسايس هلا.

وهناك طرق كثرية يمكن اتباعها لتوفري 
والدهـان  كالطـالء،  للحديـد  احلاميـة 
وإضافة املواد البالسـتيكية هبدف محاية 

منتجات احلديد من األكسدة.
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تحديد أعداد التأكسد 
Determining Oxidation Numbers

ف الطريقة التي يتم هبا  لنفهم مجيع أنواع تفاعالت األكسـدة واالختـزال ال بد من تعرُّ
حتديد عدد التأكسد (n) للعنرص للذرات الداخلة يف التفاعل، ويلخص اجلدول 1-2 

. ا سهالً القواعد التي يستعملها الكيميائيون جلعل عملية التحديد أمرً
تتضمـن العنـارص غري املحددة يف القواعـد اآلتية  الكثري من العنـارص األخر، بام يف 
ذلك العنارص االنتقالية وأشـباه الفلزات والالفلزات التي يمكن أن يكون هلا أكثر من 
عدد تأكسد يف املركبات املختلفة. فعىل سبيل املثال للحديد أعداد تأكسد خمتلفة يُستدلُّ 

عليها من خالل األلوان املوضحة يف الشكل 1-5.

12
n

ا.. 1 Na,  O  2 , C l  2 ,  H  2 0عدد تأكسد الذرة غري املتحدة يساوي صفرً

عدد تأكسـد األيون أحادي الذرة يسـاوي شحنة . 2

األيون.

C a  2+ +2

B r  − -1

عدد تأكسـد الذرة األكثر كهروسالبية يف اجلزيء . 3

أو األيون املعقد هو الشـحنة نفسـها التي سيكون 

عليها كام لو كان أيونًا.

N H  3  يف N-3

NO يف O-2

عدد تأكسـد العنرص األكثر كهروسـالبية هو دائامً . 4

1- عندما يرتبط بعنرص آخر.
LiF يف F-1

عدد تأكسـد األكسـجني يف املركب دائامً يسـاوي . 5

2- ما عدا مركبات فوق األكاسـيد كام يف املركب 

فوق أكسـيد اهليدروجني H2O2، حيث يساوي 

1-. وعندما يرتبط بالفلور العنرص الوحيد الذي 

لـه كهروسـالبية أعـىل من األكسـجني فـإنّ عدد 

.OF2 ا تأكسده يكون موجبً

N O  2  يف O-2

 H  2  O  2  يف O-1

OF2 يف O+2

H-1 يف NaHعدد تأكسد اهليدروجني يف اهليدريدات يساوي 1-. 6

عدد تأكسـد فلـزات املجموعتـني األوىل والثانية . 7

واأللومنيوم يساوي عدد إلكرتونات املدار اخلارجي.

K+1

Ca+2

Al+3

جمموع أعداد التأكسد يف املركبات املتعادلة يساوي . 8

ا. صفرً
CaB r  2 (+2) + 2(-1)  = 0

الذريـة . 9 للمجموعـات  التأكسـد  أعـداد  جممـوع 

يساوي شحنة املجموعة.
S  O  3   2- (+4) + 3(-2) = -2

  1-5 
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اسـتعمل قواعد حتديد أعداد التأكسـد حلسـاب عدد التأكسـد لكل عنـرص يف مركب كلورات 
.SO  3  

البوتاسيوم KClO3 ويف أيون الكربيتيت   -2
1 تحليل المسألة

أُعطيتَ أعداد التأكسد يف قواعد حتديد أعداد التأكسد لكلٍّ من األكسجني والبوتاسيوم، وأُعطيتَ الشحنة الكلية لأليون أو 
د عدد التأكسد لكلٍّ من الكلور والكربيت (اجعل n عدد التأكسد  املركب. استخدم هذه املعلومات، وطبّق القواعد، وحدّ

للعنرص يف السؤال).


KCl O  3 

S  O  3     2− 

 n  O  = −2

 n  K  = +1

 n  Cl  = ?

  n  S  = ?

2 حساب المطلوب 

 بـني أعـداد التأكسـد لكل من  العنارص املعروفـة، واجعل جمموع أعداد التأكسـد للعنارص يف املركب أو االيون مسـاويةً 
للصفر أو شحنة األيون، ثم جد القيمة املجهولة من أعداد التأكسد.


n=+1

nK = +1nO = -2
nCl

( n  K ) + ( n  Cl ) + 3 ( n  O ) = 0

(+1) + ( n  Cl ) + 3(-2) = 0

1 +  n  Cl  + (-6) = 0

 n  Cl  = +5


nO= -2

nS

( n  S  ) + 3 ( n  O ) = -2

( n  S ) + 3(−2) = -2

 n  S  + (-6) = -2

 n  S  = +4

3 تقويم ا جابة 

ا. فجميع أعداد التأكسد لكل مادة مجعت للقيمة الصحيحة هلا. ا صحيحً بِّقت قواعد حساب أعداد التأكسد تطبيقً لقد طُ


د عدد التأكسد للعنرص املكتوب بلون داكن يف الصيغ اجلزيئية اآلتية: . 5 حدّ
.aNaCl O  4 .bAlP O  4 .cHN O  2 

د عدد التأكسد للعنرص املكتوب بلون داكن يف صيغ األيونات اآلتية: . 6 حدّ
.aN  H  4     + .bAs  O  4     3- .cCr  O  4     2- 

د عدد التأكسد للنيرتوجني يف اجلزيئات واأليونات اآلتية: . 7 حدّ
.aN H  3 .bKCN.c N  2  H  4 

د التغري الكيل يف عدد تأكسد كلٍّ من العنارص يف معادالت األكسدة واالختزال اآلتية: . 8 حتدٍّ حدّ
.aC(s) +  O  2 (g) → C O  2  (g)

.bC l  2 (g) + Zn I  2 (s) → ZnC I  2 (s) +  I  2 (s)

.cCdO(g) + CO(g) → Cd(s) + C O  2 (g)
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أعداد التأكسد في تفاعالت ا�كسدة واالختزال 
Oxidation Numbers in Redox Reactions

ا عىل الربط بني  بعد أن درسـت أعداد التأكسـد يتعـني عليك أن تكون قـادرً
تفاعالت األكسدة واالختزال والتغري يف عدد التأكسد. وبالرجوع إىل معادلة 
التفاعل الذي شاهدته يف بداية الدرس وهو استبدال الربوم بالكلور Cl2 يف 

.KBr حملول بروميد البوتاسيوم
2KBr(aq) + C l  2 (aq) → 2KCl(aq) + B r  2 (aq)

ا  ابدأ أوالً بتحديد عدد التأكسد جلميع العنارص يف املعادلة املوزونة مستخدمً
اجلدول 3-1، ثم راجع التغريات كام هو موضح يف املعادلة أدناه.

 سـتالحظ أن عدد تأكسـد الربوم قـد تغريّ من 1- إىل صفر، بزيـادة مقدارها 1. 

2KBr(aq) + C l  2 (aq) → 2KCl(aq) + B r  2  (aq)

وقد تغريّ يف الوقت نفسه عدد تأكسد الكلور من صفر إىل 1-، أي قلّ بمقدار 1؛ 
لَ الكلور وتأكسد الربوم. زِ لذا اختُ

عندما تتأكسـد الذرة يزيد عدد التأكسـد، وعندما ختتزل يقلّ عدد التأكسـد. 
الحظ أنه ليس هناك تغري يف عدد تأكسـد البوتاسـيوم؛ ألن أيون البوتاسيوم 

ا. ال يشرتك يف التفاعل؛ ولذا يُعدّ أيونًا متفرجً

أعداد التأكسد في تفاعالت ا�كسدة واالختزال أعداد التأكسد في تفاعالت ا�كسدة واالختزال أعداد التأكسد في تفاعالت ا�كسدة واالختزال أعداد التأكسد في تفاعالت ا�كسدة واالختزال أعداد التأكسد في تفاعالت ا�كسدة واالختزال أعداد التأكسد في تفاعالت ا�كسدة واالختزال أعداد التأكسد في تفاعالت ا�كسدة واالختزال 

التقويم 1-1
الخالصة

ن تفاعالت األكسدة واالختزال    تتضمّ
.انتقال اإللكرتونات من ذرة إىل أخر

  عندمـا ختتـزل ذرة أو أيون يقل عدد 
تأكسـدها، وعندمـا تتأكسـد ذرة أو 

أيون فإن عدد تأكسدها يزداد.
  يف تفاعالت األكسـدة واالختـزال التي 
وأيونـات  جزيئيـةً  مركبـات  ـن  تتضمّ
متعددة الذرات بروابط تسامهية، تعامل 
الـذرات األعىل كهروسـالبية كام لو أهنا 
عامـل الـذرات ذات  ختتـزل، يف حـني تُ
الكهروسالبية األقل كام لو أهنا تتأكسد.

ا.. 9  ملاذا جيب أن حيدث تفاعال األكسدة واالختزال دائامً معً  الرئيسةالفكرة

األكسدة . 10 تفاعالت  يف  واملختزلة  املؤكسدة  العوامل  من  كل  دور  
واالختزال. وكيف يتغري كلٌّ منهام يف التفاعل؟

معادلة تفاعل فلز احلديد مع محض اهليدروبروميك لتكوين بروميد . 11
د التغري الكيل يف عدد تأكسد العنرص  احلديد III وغاز اهليدروجني. ثم حدّ

ل والعنرص الذي تأكسد. زِ الذي اختُ
عدد التأكسد للعنرص الذي يظهر باللون الداكن يف املركبات اآلتية:. 12 

.aHN O  3 .bCa N  2 .cS b  2  O  5 .d CuW O  4 
عدد التأكسد للعنرص الذي يظهر باللون الداكن يف األيونات اآلتية:. 13 

.aI  O  4     - .bMn  O  4     - .c B  4   O  7     2- .dN  H  2     - 
14 . ، قويةً خمتزلةً  عوامل  القلوية  الفلزات  تعدُّ    

القلوية لالختزال  الفلزات  قابلية  تزداد  فيه كيف  ا توضح  بيانيًّ ارسم رسامً 
أو تقل كلام اجتهنا أسفل املجموعة ابتداءً من الصوديوم حتى الفرانسيوم.

13

+1+2+3-1-2

×األلومنيوم

×الباريوم

×الربوم

×الكاديوم

×الكالسيوم

×السيزيوم

×الكلور

×الفلور

××اهليدروجني

×اليود

×الليثيوم

×املاغنيسيوم

×األكسجني

×البوتاسيوم

×الصوديوم

×الفضة

×االسرتانشيوم

التغري: 1- اختزال
التغري: 1+ تأكسد

ال تغري يف عدد التأكسد
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1-2
ا�هداف

تربـطالتغـري يف عـدد التأكسـد  
بانتقال اإللكرتونات.

تستعملالتغري يف عدد األكسدة  
األكسـدة  معـــادالت  لــوزن 

واالختزال. 

تزنمعادلة األكسـدة واالختزال  
األيونيـة الكلية مسـتعمالً طريقة 

نصف التفاعل. 

مراجعة المفردات 

   
معادلة أيونية تتضمن اجلسـيامت 

املشاركة يف التفاعل فقط.
المفردات الجديدة 

طريقة عدد التأكسد
نصف التفاعل

وزن معادالت ا�كسدة واالختزال
Balancing Redox Reactions

  الرئيسةالفكرة

 


 عندما تفسـد املواد الدهنيـة يف األطعمة، يقال إهنا أصبحت محضية، إذ 
تتكـرس اجلزيئات الكبرية خالل تفاعالت األكسـدة واالختزال منتجـة رائحة كرهية. وتعد 
ا ولكننا نستطيع وزهنا باستعامل القواعد نفسها التي  املعادلة اخلاصة هبذه العملية معقدة جدًّ

استعملناها يف وزن املعادالت األبسط.

The Oxidation-Number Method طريقة عدد التأكسد
جيـب وزن املعـادالت الكيميائية لتوضيـح الكميـات الصحيحة للمتفاعـالت والنواتج؛ 
لـذا أدرس املعـادالت غري املوزونة اآلتيـة للتفاعل الذي حيدث عندمـا يوضع النحاس يف 
حملـول مركـز من محض النيرتيك كام يف الشـكل 6-1. ينتج غاز بني اللون هو ثاين أكسـيد 
NO3، أما املحلـول األزرق فهو ناتج من 

النيرتوجـني NO2 مـن اختزال أيونـات النرتات -
.Cu2+ (II) إىل أيون النحاس Cu تأكسد النحاس

Cu(s) +HNO3(aq) → Cu(NO3)2(aq) + NO2(g) + H2O(l)

الحـظ أن األكسـجني يظهـر فقـط يف مـادة متفاعلة واحدة هـي HNO3، ولكنـه يظهر يف 
النواتج الثالثة مجيعها، أما النيرتوجني فيظهر يف HNO3 ويف اثنني من النواتج. مثل معادلة 
األكسدة واالختزال هذه التي يظهر فيها العنرص نفسه يف عدة مواد متفاعلة وناجتة يكون من 
الصعـب وزهنا، وكـام تعلم فعندما تفقد الذرة اإللكرتونات يزداد عدد تأكسـدها. وعندما 
تكتسـب الذرة اإللكرتونات يقل عدد تأكسـدها. كام جيب أن يسـاوي عدد اإللكرتونات 
املكتسبة عدد اإللكرتونات املفقودة. وعليه، جيب أن يكون جمموع الزيادة يف عدد التأكسد 
مسـاويًا ملجموع االنخفاض يف أعداد التأكسـد للذرات املشرتكة يف التفاعل. وتسمى مثل 

هذه الطريقة طريقة عدد التأكسد، وتعتمد عىل املبادئ يف اجلدول 1-4.

14
د أعداد التأكسد جلميع الذرات يف املعادلة. حدّ

د الذرات التي تأكسدت والذرات التي اختزلت. حدّ
د التغري يف عدد التأكسد للذرات التي تأكسدت والذرات التي اختزلت. حدّ

اجعل التغري يف أعداد التأكسد متساويًا يف القيمة، وذلك بضبط املعامالت يف املعادلة.
استعمل الطريقة التقليدية يف وزن املعادلة الكيميائية الكلية، إذا كان ذلك رضوريًا.

 1-6
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Cu (s) + HN O  3 (aq) → Cu(N O  3  )  2 (aq) + N O  2 (g) +  H  2 O (l)  :زن معادلة األكسدة واالختزال اآلتية
1 تحليل المسألة

اسـتخدم قواعد حتديد عدد التأكسـد، جيب أن تتساو الزيادة يف عدد التأكسد للذرات التي تأكسدت مع النقصان يف عدد 
التأكسد للذرات التي اختزلت.

ثم اضبط املعامالت لوزن املعادلة.
2 حساب المطلوب

د أعداد التأكسد للذرات كلها  يف املعادلة: حدّ
2
45

                             

Cu (s) + HN O  3 (aq) → Cu(N O  3  )  2 (aq) + N O  2 (aq) +  H  2 O (l)

د أعداد التأكسد للذرات كلها  يف املعادلة: حدّ
N O  3   -  مل تتغري يف أيون النرتات N O مل تتغري  H مل تتغري  N اختزلت  Cu تأكسدت 

د التغريات يف عدد التأكسد جلميع الذرات التي تأكسدت والذرات التي اختزلت.  حدّ
+2 = Cu  التغري يف عدد تأكسد

-1 = N  التغري يف عدد تأكسد
اجعل التغري يف أعداد التأكسد متساويًا يف القيمة، وذلك بضبط املعامالت يف املعادلة:

-1N
NO2HNO32

Cu(s)+ 2HN O  3 (aq) → 
Cu(N O  3  )  2 (aq) + 2N O  2 (g) +  H  2 O(l)

استعمل الطريقة التقليدية يف وزن بقية املعادلة:
442HNO3


Cu(s) + 2HN O  3 (aq) → Cu(N O  3  )  2 (aq) + 2N O  2 (g) +  H  2 O(l)

Cu(s) + 4HN O  3  (aq) → Cu(N O  3  )  2 (aq) + 2N O  2 (g) +  H  2 O (l)

4H2O2


Cu(s) + 4HN O  3 (aq) → 
Cu(N O  3  )  2 (aq) + 2N O  2 (g) + 2 H  2 O(l)

3 تقويم ا جابة 

عدد ذرات كل عنرص متساوية عىل جانبي املعادلة.


استعمل طريقة عدد التأكسد يف وزن معادالت األكسدة واالختزال اآلتية:
15 . HCl(aq) + HN O  3 (aq) → HOCl(aq) + NO(g) +  H  2 O (l)

16 . SnC l  4 (aq) + Fe(s) → SnC l  2 (s) + FeC l  3 (aq)

17 . N H  3 (g) + N O  2 (g) →  N  2 (g) +  H  2 O(l)

18 .S O  2 (g) + B r  2 (aq) +    H  2 O(l) → HBr(aq) +  H  2    S O  4  (aq) ٍّحتد

0 +1 +5 -2 +2 +5 -2 +4 -2 +1 -2

181818



وزن معادالت ا�كسدة واالختزال ا�يونية 
الكلية  

Balancing Net Ionic Redox Equations

يفضل الكيميائيون يف بعض األحيان التعبري عن تفاعالت األكسدة 
واالختزال بأبسط ما يمكن– كام يف املعادالت التي توضح عمليات 
ا إىل املعادلـة املوزونة  األكسـدة واالختـزال فقـط، وبالرجوع جمـددً

لتفاعل تأكسد النحاس يف حملول محض النيرتيك:
Cu(s) + 4HN O  3 (aq) → Cu(N O  3  )  2 (aq) + 2N O  2 (g) + 2 H  2 O(l) 

نالحـظ أن التفاعل حيـدث يف حملول مائي؛ لذا فـإن HNO3، وهو 
 Cu(NO3)2 II ا، كام أن نرتات النحاس محض قوي سوف يتأين كليًّ

ستتفكك إىل أيونات؛ لذا يمكن كتابة املعادلة عىل النحو اآليت:

 Cu(s) + 4 H  + (aq) + 4N  O  3      - (aq) →

 C u  2+ (aq) + 2N  O  3      - (aq) + 2N O  2 (g) + 2 H  2 O(l)

 توجد أربعة أيونات من النرتات يف طرف املواد املتفاعلة ، اثنان منها 
فقـط قـد تغريا إىل ثاين أكسـيد النرتوجني، وبقـي األيونان اآلخران 
متفرجـني ويمكـن حذفهام مـن املعادلة. ولتبسـيط األمـور، يكتب 
+H مع االتفاق 

(aq) الكيميائيـون أيونـات اهليدروجـني عىل صـورة
+H3O . واآلن يمكـن كتابة املعادلة لبيان 

(aq) عـىل وجودها بصورة
املواد املشرتكة يف التفاعل عىل النحو اآليت:

Cu(s) + 4 H  + (aq) + 2N  O  3   - (aq) → C u  2+ (aq) + 2N O  2 (g) + 2 H  2 O(l)

واآلن أنظر إىل املعادلة اآلتية غري املوزونة:
Cu(s) +  H  +  (aq) + N  O  3   - (aq) → C u  2+ (aq) + N O  2 (g) +  H  2 O(l) 

تالحظ أن التفاعل نفسه يُعرب عنه بطريقة توضح فقط املواد التي تأكسدت 
والتي اختزلت يف وسط محيض:

Cu(s) + N  O  3   - (aq) → C u  2+ (aq) + N O  2 (g) (يف وسط محيض) 

ا منها مل  ويف هـذه احلالة، حتذف أيونات اهليدروجـني وجزيئات املاء ألن أيًّ
 H+ حتدث هلا  أكسـدة أو اختزال. وتوجد يف املحلول أيونات اهليدروجني
وجزيئات املاء بوفرة وتستطيع املشاركة يف تفاعل األكسدة واالختزال سواء 
عىل صورة متفاعالت أو نواتج. حتدث بعض تفاعالت األكسدة واالختزال 
فقـط يف املحاليل القاعدية، وعند وزن معـادالت هذه التفاعالت يمكنك 

إضافة أيونات اهليدروكسيد -OH وجزيئات املاء إىل طريف املعادلة.

مختبر تحليل البيانات
* مبنية عىل بيانات واقعية

حّلل واستنتج 
كيف تعمل تفاعالت األكسـدة واالختزال عىل إطالق 
املكـوك الفضائـي؟ يكتسـب املكـوك الفضائي 72% 
تقريبًـا من قـوة اندفاعه مـن صواريخ اإلطـالق التي 
تسـتعمل الوقـود الصلـب خـالل الدقيقتـني األوليني 
من عمليـة إطالق الصاروخ، ويرتبـط صاروخان عىل 
صـورة قلم الرصاص بعضهام ببعـض من كال اجلانبني 
بخزان اهليدروجني السائل ووقود األكسجني. وحيتوي 

كل صاروخ kg 499,000 تقريبًا من مزيج الدفع.





69.6فوق كلورات األمونيوم

16ألومنيوم

0.4املادة املحفزة

12.04األسمنت

1.96معامل املعاجلة

أخذت هذه البيانات من:
 *Dumoulin, Jim. “Solid Rocket Boosters.” NSTS Shuttle 
Reference Manual. 1988


 املعادلة اسـتعمل طريقة عدد التأكسد يف وزن . 1

املعادلة الكيميائية لتفاعل صاروخ اإلسناد.

 N H  4 Cl O  4 (s) + Al(s) → 

A l  2  O  3 (g) + HCl(g) +  N  2 (g) +  H  2 O(g)

 أي العنارص تأكسدت؟ وأهيا اختزلت؟. 2 

 ما مزايا اسـتعامل تفاعل وقـود صواريخ . 3
 solid rocket boosters(SRB) الصلـب

يف الدقيقتني األوليتني من اإلطالق؟

 ماعـدد مـوالت بخـار املـاء الناجتـة من . 4
تفاعل واحد من (SRB)؟

191919
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زن معادلة األكسدة واالختزال اآلتية: 
1 تحليل المسألة

Cl  O  4      - (aq) + B r  - (aq) → C l  - (aq) + B r  2 (l)

اسـتعمل قواعد حتديد عدد التأكسـد. جيب أن تتساو الزيادة يف عدد التأكسد للذرات التي تأكسدت مع النقصان يف عدد 
التأكسد للذرات التي اختزلت. حيدث التفاعل يف وسط محيض، اضبط املعامالت لوزن التفاعل.

2 حساب المطلوب

د أعداد التأكسد جلميع الذرات يف املعادلة. حدّ

12

+7 −2   −1       −1      0   

Cl  O  4      - (aq) + B r  - (aq) → C l  - (aq) + B r  2 (g) (يف الوسط احلميض)

د الذرات التي اختزلت والذرات التي تأكسدت. حدّ
1تأكسدت Br

17اختزلت Cl

د التغري يف عدد التأكسد للذرات التي تأكسدت والذرات التي اختزلت.التغري يف عدد التأكسد: حدّ
11+التغري يف عدد تأكسد = Br

178-التغري يف عدد تأكسد = Cl

اجعل التغري يف قيم عدد التأكسد متساويًا، وذلك بضبط معامالت املعادلة:
1Br
8BrBr84Br28



Cl  O  4   - (aq) + 8B r  - (aq) → C l  - (aq) + 4B r  2 (g)

ا كافيًا من أيونات اهليدروجني وجزيئات املاء إىل املعادلة لوزن ذرات األكسجني عىل طريف املعادلة: أضف عددً

H

Cl  O  4   - (aq) + 8B r  - (aq) + 8 H  + (aq) →

C l  - (aq) + 4B r  2 (g) + 4 H  2 O(l)

3 تقويم ا جابة 

عدد ذرات كل عنرص متسـاوٍ يف كال طريف املعادلة. وكام يف املعادلة األيونية فإن الشـحنة الكلية يف الطرف األيمن تسـاوي 
الشحنة الكلية يف الطرف األيرس.


استعمل طريقة عدد التأكسد يف وزن املعادالت األيونية الكلية اآلتية:

19 .H2S(g) + N  O  3   -  (aq) → S(s) + NO(g) (يف الوسط احلميض) 
20 .  C r  2 O  7  

2- (aq) +I-
(aq) → Cr 3+

(aq) + I2(s) (يف الوسط احلميض) 
21 .Zn(s) + N  O  3   - (aq) → Zn2+ 

(aq) +NO2 (g) (يف الوسط احلميض) 
22 .  I-

(aq) + MnO  4  
- (aq) → I2(s) +MnO2(s)  (يف الوسط القاعدي):حتد

202020



 بامذا تشـرتك أسـامك أعامق املحيط والذبـاب الناري مع  

البكرتيـا املضيئـة؟ إن هـذه األنواع من الكائنـاتـ  وكائنات أخـرـ  تطلق الضوء. 
والضوء املنبعث ما هو إال حتويل لطاقة الوضع يف الروابط الكيميائية إىل طاقة ضوئية 
ا عىل  خـالل تفاعالت األكسـدة واالختزال. وينبعث الضوء بوسـائط خمتلفـة اعتامدً
أنواع الكائنات. ففي الذباب الناري املوضح يف الشكل 7-1، ينتج الضوء من تأكسد 
جزيئات اللوسـيفرين Luciferin. وال يزال العلامء يكتشفون رس اإلضاءة احليوية ، 
 فبعـض الكائنات املضيئـة تطلق الضوء باسـتمرار، يف حني تطلـق الكائنات األخر
ا عندما تتعرض للمضايقة. ويبدو أن بعض أسـامك أعامق البحار وقناديل البحر  ضوءً

هلا قدرة عىل التحكم يف الضوء الذي تطلقه.

وزن معادلة ا�كسدة واالختزال باستعمال طريقة نصف التفاعل
 Balancing Redox Reactions Using Half-Reactions

املـواد يف الكيمياء هي أي وحدات كيميائية توجـد يف املعادلة.حيث يوجد يف معادلة 
NH3 (aq) + H2O (l) →  NH  4  

+ (aq) +OH-
(aq)   :االتزان اآلتية

  ،OH-و NH  4  +    وأيونان مـن  NH3 وH2O أربعـة أنـواع من املـواد هي: جزيئان مـن
وحتدث تفاعالت األكسدة واالختزال عندما توجد مواد قادرة عىل منح اإللكرتونات 
(عوامـل خمتزلـة) ملـواد أخـر قريبة منهـا وهلا قدرة عىل كسـب هـذه اإللكرتونات 
ا عدة من العوامل  (عوامل مؤكسدة). فعىل سبيل املثال يمكن للحديد أن خيتزل أنواعً

 2Fe(s) +3Cl2(g) → 2FeCl3(aq)   .املؤكسدة بام فيها الكلور
. Fe 3+ ويف هذا التفاعل تتأكسد كل ذرة حديد بفقدها 3 إلكرتونات لتصبح أيون

ا لتصبح   ويف الوقت نفسه ، فإن  كل ذرة كلور يف Cl2 ختتزل باكتساهبا إلكرتونًا واحدً
Fe(s) → Fe3+

(aq) +3e- : األكسدة         .C l  -  أيون
Cl2 (g) +2e- → 2Cl-

(aq) :االختزال
متثل هذه املعادالت أنصاف تفاعالت، حيث يُمثل كل نصف تفاعل أحد جزأي تفاعل 
األكسـدة واالختزال، أي تفاعل األكسـدة أو تفاعل االختـزال. ويبني اجلدول 1-5 

. Fe3+  إىل Fe التنوع يف أنصاف تفاعالت االختزال التي تتضمن تأكسد





(Species) املواد

االستعامل العلمي يطلق هذا التعبري 
جسـيامت  أي  عـىل  الكيميـاء  يف 

متضمنة يف العملية:
يتفاعل نوعـان خمتلفان من املواد يف 
تفاعـالت االحتـاد لتكويـن مركب 

مفرد.
االستعامل الشائع صنف من األفراد 

يملكون صفات أو قدرات معينة.

  1-7 
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Fe +  O  2  → F e  2  O  3 

Fe → F e  3+  + 3 e  - 

 O  2  + 4 e  -  → 2 O  2- 

Fe +  F  2  → Fe F  3  F  2  + 2 e  -  → 2 F  − 

Fe + HBr →  H  2  + FeB r  3 2 H  +  + 2 e  -  →  H  2 

Fe + AgN O  3  → Ag + Fe(N O  3  )  3  A g  +  +  e  -  → Ag

Fe + CuS O  4  → Cu + F e  2 (S O  4  )  3  C u  2+  + 2 e  -  → Cu

212121



سـوف تتعلم املزيد عن أمهية أنصاف التفاعالت عند دراسـتك الكيمياء الكهربائية 
ا، ولكن يف الوقت احلايل سـوف نتعلم كيف تسـتعمل أنصـاف التفاعل لوزن  الحقً
معادلة األكسـدة. فعىل سـبيل املثال، متثل املعادلة غري املوزونـة اآلتية التفاعل الذي 
حيدث عند وضع مسامر من احلديد يف حملول كربيتات النحاس II كام يف  الشكل 1-8.

Fe(s) + CuS O  4 (aq) → Cu(s) + F e  2 (S O  4  )  3 (aq)

تتأكسـد ذرات  احلديد عندما تفقد اإللكرتونات أليونات النحاس II، أما خطوات  
وزن معادالت األكسـدة واالختزال باستخدام طريقة نصف التفاعل فهي موضحة 

يف يف اجلدول 1-6.

 1-8 
األكسـدة   
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1. اكتب املعادلة األيونية الكلية للتفاعل، مهمالً األيونات املتفرجة.

Fe(s ) + C u  2+ (aq)+ S  O  4   2- (aq) → Cu(s) + 2F e  3+ (aq) + 3S  O  4   2-  (aq)

Fe(s) + C u  2+ (aq) → Cu(aq) + 2F e  3+ (aq)

2. اكتب نصفي تفاعل األكسدة االختزال للمعادلة األيونية الكلية.

 Fe(s ) → 2F e  3+ (aq) + 6 e  -  C u  2+ (aq) + 2 e  -  → Cu(s)

3. زن الذرات والشحنات يف كل نصف تفاعل.

 2Fe(s) → 2F e  3+ (aq) + 6 e  -  C u  2+ (aq) + 2 e  -  → Cu (s)

4. زن املعادالت عىل أن يكون عدد اإللكرتونات املفقودة يف التأكسد يساوي عدد اإللكرتونات املكتسبة يف االختزال.

 2Fe(s) → 2F e  3+ (aq) + 6 e  -  3C u  2+ (aq) + 6 e  −  → 3Cu(s)

5.امجع نصفي التفاعل املوزونني، وأعد األيونات املتفرجة.

2Fe(s) + 3C u  2+ (aq) → 3Cu(s) + 2F e  3+ (aq)

2Fe(s) + 3CuS O  4 (aq) → 3Cu(s) + F e  2 (S O  4  )  3 (aq)

المطويات 

ن مطويتك معلومات  ضمِّ
من هذا القسم.




( Method ) الطريقة
آليـة لعمـل يشء ما. يـدرس الطلبة 
لالمتحان مستعملني طرائق خمتلفة.

222222
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زن معادلة التأكسد واالختزال للتفاعل اآليت مستعمالً طريقة نصف التفاعل: 
 KMn O  4 (aq) + S O  2 (g) → MnS O  4 (aq) +  K  2 S O  4 (aq) (يف الوسط احلميض)

1 تحليل المسألة

حيدث التفاعل يف الوسـط احلميض، اسـتعمل قواعد حتديد أعداد التأكسـد وخطوات وزن املعادلة بطريقة نصف التفاعل 
لوزن معادلة التفاعل بني برمنجنات البوتاسيوم وثاين أكسيد الكربيت.

2 حساب المطلوب 

اكتب املعادلة األيونية الكلية للتفاعل.
Mn  O  4      - (aq) + S O  2 (g) → M n  2+ (aq) + S  O  4      2- (aq)

اكتب معادلة نصفي تفاعل األكسدة واالختزال للمعادلة األيونية الكلية، متضمنًا أعداد التأكسد.
1612( تأكسد ) SO2 (g) → SO4

2-
(aq) + 2e- 

.Mn  O  4   - (aq) + 10 e  -  → M n  2+ (aq)زن الذرات والشحنات يف نصفي التفاعل.

H2O

H+

S O  2 (g) + 2 H  2 O (l) → S  O  4   2- (aq) + 2 e  -  + 4 H  + (aq) (تأكسد)
Mn  O  4   

− (aq) + 5 e  -  + 8 H  + (aq) → M n  2+ (aq) + 4 H  2 O(l) (اختزال)

اضبط املعامالت عىل أن يكون عدد اإللكرتونات املفقودة يف التأكسد (2) يساوي عدد اإللكرتونات املكتسبة يف االختزال (5).
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5S O  2 (g) + 10 H  2 O(l) → 5S  O  4   2- (aq) + 20 H  - (aq) + 1 0 e  -  (تأكسد)
2Mn  O  4   − (aq) + 16 H  + (aq) + 10 e  -  → 2M n  2+ (aq) + 8 H  2 O(l) (اختزال)

ط املعادلة بحذف أو جتميع املواد املتشاهبة يف طريف املعادلة. امجع نصفي التفاعل اللذين تم وزهنام، وبسّ
5S O  2 (g) + 10 H  2 O(l) + 2Mn  O  4   

- (aq) + 16 H  + (aq) + 10 e  -  → 5S  O  4   
2- (aq) + 20 H  - (aq) + 10 e  -  + 2M n  2+ (aq) + 8 H  2 O (aq)

5S O  2 (g) + 2 H  2 O(l) + 2Mn  O  4      - (aq) → 5S  O  4      2- (aq) + 4 H  + (aq) + 2M n  2+ (aq)

أعد وضع األيونات املتفرجة (+K)، وكذلك حاالت املواد.
SO  4  2- MnO  4  

- K+
Mn2+H+

5S O  2 (g) + 2 H  2 O(l) + 2KMn O  4 (aq) →

 K  2 S O  4 (aq) + 2 H  2 S O  4 (aq) + 2MnS O  4 (aq)

3 تقويم ا جابة 

تشري املراجعة للمعادلة املوزونة أن عدد ذرات كل عنرص متساوٍ يف طريف املعادلة.


استعمل طريقة نصف التفاعل  لوزن معادالت األكسدة واالختزال اآلتية:
23 . C r  2  O  7  

2- (aq) +  I  - (aq) → C r  3+ (aq) +  I  2 (s) (يف الوسط احلميض)

24 . M n  2+ (aq) + Bi  O  3      - (aq) → Mn  O  4      - (aq) + B i  2+ (aq) (يف الوسط احلميض)

25 .  N  2 O(g) + Cl O  - (aq) → N  O  2      - (aq) + C l  - (aq) (يف الوسط القاعدي) ٍّحتد 
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التقويم 1-2
الخالصة

  يصعـب وزن معظم معادالت األكسـدة 
واالختزال باستعامل الطريقة التقليدية.

  تعتمد طريقة عدد التأكسـد عىل مسـاواة 
عدد اإللكرتونات املفقـودة من الذرات 
بعـدد اإللكرتونـات املكتسـبة مـن قبـل 

.ذرات أخر
 لـوزن معـادالت التفاعالت يف الوسـط 
ا كافيًا مـن أيونات  احلمـيض، أضف عـددً

اهليدروجني وجزيئات املاء.
ا كافيًا من أيونات اهليدروكسيد    أضف عددً
وجزيئات املاء، لوزن معادالت التفاعالت 

يف الوسط القاعدي.
  نصـف التفاعل هـو أحد جـزأي تفاعل 

األكسدة واالختزال.

 كيف يرتبط التغري يف عدد التأكسد بعمليات األكسدة . 26  الرئيسةالفكرة

واالختزال؟
األكسدة . 27 تفاعل  فيها  يتم  التي  الظروف  معرفة  املهم  من  يُعد  ملاذا  

واالختزال يف املحلول املائي هبدف وزن معادلة التفاعل؟
خطوات طريقة عدد التأكسد لوزن املعادلة.. 28 
ماذا يوضح نصف تفاعل التأكسد؟ وماذا يوضح نصف تفاعل االختزال؟. 29 
نصف تفاعل األكسدة ونصف تفاعل االختزال لتفاعل األكسدة . 30

 Pb(s) + Pd(N O  3  )  2 (aq) → Pb(N O  3  )  2 (aq) + Pd(s) :واالختزال اآليت
31 . S n  2+  → S n  4+  + 2 e  -  اذا كان نصف تفاعل األكسدة هو  

ونصف تفاعل االختزال هو A u  3+  + 3 e  -  → Au. ما أقل عدد من أيونات 
القصدير II وأيونات الذهب III يمكن أن تتفاعل حتى ال يتبقى إلكرتونات؟

 زن املعادالت اآلتية:. 32
HCl O  3 (aq) → Cl O  2 (g) + HCl O  4 (aq) +  H  2 O(l) .a

 H  2 Se O  3 (aq) + HCl O  3 (aq) →  H  2 Se O  4 (aq) + C l  2 (g) +  H  2 O(l) .b

C r  2   O  7      2- (aq) + F e  2+ (aq) → C r  3+ (aq) + F e  3+ (aq) (يف الوسط احلميض) .c




د املواد التي تأكسدت واملواد التي اختزلت، وأهيا تعد  حدّ
عوامل مؤكسدة وأهيا تعد عوامل خمتزلة.


زن املعادلة اآلتية مستعمالً املخطط

P  4 (s) → HP  O  3      2- (aq) + P H  3 (g)  (يف الوسط احلميض)

د أعداد التأكسد للعنارص كافة. حدّ

الطريقـة  باسـتعامل  املعادلـة  بقيـة  زن 
التقليدية.

اضبـط املعامـالت يف املعادلـة عـىل أن 
تكون أعداد التأكسد متساوية يف القيمة.

اكتب املعادلة األيونيـة النهائية للمعادلة 
مع حذف األيونات املتفرجة.

زن الـذرات والشـحنات يف كل نصـف 
تفاعل. 

اضبـط املعامـالت عـىل أن يكـون عدد 
اإللكرتونـات التي فقدت مسـاويًا لعدد 

اإللكرتونات التي اكتسبت.

امجع نصفي تفاعل األكسدة واالختزال، 
وأعد األيونات املتفرجة.

هل تظهـر املواد التي تأكسـدت أو اختزلت 
أكثر من مـرة يف طريف املعادلـة، وهل حيدث 
التفاعل يف وسط محيض أم يف وسط قاعدي؟

د نصـف تفاعـل األكسـدة ونصف  حـدّ
تفاعل االختزال.
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Blood That Glows الدم المضيء
يف رواية شكسـبري " ماك بيث " تغسـل السـيدة ماك بيث يدهيا 
من دم امللك " دنكان " ومع ذلك يتبقى هناك احتامل لرؤية آثار 
الدماء. يف الطب الرشعي احلديث يمكن استخدام مادة كيميائية 
تدعى " اللومينول "التي تتيح للمحققني القدرة عىل رؤية اآلثار.
يتأكسـد   Blue-green whisper املخـرض  األزرق  األثـر 
اللومينول عندما يالمس احلديد كام يف الشـكل 1 . وتنتج يف 
هـذه العمليـة جزيئات الطاقة عىل صـورة ضوء أزرق خمرض 
واضـح، ويظهر الوهج الباهـت األزرق للومينول يف الغرفة 
املظلمة للمحققني عند وجود آثار الدماء غري الظاهرة، وهي 
ما ال يمكن رؤيته بالعني املجردة. تتكون خاليا الدم بشـكل 
أسايس من اهليموجلوبني – وهو الربوتني الذي حيتوي احلديد.
والسـتخدام اللومينـول، يلجأ املحققون إىل مزج مسـحوق 
 ،H2O2 فـوق أكسـيد اهليدروجـني ِ أبيـض C8H7O3N3 بــ
وكيامويـات أخـر؛ ممـا جيعل مـن املزيـج سـائالً يمكن أن 
يُنـرش يف املنطقة التي يتوقع أن حتتـوي كمية ضئيلة من اآلثار 
فيجعلها تتوهج. يقوم املصـور الفوتوجرايف للطب الرشعي 
بالتقاط صـور فوتوجرافية رسيعة وذلـك بكامريات خاصة 
يمكنهـا التقـاط كل من الوهـج اخلافت للومينـول واملنطقة 

املضيئة من حوهلا.

1

2


األدلـة املتوهجة  Glowing evidence  يمكن أن تكشـف 
بقع الدم عن أنامط البقع، معطية دالئل حول نوعية السـالح 
املستخدم يف إمتام اجلريمة. إذ يمكن أن يرشد وهج اللومينول 
عـىل السـجاد املحققني حـول بقع الـدم. كام يمكـن أن تدل 

البصامت الدموية يف الشكل 2 عىل املجرم.
هنـاك مسـتخدمون آخـرون للومينول إضافـة إىل املحققني، 
ففي حوادث السيارات، يمكن أن يكشف اللومينول فيام إذا 
كان املهاجم مرتديًا حزام األمان حتى لو أن السيارة صدمت 
يف أثنـاء املطـر، أو الـربد أو كانت متعرضة ألشـعة الشـمس 

املبارشة التي قد تغري بقع الدم.
 هناك مواد أخر Spray of last resort رذاذ املالذ األخري
حتتـوي احلديد باإلضافة إىل الدم وجتعـل اللومينول يتوهج، 
ويمكـن للخرباء فقط معرفـة االختالفات. واألكثر أمهية أن 
اللومينـول يمكـن أن يتداخل مـع اختبارات أخـر؛ وهلذا 
السـبب ال يلجأ رجال التحقيق إىل استخدام اللومينول حتى 

.يكملوا مجيع اختباراهتم األخر


الكيمياء

اإلثبات املستخدم يف التحقيق.كيف يقـود اللومينول املحققني اىل االشـتباه باملجرمني. صف نوع اكتـب مقالـة لصحيفـة األخبـار تصـف فيها 
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 هناك يشء ما يتفاعل مع املعادن التي تتواجد 
عىل أجسـام العديد من القوارب يف النهر املجاور لشـاحنة متهالكة 
(قديمـة). ولقـد ربط املحقـق ذلك بثالثة أسـباب حمتملـة، ترتبط 
بثالثـة ملوثات كيميائية. ومهمتـك أن ختترب هذه امللوثات وتقارهنا 
بعينـة من النهـر. واحليوانات التـي تعتمد عىل ميـاه النهر كمصدر 
أسـايس هلا، تعتمد عليك يف مسـاعدهتا حلل لغز الشـاحنة املتهالكة 

وبالتايل معرفة امللوثات احلقيقية ملياه النهر.
 كيف يمكن لسلسـلة تفاعالت كيميائية أن تسـتخدم يف حتديد 

طبيعة اليشء الذي يؤدي إىل تلويث مصدر املياه؟  


0.1 M  AgNO3Fe برادة

0.1 M  HClMg خراطة
0.1 M  ZnSO4ملقط

قطارة عدد (4)حملول جمهول املكونات
طبق تفاعالت بالستيكي 24 فجوة أسالك نحاس

Pb صلب

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P


حتذير: تُعد نرتات الفضة AgNO3 مادة شـديدة السـميّة، وتؤدي 

ن البقع عىل اجللد واملالبس. إىل تكوّ


اقرأ تعليامت السالمة يف املخترب.. 1
م جدوالً لتسجيل بياناتك.. 2 صمّ
ضع طبق التفاعالت البالستيكي عىل ورقة بيضاء.. 3
ضع قطعة من أسالك النحاس يف أربع فجوات من الصف األول.. 4
كـرر اخلطوة 4، وذلك بإضافة عينات صغرية من احلديد إىل أربع . 5

فجوات يف الصف الثاين.
كـرر اخلطوة 4،  وذلك بإضافة عينـات صغرية من الرصاص إىل . 6

أربع فجوات يف الصف الثالث.
كـرر اخلطـوة 4، وذلـك بإضافة قطـع من رشيط املاغنيسـيوم إىل . 7

أربع فجوات يف الصف الرابع.
ضـع 20 قطرة من حملول نـرتات الفضة  AgNO3  يف كل فجوة من . 8

العمود األول.
كـرر اخلطـوة 8، بإضافـة محـض اهليدروكلوريـك  HCl  إىل . 9

العمود الثاين.


AgN O  3 HCl ZnS O  4 

Cu
Pb
Fe
Mg

كـرر اخلطـوة 8 بإضافـة حملـول كربيتـات اخلارصـني ZnSO4 إىل . 10
العمود الثالث.

كرر اخلطوة 8، بإضافة املحلول املجهول اىل العمود الرابع.. 11
اسمح باسـتمرار التفاعالت مدة مخس دقائق، ثم صفها. واكتب . 12

"ال تفاعل" ألي حجرة مل يكن هناك دليل عىل حدوث تفاعل فيها.
التنظيف والتخلص من النفايات ختلص من النفايات الصلبة واملحاليل . 13

كام يرشدك املعلم. واغسل املواد واألدوات وأعدها إىل أماكنها.


خلص النتائج التي الحظتها يف كل فجوة. وكيف عرفت بحدوث . 1
تفاعل كيميائي؟

ا اكتـب معادلة تفاعـل موزونة لكل تفاعل شـاهدته. . 2 اعمـل نموذجً
وحدد يف كل معادلة املواد التي تأكسدت واملواد التي اختزلت.

ا لبياناتك، أي املحاليل أكثر تلويثًا للمياه؟ فرسّ إجابتك.. 3 استنتج استنادً
مقارنـة . 4 مهـامًّ  كان  ملـاذا  والضوابـط  والثوابـت  املتغـريات  اسـتخدم 

التفاعالت للمحلول املجهول مع أكثر من حملول معروف واحد؟
ا حول أمهية الكيامويات التي توجد يف النظام البيئي.. 5 ابحث اكتب تقريرً
6 . Pb(NO3)2 II توسـع ماذا تتوقع إذا كان حملول نـرتات الرصاص

أحد املحاليل املستعملة؟
حتليل اخلطأ قارن إجابتك مع إجابات الطلبة اآلخرين يف املخترب. . 7

فرسِّ وجود أي من الفروقات. ، وذلك بإضافة عينات صغرية من احلديد إىل أربع 

،  وذلك بإضافة عينـات صغرية من الرصاص إىل 

، وذلـك بإضافة قطـع من رشيط املاغنيسـيوم إىل 

 من 


ـم جتربة ضـع فرضية حـول الطريقة التي يمكنـك هبا إزالة  صمّ
الكيامويـات مـن مصـادر امليـاه  دون إحلـاق أذ إضـايف بالبيئة 

م جتربة الختبار فرضيتك.  واملنطقة املحيطة هبا، ثم صمّ
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11

 يعـــدُّ تـفـاعـال األكسـدة 
واالختـزال تفاعلـني متكاملني، إذ تتأكسـد 

.تزل األخر ذرة وختُ


تفاعل األكسدة واالختزال• 
األكسدة• 
االختزال• 
العامل املؤكسد• 
العامل املختزل• 


 •.تتضمن تفاعالت األكسدة واالختزال انتقال اإللكرتونات من ذرة إىل أخر
عندما ختتزل ذرة أو أيون فإن عدد تأكسـده ينخفض، وعندما تتأكسـد ذرة أو • 

أيون فإن عدد تأكسده يزداد.
عامل الذرات ذات الكهروسـالبية العالية، يف تفاعالت األكسدة واالختزال •  تُ

التي تتضمن مركبات جزيئية (واأليونات املتعددة الذرات التي حتتوي روابط 
عامـل الذرات ذات الكهروسـالبية  تسـامهية) كام لـو أهنا اختزلـت، يف حني تُ

املنخفضة كام لو أهنا تأكسدت.

12

 تصبـح معادالت األكسـدة 
واالختـزال موزونـةً عندمـا تكـون الزيـادة 
الكلية يف أعداد التأكسد مساويةً لالنخفاض 
الكيل يف أعداد التأكسـد للذرات الداخلة يف 

التفاعل.


طريقة عدد التأكسد• 
نصف التفاعل• 


يصعب وزن معادالت األكسـدة واالختزال التي يظهر فيها العنرص نفسـه يف • 

كل من املواد املتفاعلة والناجتة باستعامل الطريقة التقليدية.
تعتمـد طريقـة عدد التأكسـد عىل مسـاواة عـدد اإللكرتونات التـي تفقد من • 

.الذرات مع عدد اإللكرتونات التي تكتسب من ذرات أخر
تُضـاف أيونات اهليدروجـني وجزيئات املـاء لوزن معـادالت التفاعالت يف • 

الوسط احلميض. 
تُضـاف أيونات اهليدروكسـيد وجزيئات املاء لوزن معـادالت التفاعالت يف • 

الوسط القاعدي
 نصف التفاعل هو أحد جزأي تفاعل األكسدة واالختزال.• 

العامةالفكرة تعدّ تفاعالت األكسـدة واالختزال من العمليات الكيميائية الشائعة يف الطبيعة ويف الصناعة، 

ن انتقاالً لإللكرتونات. وتتضمّ
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ما أهم خواص تفاعالت األكسدة واالختزال؟. 33
فرس، ملاذا ال تتضمن مجيع تفاعالت األكسدة األكسجني؟. 34
مـاذا حيـدث لإللكرتونـات يف الـذرة عندمـا تتأكسـد؟ . 35

أوختتزل؟ 
عرف عدد التأكسد.. 36
الفلـزات مـا عدد التأكسـد لـكل مـن الفلـزات القلوية . 37

األرضية والفلزات القلوية يف مركباهتا؟ 
كيـف يرتبط عـدد التأكسـد يف عمليـات التأكسـد بعدد . 38

اإللكرتونـات املفقـودة؟ وكيف يرتبط عدد التأكسـد يف 
عمليات االختزال بعدد اإللكرتونات املكتسبة؟

الشكل 1-9

ab

ما سبب االختالف يف أشكال خراطة النحاس املوضحة . 39
يف الشكل 9-1؟

النحـاس واهلـواء تبـدأ متاثيل النحـاس، بالظهـور بلون . 40
أخـرض بعـد تعرضها للهـواء. ويتفاعل فلـز النحاس يف 
عمليـة األكسـدة هـذه مـع األكسـجني لتكوين أكسـيد 
ن الغطاء األخرض. اكتب  النحاس الصلب، والـذي يكوّ
ف ما الذي تأكسد، وما  تفاعل األكسدة واالختزال، وعرّ

الذي اختزل يف  هذه العملية؟ 


حـدد املواد التي تأكسـدت والتي اختزلـت يف معادالت . 41

األكسدة واإلختزال اآلتية:
.a2Br2(l) + 2Ga(s) → 2GaBr3(s)

.bHCl4(l) + Zn(s) → ZnCl2(g) + H2(g)

.c Mg(s) + N2 (g) → Mg3N2(s)

ف العامـل املؤكسـد والعامـل املختـزل يف كل مـن . 42 عـرّ
معادالت األكسدة واالختزال اآلتية:

.aN2 (g) + 3H2(g) → 2NH3(g)

.b2Na(s) + I2(s)→ 2NaI(s)

 ما العامل املختزل يف املعادلة املوزونة اآلتية؟ 
8H+

(aq)+ Sn(s)+ 6Cl-
(aq)+ 4NO3

-
(aq)→  

SnCl6
-2

(aq)+ 4NO2(g)+ 4H2O(l)

ما عدد التأكسد للمنجنيز يف KMnO4؟ . 44

د عدد التأكسد للعنرص الظاهر باللون الداكن يف املواد . 45 حدّ
واأليونات اآلتية: 

.aCaCrO4       .cNO2
-

.bNaHSO4.dBrO3
-

د أي أنصاف التفاعالت اآلتية أكسدة، وأهيا اختزال:. 46  حدّ
.aAl(s)→ Al3+

(aq)+3e-

.bCu2+ 
(aq) +e-→ Cu+ 

(aq)

أي املعادالت اآلتية ال متثل تفاعل أكسـدة واختزال؟ فرس . 47
إجابتك. 

.aLiOH(s) +HNO3(aq)→ LiNO3 (s) +H2O (l)

.bMgI2 (s) +Br2 (l) → MgBr2 (s) +I2 (s)

د عدد التأكسـد للنيرتوجـني يف كل مـن اجلزيئات أو . 48 حـدّ
األيونات اآلتية: 

.a NO  3  
- .bN2O         .cNF3

282828



د أعداد التأكسـد لكل عنـرص يف املركبات أو األيونات . 49 حدّ
اآلتية: 

.aIII سيلينات الذهب Au2(SeO4)3

.bII سيانيد النيكل Ni(CN)2

الشكل 1-10

SO3

ثالث . 50 عن   SO3
2- الكربيتيت  أيون  خيتلف  كيف  فرسّ 

أكسيد الكربيت SO3، املوضح يف الشكل 1-10.

1-2


قارن بني معادلة األكسدة واالختزال املوزونة يف الوسط . 51
احلميض والوسط القاعدي.

فرس ملاذا تعد كتابة أيون اهليدروجني عىل الصورة +H يف . 52
ا للواقع. تفاعالت األكسدة واالختزال تبسيطً

ملاذا يتعني عليك قبل أن تبدأ بوزن معادلة تفاعل األكسدة . 53
وسط  يف  حيدث  التفاعل  كان  إذا  فيام  معرفة  واالختزال 

محيض أو قاعدي؟
فرسّ ما األيون املتفرج؟. 54
األكسدة . 55 تفاعالت  بداللة  املواد  أنواع  مصطلح  ف  عرّ

واالختزال.
هل املعادلة اآلتية موزونة؟ فرس إجابتك.  . 56

Fe(s) +Ag+
(aq) → Fe2+

(aq)+Ag(s)

اختزال. . 57 عملية  أم  أكسدة  عملية  متثل  اآلتية  املعادلة  هل 
فرسّ إجابتك. 

Zn2+ 
(aq) +2e- → Zn (s)

من . 58 تفاعل  نصف  كل  يف  لإللكرتونات  حيدث  ما  صف 
عملية األكسدة واالختزال.


اسـتعمل طريقة عدد التأكسـد لوزن معادالت األكسـدة . 59

واألختزال اآلتية: 
.aCl2 (g) +NaOH(s)→ NaCl(s) +HOCl(g)

.bHBrO3 (g) → Br2 (l) +H2O(l) +O2 (g)

األكسـدة . 60 لتفاعـالت  الكليـة  األيونيـة  املعـادالت  زن 
واالختزال اآلتية: 

.aAu3+
(aq)+I-

(aq) → Au(s)+I2(s)

.bCe4+
(aq)+Sn2+

(aq) → Ce3+
(aq)+Sn4+

(aq)

اسـتخدم طريقة عدد التأكسـد لوزن معادالت األكسـدة . 61
واالختزال األيونية اآلتية: 

.aAl + I2 → Al3++ I-

.b  MnO2+Br- →  Mn2++Br2 (يف الوسط احلميض)
اسـتعمل طريقة عدد التأكسـد لوزن معادالت األكسـدة . 62

واالختزال اآلتية: 
.aPbS(s)+ O2(g)→ PbO(s)+ SO2 (g)

.bNaWO3(s) + NaOH(s) + O2(g) → NaWO4 (s) +H2O(g)

.cNH3 (g) + CuO(s) → Cu(s) +N2 (g) + H2O (g)

.dAl2O3 (s) + C(s) +Cl2(g) → AlCl3 (s) + CO(g)

الشكل 1-11
الياقوت يتكون معدن الكورنديوم من أكسيد األلومنيوم . 63

Al2O3 وهو عديم اللون، ويعد أكسيد األلومنيوم املكون 

 Fe2+ الرئيس للياقوت، إال أنه حيتوي مقادير بسـيطة من
و +Ti4، ويعـز لـون الياقـوت إىل انتقـال اإللكرتونات 
ا إىل الشـكل 11-1، استنتج  من +Fe2 إىل +Ti4. واسـتنادً
التفاعل الذي حيدث لينتج املعدن يف اجلهة اليمنى، وحدد 

العامل املؤكسد، والعامل املختزل؟
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اكتـب نصفـي تفاعـل األكسـدة واالختـزال يف كل مـن . 64
معادالت األكسدة واالختزال اآلتية عىل الصورة األيونية 
: إذا حدث يف املحلول املائي: 

.aPbO(s)+NH3(g) → N2(g)+H2O(l)+Pb

.bI2(s)+Na2S2O3(aq) → Na2SO4(aq)+NaI

.cSn(s)+2HCl(aq) → SnCl2(aq)+H2(g)

نان معادلة األكسـدة . 65 اكتـب نصفي التفاعـل اللذيـن يكوّ
واالختزال املوزونة اآلتية: 

3H2C2O4 (l) + 2HAsO2 (aq) → 6CO2 (g) + 2As (s) + 4H2O (l)

أي أنصاف التفاعالت اآلتية أكسدة وأهيا اختزال؟ . 66
.aFe2+

(aq) → Fe3+
(aq)+ e-

.b MnO  4  - (aq) + 5e- + 8H+ 
(aq) → Mn2+ 

(aq) + 4H2O (l)

.c2H+ 
(aq) +2e- → H2 (g)

.dF2 (g) → 2F-
(aq) + 2e-

الشكل 1-12
النحـاس عندما توضع رشائح النحـاس يف حملول نرتات . 67

الفضة كام يف الشكل 12-1 يبدو فلز الفضة أزرق اللون، 
وتتكـون نـرتات النحـاس II. اكتـب املعادلـة الكيميائية 
غـري املوزونـة، ثم حدد حالة التأكسـد لـكل عنرص فيها. 
د أهيام تأكسـد،  ـا نصفي معادلة التفاعل، وحدّ اكتب أيضً
ا اكتب املعادلـة الكيميائية املوزونة  وأهيـام اختزل. وأخـريً

للتفاعل.
اسـتخدم طريقة عدد التأكسـد لوزن معادالت األكسـدة . 68

واالختزال األيونية اآلتية: 
.aMoCl5 (s) +S2-

(aq) → MoS2 (s) + Cl-
(aq) + S(s)

.b TiCl  6  
2- (aq) + Zn (s) → Ti3+ 

(aq) + Cl-
(aq) + Zn2+ 

(aq)

استعمل طريقة نصف التفاعل لوزن معادالت تفاعالت . 69
املـاء  جزيئـات  ـا  مضيفً اآلتيـة،  واالختـزال  األكسـدة 
وأيونات اهليدروجني (يف الوسـط احلمـيض)، أو أيونات 
اهليدروكسيد (يف الوسط القاعدي) إذا تطلب األمر ذلك: 

.aNH3(g) + NO2(g) → N2(g) + H2O(l)

.b(يف الوسط القاعدي) Br2 (l) → Br-
(aq) +  BrO3

-
(aq)  

 زن معادلـة التأكسـد واالختـزال اآلتيـة، وأعـد كتابتهـا . 70
بشـكلها األيوين الكامل، ثم اشتق املعادلة األيونية الكلية 
وزهنـا بطريقـة نصـف التفاعـل. عـىل أن تكـون اإلجابة 
النحـو اآليت: الـوزن ولكـن عـىل  بمعامـالت  النهائيـة 
KMnO4(aq)+FeSO4(aq)+H2SO4(aq) →  

Fe2(SO4)3(aq)+MnSO4(aq)+K2SO4(aq)+H2O(l)

اسـتخدم طريقة عدد التأكسد يف وزن معادالت األكسدة . 71
واالختزال اآلتية: 

.aPbO(s) + NH3(g) → N2(g) + H2O(l) + Pb(s)

.bI2(s) + NaS2O3(aq) → N2S2O4(aq) + NaI(aq)

.cSn(s) + 2HCl(aq) → SnCl2(aq) +H2(g)

اسـتخدم طريقة نصـف التفاعل يف وزن هـذه املعادالت . 72
ـا جزيئات املـاء وأيونات اهليدروجني (يف الوسـط  مضيفً
احلميض)، أو أيونات اهليدروكسيد (يف الوسط القاعدي) 
عنـد احلاجـة. واحتفظ باملعـادالت املوزونـة عىل صورة 

معادلة أيونية هنائية: 
.aCl-

(aq) + NO3
-

(aq) → ClO-
(aq) + NO (g) 

(يف الوسط احلميض)
.bIO3

-
(aq) + Br-

(aq) → Br2(l) + IBr(s) 

(يف الوسط احلميض)
.cI2(s)+Na2S2O3(aq) →Na2S2O4(aq)+NaI(aq ) 

(يف الوسط احلميض)
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د عدد التأكسد لكل عنرص من العنارص الظاهرة بلون . 73 حدّ
داكن:  

.aOF2 .bUO2
2+.cRuO4     .dFe2O3 

د كالًّ مـن التغـريات اآلتية فيـام إذا كانت أكسـدة أو . 74 حـدّ
اختزال: 

.a2C l  - (aq) → C l  2 (g) + 2 e  - 

.bNa(s) → N a  + (aq) +  e  - 
.cC a  2+ (aq) + 2 e  -  → Ca (s)

.d O  2 (g) + 4 e  -  → 2 O  2- (aq)

استعمل قواعد حتديد عدد التأكسد إلكامل اجلدول 1-7.. 75

1 – 7


K in KBr+1

Br in KBr8

Cl in C l  2 1

K in KCl7

Cl in KCl−1

Br in B r  2 0

 حدد العوامل املختزلة يف املعادالت اآلتية:. 76
.a4N H  3 (g) + 5 O  2 (g) → 4NO(g) + 6 H  2 O(l)

.bN a  2 S O  4 (aq) + 4C(s) → N a  2 S(s) + 4CO(g)

.c4Ir F  5 (aq) + Ir(s) → 5IrF4 (s)

أنصاف . 77 أزواج  مستعمالً  موزونة  أيونية  معادلة  اكتب 
تفاعالت األكسدة واالختزال اآلتية:

.aFe(s)→ F e  2+ (aq) + 2 e  - ,  Te  2+ (aq) + 2 e  -  → Te(s)

.bI  O  4     - (aq) + 2 e  -  → I  O  3     - (aq)

Al (s) → A l  3+ (aq) + 3 e  -  (يف الوسط احلميض)

.c I  2 (aq)+ 2 e  -  → 2 I  - (aq)

 N  2 O(g) → 2N  O  3     - (aq) + 8 e  -  (يف الوسط القاعدي)

املوضحة يف . 78 املركبات  الكروم يف كل من  تأكسد  ما عدد 
الشكل 13-1؟ 

الشكل 1-31

ab

زن معـادالت األكسـدة واالختـزال األيونيـة اآلتية بأي . 79
طريقة من طرائق وزن املعادالت.

.aS b  3+ (aq) + Mn  O  4     - (aq) →

 Sb  O  4     3- (aq) + M n  2+ (aq) (يف الوسط 
(احلميض

.b N  2 O(g) + Cl O  - (aq) →

C l  - (aq) + N  O  2     - (aq) (يف الوسط القاعدي)

األحجار الكريمة الياقوت حجر كريم يتكون من أكسيد . 80
األلومنيـوم، أمـا لونه األمحر فقـد جاء مـن احتوائه عىل 
مقاديـر ضئيلـة من أيونـات الكـروم III التـي حتل حمل 
أيونـات األلومنيوم. ارسـم تركيب أكسـيد األلومنيوم، 
ووضـح التفاعـل الـذي حتـل فيـه أيونات الكـروم حمل 
أيونـات األلومنيـوم، وهل هـذا التفاعل تفاعل تأكسـد 

واختزال؟ 

زن معـادالت األكسـدة واالختـزال األيونيـة اآلتية بأية . 81
طريقة من طرائق الوزن: 

.aMg(s) + F e  3+ (aq) → M g  2+ (aq) + Fe (s)

.bCl  O  3     - (aq) +S O  2 (g) →C l  - (aq) +S  O  4     2- (aq) (يف الوسط احلميض)

زن معادالت األكسـدة واالختزال اآلتية بأية طريقة من . 82
طرائق الوزن:

.aP(s) +  H  2 O(l) + HN O  3 (aq) →  H  3 P O  4 (aq) + NO (g)

.b KCl O  3 (aq) + HCl (aq) → C l  2 (g) + Cl O  2 (g)

+  H  2 O(l) + KCl(s)
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طبـق تبني املعـادالت اآلتية تفاعالت األكسـدة واالختزال . 83

التـي تسـتخدم لتحضـري غـاز النيرتوجـني النقي وغـاز ثاين 
أكسـيد النيرتوجـني وغاز أول أكسـيد النيرتوجـني N2O يف 

املخترب:
N H  4 N O  2 (s) →  N  2 (g) + 2 H  2 O(l)

N H  4 N O  3   (s) →  N  2 O(g) + 2 H  2 O(l)

.a د عدد التأكسـد لـكل عنـرص يف املعادلتني، ثم حدّ
ـا توضح فيـه التغري يف عدد التأكسـد  ارسـم خمططً

الذي حيدث يف كل تفاعل.
.b د الذرة التي تأكسدت والذرة التي اختزلت يف حدّ

كال التفاعلني.
.c.د العامل املؤكسد والعامل املختزل لكال التفاعلني حدّ
.d انتقـال أن  كيـف  فيهـا  توضـح  مجلـة  اكتـب 

اإللكرتونـات الـذي حـدث يف هذيـن التفاعلـني 
خيتلف عن التفاعل اآليت:

2AgN O  3 (aq) + Zn (s) → Zn(N O  3  )  2 (aq) + 2Ag (s)

الشكل 1-14
(S4O6

2–)

-

-

-

-

(S2O3
2–)

حلّـل ادرس املعادلة األيونية الكلية أدناه، للتفاعل الذي . 84
S2O3 إىل أيون 

حيدث عند تأكسـد أيون الثيوكربيتـات -2
S4O6. زن املعادلـة مسـتعمالً طريقـة 

رابـع ثيونـات -2
نصف التفاعل. وسـوف يسـاعدك الشـكل 14-1 عىل 

حتديد أعداد التأكسد الستعامهلا. 
  S  2   O  3     2- (aq) +  I  2 (s) →  I  - (aq) +  S  4   O  6     2- (aq) (يف الوسط احلميض)

توقـع اعترب بأن مجيع املركبات اآلتية مركبات مسـتقرة . 85
حقيقـة، مـا الذي يمكنـك أن تسـتدل عليه عـن حالة 

التأكسد للفوسفور يف مركباته؟  
  PH3, PCl3, P2H4, PCl5, H3PO4, Na3 PO3

أيونـات . 86 البوتاسـيوم  برمنجنـات  تؤكسـد  احلـل   جـد 
الكلوريد لتكون غاز الكلـور. قم بموازنة معادلة تفاعل 

التأكسد واالختزال الذي حيدث يف الوسط احلميض. 
NH4، يف أي من الطرفني . 87

+ → NO3
يف نصـف التفاعل -

جيـب إضافـة اإللكرتونات؟ قم بإضافـة العدد الصحيح 
مـن اإللكرتونـات للطرف الـذي حيتاج لذلـك، ثم أعد 

كتابة املعادلة. 

الشكل 1-15
اسـتعمل طريقـة نصـف التفاعـل لـوزن معادلـة تفاعل . 88

األكسـدة واالختـزال الـذي حيـدث بـني أيونـات ثـاين 
كرومـات وأيونات اليوديـد يف الوسـط احلميض والذي 

يوضحه الشكل 1-15. 

 
قـم بكتابة املعادلة الكيميائية لكل تفاعل موصوف فيام . 89

يأيت دون كتابة املعامالت لوزهنا، ثم حدد حالة التأكسد 
لـكل عنرص يف املعادلة. ثم اكتب نصفي التفاعل حمددا 
أهيام نصف تفاعل أكسدة وأهيام نصف تفاعل اختزال. 

.a أنبـوب الصلـب يف  الزئبـق  عنـد وضـع أكسـيد 
وتسـخينه بلطـف يتكـون أكسـيد الزئبق السـائل 
يف قـاع أنبـوب االختبـار وتتصاعد فقاعـات غاز 

األكسجني من أنبوب االختبار.
.b عنـد وضع قطـع من النحـاس الصلـب يف حملول

نـرتات الفضة، تتكون نـرتات النحاس II األزرق 
ويظهر فلز الفضة يف املحلول. 
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استخدم القائمة اآلتية لإلجابة عن األسئلة من 15إىل18.

حتتـوي مخس كــؤوس ml 500 مـن حملول مـائـي تـركيـزه
M 0.250 من املواد الكيميائية اآلتية: 

KCl .A

CH3OH .B

 Ba (OH)2 .C

CH3COOH .D

NaOH .E

أي املواد ستتفكك ألكرب عدد من اجلسيامت عندما تكون . 90
يف املحلول؟ 

أي املواد هلا أكرب كتلة مولية؟ . 91
أي الكـؤوس يمكـن أن حتتـوي عـىل  9.32g مـن املادة . 92

الكيميائية؟ 
أي الكؤوس تتكون حمتوياته من %18.6 أكسجني؟. 93

زهزه

أي املواد ستتفكك ألكرب عدد من اجلسيامت عندما تكون 

 مـن املادة 

ا مهامًّ قبل استخالص فلزات . 96 النحاس كان النحاس فلزًّ
احلديد والفضة والذهب خاصة، واستعامل خاماهتا 
كأدوات وأواين وجموهرات وأعامل فنية. وكان يصهر 
النحاس بتسخني خاماته مع الفحم لدرجة حرارة 
عالية كام كان احلال  قبل 8000 سنة مضت. قارن 
يف  واستعامالته  النحاس  استخراج  عمليات  بني 

احلضارات القديمة واآلن. 


أعامل الزجاج  تتأثر األلوان املتكونة يف زجاج السرياميك 
كـام يف الشـكل 16-1 بدرجـة حـرارة التسـخني، حيث 
تعطـي األيونات الفلزية للنحاس الذي لـه أكثر من حالة 
أكسـدة ألوانًـا خمتلفـة عند تسـخينه. تتوفر كميـات كبرية 
مـن األكسـجني يف أثناءعمليات احلرق ممـا جيعل أيونات 
النحاس املوجودة يف الزجاج تلون اللهب باللون األخرض 
املائـل إىل الزرقـة. ويف حالة االختزال يوجد األكسـجني 
بكميات قليلة، وتزداد كمية ثاين أكسيد الكربون مما جيعل 

أيونات النحاس يف الزجاج متيل إىل اللون األمحر.

الشكل 1-16 
اكتب معادلة ملا حيدث يف اآلنية اخلزفية املوضحة . 97

يف الشكل 1-16.
تأكسد . 98 هل  اخلزفية،  اآلنية  لون  إىل  ا  استنادً  .96

النحاس أم اختزل؟ 




الفوالذ ابحث عن دور تفاعالت األكسدة واالختزال . 94
ا للنتائج التي حصلت  يف صناعة الفوالذ، واكتب ملخصً
عليها متضمنًا الرسوم املناسبة واملعادالت التي متثل 

التفاعالت. 
األواين الفضية اكتب طريقة لتنظيف األواين الفضية . 95

ثات الناجتة عن عمليات األكسدة واالختزال.  من امللوّ
وتأكد من تضمني ذلك معلومات نظرية تصف فيها 
ا  العملية يف خطوات متسلسلة جتعل أي شخص قادرً

عىل تنفيذ هذه املهمة. 
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أي ممـا يـأيت ال يعـد عامـالً خمتـزالً يف تفاعـل األكسـدة . 1
واالختزال؟ 

.aاملادة التي تأكسدت

.bمستقبل اإللكرتون
.cاملادة األقل كهروسالبية
.d مانح اإللكرتون

التفاعـل بني النيـكل وكلوريد النحـاس II موضح عىل . 2
النحو اآليت: 

Ni(s) + CuC l  2 (aq) → Cu(s) + NiC l  2 (aq)

ما نصفي تفاعل األكسدة واالختزال للتفاعل؟
.aNi(s) → N i  2+ (aq) + 2 e  - , C l  2 (g) → 2C l  - (aq) + 2 e  - 

.bNi(s) → N i  2+ (aq) +  e  - , C u  + (aq) +  e  -  → Cu (s)

.cNi (s) → N i  2+ (aq) + 2 e  - , C u  2+ (aq) + 2 e  -  → Cu (s)

.dNi(s) → N i  2+ (aq) + 2  e  -  , 2C u  + (aq) + 2 e  -  → Cu (s)

اسـتعمل األشكال اآلتية لإلجابة عن السـؤالني 3 و 4، علامً 
أن مجيع األوعية حجمها L 5.0، عند درجة احلرارة نفسها:

أي من األوعية أعاله حيتوي g 110 من الغاز؟. 3

C19-09A-874637

a. 0.50 mol/l
    Xe

c. 0.50 mol/l
    N2

b. 0.50 mol/l
    He

d. 0.50 mol/l
     CO2

.aA

.bB

.cC

.dD

إذا أُحـدث ثقـب يف األوعية كلها، بحيـث أصبح الغاز . 4
ا عىل الترسب من الوعاء، فأي الغازات سـيكون له  قادرً

أعىل معدل انتشار؟ 
.aA

.bB

.cC

.dD

النظام اآليت يف حالة اتزان:. 5
2S(s) + 5 F  2 (g) ¦ S F  4 (g) + S F  6 (g)

ما الذي جيعل االتزان يتجه إىل اليمني؟
.aSF4 زيادة تركيز
.bSF6 زيادة تركيز
.cزيادة الضغط عىل النظام
.dتقليل الضغط عىل النظام

استخدم اجلدول اآليت لإلجابة عن السؤال 6.
25°C  II 

Co(s) + S(s) + 2 O  2 (g) →CoS O  4 (s)

 ∆H  f  
º -888.3 kJ/mol

 ∆S  f  
º 118.0 J/mol · K

 ∆G  f  
º ?

  G  f∆ لتكويـن كربيتـات الكوبلـت II مـن . 6
º   مـا مقـدار

عنارصه؟ 
.a-853.1 Kg/mol

.b-885.4 Kg/mol

.c-891.3 Kg/mol

.d-823.5 Kg/mol

ماذا تؤثـر زيادة درجة حرارة التفاعـل يف نظام متزن إذا . 7
علمت أن التفاعل الطردي ماص للحرارة؟

.a.سيزاح االتزان للجهة اليرس

.b.سيزاح االتزان للجهة اليمنى 
.c .سيقل معدل رسعة التفاعل الطردي 
.d.سيقل معدل رسعة التفاعل العكيس 
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التفاعـل بـني يوديـد الصوديـوم والكلـور موضح عىل . 8
النحو اآليت: 

2NaI(aq) + C l  2 (aq) → 2NaCl(aq) +  I  2 (aq)

أي األسباب اآلتية تبقي حالة تأكسد الصوديوم دون تغيري:  
.a .أيون متفرج Na+

.b  .ال يمكن أن خيتزل Na+

.c .عنرص غري متحد Na+

.d  .أيون أحادي الذرة Na+



اسـتعمل املعادلـة أدنـاه لإلجابة عـن السـؤالني 9,10، علامً 
 IV أن املعادلـة األيونيـة الكلية بني اليود وأكسـيد الرصاص

موضحة عىل النحو اآليت: 
 I  2 (s) + Pb O  2 (s) → I  O  3     - (aq) + P b  2+ (aq)

دد عدد التأكسد لكل مشارك يف التفاعل. . 9 حّ
فـرسّ كيف حتـدد العنرص الـذي تأكسـد والعنرص الذي . 10

اختزل.
      

استعمل الرسـم البياين اآليت لغاز CO2 لإلجابة عن األسئلة 
من 11 إىل 13.

C19-10A-874637

1.00

5.1

72.8

-78 -56.6 31

(°C)

(a
tm

)







فرسّ مـا احلالة أو احلـاالت التي توجد عليهـا املادة عند . 11
 .31.1 atm 56.6-، وضغط مقداره °C  درجة احلرارة

12 . 35°C  عنـد درجـة CO2 افـرتض أن لديـك عينـة مـن
و atm 83. فـام حالـة املـادة يف هذه العينـة؟ فرسّ كيف 

يمكنك توقع هذا من الرسم البياين. 
أهيـام يكون أكثـر كثافة: ثاين أكسـيد الكربـون يف حالته . 13

السـائلة أم يف حالتـه الصلبـة؟ اسـتخدم الرسـم البياين 
لتفسري ذلك. 
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العامةالفكرة يمكن حتويل الطاقة الكيميائية إىل 

طاقة كهربائية، كام يمكن حتويل الطاقة الكهربائية إىل 
طاقة كيميائية.

1-2 الخاليا الجلفانية  

اجللفانية  الرئيسةالفكرة حتدث األكسدة يف اخلاليا 

الكاثود حيث  تتدفق نحو  إلكرتونات  عند األنود منتجة 
حيدث االختزال.  

2-2 البطاريات   

تستعمل  البطاريات خاليا جلفانية  الرئيسةالفكرة 

التفاعالت التلقائية إلنتاج الطاقة ألغراض متعددة.

3-2 التحليل الكهربائي

الرئيسةالفكرة  يـؤدي وجود مصدر تيـار كهربائي 

يف التحليـل الكهربائي إىل حـدوث تفاعل غري تلقائي يف 
اخلاليا الكهروكيميائية.

التقطـت كامـريا خاصة هـذه الصـورة ألسـد اجلبل، • 
ويعد اسـتعامل هذه الكامريا طريقة غري مؤذية لدراسة 

احليوانات. 
توصـل هـذه الكامريا بجهـاز استشـعار جيعلها تعمل • 

عند اقرتاب احليوان. 
يعمل جهاز االستشـعار عادة باألشـعة حتت احلمراء، • 

ات الضغط  احلساسة. ا جمسّ ولكن قد تستعمل أيضً
تـزود البطاريـة كالًّ مـن الكامريا  وجهاز االستشـعار • 

بالطاقة، وتشـكل احلرارة والرطوبة والربودة حتديات 
ألداء كل منهام. 

ـات لتعمل يف أوقات معينة فقط؛ •  يمكن  تعديل املجسّ
وذلك للمحافظة عىل البطارية.

حقائق كيميائية

Electrochemistry  الكيمياء الكهربائية







C
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أي  من  املحمولة  للطاقة  ا  مصدرً بوصفها  بطارية  رشاء  يمكن 
باستعامل  كهربائي  مصباح  إضاءة  ا  أيضً يمكنك  كام  متجر، 

ليمونة. كيف يتشابه مصدرا الطاقة هذان؟ 

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P


اقرأ تعليامت السالمة يف املخترب.. 1
النحاس يف حبة  . 2 رشحية من اخلارصني وأخر من  اغرس 

 .2 cm ليمون، واترك بينهام مسافة
اخلارصني، . 3 برشحية  اجلهد  ملقياس  األسود  الطرف  صل 

وصل رشحية النحاس بطرفه األمحر. ثم الحظ قراءة فرق 
اجلهد، وسجلها. 

انزع إحد الرشحيتني املعدنيتني من الليمونة، والحظ ما . 4
حيدث لقراءة فرق اجلهد عىل املقياس.  


 الغرض من رشحيتي اخلارصني والنحاس. . 1
 دور الليمونة. . 2

أنه يمكنك عمل بطارية من أطعمة غري   هل تعتقد 
الليمون؟ ضع فرضية ألنواع األطعمة التي يمكن استعامهلا يف 
عمل بطارية، ثم ابدأ يف تصميم البطارية، وطبّق فرضيتك بعد 

موافقة معلمك عليها.

  
 قـم بإعـداد املطويـة اآلتيـة

ملساعدتك عىل مقارنة اخلاليا 
صنف الفراغ الكهروكيميائية 
بخاليا التحليل الكهربائي. 

1اثنِ cm 5 من    
ا. أسفل الورقة أفقيًّ

2اثنِ الورقة نصفني.  

الــورقــة، افتح  3    
الثنية يف أسفلها  ثبت  ثم 
لعمل قسمني منفصلني، 
وعنوهنام كام يف الشكل. 

2-1 المطويات

2-3وذلك عند قراءتك للخاليا الكهروكيميائية. خلص 

املعلومات عىل بطاقات، واحفظها يف القسم اخلاص هبا.
















 ملراجعة حمتو هذا الفصل ونشـاطاته ارجع إىل 
www.obeikaneducation.com  :املوقع

 ملراجعة حمتو هذا الفصل ونشـاطاته ارجع إىل 
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2-1
ا�هداف

عـىل  للحصـول  طريقـة  تصـف  
طاقـة كهربائية من تفاعل أكسـدة 

واختزال.
حتدد أجزاء اخللية اجللفانية، وتفرس  

كيفية عمل كل من هذه األجزاء. 
حتسب جهد اخللية، وحتدد تلقائية  

تفاعل األكسدة واالختزال فيها.
 مراجعة المفردات

الـــــذرات   فـقــــدان 
لإللـكـرتونـات؛ أو الزيـادة يف عدد 

التأكسد. 
الــذرات  اكتســـاب   
لإللـكـرتونـات؛ أو النقـص يف عدد 

التأكسد.
المفردات الجديدة

القنطرة امللحية 
اخللية الكهروكيميائية 

اخللية اجللفانية  
نصف اخللية 

االنود 
الكاثود

جهد االختزال
قطب اهليدروجني القيايس 

Voltaic Cells الخاليا الجلفانية
 الرئيسةالفكرة


 تـم قص ورقة نقدية من فئة الريال إىل نصفني. ما الذي يمكن عمله 
ا عىل اخلاليا  بأحـد النصفني؟ ال يمكن اسـتعامله دون النصف اآلخر. وهذا ينطبـق أيضً

ا إلنتاج الطاقة.   اجللفانية التي تتكون من نصفي خلية؛ إذ  جيب وجودمها معً

ا�كسدة واالختزال في الكيمياء الكهربائية 
   Redox in Electrochemistry

خالهلا  من  تتحول  التي  واالختزال  األكسدة  عمليات  دراسة  هي  الكهربائية  الكيمياء 
الطاقة الكيميائية إىل طاقة كهربائية، وبالعكس.  

من املعروف أن تفاعالت األكسدة واالختزال مجيعها تتضمن انتقال اإللكرتونات من 
ا  املواد املتأكسدة إىل املواد املختزلة. ويوضح كل من الشكلني 1-2 و 2-2 تفاعالً بسيطً
 ،Zn2+ ن أيونات اخلارصني لألكسدة واالختزال؛ حيث تتأكسد ذرات اخلارصني لتكوّ
ذرة  ن  ليكوّ ذرة خارصني  فقدهتام  اللذين  اإللكرتونني    Cu2+ النحاس  أيون  ويكتسب 

النحاس. وتبني املعادلة األيونية الكلية اآلتية انتقال اإللكرتونات: 

   يتألف هذا التفاعل من نصفي تفاعل األكسدة واالختزال اآلتيني: 

          2 e  - 

 Zn(s) + C u  2+ (aq) → Z n  2+ (aq) + Cu(s)

Zn (s) → Z n  2+ (aq) + 2 e  -  نصف تفاعل األكسدة: فقدان اإللكرتونات

C u  2+ (aq) + 2 e  -  → Cu (s) نصف تفاعل االختزال: اكتساب اإللكرتونات

تر، ماذا حيدث لو فصل نصف تفاعل األكسدة عن نصف تفاعل االختزال؟ وهل يمكن 
مست فيه رشحية اخلارصني  أن حيدث التفاعل؟ مع األخذ يف االعتبار الشكل 1a-2 الذي غُ
.II مست فيه رشحية النحاس يف حملول كربيتات النحاس يف حملول كربيتات اخلارصني، وغُ

 2-1
1M a


1M

b
  



ab


1M Zn2+ 1M Cu2+ 
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أي  يوجد  ال  أنه  األوىل  واالختزال:  األكسدة  تفاعل  حدوث  متنعان  مشكلتان  هناك 
طريق لنقل اإللكرتونات من ذرات اخلارصني إىل أيونات النحاس، وهذه يمكن حلها 
بتوصيل رشحيتي اخلارصني والنحاس بأسالك معدنية، كام يف الشكل 1b-2؛ إذ يعمل 
فعندما  الثانية  أما  النحاس.  إىل  اخلارصني  من  اإللكرتونات  لتدفق  ممر  عمل  السلك 
توضع الرشائح املعدنية يف حماليلها تبدأ األكسدة عند اخلارصني، يف حني يبدأ االختزال 
عند النحاس. إال أن هذه التفاعالت ال تستمر؛ ألن أيونات اخلارصني املوجبة ترتاكم 
حول قطب اخلارصني خالل تأكسده،  كام أن أيونات الكربيتات السالبة ترتاكم حول 
للتفاعل.  استمرار  الرتاكم لأليونات يوقف أي  اختزاله، وهذا  النحاس خالل  قطب 
إىل  جهة  من  األيونات  لتدفق  ممر  وهي  امللحية،  القنطرة  تستعمل  املشكلة  هذه  وحلل 
للتيار  موصل  حملول  عىل  حيتوي  أنبوب  من  وتتكون   .2-2 الشكل  يف  كام   ،أخر
KCl، وحيفظ داخل األنبوب بواسطة جل هالمي  الكهربائي مللح  ذائب يف املاء مثل 
أو أي غطاء يسمح لأليونات باحلركة من خالله عىل أال خيتلط املحلوالن يف الكأسني. 
وعندما يوضع السلك املعدين والقنطرة امللحية يف مكانيهام يبدأ تفاعل األكسدة واالختزال 
التلقائي، وتنتقل اإللكرتونات عرب السلك من نصف تفاعل األكسدة إىل نصف تفاعل 
ويسمى  امللحية.  القنطرة  خالل  واملوجبة  السالبة  األيونات  تنتقل  حني  يف  االختزال، 
تدفق األجسام املشحونة التيار الكهربائي. ففي الشكل 2-2 تتدفق اإللكرتونات خالل 
السلك، وتتدفق األيونات خالل القنطرة امللحية، فيتكون ما يعرف بالتيار الكهربائي. 

وتستعمل طاقة تدفق اإللكرتونات إلضاءة املصابيح، كام يف الشكل 2-2.
يعرف  الكهروكيميائية  نوع من اخلاليا   2-2 الشكل  يبني    
التأكسد واالختزال  تفاعل  يستعمل  الكهروكيميائية جهاز  اجللفانية. واخللية  باخلاليا 
إلنتاج طاقة كهربائية، أو يستعمل الطاقة الكهربائية إلحداث تفاعل كيميائي. واخللية 
اجللفانية نوع من اخلاليا الكهروكيميائية التي حتول الطاقة الكيميائية إىل طاقة كهربائية 
الفولتية نسبة  ا اخلاليا  التلقائي. وقد سميت أيضً بواسطة تفاعل األكسدة واالختزال 
إىل أليساندرو فولتا Alessandro Volta (1827 -1745م) العامل الفيزيائي اإليطايل 

الشكل الشكل م، انظر الذي نسب إليه االخرتاع عام الذي نسب إليه االخرتاع عام 1800م، انظر الشكل 2-3.
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 Chemistry of Voltaic Cells كيمياء الخاليا الجلفانية
تتكـون اخلاليـا الكهروكيميائية من جزأين يطلق عـىل كل منهام نصف اخللية، حيث 
حيـدث فيهام تفاعـالت األكسـدة واالختزال املنفصلـني. وحيتـوي كل نصف خلية 
عـىل قطـب وحملول يشـتمل عىل أيونـات. ويتكون القطـب من مادة موصلـة للتيار 
الكهربائـي، وعـادة ما تكون هـذه املادة قطعة معدنية أو قطعة مـن اجلرافيت توصل 
اإللكرتونـات من حملـول نصف اخلليـة وإليه. ويوضـح الشـكل 2-2 كأس قطب 
اخلارصـني حيث حيدث فيها نصـف تفاعل األكسـدة، وكأس قطب النحاس حيث 
حيدث فيها نصف تفاعل االختزال. ويسمى التفاعل الذي حيدث يف كل نصف خلية 
تفاعل نصف اخللية. ويسـمى القطب الذي حيدث عنده تفاعل األكسـدة األنود، يف 

حني يسمى القطب الذي حيدث عنده تفاعل االختزال الكاثود. 

أي الكأسني يف الشكل 2-2 حتتوي عىل االنود؟ 
 بام أن طاقة الوضع ألي جسـم ناجتة عن موضعه أو 
مكوناتـه. لذا تعد طاقة الوضع الكهربائية يف الكيمياء الكهربائية مقياس كمية التيار 
التـي يمكن توليدها من خلية جلفانية للقيام بشـغل. وتسـتطيع الشـحنة الكهربائية 
االنتقـال بني نقطتني فقط عندما يكون هناك فـرق يف طاقة الوضع الكهربائية بينهام. 
وهاتـان النقطتـان يف اخلاليا الكهروكيميائية مها القطبـان؛ حيث تدفع اإللكرتونات 
املتكونـة عنـد األنود موقع التأكسـد أو تتحرك نحو الكاثود بواسـطة القـوة الدافعة 
الكهربائية التي تنشأ عن وجود فرق يف طاقة الوضع الكهربائية بني القطبني، وتعرف 
بجهد اخللية. والفولت هو الوحدة املسـتعملة يف قياس جهد اخللية. وفرق اجلهد يف 
اخللية اجللفانية هو إشـارة إىل كمية الطاقة املتوافرة لدفع اإللكرتونات من االنود إىل 

الكاثود.
انظر إىل التامثل الظاهر يف الشكل 4-2، حيث تقف األفعوانية عند قمة املنحدر حلظة 
قصرية، ثم تتحرك من موقعها املرتفع نزوالً إىل أسفل؛ بسبب اختالف طاقة الوضع 
للجاذبيـة األرضية بني قاع املسـار وقمته. وتتحدد طاقة األفعوانية احلركية بواسـطة 
االختـالف يف االرتفـاع بني قاع املسـار وقمتـه. وكذلك تتحدد طاقـة اإللكرتونات 
املتدفقة من األنود إىل الكاثود يف اخلاليا اجللفانية بواسطة االختالف يف طاقة الوضع 
ا ملفردات تفاعل األكسدة واالختزال يتحدد فرق جهد  الكهربائية بني القطبني. ووفقً
اخلليـة بمقارنـة مد الفـرق يف قابلية مـاديت األقطاب عىل اكتسـاب اإللكرتونات؛ 

ا جهد اخللية.  فكلام زاد الفرق بني القطبني زاد فرق جهد اخللية وزاد معه أيضً

 2-4

    
    
   
    
   














404040



H1

H1

H2(g)

2H+
(aq)

 + 2e- → H2(g)

H2(g)
 → 2H+

(aq)
 + 2e-

تسحب قوة اجلاذبية الغواصني دائامً للسقوط نحو وضع منخفض من الطاقة، وليس إىل أعىل 
ا حيث يكون مسـتو الطاقة أعـىل. وعندما يقفز الغواص من فوق لـوح الغوص تكون  أبـدً
حركتـه إىل أسـفل بصورة تلقائيـة. وكذلك يف خليـة اخلارصني – النحـاس وحتت الظروف 
القياسـية، تكتسب أيونات النحاس عند الكاثود إلكرتونات بسهولة أكثر من اخلارصني عند 
االنـود، لذا حيدث تفاعل األكسـدة واالختزال بتلقائية فقط عندمـا تتدفق اإللكرتونات من 

اخلارصني إىل النحاس. 

حساب فرق الجهد في الخاليا الكهروكيميائية
Calculating Electrochemical Cell Potentials

 وبناءً عىل هذه احلقيقة فإن مد . من املعروف أن اكتساب اإللكرتونات يسمى اختزاالً
قابلية املادة الكتساب اإللكرتونات هو جهد االختزال هلذه املادة. وال يمكن حتديد جهد 
اختزال القطب بصورة مبارشة؛ وذلك ألن نصف تفاعل االختزال ال بد أن يقرتن بنصف 
تفاعل األكسدة. وعند اقرتان نصفي التفاعل فإن اجلهد الناتج يساوي فرق اجلهد لنصفي 

.V التفاعل.  ويعرب عن فرق اجلهد الكهربائي بني نقطتني بالفولت
 قرر علامء الكيمياء منذ زمن بعيد أن يقيسوا جهد االختزال 
لكل األقطاب مقابل قطب واحد، فاختاروا قطب اهليدروجني القيايس الذي يتكون من 
رشحية صغرية من البالتني مغموسة يف حملول محض اهليدروكلوريكHCl الذي حيتوي 
عند  املحلول  يف   H2 اهليدروجني  غاز  ضخ  ويتم   .1M برتكيز  هيدروجني  أيونات  عىل 
لقطب  اجلهد  5-2، ويكون فرق  الشكل  C° 25 كام يف  atm 1 ودرجة حرارة  ضغط 
V 0.000، ويعمل  ا  اهليدروجني القيايس، املسمى جهد االختزال القيايس (°E) مساويً
ا عىل نصف  هذا القطب بوصفه نصف تفاعل اختزال، أو نصف تفاعل أكسدة؛ اعتامدً

اخللية املوصلة به. والتفاعالن اللذان يمكن حدوثهام عند قطب اهليدروجني مها:

 2 H  + (aq) + 2 e  -  
االختزال
®

األكسدة
  H  2 (g)  E  °  = 0.000 Vaqaq

تسحب قوة اجلاذبية الغواصني دائامً للسقوط نحو وضع منخفض من الطاقة، وليس إىل أعىل 
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 (Correspond):التطابق
املوافقة أو االنسجام

تتوافق االجتاهات مع اخلريطة.

المطويات 

ضمن مطويتك معلومات 
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 قام الكيميائيون عرب السـنني بقياس جهود االختزال القياسية 
وتسـجيلها لعـدد من أنصاف اخلاليا. ويرتب اجلـدول 1-2 بعض تفاعالت نصف 
اخللية الشـائعة تصاعديًّا حسـب قيم جهود االختزال. ولقد تـم احلصول عىل القيم 
يف اجلـدول مـن خـالل قيـاس اجلهد عنـد توصيـل كل نصـف خلية بنصـف خلية 
اهليدروجـني القياسـية. وقـد كتبـت التفاعالت يف اجلـدول 1-2 مجيعهـا يف صورة 
تفاعـالت اختـزال. ومع ذلك ففي أي خلية جلفانية حتتـوي دائامً عىل نصفي تفاعل 
سـيحدث نصف التفاعل الذي له جهد اختزال أقل يف اجتاه عكيس، ويصبح تفاعل 
أكسـدة، أي أن نصـف التفاعل الذي له جهد اختـزال موجب أكرب حيدث يف صورة 
اختـزال، أمـا نصـف التفاعل الذي له جهد اختزال سـالب أكـرب فيحدث يف صورة 
أكسـدة. وجيب أن يقاس جهد القطب حتت الظروف القياسـية، وهي غمس القطب 
يف حملـول مـن أيوناتـه تركيزه M 1 عنـد C°25 و atm 1. حيث يشـري الصفر فوق 

 باختصار إىل أن القياس تم حتت ظروف قياسية.الرتميز الرتميز الرتميز الرتميز الرتميز الرتميز الرتميز الرتميز الرتميز الرتميز الرتميز °E باختصار إىل أن القياس تم حتت ظروف قياسية.

21
   E  0  (V)   E  0  (V)
L i  +  +  e  -  → Li -3.0401C u  2+  +  e  -  → C u  +  +0.153

C a  2+  + 2 e  -  → Ca -2.868C u  2+  + 2 e  -  → Cu +0.3419

N a  +  +  e  -  → Na -2.71 O  2  + 2 H  2 O + 4 e  -  → 4O H  -  +0.401

M g  2+  + 2 e  -  → Mg -2.372 I  2  + 2 e  -  → 2 I  -  +0.5355

 Be  2+  + 2 e  -  → Be -1.847F e  3+  +  e  -  → F e  2+  +0.771

A l  3+  + 3 e  -  → Al  -1.662 NO  3  
-  + 2 H  +  +  e  -  → N O  2  +  H  2 O +0.775

M n  2+  + 2 e  -  → Mn -1.185 Hg  2  
2+  + 2 e  -  → 2Hg +0.7973

 Cr  2+  + 2 e  -  → Cr -0.913A g  +  +  e  -  → Ag +0.7996

2 H  2 O + 2 e  -  →  H  2  + 2O H  -  -0.8277H g  2+  + 2 e  -  → Hg +0.851

Z n  2+  + 2 e  -  → Zn -0.76182H g  2+  + 2 e  -  → H  g  2   2+  +0.920

C r  3+  + 3 e  -  → Cr -0.744 NO  3  
-  + 4 H  +  + 3 e  -  → NO + 2 H  2 O +0.957

S + 2 e  -  →  S  2-  -0.47627B r  2 (l) + 2 e  -  → 2B r  -  +1.066

F e  2+  + 2 e  -  → Fe -0.447P t  2+  + 2 e  -  → Pt +1.18

C d  2+  + 2 e  -  → Cd -0.4030 O  2  + 4 H  +  + 4 e  -  → 2 H  2 O +1.229

Pb I  2  + 2 e  -  → Pb + 2 I  -  -0.365C l  2  + 2 e  -  → 2C l  -  +1.35827

PbS O  4  + 2 e  -  → Pb +  SO  4  
2-  -0.3588A u  3+  + 3 e  -  → Au +1.498

C o  2+  + 2 e  -  → Co -0.28Mn  O  4   -  + 8 H  +  + 5 e  -  → M n  2+  + 4 H  2 O +1.507

N i  2+   + 2 e  -  → Ni -0.257A u  +  +  e  -  → Au +1.692

S n  2+  + 2 e  -  → Sn -0.1375 H  2  O  2  + 2 H  +  + 2 e  -  → 2 H  2 O +1.776

P b  2+  + 2 e  -  → Pb -0.1262C o  3+  +  e  -  → C o  2+  +1.92

F e  3+  + 3 e  -  → Fe -0.037 S  2  O  8  
2-  + 2 e  -  →  2SO  4  

2-  +2.010

2 H  +  + 2 e  -  → H2 0.0000 F  2  + 2 e  -  → 2 F  -  +2.866
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 2-6
Cu|Cu2a
  

Cu2
Cu

0.342V

    .b
  Zn|Zn2

   
   
Zn2   


0.762V

يف   2-1 اجلدول  استعامل  يمكنك       
حساب اجلهد الكهربائي خللية جلفانية مكونة من قطب نحاس وقطب خارصني حتت 
لنصف  القيايس  االختزال  األوىل هي حتديد جهد  اخلطوة  القياسية. وتكون  الظروف 
القيايس، كام يف  اهليدروجني  بقطب  النحاس  توصيل قطب  عند   E°Cu النحاس  خلية 
الشكل 6a-2؛ حيث  تتدفق اإللكرتونات من قطب اهليدروجني إىل قطب النحاس، 
وختتزل أيونات النحاس إىل فلز النحاس، وتساوي قيمة E°Cu املقيسة بواسطة مقياس 
 Cu2+ 0.342+. ويشري اجلهد املوجب إىل أن أيونات V (voltmeter) فرق اجلهد
قطب  عند   H+ أيونات  من  أسهل  بصورة  إلكرتونات  تكتسب  النحاس  قطب  عند 
اهليدروجني القيايس؛ لذا حيدث االختزال عند قطب النحاس، يف حني حتدث األكسدة 
عند قطب اهليدروجني، وتكون أنصاف تفاعالت األكسدة واالختزال والتفاعل الكيل 

كام ييل: 

تكتب الذرات/االيونات (الرتكيز) الداخلة يف عملية األكسدة أوالً وبالرتتيب الذي 

  H  2 (g) → 2   H  +   (aq) + 2   e  -    (نصف تفاعل التأكسد)
 C   u  2+   (aq) + 2   e  -    → Cu(s) (نصف تفاعل االختزال)

    H  2   (g) + C   u  2+   (aq) → 2   H  +   (aq) + Cu(s) (التفاعل الكلي)

ويمكن كتابة هذا التفاعل بصيغة تعرف بـ "رمز الخلية":

 

ناتج                متفاعل           ناتج             متفاعل 

  H  2  |  H  + (lM) || C u  2+ (lM) | Cu   E°Cu= +0.342 V

نصف تفاعل االختزال نصف تفاعل األكسدة   

يمثالن   (||) عموديان  خطان  بعدمها  ويوضع  األكسدة،  تفاعل  نصف  يف  به  تظهر 
(الرتكيز)/ األيونات  تكتب  ثم  اخللية.  نصفي  وتربطان  امللحية  والقنطرة  السلك 
الذرات الداخلة يف االختزال بالرتتيب نفسه. الحظ رضورة وضع اشارة ناتج اجلمع 

 قبل قيمة اجلهد.لقيم لقيم °E قبل قيمة اجلهد.

Cu Cu2+

H2(g)

H+

e- 

e-

e-

e-

1M Cu2+ 1M H+ 

0
-1 +1

Zn2+

H+

e-

e-

e-

e-

1M Zn2+ 

0
-1 +1

H2(g)

Zn

e-
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+0.342 V 

Cu2+ | Cu 

-0.762 V 

Zn2+ | Zn 

0.000 V 

 Zn | Zn2+ || Cu2+ | Cu 
: 1.104 V

 E°Zn اخلارصني  خلية  لنصف  القيايس  االختزال  جهد  حتديد  هي  اآلتية  اخلطوة  إن 
عند قياس جهد اختزال اخلارصني مقابل قطب اهليدروجني القيايس حتت الظروف 
القياسية، كام يف الشكل 6b-2، حيث تتدفق اإللكرتونات من قطب اخلارصني إىل 
قطب اهليدروجني. وعند قياس قيمة °E لنصف خلية اخلارصني بواسطة مقياس اجلهد 
فإهنا تساوي 0.762V-، وهذا يعني أن أيونات اهليدروجني عند قطب اهليدروجني 
تكتسب إلكرتونات أسهل من أيونات اخلارصني، لذا يكون جهد اختزال أيونات 
االختزال  جهد  أن  تذكر  اخلارصني.  أيونات  اختزال  جهد  من  أعىل  اهليدروجني 
للهيدروجني قد تم تعيينه بالقيمة V 0.00، لذا فإن جهد اختزال قطب اخلارصني جيب أن 
يكون قيمة سالبة. ويمكن كتابة تفاعيل أنصاف اخللية والتفاعل الكيل عىل النحو اآليت:

نصفي  بجمع  فتكون  الكهروكيميائية  اخللية  جهد  حساب  يف  النهائية  اخلطوة  أما   

 Zn(s) → Z n  2+ (aq) + 2 e  -  (نصف تفاعل األكسدة)
 2 H  + (aq) + 2 e  -  →  H  2 (g) (نصف تفاعل االختزال)
 Zn(s) + 2 H  + (aq) → Z n  2+ (aq) +  H  2 (g) (التفاعل الكلي)

ويمكن كتابة هذا التفاعل بصيغة تعرف بـ "رمز الخلية":

 

 ناتج           متفاعل        ناتج       متفاعل 

 Zn | Z n  2+ (lM) ||  H  + (lM) |  H  2      E  Zn  0
   = -0.762 V

نصف تفاعل االختزال نصف تفاعل األكسدة   

تفاعل النحاس واخلارصني، عىل أهنام خلية جلفانية، وهذا يعني حساب جهد اخللية 
اجللفانية القيايس باستعامل املعادلة اآلتية:

معادلة جهد اخللية
  E  0   cell  =   E  0   cothode  -   E  0   تأكسد 

ا  جهد اخللية القيايس يساوي اجلهد القيايس لنصف خلية االختزال مطروحً
منه اجلهد القيايس لنصف خلية التأكسد. 

  E  0   cell

  E  0   cothode 

  E  0   anode 

قطب  عند  حتدث  واألكسدة  النحاس،  قطب  عند  حيدث  االختزال  كان  وملا 
اخلارصني، فإن قيم °E يمكن تعويضها عىل النحو اآليت:
 E  cell  

0

   =  E  C u  2+   | Cu  0

   -  E  Z n  2+   | Zn  0

   

= + 0.342 V - (-0.762 V)  

= +1.104 V  

والشكل 7-2 يوضح طريقة حساب اجلهد الكيل هلذه اخللية.

   2-7 
     



      






E0
cell





  E  0     =   E  0     -   E  0    
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متثل أنصاف تفاعالت االختزال اآلتية نصفي خلية جلفانية:
 I  2 (s) + 2 e  -  → 2 I  - (aq)

F e  2+ (aq) + 2 e  -  → Fe(s)

د التفاعل الكيل للخلية وجهدها القيايس، ثم أكتب رمز اخللية. حدّ
1 تحليل المسألة

لقد أعطيت معادالت أنصاف اخللية، ويمكن إجياد جهود االختزال القياسية من اجلدول1-2 . وسيكون نصف التفاعل 
الذي له أقل جهد اختزال هو تفاعل األكسدة، ويمكنك هبذه املعلومة كتابة التفاعل الكيل للخلية وكتابة رمزها.


جهود االختزال القياسية ألنصاف اخلاليا

  E  0   cell  =   E  0   cathode  -   E  0   anode 

التفاعل الكيل للخلية = ؟
E°cell = ؟

رمز اخللية = ؟
2 حساب المطلوب 

أوجد قيم جهود االختزال القياسية لكل نصف خلية من اجلدول 2-1. 
 E    I  2 | I  -     

0
   = +0.536 V I  2 (s) + 2 e  -  → 2 I  - (aq)

 E   F e  2+ |Fe  
0
   = -0.447 VF e  2+ (aq) + 2 e  -  → Fe(s)

ملا كان الختزال اليود أكرب جهد اختزال فإن نصف التفاعل هذا يستمر يف االجتاه الطردي يف صورة اختزال، يف حني يستمر 
نصف تفاعل احلديد يف االجتاه العكيس يف صورة أكسدة .

Fe(s) → F e  2+ (aq) + 2 e  -  (نصف تفاعل األكسدة)

 I  2 (s) + 2 e  -  → 2 I  - (aq) (نصف تفاعل االختزال)

 I  2 (s) + Fe(s) → F e  2+ (aq) + 2 I  - (aq)

.I  2 (s) + Fe(s) → F e  2+ (aq) + 2 I  - (aq)  التفاعل الكيل للخلية
احسب جهد اخللية القيايس.


  E  0   

cell
  =   E  0   cathode  -   E  0   anode 

E  F e  2+ |Fe  
0

  E   I 2 | I  –   
0

   E  0   
cell

 =  E   I  2 | I  -   
0

   -  E  F e  2+ |Fe  
0

  
-0.447 VE  F e  2+ |Fe  

0

  +0.536 VE   I  2 | I  –   
0

   E  0   
cell

  = +0.536 V - (-0.447 V)

 E  0   
cell

  = +0.983 V

كتابة رمز اخللية.



Fe | F e  2+  

Fe | F e  2+  (lM) ||  I  2  |  I  - (lM)

Fe | F e  2+ (lM) ||  I  2  |  I  - (lM) رمز اخللية
3 تقويم ا جابة 

جهد االختزال املحسوب معقول بالنظر إىل جهود أنصاف اخللية.
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استعمال جهود االختزال القياسية 
Using Standard Reduction Potentials

توضح األمثلة كيفية استعامل البيانات يف اجلدول 1-2 حلساب اجلهد القيايس للخاليا اجللفانية. واالستعامل 
اآلخر املهم جلهود االختزال القياسية هو حتديد هل سيكون التفاعل املقرتح حتت الظروف القياسية 
ا عىل التلقائية؟ تتدفق اإللكرتونات  تلقائيًّا؟ وكيف يمكن أن تكون جهود االختزال القياسية مؤرشً
يف اخللية اجللفانية من نصف اخللية ذات جهد االختزال القيايس األقل إىل نصف اخللية ذات جهد 
واختزال  أكسدة  تفاعل  حدوث  ولتتوقع  للخلية.  موجبًا  ا  جهدً لتعطي  األكرب؛  القيايس  االختزال 
معني بشكل تلقائي، اكتب التفاعل يف صورة أنصاف تفاعل، وابحث عن جهد االختزال لكل منها. 
واستخدم هذه القيم حلساب جهد اخللية اجللفانية. إذا كان اجلهد املحسوب موجبًا فالتفاعل تلقائي، 
أما إذا كانت القيمة سالبة فالتفاعل غري تلقائي. إال أن التفاعل العكيس لتفاعل غري تلقائي سيحدث؛ 

إذ سيكون له جهد خلية موجب؛ مما يعني أن التفاعل العكيس هو التلقائي.

إشارة جهد تفاعل األكسدة واالختزال الذي حيدث بصورة تلقائية. .إشارة جهد تفاعل األكسدة واالختزال الذي حيدث بصورة تلقائية


اكتب معادلة موزونة لتفاعل اخللية الكيل لكل من أزواج أنصاف التفاعالت اآلتية. احسب جهد 
التي  واالختزال  األكسدة  معادالت  وزن  قواعد  إىل  ارجع  اخللية.  رمز  اكتب  ثم  القيايس،  اخللية 

ا. درستها سابقً
1 .P t  2+ (aq) + 2 e  -  → Pt(s) و S n  2+ (aq) + 2 e  -  → Sn(s)

2 .C o  2+ (aq) + 2 e  -  → Co(s) و C r  3+ (aq) + 3 e  -  → Cr(s)

3 .H g  2+ (aq) + 2 e  -  → Hg(l) و C r  2+ (aq) + 2 e  -  → Cr(s)

حتد اكتب معادلة موزونة لتفاعل اخللية، واحسب جهد اخللية القيايس للتفاعل الذي حيدث . 4
ا، ثم اكتب رمزاخللية.  عندما يتم توصيل هذه اخلاليا معً

  NO  3  
- (aq) + 4 H  + (aq) + 3 e  -  → NO (g) + 2 H  2 O (l)

 O  2 (g) + 2 H  2 O(l) + 4 e  -  → 4O H  - (aq)


احسب جهد اخللية لتحديد ما إذا كانت تفاعالت األكسدة واالختزال اآلتية حتدث بصورة تلقائية 

كام هي مكتوبة، واستخدم اجلدول 1-2 ملساعدتك عىل حتديد أنصاف التفاعل الصحيحة: 
5 .Sn(s) + C u  2+ (aq) → S n  2+ (aq) + Cu(s)

6 .Mg(s) + P b  2+ (aq) → Pb(s) + M g  2+ (aq)

7 . 2M n  2+ (aq) + 8 H  2 O(l) + 10H g  2+ (aq) →

2Mn O  4 -  (aq) + 16 H  + (aq) + 5H g  2 2+
(aq)

8 .2S   O  4 2-  (aq) + C  o  2+ (aq) → Co(s) +  S  2  O  8 2-
(aq)

د جهد اخللية °E للخلية اآلتية باستعامل اجلدول 1-2. هل التفاعل تلقائي.. 9 حتد اكتب املعادلة، وحدّ
Al ° A l  3+ (lM)  H g  2+ (lM) ° H g  2 2+

 (lM)
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تلخص اخلطوات اخلمس اآلتية إجراءات حساب جهد اخللية اجللفانية التي حيدث فيها تفاعل األكسدة واالختزال بشكل تلقائي. 
افرتض أن عليك كتابة معادلة للخلية التي تتكون من أنصاف التفاعل اآلتية وحساب جهدها: 

 F e  3+ (aq) + 3 e  -  → Fe (s) و M n  2+ (aq) + 2 e  -  → Mn (s)

كل ما حتتاج إليه هو جدول جلهود االختزال، مثل اجلدول 2-1.
ابحث عن نصفي التفاعل يف اجلدول 2-1.. 1
جهد . 2 هلا  التي  اخللية  فنصف  اخللية؛  نصفي  جهد  بني  قارن 

حني  يف  االختزال،  عندها  سيحدث  التي  هي  أعىل  اختزال 
حيدث أكسدة يف نصف اخللية التي هلا جهد اختزال أقل.

F e  3+ (aq) + 3 e  -  → Fe (s)      E  0  = -0.037 V (اختزال)

M n  2+ (aq) + 2 e  -  → Mn (s)    E  0  = -1.185 V (أكسدة)

اكتب معادلة االختزال كام هي يف اجلدول 1-2، واكتب معادلة . 3
أكسدة يف االجتاه املعاكس. 

Fe3+ 
(aq) +3e- → Fe (s) و Mn →Mn2+ 

(aq) +2e-

كلتا . 4 برضب  اخللية  نصفي  معادالت  يف  اإللكرتونات  زن 
املعادلتني يف املعامل املناسب، ثم امجعهام. 

2Fe3+ 
(aq) + 6e- →2Fe (s) ارضب يف 2 

3Mn (s) →3Mn2+ 
(aq) + 6e- ارضب يف 3 

3Mn2+ 
(aq) + 2Fe3+ 

(aq) + 3Mn (s) →2Fe (s) امجع املعادلتني 

ال تؤثر مساواة اإللكرتونات املفقودة واملكتسبة يف °E للتفاعل . 5
 E°

cathode
 = E°cell – E° anode الصيغة  استخدم  الكيل. 

للحصول عىل جهد اخللية.
 E   cell  0

   =  E   F e  3+ �Fe  0
   -  E   M n  2+ �Mn  0

   = -0.037 V -(-1.185 V)

           = +1.148 V 
د °E لتفاعل التأكسد واالختزال التلقائي الذي حيدث بني املاغنيسيوم والنيكل.  حدّ

التقويم 2-1
الخالصة

  حيـدث تفاعـل األكسـدة واالختـزال يف 
اخلاليـا اجللفانيـة عـىل أقطـاب منفصلة 

بعضها عن بعض. 
  جهد نصف خلية التفاعل القيايس هو جهد 
التيار الناتج عند اقرتاهنا بقطب اهليدروجني 

القيايس حتت الظروف القياسية. 
ا  سالبً اخللية  نصف  اختزال  جهد    يكون 
إذا حدث هلا أكسدة عند توصيلها بقطب 
جهد  هلا  ويكون  القيايس،  اهليدروجني 
اختزال موجب إذا حدث هلا اختزال عند 

توصيلها بقطب اهليدروجني القيايس .
  اجلهد القيايس خللية جلفانية هو الفرق بني 

جهود االختزال ألنصاف اخلاليا. 

الرئيسةالفكرة صـف الظـروف التـي يـؤدي عندهـا تفاعـل األكسـدة . 10

واالختزال إىل تدفق التيار الكهربائي خالل السلك . 
ن يف عملية تشغيل اخللية.. 11 نات اخللية اجللفانية، وفرسّ دور كل مكوّ د مكوّ حدّ
اكتب املعادلة املوزونة لتفاعل اخللية التلقائي الذي حيدث يف اخللية التي . 12

هلا أنصاف تفاعل االختزال اآلتية:   
 N i  2+ (aq) + 2 e  -  → Ni(s) و A g  + (aq) +  e  -  → Ag(s) .a

 2 H  + (aq) + 2 e  -  →  H  2 (g) و M g  2+  (aq) + 2 e  -  → Mg(s) .b

 F e  3+ (aq) + 3 e  -  → Fe(s) و S n  2+ (aq) + 2 e  -  → Sn(s) .c

P t  2+ (aq) + 2 e  -  → Pt(s) و Pb I  2 (s) + 2 e  -  → Pb(s) + 2 I  - (aq) .d

د اجلهد القيايس للخاليا الكهروكيميائية، حيث متثل كل معادلة التفاعل . 13 حدّ
ا هل التفاعالت املكتوبة أدناه تلقائية أم غري تلقائية. الكيل للخلية. وحدد أيضً

 2A l  3+ (aq) + 3Cu(s) → 3C u  2+ (aq) + 2Al(s) .a
 H g  2+ (aq) + 2C u  + (aq) → 2C u  2+ (aq) + Hg(l) .b

Cd(s) + 2N O  3 -(aq) + 4 H  + (aq) → C d  2+ (aq) + 2N O  2 (g) + 2 H  2 O(l) .c
م خريطة مفاهيم للبند 1-2 مبتدئًا باملصطلح "خلية كهروكيميائية"، . 14 صمّ

ثم أدرج مجيع املصطلحات اجلديدة يف خريطتك.
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2-2
ا�هداف

اجلافـة  البطاريـة  تركيـب  تصـف  
التقليديـة املصنوعة مـن الكربون 
ناهتا وآلية عملها. واخلارصني ومكوّ

متيز بني البطاريات األولية والثانوية،  
وتعطي مثالني عىل كل نوع.

الوقـود  خليـة  تركيـب  تفـرسّ  
(اهليدروجني- األكسجني) وعملها.
تصف عملية تآكل احلديد وطرائق  

محايته من التآكل.
مراجعة المفردات

الذي  التفاعل   
يمكن أن حيدث يف االجتاهني الطردي 

والعكيس.
المفردات الجديدة

البطارية 
اخللية اجلافة 

البطارية األولية
البطارية الثانوية 

خلية الوقود
التآكل 
اجللفنة

Batteries البطاريات
 الرئيسةالفكرة


 تأمل قليالً عند كتابة قائمة باألشياء التي تستعمل فيها البطاريات؛ 
فقـد تضم قائمتـك املصبـاح الكهربائي والسـيارات واهلواتف واملذياع واحلاسـبات 

والساعات واأللعاب وغريها. فهل مجيع البطاريات يف هذه األجهزة متشاهبة؟

Dry Cells الخاليا الجافة
تزود بعض تفاعالت اخلاليا التلقائية التي درستها البطاريات بالطاقة التي نستعملها 
ا. والبطارية عبارة عن خلية جلفانية أو أكثر يف عبوة واحدة تنتج التيار الكهربائي.  يوميًّ
ولقد كانت البطارية اجلافة املكونة من اخلارصني والكربون، كام يف الشكل 8-2 هي 

األكثر استعامالً منذ اكتشاف البطارية عام 1860 م وحتى اآلن. 
يكون  اجلافة هي خلية جلفانية، حيث  اخللية    
املحلول املوصل للتيار عجينة رطبة تتكون من خليط من كلوريد اخلارصني وأكسيد 
املنجنيزIV وكلوريد األمونيوم وكمية قليلة من املاء داخل حافظة من اخلارصني. وحافظة 

اخلارصني هي االنود يف اخللية؛ حيث حيدث تأكسد اخلارصني حسب املعادلة اآلتية: 
Zn(s) → Zn2+

(aq)+ 2e-

ويعمل عمود الكربون أو اجلرافيت يف مركز اخللية اجلافة عمل الكاثود، ولكن تفاعل 
االختزال لنصف اخللية حيدث داخل العجينة. ويسمى عمود الكربون يف هذا النوع من 
اخلاليا اجلافة بالكاثود غري الفعال؛ ألنه يتكون من مادة ال تساهم يف تفاعل األكسدة 
واالختزال، إال أن القطب غري الفعال له غرض مهم يف توصيل اإللكرتونات. وتفاعل 

االختزال لنصف اخللية هو عىل النحو اآليت: 
2NH4

+
(aq) + 2MnO2(s) +2e- → Mn2O3(s) + 2NH3(aq)+H2O(l)

    2-8 

    
    



 


ZnCl2 ,MnO2

  NH4Cl, 
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يوجد يف خلية اخلارصني والكربون اجلافة فواصل رقيقة مصنوعة من مادة مسامية حتتوي 
عىل عجينة رطبة تفصلها عن أنود اخلارصني. وتعمل هذه الفواصل عمل القنطرة امللحية 
للسامح بتحرك األيونات، ومن ثم فإهنا تشبه إىل حد كبري نموذج اخللية اجللفانية الذي 
درسته يف القسم 1-2 . وتنتج خلية اخلارصني والكربون اجلافة V 1.5 حتى يبدأ إنتاج 
األمونيا بوصفه ناتج تفاعل االختزال عن حملوهلا املائي يف صورة غاز. وعندها ينخفض 

اجلهد إىل مستو جيعل البطارية غري نافعة. 
  لقد حلت اخللية القلوية اجلافة األكثر كفاءة، كام يف الشكل 2-9 
حمل خلية اخلارصني والكربون اجلافة يف الكثري من التطبيقات. ويوجد اخلارصني يف اخللية 
القلوية عىل هيئة مسحوق، مما يوفر مساحة سطح أكرب للتفاعل. وخيلط اخلارصني بعجينة 
مع هيدروكسيد البوتاسيوم، وهي قاعدة قوية، وتوضع العجينة يف علبة من الفوالذ. ويقوم 
خملوط من ثاين أكسيد املنجنيز وهيدروكسيد البوتاسيوم مقام الكاثود. ويمكن متثيل تفاعل 

األنود لنصف اخللية عىل النحو اآليت: 
Zn(s) + 2OH-

(aq) → ZnO(s) + H2O(l) +2e-

أما تفاعل الكاثود لنصف اخللية فهو: 
MnO2(s) + 2H2O(l) +2e- → Mn(OH)2(s) + 2OH-

(aq)

ا؛ لذا يمكن تصنيعها بأحجام  وال حتتاج البطاريات القلوية إىل عمود الكربون بوصفه كاثودً
صغرية، وهلا استعامالت متعددة يف األجهزة الصغرية. 

، وتستعمل يف   بطاريات الفضة املوضحة يف الشكل 9-2 أصغر حجامً
وتَستعمل  التصوير.  وآالت  والساعات  األذن  سامعات  ومنها  بالطاقة،  األجهزة  تزويد 
بطاريات الفضة تفاعل أنود نصف خلية البطاريات القلوية. أما تفاعل الكاثود لنصف 

اخللية فهو عىل النحو اآليت: 
Ag2O(s) + H2O(l) +2e- → 2Ag(s) + 2OH-

(aq)

أنصاف التفاعالت التي حتدث يف كل من البطاريات القلوية،  
وبطاريات الفضة.وبطاريات الفضة.وبطاريات الفضة.وبطاريات الفضة.وبطاريات الفضة.وبطاريات الفضة.وبطاريات الفضة.وبطاريات الفضة.وبطاريات الفضة.وبطاريات الفضة.وبطاريات الفضة.وبطاريات الفضة.وبطاريات الفضة.وبطاريات الفضة.وبطاريات الفضة.وبطاريات الفضة.وبطاريات الفضة.وبطاريات الفضة.وبطاريات الفضة.وبطاريات الفضة.وبطاريات الفضة.وبطاريات الفضة.وبطاريات الفضة.وبطاريات الفضة.وبطاريات الفضة.
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عملياهتا  عىل  ا  اعتامدً نوعني  إىل  البطاريات  تقسم     
الكيميائية. وتصنف خاليا اخلارصني والكربون، والقلوية، والفضة عىل أهنا بطاريات 
أولية. والبطاريات األولية هي التي تنتج طاقة كهربائية من تفاعل األكسدة واالختزال 
الذي ال حيدث بشكل عكيس بسهولة، وتصبح البطارية غري صاحلة لالستعامل بعد انتهاء 
األكسدة  تفاعل  عىل  تعتمد  وهي  الثانوية،  البطاريات  اآلخر  النوع  ويسمى  التفاعل. 
املحمول  واحلاسوب  السيارة  فبطارية  شحنها.  يمكن  فإنه  لذا  العكيس،  واالختزال 

مثاالن عىل هذا النوع من البطاريات التي تُسمى يف بعض األحيان بطاريات التخزين. 
التصوير  وآالت  احلالقة  آالت  يف  تستعمل  التي  التخزين  بطاريات  تكون  ما  وعادة 
الرقمية بطاريات نيكل – كادميوم قابلة للشحن، وتسمى يف بعض األحيان بطاريات 
NiCad، كام يف الشكل 10-2. وللحصول عىل الكفاءة القصو للبطارية يصنع كل 

من األنود والكاثود من أرشطة دقيقة طويلة من مواد مفصولة بطبقة يمكن لأليونات 
أن متر من خالهلا. وتلف األرشطة يف لفائف ضيقة وتعبأ داخل علبة فوالذية. ويتمثل 
أكسدة  يف  كهربائي  تيار  لتوليد  البطارية  استعامل  عند  حيدث  الذي  األنود  تفاعل 

الكادميوم يف وسط قاعدي: 
Cd(s) + 2OH-

(aq) → Cd(OH)2(s) +2e-

أما تفاعل الكاثود فهو اختزال النيكل من حالة تأكسد 3+ إىل 2+ .
NiO(OH)(s) + H2O(l) +e- → Ni(OH)2(s) + OH-

(aq)

 وحتدث هذه التفاعالت بشكل عكيس عند شحن البطارية.

بطاريات تخزين المركم الرصاصي 
Lead-Acid Storage Battery

شـائعة االسـتخدام يف السـيارات. وتتكون معظم بطاريات السـيارات من 6 خاليا تولد 
كل واحدة منها 2V بناتج كيل 12V. ويتكون األنود يف كل خلية من شبكتني مساميتني أو 
أكثر من الرصاص. أما الكاثود فيتكون من شـبكة واحدة من الرصاص اململوءة بأكسيد 
الرصـاص IV. وجيـب أن يسـمى هـذا النوع مـن البطاريـات بطارية رصاص – أكسـيد 
ا يف االستعامل؛ ألن  الرصاص IV، إال أن اسـم بطاريات الرصاص احلمضية أكثر شـيوعً

املحلول املوصل يف البطارية هو حملول محض الكربيتيك، وهي بطارية غري جافة.
يتأكسد  حيث  األنود؛  عند  اخللية  لنصف  األكسدة  تفاعل  اآلتية  املعادالت  متثل 

. PbSO4 الرصاص من حالة تأكسد 0.0 إىل 2+ يف
Pb(s) + SO4

2-
(aq) → PbSO4(s) +2e-

وخيتزل الرصاص من حالة تأكسد 4+ إىل 2+ عند الكاثود، ويمثل تفاعل االختزال 
لنصف اخللية عند الكاثود كام ييل: 

SO4
2-

(aq) +2e- → PbSO4(s) + 2H2O(l)

لذا فإن التفاعل الكيل هو: 
Pb(s)+ PbO2(s)+ 4H+

(aq)+2SO4
2-

(aq) →2 PbSO4(s) +2H2O(l)

 II  PbSO4 وبالنظر إىل تفاعالت نصفي اخللية يمكنك مالحظة أن كربيتات الرصاص
هي ناتج األكسدة واالختزال. وكذلك فإن كالًّ من PbO و Pb و PbSO4 هي مواد 
هنا نفسه. لذا تكون املواد املتفاعلة يف األماكن املطلوبة  صلبة، لذا تبقى يف مكان تكوُّ

سواء أكانت البطارية يف حالة استعامل أو شحن. سواء أكانت البطارية يف حالة استعامل أو شحن. 
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توليد  أثناء  يف  يُستهلك  أنه  إال  بالبطارية،  موصل  حملول  عمل  الكربيتيك  محض  يعمل 
عند  حيدث  ماذا  ذلك.  الكلية  اخللية  معادلة  توضح  كام  الكهربائي،  للتيار  البطارية 
وأكسيد  الرصاص  لينتج  ا؛  عكسيًّ احلالة  هذه  يف  التفاعل  يصبح  البطارية؟  شحن  إعادة 
 4 H  + (aq) + 2S  O  4   2- (aq) ومحض الكربيتيك، واملوضح باجلزء يف املعادلة IV الرصاص

من املعادلة الكلية للبطارية.
ا  جيدً ا  اختيارً  2-11 الشكل  يف  املوضحة  الرصاصية  املراكم  ختزين  بطاريات  وتعد 
ا يف البداية، وهلا زمن حفظ طويل  للسيارات؛ ألهنا تزود املحرك بطاقة ابتدائية عالية جدًّ

قبل البيع، ويعتمد عليها عند درجات احلرارة املنخفضة. 

املواد التي تتأكسد واملواد التي ختتزل عند شحن بطارية املركم الرصايص؟  
Lithium Batteries  بطاريات الليثيوم

عىل الرغم من أن بطاريات املركم الرصايص موثوق هبا ومناسبة للكثري من التطبيقات، 
ا  فام زال املهندسون يطورون بطاريات بكتلة أقل وقدرة أكرب لتزويد األجهزة بالطاقة بدءً
هي  البطارية  فيها  تكون  التي  التطبيقات  ويف  الكهربائية.  السيارات  إىل  اليد  ساعة  من 
ن األهم وجيب تزويدها بكميات كبرية من القدرة - كام يف عملية تشغيل السيارات  املكوّ

ا لتكون عملية. الكهربائية - فإن بطاريات املركم الرصايص تكون ثقيلة جدًّ
ولقد كان احلل يف تطوير بطارية ذات وزن خفيف، ختزن كميات كبرية من الطاقة بالنسبة 
حلجمها. لذا ركز املهندسون انتباههم عىل عنرص الليثيـوم لسببني، مها: أن الليثيوم أخف 
فـلز معـروف، وله أقـل جهد اختزال قيايس بالنسبـة للعنارص الفلزية األخرV  3.04- كام 
يف اجلدول 1-2. لذا تولد البطارية التي تؤكسد الليثيوم عىل األنود V 2.3 تقريبًا أكثر من 

البطاريات املشاهبة، وتؤدي إىل تأكسد اخلارصني. 
قارن بني نصف تفاعل التأكسد للخارصني والليثيوم وجهود اختزاهلام القياسية. 

 Zn (s) → Z n  2+ (aq) + 2 e  -  ( E  Z n  2+ |Zn  0   = -0.762 V)

 Li (s) → L   i  +   (aq) +    e  -    ( E  L i  + |Li  
0   = -3.04 V)

      E  Z n  2+ |Zn  0   -  E  L i  + |Li  
0   = +2.28 V




 :( Capacity ) السعة
من أصل التينـي وتعني القدرة 

عىل االستيعاب أو االحتواء. 
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ا عىل أي تفاعالت اختزال تم  يمكن لبطاريات الليثيوم أن تكون أولية أو ثانوية اعتامدً
دجمها مع تأكسد الليثيوم. تستخدم بعض بطاريات الليثيوم مثالً تفاعل الكاثود نفسه 
 IV املنجنيز  أكسيد  اختزال  وهو  والكربون،  اخلارصني  اجلافة  اخلاليا  تستعمله  الذي 
 3 V ا ذا جهد يساوي MnO2 إىل أكسيد املنجنيز Mn2O3 III، وتنتج هذه البطاريات تيارً

ـِ V 1.5 خلاليا اخلارصني والكربون. وتستمر بطاريات الليثيوم لفرتة أطول من  مقارنة ب
أنواع البطاريات األخر. ونتيجة لذلك تستعمل عادة يف الساعات واحلواسيب وآالت 
الشخصية حتى عند  والذاكرة واالستعدادات  والتاريخ  الزمن  للحفاظ عىل  التصوير 
إطفاء اجلهاز. والشكل 12-2 يوضح التطبيقات احلالية واملطورة لبطاريات الليثيوم. 

ثالث مزايا لبطاريات الليثيوم. 

Fuel Cells خاليا الوقود
ينفجر اهليدروجني بقوة كبرية عند احرتاقه يف اهلواء، وينتج عنه ضوء وحرارة. 

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l) + energy

فهل يمكن أن حيدث هذا التفاعل حتت ظروف مضبوطة داخل اخللية؟
 خلية الوقود هي خلية جلفانية؛ حيث ينتج تأكسد الوقود طاقة  
كهربائية. وختتلف خاليا الوقود عن البطاريات األخر؛ ألهنا تزود بالوقود باستمرار 
من مصدر خارجي. ويعتقد الكثريون أن خاليا الوقود اخرتاع حديث، إال أن اخلاليا 
رضت عام 1839م عن طريق عامل الكيمياء الكهربائية الربيطاين وليام جروف  األوىل عُ
ا  ى خليته بطارية الغاز. وقد بدأ بعض العلامء عمالً جادًّ William Jrove والذي سمّ

يف مخسينيات القرن املايض يف تطوير خاليا وقود عملية ذات كفاءة لربامج الفضاء. وإذا 
كان يتعني عىل رواد الفضاء الطريان يف سفن فضائية فإهنم حيتاجون إىل املاء للمحافظة 
املختلفة  السفينة  أنظمة  لتزويد  به  موثوق  كهربائي  ومصدر  السفينة،  يف  حياهتم  عىل 
بالكهرباء. وكلتا احلاجتني األوليني ساعدتا عىل تطوير خاليا وقود اهليدروجني التي 
تضبط عملية تأكسد اهليدروجني وتزود السفينة باملاء والكهرباء؛ إذ ال يصاحب ذلك 

إنتاج مواد جانبية ينبغي التخلص منها أو ختزينها عىل السفينة خالل الرحلة.إنتاج مواد جانبية ينبغي التخلص منها أو ختزينها عىل السفينة خالل الرحلة.

واقع الكيمياء في الحياة


من  السيارات     
أكرب مصادر تلوث اهلواء يف املدن. وقد 
عمل تزويد حافالت - حتت التجربة يف 
وقود  بخاليا   - األوروبية  املدن  بعض 
كمية  يف  فرق  إحداث  عىل  اهليدروجني 
التلوث. كام ختلو عوادم هذه احلافالت 
من  أي  أو  الكربون  أكسيد  ثاين  من 
واملاء  الكربيت.  أو  النيرتوجني  أكاسيد 

النقي هو الناتج الوحيد.   
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 خللية الوقود - كام يف اخلاليا اجللفانية األخر - أنود وكاثود، 
؛ حتى تستطيع األيونات االنتقال بني األقطاب. واملحلول املوصل  وتتطلب حملوالً موصالً
الشائع يف خلية الوقود حملول قلوي من هيدروكسيد البوتاسيوم. وكل قطب عبارة عن 
يّ تسمح باالتصال بني احلجرة الداخلية واملحلول  وعاء أجوف جدرانه من كربون مسامّ

املوصل املحيط هبا. ويكتب نصف تفاعل األكسدة للخلية عىل األنود عىل النحو اآليت: 
2H2(g) + 4OH-

(aq) → 4H2O(l) + 4e-

ويطلق  القلوي،  املوصل  املحلول  يف  املتوافرة  اهليدروكسيد  أيونات  التفاعل  يستعمل 
خالل  اهليدروجني  أكسدة  عن  الناجتة  اإللكرتونات  فتتدفق  األنود.  عىل  إلكرتونات 

الدائرة اخلارجية نحو الكاثود؛ حيث حيدث نصف تفاعل االختزال عىل النحو اآليت: 
O2(g) + 2H2O(l) +4e- → 4OH-

(aq)

عىل  تم  هيدروكسيد  أيونات   4 إلنتاج  املاء  وجود  عند  األكسجني  اإللكرتونات  ختتزل 
تعويض أيونات اهليدروكسيد املستخدمة عند األنود. وعند مجع معادلتي نصفي التفاعل 

تكون املعادلة الكلية هي معادلة احرتاق اهليدروجني يف األكسجني نفسها.
2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l)

مثل سائر  تنفد  الوقود ال  فإن خلية  بالوقود من مصدر خارجي  تزود  اخللية  كانت  وملا 
ا.  البطاريات، حيث تستمر يف إنتاج الكهرباء ما دام الوقود متوافرً

ا غري اهليدروجني. فمثالً يستبدل اهليدروجني بامليثان يف بعض  تستخدم بعض اخلاليا وقودً
خاليا  وتستعمل  الدفيئة.  كغاز  الكربـون  أكسيد  ثاين  إنتاج  إىل  يؤدي  قد  أنه  إال  اخلاليا 
الوقود كام يف الشكل 13-2 صفيحة بالستيكية تسمى غشاء تبادل الربوتون(PEM)، مما 

يستبعد احلاجة إىل حملول موصل سائل.

خاليا الوقود بغريها من اخلاليا اجللفانية.

2e-

2H+

O2

H2OH2

(PEM)

1/2O2 + 2H+ + 2e- → H2OH2 → 2H+ + 2e-

a

مهن في الكيمياء
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Corrosion التآكل
التلقائية  واالختزال  األكسدة  تفاعالت  ان  املعروف  من 
يف  ا  أيضً التفاعالت  هذه  حتدث  حيث  اجللفانية،  اخلاليا  يف 
التآكل  بالصدأ.  املعروف  احلديد  تآكل  ذلك  ومن  الطبيعة. 
هو خسارة الفلز الناتج عن تفاعل أكسدة واختزال بني الفلز 
واملواد التي يف البيئة. وعىل الرغم من االعتقاد أن الصدأ ناتج 
ا. وملا  عن تفاعل احلديد مع األكسجني إال أنه تفاعل أكثر تعقيدً
كان الصدأ حيدث عند توافر كل من املاء واألكسجني، لذا فإن 
قطعة حديد كام يف الشكل 14-2 التي تركت معرضة للهواء 
والرطوبة هي أكثر عرضة للصدأ، حيث يصدأ اجلزء املتصل 
أو كرس يف  الصدأ عند وجود شق  ويبدأ   . أوالً الرطبة  بالرتبة 
سطح احلديد. ويصبح هذا اجلزء انود اخللية؛ حيث تبدأ ذرات 

احلديد يف فقدان اإللكرتونات، كام يف الشكل 2-15.
Fe(s) → Fe2+

(aq) + 2e-

حني  يف  املائي،  املحلول  من  ا  جزءً  II احلديد  أيونات  وتصبح 
منطقة  إىل  احلديدية  القطعة  خالل  اإللكرتونات  تتحرك 
الكاثود، ويف الواقع تصبح القطعة احلديدية الدائرة اخلارجية 
واألنود يف آنٍ واحد. ويقع الكاثود عادة عىل حافة قطرة املاء، 
وهناك  احلديد.  وقطعة  واهلواء  املاء  بني  االتصال  يتم  حيث 
ختتزل اإللكرتونات األكسجني من اهلواء، كام يف املعادلة اآلتية: 

O2(g) +4H+
(aq) +4e- → 2H2O(l)

محض  ن  تكوّ من  األرجــح  عىل   H+ أيونات  تزويد  ويتم 
 من اهلواء يف املاء. الكربونيك الناتج عن ذوبان الكربونيك الناتج عن ذوبان الكربونيك الناتج عن ذوبان CO2 من اهلواء يف املاء. 

مختبر تحليل البيانات
تفسير الرسوم البيانية 

من  الكهربائي  التيار  عىل  احلصول  يمكنك  كيف 
امليكروبات  استعامل  العلامء  درس  امليكروبات؟ 
الطاقة  اخلاليا  هذه  ل  حتوّ حيث  حيوية؛  وقود  كخاليا 
كهربائية.  طاقة  إىل  مبارشة  بصورة  امليكروبية  األيضية 
إىل  اإللكرتونات  انتقال  وسيط  إلكرتون  ل  ويسهّ
القطب. واإللكرتون الوسيط عبارة عن مركب يدخل 
ويرسق  للخاليا  اإللكرتون  انتقال  سلسلة  ضمن 

اإللكرتونات املنتجة.


خلية  عن  الناتج  التيار  البياين  الرسم  يوضح 
(اخلط  وسيط  إلكرتون  باستعامل  حيوية  وقود 

األزرق)، ودون استعامله (اخلط األخرض).


اإللكرتون . 1 إلدخــال  التقريبي  الزمن   

الوسيط. 

الوسيط . 2 اإللكرتون  إدخال  أحدث  هل    
ا يف إنتاج التيار؟ فرسّ إجابتك. اختالفً

من . 3 عليها  احلصول  تم  تيار  شدة  أعىل  ما   
اخللية؟ 
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مع  التفاعل  طريق  عن   Fe3+ أيونات  إىل  املحلول  يف   Fe2+ احلديد  أيونات  تتأكسد  ثم 
األكسجني الذائب يف املاء. وتتحد أيونات +Fe3 باألكسجني لتكوين صدأ غري ذائب من 

 Fe2O3

4Fe2+
(aq) + 2O2(g) +2H2O(l) +4e- → 2Fe2O3(s) +H+

(aq)

وعند مجع املعادالت الثالث تنتج املعادلة الكلية لتفاعل اخللية لتآكل احلديد: 
4Fe(s) +3O2(g) → 2Fe2O3(s)

فهي  لذا  األيونات،  من  قليلة  كمية  عىل  حتتوي  املاء  قطرات  ألن  بطيئة؛  عملية  والصدأ 
حماليل موصلة غري جيدة. أما إذا كان املاء حيتوي عىل كمية كبرية من األيونات - كام يف 
ماء البحر أو املناطق التي ترش فيها الطرق بامللح شتاءً - فإن التآكل حيدث برسعة أكرب؛ 

ا . ألن املاء يصبح حملوالً موصالً جيدً
 ملا كان تآكل السيارات واجلسور والسفن وهياكل املباين الفوالذية والعديد 
الواليات  يف  سنويًّا  اخلسائر  من  دوالر  بليون   100 من  أكثر  يكلف  الفلزية  األشياء  من 
املتحدة، لذا فقد ابتكرت طرائق عديدة لتقليل هذا التآكل. ومن هذه الطرائق عمل غطاء 
الذي يف  الزمن، كاجلرس  مع  يتلف  الطالء  كان  ملا  ولكن  واهلواء.  املاء  لعزل  الطالء  من 

، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.  الشكل الشكل 16-2 مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً ، فإنه جيب إعادة طالئه مرات عديدة.   مثالً  مثالً
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(s)

 → Mg2+
(aq)

 + 2e-

 O2(g)
 + 4H+

(aq)
 + 4e- → 2H2O

(l)

e-
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التحليل
1 .        
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ملا كانت هياكل السفن تتصل بصورة دائمة باملاء املالح، لذا فإن منع التآكل يشء حيوي. وعىل 
حيث  التآكل؛  تقليل  يف  تستعمل   أخر طريقة  هناك  أن  إال  اهليكل  طالء  إمكانية  من  الرغم 
توصل كتل من الفلز مثل املاغنيسيوم أو األلومنيوم أو التيتانيوم باهليكل الفوالذي، فتتأكسد 
هذه الكتل أسهل من احلديد، وتصبح األنود يف خلية التآكل، يف حني يبقى حديد اهليكل دون 
حيث  األرض؛  يف  املدفونة  احلديد  أنابيب  محاية  يف  نفسها  التقنية  وتستعمل  أكسدة.  أو  تآكل 
يف  كام  األنابيب،  من  بدالً  املاغنسيوم  فيتآكل  باألنابيب،  أسالك  بواسطة  املاغنيسيوم  يلف 

الشكل الشكل 2-17.
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والطريقة األخر ملنع التآكل هي تغليف احلديد بفلز أكثر مقاومة للتأكسد منه. ففي عملية اجللفنة 
يتم تغليف احلديد بطبقة من اخلارصني، إما عن طريق غمس القطعة احلديدية بمصهور اخلارصني، 
أو بطالء اجلسم باخلارصني كهربائيًّا. وعىل الرغم من أن اخلارصني يتأكسد بسهولة أكثر من احلديد 
إال أنه واحد من جمموعة العنارص التي حتمي نفسها وتتضمن األلومنيوم والكروم. فعند تعرضها 

 .نًا طبقة رقيقة من أكسيد الفلز حتمي الفلز من التأكسد مرة أخر للهواء يتأكسد سطحها مكوّ
ن املاء واهلواء من الوصول  وحتمي اجللفنة احلديد بطريقتني ما دامت طبقة اخلارصني سليمة؛ إذ ال متكّ
إىل سطح احلديد. ولكن عند تشقق طبقة اخلارصني فإنه يقوم بحامية احلديد من التآكل الرسيع بأن 
يف  واخلارصني  احلديد  واملاء  اهلواء  يالمس  عندما  املتكونة  اجللفانية  اخللية  انود  اخلارصني  يصبح 

 كيف تعمل طريقتا احلامية من التآكل.الشكل الوقت نفسه. ويوضح الوقت نفسه. ويوضح الشكل 18-2 كيف تعمل طريقتا احلامية من التآكل.

التقويم 2-2
الخالصة

  تسـتخدم البطاريات األولية مرة واحدة 
فقـط، ولكن يمكـن شـحن البطاريات 

الثانوية. 
بطاقـة  شـحنها  عنـد  البطاريـة  د  ـزوَّ   تُ
كهربائيـة تعكـس اجتاه تفاعـل البطارية 

التلقائي. 
  خاليا الوقود بطاريات تكون فيها املادة 

ا من مصدر خارجي.  املتأكسدة وقودً
  طرائـق احلامية مـن التآكل هـي: الطالء 
والتغليـف بفلـز آخر، أو اسـتعمل انود 

مضحي.

اخللية . 15 بطارية  يف  خيتزل  الذي  وما  يتأكسد؟  الذي  ما  د  حدّ الرئيسةالفكرة 

اجلافة اخلارصني والكربون؟ وما اخلواص التي جتعل اخللية اجلافة القلوية 
ا من أنواع البطاريات اجلافة األقدم؟ أكثر تطورً

فرس ماذا حيدث عند إعادة شحن البطارية؟ . 16
واكتب . 17 اهليدروجني،  وقود  خلية  يف  حتدث  التي  التفاعل  أنصاف  صف 

معادلة التفاعل الكلية. 
يتشابه عمله مع . 18 أنود عندما يستخدم كقطب مضحي. وكيف  صف عمل 

اجللفنة؟
ا للبطارية؟ . 19 ا ليكون أنودً ا جيدً فرسّ ملاذا يعد الليثيوم اختيارً
اهليدروجني- . 20 وقود  خلية  جهد   2-1 اجلدول  بيانات  باستعامل  احسب 

األكسجني املوضحة يف الصفحة السابقة.
م جتربة استخدم معرفتك باألمحاض يف ابتكار طريقة لتحديد ما إذا كان . 21 صمّ

املركم الرصايص مشحونًا بصورة كاملة أم أنه بدأ ينفذ.
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e-

e-
e-

e-

2-3
ا�هداف

تصف كيف يمكن عكس تفاعل   
األكسدة واالختزال التلقائي يف 

اخللية الكهروكيميائية. 
مع  املرتبطة  التفاعالت  تقارن   
ملصهور  الكهربائي  التحليل 
كلوريد الصوديوم بالتفاعالت 
املرتبطة مع التحليل الكهربائي 

ملاء البحر.
تناقش أمهية التحليل الكهربائي   
يف عملية صهر الفلزات وتنقيتها. 

 مراجعة المفردات

التفاعل الذي يتضمن فقد واكتساب 

اإللكرتونات. 

المفردات الجديدة
التحليل الكهربائي 

خلية التحليل الكهربائي 

Electrolysis التحليل الكهربائي
 الرئيسةالفكرة


  ال يتطلب اهلبوط بالدراجة اهلوائية إىل أسفل التل بذل أي جهد؛ ألهنا 
هتبـط بفعل اجلاذبية. ولكـن األمر خيتلف عند الصعود إىل أعىل التـل؛ إذ عليك بذل طاقة 

كبرية لقيادة الدراجة. 

عكس تفاعالت ا�كسدة واالختزال 
Reversing Redox Reactions

ا تتدفق اإللكرتونات الناجتة عند األنود من خالل الدائرة  ا كهربائيًّ عندما تولّد بطاريةٌ تيارً
الثانوية نوع من  الكاثود؛ حيث تستعمل يف تفاعل االختزال. والبطاريات  اخلارجية إىل 
البطاريات يمكن إعادة شحنها عن طريق مترير تيار كهربائي من خالهلا يف االجتاه املعاكس. 
حتتوي   .2-19 الشكل  يف  الكهروكيميائية  اخلاليا  ادرس  العملية  فهم  عىل  وملساعدتك 
الكؤوس التي يف اجلهة اليرس عىل قطعة خارصني يف حملول أيونات اخلارصني، يف حني 
حتتوي الكؤوس التي يف اجلهة اليمنى عىل قطعة نحاس يف حملول أيونات النحاس. وتزود 
األكسدة  تفاعل  طريق  عن  إلضاءته  بالكهرباء  املصباح  الكهروكيميائية  اخلاليا   إحد
النحاس  ا من جهة اخلارصني إىل جهة  تلقائيًّ التلقائي. وتتدفق اإللكرتونات  واالختزال 
يتوقف  وعندئذٍ  اخلارصني  قطعة  تستهلك  حتى  التفاعل  ويستمر  ا.  كهربائيًّ ا  تيارً مولّدة 
التفاعل. إال أنه يمكن جتديد اخللية إذا تم تزويدها بتيار يف االجتاه املعاكس باستعامل مصدر 
طاقة خارجي، وهو مطلوب ألن التفاعل يف االجتاه العكيس غري تلقائي. وإذا تم تزويد 
الطاقة من مصدر خارجي لفرتة زمنية كافية فسوف تعود البطارية إىل قوهتا األصلية تقريبًا. 
ويسمى استعامل الطاقة الكهربائية إلحداث تفاعل كيميائي التحليل الكهربائي. وتسمى 
فعند  الكهربائي.  التحليل  خلية  كهربائي  حتليل  فيها  حيدث  التي  الكهروكيميائية  اخللية 

إعادة شحن بطارية ثانوية مثالً فإهنا تعمل عمل خلية حتليل كهربائي.
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 بطاقـة اخلليـة  تزويـد  يتـم  عندمـا 

خارجية ينعكس تدفق االلكرتونات 
وحيدث التفاعل غري التلقائي والذي 

يستعيد الوضع األصيل للخلية.

تعمـل أكسـدة اخلارصـني يف هـذه  اخللية   
عىل تزويد املصباح باإللكرتونات إلضاءته 
وإختزال ايونات النحاس. يستمر  التفاعل  

التلقائي حتى يستهلك اخلارصني .
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NaCl

تطبيقات التحليل الكهربائي 
  Applications of Electrolysis

تقوم اخلاليا اجللفانية بتحويل الطاقة الكيميائية إىل طاقة كهربائية نتيجة 
الكهربائي  التحليل  التلقائي. وتعمل خاليا  تفاعل األكسدة واالختزال 
تفاعل  إلحداث  الكهربائية  الطاقة  تستعمل   حيث  ذلك؛  عكس  عىل 
الكهربائي  التحليل  الشائعة  األمثلة  ومن  تلقائي،  غري  واختزال  أكسدة 
للامء؛ حيث يعد هذا التفاعل عكس احرتاق اهليدروجني يف خلية الوقود: 

2H2O(l) →2H2(g) + O2(g)

والتحليل الكهربائي للامء هو أحد طرائق إنتاج اهليدروجني الستعامالت 
جتارية. 

NaCl ملّا كان التحليل الكهربائي يستطيع 
كلوريد  مصهور  حيلل  أن  ا  أيضً يمكنه  فإنه  لذا  عنارصه،  إىل  املاء  حتليل 
الصوديوم إىل فلز الصوديوم وغاز الكلور. حتدث هذه العملية يف حجرة 
خاصة تعرف بخلية داون Down's cell ، كام يف الشكل 20-2؛ حيث 
تذكر   . نفسه  الصوديوم  كلوريد  مصهور  من  اخللية  يف  املوصل  يتكون 
أن املركبات األيونية يمكنها توصيل التيار الكهربائي فقط عندما تكون 

أيوناهتا حرة احلركة، وذلك عند ذوباهنا يف املاء أو انصهارها. 
:Cl2 يتأكسد أيون الكلوريد عند األنود إىل غاز الكلور

2Cl-
(l) → Cl2(g) + 2e-

أما عند الكاثود، فتختزل أيونات الصوديوم إىل فلز الصوديوم: 
Na+

(l) + e- → Na(l)

ويكون التفاعل الكيل للخلية كام ييل 
Na+

(l)+ 2Cl-
(l)→Na(l) +Cl2(g)

الدور  أمهية  عىل  ا  اعتامدً ممتازة  بصورة  داون  خلية  أمهية  تقدير  ويمكن 
الذي يؤديه كل من الصوديوم والكلور يف حياة كل فرد. يستعمل الكلور 
املياه ألغراض الرشب والسباحة. وحتتوي  يف مجيع أنحاء العامل يف تنقية 
املنزلية  املبيضات  وخاصة  نستعملها  التي  التنظيف  منتجات  من  الكثري 
الكثري  ملعاجلة  وسيلة  الكلور  مركبات  تخذ  تُ كام  الكلور.  مركبات  عىل 
والقامش  احلرشات  ومبيدات  والبالستيك  الورق  ومنها  املنتجات،  من 

واألصباغ والطالء التي حتتوي عىل الكلور أو استعمل يف إنتاجها.
ا يف املفاعالت النووية ومصابيح  دً يستعمل الصوديوم يف حالته النقية مربِّ
الصوديوم الغازية املستعملة يف اإلضاءة اخلارجية. أما يف مركباته األيونية 
فام عليك إال النظر يف قائمة حمتويات املنتجات املستهلكة لتجد مد تنوع 

أمالح الصوديوم يف املنتجات التي نستخدمها ونأكلها. 

ا  ملاذا جيب أن يكون كلوريد الصوديوم مصهورً 
يف خلية داون؟يف خلية داون؟يف خلية داون؟
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المطويات 

ضمن مطويتك معلومات 
من هذا القسم.




















Down's cell داون
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 يتم حتليل ماء البحر - وهو حملول مائي لكلوريد الصوديوم 
ا، ويوضح الشكل 21-2 خلية حتليل كهربائي نموذجية،  - بواسطة التحليل الكهربائي أيضً
ونواتج التحليل الكهربائي؛ حيث يوجد احتامل حلدوث تفاعلني عند الكاثود، مها: اختزال 

أيونات الصوديوم، أو اهليدروجني يف جزيئات املاء. 
Na+

(aq) + e- → Na (s)

2H2O(l) +2e- → H2(g) + 2OH-
(aq)

إال أن اختزال أيونات الصوديوم +Na ال حيدث؛ بسبب أن اختزال املاء أسهل حدوثًا، ومن 
تأكسد  األنود، مها:  عند  تفاعلني  احتامل حلدوث  هناك  التفضييل. وكذلك  االختزال  يتم  ثمّ 

أيونات الكلوريد، أو تأكسد األكسجني يف جزيئات املاء. 
2Cl-

(aq) → Cl2(g)+ 2e-

2H2O(l) →O2(g) + 4H+
(aq)+4e-

وملا كان الناتج املرغوب فيه هو الكلور Cl2 فإن تركيز أيونات الكلوريد تبقى مرتفعة لذلك 
حيدث نصف التفاعل هذا. أما التفاعل الكيل للخلية فهو عىل النحو اآليت: 

2H2O(l) +2NaCl (aq) → H2(g) + Cl2(g)+2NaOH-
(aq)

وتكون النواتج الثالثة مجيعها مواد ذات أمهية جتارية.

األنواع التي تأكسدت والتي اختزلت يف التحليل الكهربائي ملاء البحر.  
  كان فلز األلومنيوم حتى أواخر القرن التاسع عرش ذا قيمة أكثر من الذهب؛ 
 Charles Martin ى بكميات كبرية. قام تشارلز مارتن هول نقّ إذ مل يكن أحد يعرف كيف يُ
األلومنيوم  إنتاج  بتطوير عملية  1886م  عام  (1914-1863م)  ا  عامً  22 Hall وهو يف سن 

بالتحليل الكهربائي؛ حيث استعمل الكري (الة احلداد) يف احلصول عىل احلرارة، والبطاريات 
أحد  اكتشف  نفسه  الوقت  ويف  أقطابًا.  املقالة  من  واختذ  الكهرباء،  عىل  احلصول  يف  املنزلية 
ا  أيضً ا  22 عامً العمر  البالغ من   T.Heroult Lechatelie وهو هريوليت  طلبة لوتشاتلييه 
(1914-1863م) العملية نفسها. لذا تسمى هذه العملية هول-هريوليت، وهي موضحة يف 

الشكل 2-22.

C21-19C-828378-08

H2Cl2

Na+

H2O H2O OH-

Cl-


  


 :Reduce خيتزل

االسـتعامل العلمي: تقليل عدد 
التأكسد بإضافة إلكرتونات. 

أيونـات  اخلارصـني  خيتـزل 
النحـاس II إىل ذرات النحاس 

بفقدان إلكرتونني. 
االستعامل الشائع: تقليل احلجم 

أو الكمية أو البعد أو العدد. 
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يسـتعمل الكلـور يف صناعـة بوليمـر كلوريـد الفينيـل الذي 
يستعمل يف صناعة األنابيب.

تقوم بعض الصناعات عىل اسـتعامل غاز اهليدروجني والكلور وحملول هيدروكسيد 
الصوديوم التي تنتج من التحليل الكهربائي ملاء البحر.



 







NaOH (aq)
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 C
(s)

 + 2O2-   → CO2(g)
 + 4e-

Al3+
(l)

 + 3e- → Al
(l)

Molten Al

-

+
(aq)

يتم احلصول عىل فلز األلومنيوم يف النموذج احلديث لطريقة هول- هريوليت من التحليل 
الكهربائي ألكسيد األلومنيوم واملكرر من خام البوكسيت Al2O3.2H2O؛ حيث يذوب 
Na3AlF6 فهو  أما  الصناعي.  الكريوليت  أكسيد األلومنيوم عند C°1000 يف مصهور 
مركب آخر لأللومنيوم؛ حيث تُغطى اخللية من الداخل بطبقة من اجلرافيت لتعمل عمل 
كاثود للتفاعل، كام يف الشكل 22-2. وهناك جمموعة أخر من أصابع اجلرافيت تُغمس 

يف املصهور وتعمل عمل األنود، ومن ثم حيدث التفاعل اآليت عند الكاثود: 
Al3+

(l) + 3e- → Al(l)

أيونات  وتتأكسد  دورية.  بصورة  ويسحب  اخللية،  قاع  يف  املصهور  األلومنيوم  يستقر 
األكسيد عند األنود يف نصف التفاعل اآليت: 

2O2-
(aq) → O2(g) + 4e-

األنود  كربون  مع  يتفاعل  الناتج  األكسجني  فإن  لذا  عالية،  احلرارة  درجات  كانت  ملا 
لتكوين ثاين أكسيد الكربون: 

C(s) + O2(g) → CO2(g)

إنتاج  يتم  لذا  الكهربائية؛  الطاقة  من  ضخمة  كميات  هريوليت  هول-  عملية  تستخدم 
األلومنيوم يف مصانع مبانيها قريبة من حمطات طاقة كهربائية؛ حيث تقل تكلفة الطاقة 
هي  اخلام  من  األلومنيوم  إنتاج  يتطلبها  التي  الكهرباء  من  اهلائلة  والكمية  الكهربائية. 
ا من قبل، لذا فالطاقة  السبب األويل إلعادة تدوير األلومنيوم، الذي كان قد حلّل كهربائيًّ

الوحيدة الالزمة جلعله قابالً لالستعامل هي احلرارة التي يتطلبها صهره يف الفرن.
ا يف تنقية الفلزات، ومنها النحاس.   يستعمل التحليل الكهربائي أيضً
ويستخرج معظم النحاس عىل شكل خامات الكالكوبرايت CuFeS2 والكالكوسايت 
ا، وتنتج فلز النحاس  Cu2S واملالكايت Cu2CO3(OH)2. وتعد الكربيتيدات أكثر توافرً

عند تسخينها بقوة بوجود األكسجني. 
Cu2S(s) + O2(g) → 2Cu(s) + SO2(g)ggg

 900 oC  2-22 
 



Al2O3

Na3AlF6 (l)




Al




مـن  تدويـره  يعـاد  يوفـر كل طـن 
األلومنيوم كميات كبرية من الطاقة 
الكهربائيـة التـي تسـتعمل النتـاج 

ألومنيوم جديد  من خاماته.
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التقويم 2-3
الخالصة

يف  للطاقة  خارجي  مصدر    يسبب 
حدوث  الكهربائي  التحليل  خلية 
تفاعل أكسدة واختزال غري تلقائي. 
  ينتج التحليل الكهربائي ملصهور كلوريد 
الصوديوم فلز الصوديوم وغاز الكلور، 
الكهربائي  التحليل  ينتج  حني  يف 
واهليدروجني  الكلور  غاز  البحر  ملاء 

وهيدروكسيد الصوديوم. 
النحاس  ومنها  الفلزات  تنقية    يتم 

يف خاليا التحليل الكهربائي. 
يف  الكهربائي  التحليل    يستعمل 
وإنتاج  واألشياء  األجسام  طالء 

األلومنيوم النقي من خامه. 

ف التحليل الكهربائي واربطه مع تلقائية تفاعل األكسدة . 22 الرئيسةالفكرة عرّ

واالختزال. 
فرسّ اختالف نواتج التحليل الكهربائي لكل من مصهور كلوريد الصوديوم . 23

وماء البحر. 
صف كيف تتم تنقية النحاس املستخرج من مصهور خامه بالتحليل الكهربائي؟ . 24
فرسّ أمهية إعادة تدوير األلومنيوم، بالرجوع إىل عملية هول-هريوليت .. 25
صف األنود والكاثود يف خلية حتليل كهربائي يستعمل فيها الذهب لطالء . 26

األشياء واألجسام. 
فرسّ ملاذا حيتاج إنتاج كيلوجرام واحد من أيونات الفضة بواسطة التحليل الكهربائي . 27

إىل طاقة كهربائية أقل من إنتاج كيلوجرام واحد من أيونات األلومنيوم .
احسب جهد خلية داون باستعامل اجلدول 1-2، وهل جيب أن يكون هذا . 28

اجلهد موجبًا أو سالبَا؟
خلص اكتب فقرة تتعلق بكل هدف من األهداف الثالثة للبند 3-2 بلغتك . 29

اخلاصة.  

يلزم  لذلك  الشوائب،  من  الكثري  عىل  العملية  هبذه  املستخلص  النحاس  وحيتوي 
يف  مصاعد  تستعمل  وسميكة  كبرية  قوالب  يف  النحاس  مصهور  يصب  لذا  تنقيته. 
أما كاثود اخللية فهو   .II النحاس  خلية حتليل كهربائي حتتوي عىل حملول كربيتات 
عبارة عن رشحية رقيقة من النحاس النقي. وتتأكسد ذرات النحاس غري النقي عىل 
األنود خالل مرور التيار الكهربائي يف اخللية إىل أيونات النحاس II. وتنتقل أيونات 
 ،النحاس خالل املحلول إىل الكاثود؛ حيث يتم اختزاهلا إىل ذرات النحاس مرة أخر

ا من الكاثود، يف حني ترتسب الشوائب يف قاع اخللية.  وتصبح هذه الذرات جزءً
ا بفلز مثل الفضة بطريقة تشبه   يمكن طالء األشـياء كهربائيًّ
طريقـة تنقيـة النحاس؛ حيث يوصل اجلسـم املراد طالؤه بالفضـة بكاثود خلية 
حتليل كهربائي، ويكون األنود عبارة عن قطعة فضة نقية، كام يف الشكل 2-23، 
فتتأكسـد الفضـة عند األنـود إىل أيونات الفضة عنـد انتـزاع اإللكرتونات منها 
بواسـطة مصـدر الطاقـة. وختتـزل عند الكاثـود أيونـات الفضة إىل فلـز الفضة 
ن الفضـة طبقة رقيقة  بواسـطة إلكرتونـات من مصـدر الطاقة اخلارجـي، فتكوّ
تغلف اجلسم. لذا جيب مراقبة شدة التيار املار يف اخللية والتحكم فيها للحصول 

عىل طبقة تغليف فلزية ناعمة ومتساوية. 
وتسـتعمل فلزات أخر للطالء الكهربائي. ولعل املجوهرات املطلية بالذهب تكون 
ليت أجزاؤها الفوالذية، مثل ماصات الصدمات  مألوفة لديك، وقد تُعجب بسيارة طُ

لتكون مقاومة للتآكل عن طريق طالئها بالنيكل أوالً ثم الكروم. 

Ag+ + e- →  Ag

Ag →  Ag+ + e-  
+ -

NO3
-

e- 

e-

Ag+

Ag Ag
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 The Pacemaker  :منظم ضربات القلب

 يتكون القلب من أنسجة عضلية تنقبض وتنبسط باستمرار، وينتج هذا اخلفقان عن نبضات كهربائية تتحرك
 عىل طول مسارات تتخلل القلب. وتولد جمموعة من اخلاليا املتخصصة يف اجلدار العلوي من األذين األيمن
 للقلب - احلجرة العلوية - نبضات كهربائية، وإذا فشلت هذه اخلاليا يف العمل أو تعطلت طرائق النبضات

 الكهربائية فإن القلب ال خيفق بصورة طبيعية. ومنظم رضبات القلب جهاز كهربائي يراقب رضبات القلب غري
االعتيادية ويصححها. فكيف يعمل هذا اجلهاز؟
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 عند توصيل نصفي خلية  ينتج فرق جهد 
يمكن قياسه  بواسطة الفولتمرت.

للخلية  املحسوب  باجلهد  املقيس  يقارن اجلهد   كيف 
اجللفانية؟  


قطع فلزية من النحاس • 

واأللومنيوم واخلارصني 
واملاغنيسيوم بقياس تقريبًا 

(0.6 cm × 1.3 cm)
 •II 1 نرتات النحاسM

1M نرتات األلومنيوم• 

1M نرتات اخلارصني• 

1M نرتات املاغنيسيوم• 

طبق تفاعالت بالستيكي • 
ذو 24 فجوه

ماصة عدد (5)• 
مقياس فرق اجلهد • 

(فولتمرت )
1M نرتات البوتاسيوم • 

مالقط• 
صوف أو ورق زجاج• 
جدول جهود االختزال • 

القياسية 

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P



A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P استعمله لذا  اجللد؛  خترتق  قد  حادة  حواف  للصوف   
بحذر. .

 
اقرأ تعليامت السالمة يف املخترب.. 1
باستعامل . 2 اجللفانية  اخلاليا  برتتيب  تقوم  كيف  ط  خطّ

البالستيكي  التفاعالت  الفلزات األربعة يف طبق  جمموع 
(24- فجوه). دع معلمك يوافق عىل اخلطة. 

ا من ورق الرتشيح يف حملول نرتات البوتاسيوم . 3 انقع قطعً
الختاذها قنطرة ملحية، وثبتها بمالقط .

من . 4  1M و  األربعة  الفلزات  باستعامل  اخلاليا  ب  ركّ
عىل  حيتوي  الذي  التجويف  يف  الفلزات  وضع  حماليلها، 
املحلول املناسب. ضع اخلارصني مثالً يف التجويف الذي 

ملحية  قنطرة  واستعمل  اخلارصني.  نرتات  عىل  حيتوي 
خمتلفة لكل خلية، ثم اربط مقياس فرق اجلهد بالفلزات. 
بالسالب  اجلهد  فرق  مقياس  قراءة  عىل  حصلت  وإذا 

فاعكس التوصيل.
سجل يف جدول البيانات أي الفلزات انود، وأهيا كاثود . 5

يف كل خلية؟ فالطرف األسود ملقياس فرق اجلهد يوصل 
باألنود، يف حني يوصل الطرف األمحر ملقياس فرق اجلهد 

بالكاثود.
سجل فرق اجلهد لكل خلية.. 6
التنظيف والتخلص من النفايات استعمل املالقط إلزالة . 7

بورق  ونظفها  املجهرية،  الصفيحة  من  الفلزية  القطع 
الزجاج أو الصوف، ثم اغسلها باملاء. 

 
طبق اكتب يف جدول البيانات معادالت أنصاف التفاعل . 1

جلفانية،  خلية  كل  يف  والكاثود  األنود  عند  حتدث  التي 
 ،2-1 اجلدول  التفاعل يف  أنصاف  ابحث عن جهود  ثم 

وسجلها يف اجلدول. 
احسب اجلهد النظري لكل خلية جلفانية وسجله.. 2
ا، . 3 نشاطً أقلها  إىل  أكثرها  ا من  بدءً الفلزات،  ترتيب  توقع 

ا عىل بياناتك.  اعتامدً
تكون . 4 وملاذا  للخطأ،  املئوية  النسبة  احسب  اخلطأ  حتليل 

هذه النسبة مرتفعة يف بعض اخلاليا ومنخفضة يف بعضها 
اآلخر؟ 

ا من ورق الرتشيح يف حملول نرتات البوتاسيوم  انقع قطعً

من   
عىل  حيتوي  الذي  التجويف  يف  الفلزات  وضع  حماليلها، 
املحلول املناسب. ضع اخلارصني مثالً يف التجويف الذي 

اآلخر؟ 


يف  نوقشت  التي  للخطأ  املئوية  النسبة  لتقليل  جتربة  م  صمّ

السؤال 4. 
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الرئيسةالفكرة حتدث األكسدة يف اخلاليا اجللفانية 

عند األنود منتجةً إلكرتونات تتدفق نحو الكاثود 
حيث حيدث االختزال. 


القنطرة امللحية  • 
اخللية الكهروكيميائية  • 
اخللية اجللفانية • 
نصف اخللية • 
األنود• 
الكاثود • 
جهد االختزال  • 
قطب اهليدروجني القيايس  • 


حيدث تفاعل األكسدة واالختزال يف اخلاليا اجللفانية عىل أقطاب منفصلة • 

بعضها عن بعض.
جهد نصف خلية التفاعل القيايس هو جهد التيار الناتج عند اقرتاهنا بقطب • 

اهليدروجني القيايس حتت الظروف القياسية. 
تأكسد عند توصيلها •  إذا حدث هلا  ا  اختزال نصف خلية سالبً يكون جهد 

بقطب اهليدروجني القيايس، ويكون هلا جهد اختزال موجب إذا حدث هلا 
اختزال عند توصيلها بقطب اهليدروجني القيايس.

ألنصاف •  االختزال  جهود  بني  الفرق  هو  جلفانية  خللية  القيايس  اجلهد 
اخلاليا: 

  E  0   cell  =   E  0   cathode  -   E  0   anode 

22

الرئيسةالفكرة البطاريات خاليا جلفانية تستعمل 

تفاعالت تلقائية إلنتاج الطاقة ألغراض متعددة. 



تستعمل البطاريات األولية ملرة واحدة، يف حني يمكن شحن الثانوية. • 
يتم تزويد البطارية عند شحنها بطاقة كهربائية تعكس اجتاه تفاعل البطارية • 

التلقائي. 
حتصل بطاريات خاليا الوقود عىل املادة املتأكسدة من مصدر خارجي. • 
طرائق احلامية من التآكل هي الطالء والتغليف بفلز آخر واستعامل االنود • 

املضحى. 

البطارية• 
اخللية اجلافة• 
البطارية األولية• 
البطارية الثانوية• 

خلية الوقود• 
التآكل• 
اجللفنة• 

23

الرئيسةالفكرة يؤدي وجود مصدر تيار كهربائي 

يف التحليـل الكهربائـي إىل حـدوث تفاعل غري 
تلقائي يف اخلاليا الكهروكيميائية. 


التحليل الكهربائي • 
خلية التحليل الكهربائي • 


يؤدي وجود مصدر خارجي للتيار يف خلية التحليل الكهربائي إىل حدوث • 

تفاعل أكسدة واختزال غري تلقائي. 
الصوديوم •  فلز  الصوديوم  كلوريد  ملصهور  الكهربائي  التحليل  عن  ينتج 

الكلور  البحرغاز  ملاء  الكهربائي  التحليل  ينتج عن  الكلور، يف حني  وغاز 
واهليدروجني وهيدروكسيد الصوديوم. 

ى الفلزات ومنها النحاس بواسطة خاليا التحليل الكهربائي.•  نقّ تُ
يستعمل التحليل الكهربائي يف طالء األجسام واألشياء وإنتاج األلومنيوم • 

النقي من خامه.

العامةالفكرة يمكـن حتويل الطاقة الكيميائية إىل طاقة كهربائيـة، كام يمكن حتويل الطاقة الكهربائية إىل 

طاقة كيميائية.
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2-1


األكسدة . 30 تفاعالت  باستعامل  تسمح  التي  اخلواص  ما 
واالختزال يف توليد تيار كهربائي؟ 

صف العملية التي تنتج اإللكرتونات يف اخللية اجللفانية . 31
خارصني – نحاس. 

ما وظيفة القنطرة امللحية يف اخللية اجللفانية؟ . 32
للخلية . 33 القيايس  اجلهد  لتحديد  الالزمة  املعلومات  ما 

اجللفانية؟ 
يف اخللية اجللفانية املمثلة بالرموز اآلتية:. 34

الذي  وما  يتأكسد،  الذي  ما   ،Al|Al3+
(lM) ||Cu2+ 

(lM) |Cu  
خيتزل عندما يمر التيار يف اخللية؟ 

عند أي ظروف يتم قياس جهد االختزال القيايس؟. 35

الشكل 2-24





 Cu  

Cl-  

Cl-  

Cl-  

K+  

K+  

K+

K+  

Zn

Zn2+ Cu2+ 

e-

e-e-
e-

e-

e- 

Cl-

الشكل . 36 يف  والكاثود  تأكسد  الذي  الفلز  من  كالًّ  د  حدّ
 .2-24

من . 37 يُعد  ملــاذا  فرسّ   .KNO3 بـ  امللحية  القنطرة  متأل 
القنطرة  عرب  البوتاسيوم  أيونات  تتحرك  أن  الرضوري 

امللحية إىل الكاثود.
ر أن العامل املختزل هو املادة التي تتأكسد، وأن العامل . 38 تذكّ

 2-1 اجلدول  استعمل  تزل.  ختُ التي  املادة  هو  املؤكسد 
ل Au إىل +Au3 وال  الختيار العامل املؤكسد الذي سيحوّ

.Co3+ إىل Co2+  حيول


استعمل اجلدول 1-2 يف كتابة رمز اخللية القياسية لكل . 39

نصف خلية مما يأيت وموصلة بقطب اهليدروجني القيايس.
.aZn|Zn2+

 (lM).cCu|Cu2+
 (lM)

.bHg|Hg2+
 (lM).dAl|Al3+

 (lM)

اخلاليا  . 40 يمثل  ترميز  لكل  موزونة  كيميائية  معادلة  اكتب 
القياسية اآلتية:

.a  I  -  |  I  2 (lM) || F e  3+ (lM) | F e  2+ 

.bSn | S n  2+ (lM) || A g  + (lM) | Ag

.cZn | Z n  2+ (lM) || C d  2+ (lM) | Cd

 الشكل 2-25

Ag  
Ag+  

Cl-  

Cl-  

Cl-  

K+  

K+  

K+

K+  

Zn

Zn2+

Cl-

يوضـح الشـكل 25-2 خليـة جلفانية تتكـون من قطعة . 41
خارصني يف M 1.0 من حملول نرتات اخلارصني، وقطعة 
فضة يف M 1.0 من حملول نرتات الفضة. استعمل الشكل 

واجلدول 1-2 يف اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
.a.د األنود حدّ
.b.د الكاثود حدّ
.c أين حتدث األكسدة؟
.e أين حيدث االختزال؟
.f ما اجتاه مرور التيار خالل أسالك التوصيل؟
.g القنطرة خالل  املوجبة  األيونات  مرور  اجتاه  ما 

امللحية؟
.h 1؟ atm 25 و°C ما جهد اخللية عند
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اخلاليا  . 42 يمثل  رمز  لكل  موزونة  كيميائية  معادلة  اكتب 
القياسية اآلتية:

.a2A g  + (aq) + Pb(s) → P b  2+ (aq) + 2Ag(s)

.b Mn(s) + N i  2+ (aq) → M n  2+ (aq) + Ni (s)

.c I  2 (aq) + Sn(s) → 2 I  - (aq) + S n  2+ (aq)

2-2


يمثل . 43 اجلافة  والكربون  اخلارصني  خلية  يف  جزء  أي 
األنود؟ وما التفاعل الذي حيدث عنده؟ 

كيف ختتلف البطاريات األولية عن الثانوية؟. 44
بطارية الرصاص احلمضية ما املادة التي ختتزل يف بطاريات . 45

ختزيـن املراكم الرصاصيـة؟ وما املادة التي تتأكسـد؟ وما 
املواد التي تنتج يف كل تفاعل؟

خليـة الوقـود احليـوي خيتـزل +Fe3 عنـد كاثـود خليـة . 46
 III الوقود احليوي، يف بوتاسـيوم سـدايس سيانيد احلديد
(K3[Fe(CN)6]) إىل +Fe2  يف بوتاسيوم سدايس سيانيد 

احلديد II (K4[Fe(CN)6]). وخيتزل عند األنود نيكوتني 
أميـد – أدنـني – ثنائـي النيوكليوتيـد (NADH) التـي 
تتأكسـد إىل +NAD. اسـتعل جهـود االختزال القياسـية 

اآلتية لتحديد جهد اخللية: 
 NA D  +  +  H  +  + 2 e  - →NADH  E  0  = -0.320 V 

[Fe(CN )  6  ]  3-  + 1 e  - → [Fe(CN )  6  ]  4-  E  0  = +0.36 V

خاليا الوقود اذكر طريقتني ختتلف فيهام خلية الوقود عن . 47
البطارية العادية.  

اجللفنـة مـا اجللفنـة؟ وكيـف حتمـي اجللفنـة احلديد من . 48
التآكل؟ 

البطاريات فرسّ ملاذا ال تنتج بطاريات املراكم الرصاصية . 49
التيار عند انخفاض مستوH2SO4 ؟

الصـوف حزمة مـن الشـعريات الفوالذيـة املصنوعة من . 50
الفـوالذ، وهي سـبيكة مـن احلديد والكربـون. ما أفضل 
طريقة لتخزين سلك املواعيناملستعمل يف غسل األواين؟ 

.a.ختزينه يف املاء

.b.ختزينه يف اهلواء الطلق
.c.ختزينه يف وعاء التجفيف

من . 51 الفلز  حلامية  طرائق  ثالث  اذكر  التآكل  من  احلامية 
التآكل؟ 


املراكـم . 52 ختزيـن  بطاريـات  تفاعـل  أنصـاف  يـأيت  فيـام 

الرصاصية: 
Pb O  2 (s) + S  O  4   2-

 (aq) + 4 H  3  O  + (aq) + 2 e  -  →
PbS O  4 (s) + 6 H  2 O(l)    E  0 = +1.685V
PbS O  4 (s) + 2 e  -  → Pb(s) + S  O  4   2- (aq)  E  0 = -0.356V

ما جهد اخللية القيايس خللية واحدة يف بطارية السيارة؟

 الشكل 2-26





Cu

CuSO4

Mg

Na2SO4

 الرتكيب يف الشكل 26-2 يعمل عمل بطارية.. 53
.a .د التفاعل الذي حيدث عند قطعة النحاس حدّ
.b.د التفاعل الذي حيدث عند سلك املاغنيسيوم حدّ
.c.د األنود حدّ
.d.د الكاثود حدّ
.e.احسب جهد اخللية القيايس هلذه البطارية
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من . 54 تتكون  خلية  نصف  تستعمل  بطارية  بتصميم  قمت 
و  Cu من  تتكون   أخر خلية  ونصف   ،Sn2+ و   Sn

الكاثود وقطب  النحاس هو  العلم أن قطب  +Cu2، مع 

أنصاف  اكتب  ثم  البطارية،  ارسم  األنود.  هو  القصدير 
جهد  أكرب  ما  خلية.  نصف  كل  يف  حتدث  التي  التفاعل 

يمكن أن تنتجه هذه اخللية؟ 

2-3


التلقائي . 55 تفاعل األكسدة واالختزال  كيف يمكن عكس 
خللية جلفانية؟ 

أين حيدث تفاعل األكسدة يف خلية التحليل الكهربائي؟ . 56
خليـة داون مـا التفاعل الذي حيدث عنـد الكاثود يف أثناء . 57

التحليل الكهربائي ملصهور كلوريد الصوديوم؟
صناعة فرسّ ملاذا يستعمل التحليل الكهربائي ملاء البحر يف . 58

مجيع أرجاء العامل بكميات كبرية؟ 
إعـادة تدويـر فـرسّ كيـف حتفـظ عمليـة إعـادة تدويـر . 59

األلومنيوم الطاقة؟ 
التحليل . 60 يف  والكاثود  األنــود  عند  حيدث  ماذا  صف 

الكهربائي ملحلول KI؟

 الشكل 2-27

 Cu2+
(aq)

Cu 

-+

يُطىل . 61 ا  مفتاحً  2-27 الشكل  يوضح  بالكهرباء  الطالء 
حتدث  فأين  كهربائي.  حتليل  خلية  يف  بالنحاس  ا  كهربائيًّ

األكسدة؟ فرس إجابتك.

 الشكل 2-28

Cu Zn

 1M Cu2+





ا عىل الشكل 28-2، أجب عن األسئلة اآلتية: . 62 اعتامدً
.a أي األقطاب يزداد حجمه؟ اكتب معادلة التفاعل

الذي حيدث عند هذا القطب. 
.b التفاعل معادلة  اكتب  يقل حجمه؟  األقطاب  أي 

الذي حيدث عند هذا القطب. 
أليونات . 63 حيدث  ماذا   ،2-28 بالشكل  ا  مستعينً  ، فرسّ

النحاس يف املحلول؟

 
اخللية . 64 يف  آخر  إىل  قطب  من  اإللكرتونات  تتدفق  ملاذا 

اجللفانية؟ 
ا يف . 65 إنتـاج األلومنيـوم ما املـادة التي يتـم حتليلهـا كهربائيًّ

العملية الصناعية إلنتاج فلز األلومنيوم؟
للخليـة . 66 واالختـزال  األكسـدة  تفاعـل  أنصـاف  اكتـب 

د األنود والكاثـود واجتاه  اجللفانيـة فضة -كـروم، وحـدّ
تدفق اإللكرتونات.

د ما إذا كانت تفاعالت األكسـدة واالختـزال اآلتية . 67 حـدّ
تلقائية أو غري تلقائية: 

.aM n  2+ (aq) + 2B r  - (aq) → B r  2  (l) + Mn(s)

.b2F e  2+ (aq) + S n  2+ (aq) → 2F e  3+ (aq) + Sn(s)

.cN i  2+  (aq) + Mg(s) → M g  2+ (aq) + Ni(s)

.dP b  2+ (aq) + 2C u  + (aq) → Pb(s)+ 2C u  2+ (aq)
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يأيت . 68 مما  خلية  نصف  كل  من  املتكونة  اخللية  جهد  د  حدّ
:Ag|Ag+ مرتبطة مع نصف خلية

.aB e  2+ (lM) | Be.cA u  + (lM) | Au

.bS |  S  2- (lM).d I  2  |  I  -(lM)
  

تآكل . 69 حلدوث  رضوريًّا  املاء  وجود  يعد  ملاذا  فرسّ  التآكل 
احلديد؟

السـفر عـرب الفضـاء  تسـتخدم السـفن الفضائيـة خاليا . 70
الوقود H2/O2 يف إنتاج الكهرباء.

.aما التفاعل الذي حيدث عند األنود والكاثود؟

.bما جهد اخللية القيايس خللية الوقود؟
خاليا الوقود فرسّ االختالف بني تأكسد اهليدروجني يف . 71

خلية الوقود وتأكسده عند احرتاقه يف اهلواء. 
تنقيـة النحاس عند تنقيـة النحاس بالتحليـل الكهربائي، . 72

مـا العوامل التي حتدد أي قطعـة نحاس هي األنود، وأهيا 
الكاثود؟

 بطاريات التخزين تسمى املراكم الرصاصية وغريها من . 73
ببطاريات  أحيانًا  شحنها  إعادة  يمكن  التي  البطاريات 

التخزين. فام الذي خيزن يف هذه البطاريات؟ 

الشكل 2-29



 

منع التآكل يوضح الشكل 29-2 كيف يتم محاية أنابيب . 74
احلديد املدفونة من التآكل؛ إذ توصل هذه األنابيب بفلز 

ا يتآكل بدالً من احلديد. أكثر نشاطً

 
75 . Cu2+ 

(lM) |Cu التوقـع افرتض أن العلامء قد اختاروا نصـف خلية
 ،H+ 

(lM) |H2 عـىل أهنا خلية قياسـية بدالً من نصف اخلليـة

فـام مقدار جهـد قطب اهليدروجـني إذا كان قطب النحاس 
هو القطب القيـايس؟ وكيف يمكن أن تتغري العالقات بني 

جهود االختزال القياسية؟ 
طبق افرتض أن لديك خلية جلفانية يتكون أحد أنصافها . 76

أيونات  من  حملول  يف  مغموسة  القصدير  من  قطعة  من 
.II القصدير

.a كانت إذا  ما  اخللية  جهد  قياس  من  تعرف  كيف 
رشحية القصدير متثل الكاثود أو األنود؟

.b إذا ما  البسيطة  املالحظة  طريق  عن  تعرف  كيف 
كانت رشحية القصدير متثل الكاثود أو األنود؟

ضع فرضية ملا كان جهد نصف اخللية يتغري بتغري تركيز . 77
عند  تقاس  القياسية  اجلهود  فإن  والنواتج  املتفاعالت 
أمهية  له   1atm ضغط  عىل  احلفاظ  أن  كام   .1M تركيز 
خاصة يف أنصاف اخلاليا التي حتتوي عىل غازات بوصفها 
متفاعالت أو نواتج. فلامذا يعد ضغط الغاز نقطة حرجة 

يف هذه اخلاليا؟

 الشكل 2-30



 



بالقرب . 78 1938م  سنة  فخاري  وعاء  اكتشاف  تم  حلّل 
عىل  حيتوي  القديم  الوعاء  هــذا  ــان  وك بغداد.  من 
يف  كام  النحاس،  من  بأسطوانة  حماط  احلديد  من  قضيب 
30-2. وعند ملء هذا الوعاء بمحلول موصل  الشكل 

كاخلل فإنه قد يعمل عمل بطارية. 
.a.د الكاثود حدّ
.b.د األنود حدّ
.c .احسب جهد اخللية القيايس هلذه البطارية
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طبـق تنتـج خليـة حتليـل كهربائـي أبخـرة الـربوم وغاز . 79
اهليدروجـني خالل عملية حتليـل كهربائي. وقد تبني بعد 
انتهـاء التحليـل الكهربائـي أن اخللية حتتـوي عىل حملول 
مركز من هيدروكسيد البوتاسيوم. ما حمتويات اخللية قبل 

عملية التحليل الكهربائي؟ 
تم . 80 اجللفنة  عمليات   إحد يف  أنه  افرتض  فرضية  ضع 

يمكن  فهل  اخلارصني،  من  بدالً  بالنحاس  احلديد  طالء 
اخلارصني،  مثل  التآكل  من  احلديد  حيمي  أن  للنحاس 

حتى لو تصدعت طبقة النحاس؟ فرس إجابتك. 

  
إذا تم تركيب بطارية باستعامل القصدير والزئبق، وكانت . 81

أنصاف تفاعالت االختزال فيها عىل النحو اآليت: 
Sn2+

(aq) +2e- → Sn(s)

Hg2+
(aq) +2e- → Hg(s)

.a .اكتب معادلة موزونة لتفاعل اخللية

.b العامل الذي اختزل؟ حدد  الذي تأكسد؟ وما  ما 
املؤكسد والعامل املختزل. 

.c األنود من  كل  عند  حيدث  الــذي  التفاعل  ما 
والكاثود؟ 

.d.2-1 ما جهد اخللية؟ استخدم اجلدول
.e حملول عىل  حتتوي  امللحية  القنطرة  كانت  إذا 

أيونات  كربيتات الصوديوم ففي أي اجتاه تتحرك 
الكربيتات؟ 


أكثر . 82 األملنيوم  من  املصنوع  الكريس  جتد  قد  ملاذا   ، فرسّ

سخونة من الكريس املصنوع من اخلشب عند وضع كال 
الكرسيني حتت أشعة الشمس للفرتة الزمنية نفسها. 

عالمَ تدل اإلشارة السالبة للطاقة احلرة للتفاعل؟. 83
 ∆Gsystem = ∆Hsystem – ∆TSsystem 

الكيميائية، فرسّ . 84 التصادم للتفاعالت  ا عىل نموذج  اعتامدً
كيف يمكن جلزيئني أن يتصادما وال يتفاعال. 

عدد مخسة عوامل تؤثر يف رسعة التفاعل.. 85
االتزان . 86 إىل    A2B→ 2A + B التفكك  تفاعل  يصل 

أن  ــزان  االت خليط  حتليل  ويوضح   ،499OC عند  
 2.045  mol/l  =[A] و   0.855 mol/l  =[A2B]

و mol/l =[B] 1.026، فام قيمة Keq ؟ 
ما ذائبية يوديد الفضةAgI  بوحدة mol/l  إذا علمت أن . 87

ـِ  يوديد الفضة تساوي  15- 10×3.5 ؟ قيمة  Ksp   ل
إذا كان لديك حملول من محض قوي، فهل يعني ذلك أن . 88

ا من ذلك احلمض؟ فرس إجابتك.  لديك حملوالً مركزً
PO4؟. 89

ما أعداد التأكسد لكل عنرص يف األيون  -3
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كشـفت . 90     
دراسـة سـفينة التيتانـك الغارقـة يف املحيـط جمـاالً 
ا  الحتامل أن سـبب تلف اهليكل احلديدي يعود جزئيًّ
إىل وجود بيئات مالئمـة للصدأ. ابحث كيف يؤدي 
هذا النشاط احليوي إىل تأكسد احلديد، واكتب مقاالً 
تصـف فيه دور املجتمعـات املالئمة للصدأ يف تدمري 

التايتنك.
لتمثال . 91 الداعم  للهيكل  صدأ  حدث  احلرية  متثال 

ا إىل احلد  احلرية قبل عدة سنوات بصورة كبرية جدًّ
التي  املادة  عن  ابحث   . كامالً استبداله  تطلب  الذي 
ا؟  جدًّ سيئة  بصورة  تآكل  وملاذا  التمثال،  منها  نع  صُ
التي  الكيميائية  العملية  فيه  تفرسّ  ا  تقريرً واكتب 
ا من صناعته  نه خط زمن  التمثال بدءً حدثت، وضمّ

يف فرنسا سنة 1886م حتى اآلن. 


اجلدول  يتضمن  الكهروكيميائية  البيولوجية  التفاعالت 
2-2 قائمة بجهود االختزال القياسية لبعض التفاعالت 

احليوية املهمة، ويعد األكسجني أقو العوامل املؤكسدة 
املوجودة يف األنظمة احليوية. تأمل تأكسد مادة نيكوتني أميد 
– أدنني – ثنائي النيوكليوتيد (NADH) املختزلة بواسطة 
اآليت:  النحو  عىل  متثيله  يمكن  والذي  أكسجني،  جزيء 

2NADH + 2H+
(aq) + O2(g) →

 2NAD+ + 2H2O (l)

21
E°

2 H  + (aq) + 2 e  -  →  H  2 (g)-0.4141

NA D  +  +  H  + (aq) + 2 e  -  → NADH–0.320

HOOCCOC H  3 * + 2 H  + (aq) + 2 e  - →
HOOCCHOHC H  3 **

+0.19

F e  3+  (aq) +  e  -  → F e  2+ (aq) +0.769

 O  2 (g) + 4 H  + (aq) + 4 e  -  → 2 H  2 O(l)+0.8147

* HOOCCOCH3 (محض البريوفييك)
 ** HOOCCHOHCH3 (محض الالكتيك)

اكتب نصفي التفاعل اللذين حيدثان يف هذا التفاعل. . 92
اجلدولني . 93 باستعامل  التفاعل  هلذا  اخللية  جهد  احسب 

1-2 و 2-2.

فرسّ . 94 +Fe3؟  إىل   Fe2+ أكسدة   NAD+ يستطيع  وهل 
اجابتك.
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استخدم اجلدول اآليت لإلجابة عن األسئلة من 1 إىل 4.    
25°C1وM

 E  0  (V)

M g  2+  + 2 e  -  → Mg −2.372

A l  3+  + 3 e  -  → Al−1.662

P b  2+  + 2 e  -  → Pb−0.1262

A g  +  +  e  -  → Ag0.7996

H g  2+  + 2 e  -  → Hg0.851

؟. 1 أي األيونات اآلتية أسهل اختزاالً
.aMg2+

.bHg2+

.cAg+

.dAl3+

ا عىل جهود االختزال القياسية املوضحة يف اجلدول، . 2 اعتامدً
أي رمز للخلية يمثل خليته اجللفانية بصورة صحيحة؟ 

Ag|Ag+ || Al3+|Al .a

Mg|Mg2+ || H+|H2 .b

H2|H+ || Pb2+|Pb .c

Pb|pb2+ || Al3+|Al .d

خلية جلفانية تتكون من قضيب من املاغنيسيوم مغموس . 3
يف حملول أيونات +Mg2 تركيزه 1M، وقضيب من الفضة 
1M. ما اجلهد  مغموس يف حملول أيونات +Ag تركيزه 

القيايس هلذه اخللية؟ 
اآلتية . 4 اخلاليا  فأي  القياسية  الرشوط  توافر  افرتضنا  لو 

ا مقداره V 2.513؟ تعطي جهدً
 Al |Al3+ || Hg2+|Hg .a

 Hg2+|Hg || H2|H+ .b

 Mg|Mg2+|| Al3+|Al .c

Pb|pb2+ || Ag|Ag+ .d

أي العبارات اآلتية املتعلقة بالبطاريات غري صحيحة؟. 5
.a .البطاريات نامذج مضغوطة من اخلاليا اجللفانية
.b.البطاريات الثانوية من بطاريات التخزين
.c .يمكن أن تتكون البطاريات من خلية واحدة
.d التي البطاريات  يف  واالختزال  األكسدة  تفاعل 

يمكن إعادة شحنها تفاعل معكوس. 
أي مما يأيت ليس من خواص القواعد؟. 6

.aّطعمها مر.cتتفاعل مع بعض الفلزات

.bموصلة للكهرباء.dملمسها لزج
إذا كانت قيمة pH للمرشوب الغازي = 2.5 فام تركيز . 7

أيونات+H  يف هذا املرشوب؟
.a3 × 10-12 M.c4 × 10-1 M

.b3 × 10-3 M.d1 × 101 M

أي الرسوم البيانية اآلتية يوضح بصورة صحيحة العالقة . 8
بني متوسط الطاقة احلركية للجسيامت ودرجة حرارة العينة؟ 

.a

S6-02A-868204-08

(K)  (K) 

(K) (K) 

































.b

S6-02A-868204-08
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استعمل الوصف اآليت لإلجابة عن األسئلة من 9 إىل 11.

النيرتوجني  غازا  وضع  التجارب   إلحد اإلعــداد  عند 
وبعد  بمحبس،  ا  معً يتصالن  منفصلني  وعاءين  يف  والكلور 

ا.  ساعة من فتح املحبس اختلط الغازان كليًّ
بخمس . 9 املحبس  فتح  بعد  أكرب  مسافة  قطع  الغازين  أي 

دقائق: الكلور أم النيرتوجني؟ 
ما النسبة بني رسعة النيرتوجني إىل رسعة الكلور؟ . 10
م العبارة اآلتية: توقفت دقائق الغازين عن احلركة بعد . 11 قوّ

ساعة؛ ألهنا اختلطت بشكل كيل. 
استعمل الشكل اآليت لإلجابة عن األسئلة من 12 إىل 14.

e- 




 حدد القطب املوجب والقطب السالب يف هذا اجلهاز. . 12
اكتب نصف تفاعل األكسدة.  . 13
ارشح وظيفة القنطرة امللحية يف هذا اجلهاز.. 14

  
استعمل اجلدول اآليت يف اإلجابة عن السؤال 15.

1atm25°C
1M

A g  +  +  e  -  → Ag0.7996

C r  3+  + 3 e  -  → Cr-0.744

إذا وصل قطب فضة بقطب كروم يف خلية جلفانية فأي . 15
جهود  عىل  ا  اعتامدً سيختزل؛  وأهيام  سيتأكسد،  القطبني 

االختزال القياسية أعاله؟ فرس إجابتك. 
تعليامت . 16 تتطلب  ملاذا  لتفسري  لوتشاتلييه  مبدأ  استعمل 

التجارب الكيميائية أحيانًا تربيد التفاعل يف محام ثلجي؟ 
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احليويـة:  العضويـة  املركبـات  تقـوم  العامةالفكرة  

بالنشـاطات  والليبيـدات  والكربوهيـدرات  الربوتينـات 
الرضورية للخاليا احلية.

1-4 البروتينات 

الرئيسةالفكرة  تـؤدي الربوتينـات وظائف أساسـية 

تشمل تنظيم التفاعالت الكيميائية، والدعم البنائي، ونقل 
املواد، وتقلصات العضالت.

2-4 الكربوهيدرات 

املخلوقـات  الكربوهيـدرات  تـزود  الرئيسةالفكرة 

احلية بالطاقة واملواد البنائية.

3-4 الليبيدات

ن الليبيـدات األغشـية اخللوية،  الرئيسةالفكرة تكـوّ

وختتزن الطاقة، وتنظم العمليات اخللوية.

4-4 ا�حماض النووية

املعلومـات  النوويـة  األمحـاض  ختـزن   الرئيسةالفكرة

الوراثية وتنقلها.

يعطـي جـرام واحـد مـن الدهـون أكثر مـن ضعف • 
الطاقة التي تعطيها الكمية نفسها من الكربوهيدرات 

والربوتينات.
ن •  الليبيـدات الفوسـفورية هي ليبيـدات خاصة تكوّ

األغشية اخللوية للخاليا احلية.
 • DNA ن الكروموسوم البرشي الواحد من جزيء يتكوّ

ه. ا إذا قمنا بشدّ الذي يبلغ طوله cm 5 تقريبً

حقائق كيميائية

المركبات العضوية الحيوية
The Chemistry of Life
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تـزود العديد من مصـادر الغـذاء املختلفة اجلسـم بالطاقة التي 
تزن هـذه الطاقة يف روابـط جزيئات  يسـتعملها باسـتمرار. وختُ

تدعى السكريات.

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P


اقرأ نموذج السالمة يف املخترب.. 1
ـا سـعتها ml 400 باملـاء إىل ثلثهـا، وضعها عىل . 2 امأل كأسً

سخان كهربائي، وسخنه حتى يغيل املاء.
ا لقياس ml 5 مـن حملول جلوكوز . 3 ا مدرجً اسـتخدم خمبـارً

تركيزه %10، واسكبه يف أنبوب اختبار.
أضـف ml 3.0 مـن حملول بندكـت إىل أنبـوب االختبار، . 4

ا ساق التحريك. وأضف رقاقة  واخلط املحلولني مستخدمً
غليان إىل أنبوب االختبار.

حتذير: حملول بندكت مهيج للعيون واجللد.
ضـع أنبوب االختبار يف محـام املاء املغيل باسـتعامل امللقط، . 5

مدة 5 دقائق. 
يـدل تغري اللـون إىل األصفر أو الربتقايل عىل وجود سـكر . 6

بسيط. سجل مشاهداتك.
ر اخلطوات السابقة مستعمالً حملول النشا %10 ومعلق . 7 كرّ

اجليالتني %10، وبضع قطرات من معلق العسل يف املاء.


صف تغريات األلوان التي شاهدهتا.. 1
صنّف أي األغذية حتتوي عىل سكر بسيط؟. 2

 فكر يف وجبة العشاء التي تناولتها أمس. ما األغذية 
التي احتوت عىل سكريات بسيطة؟ وكيف يمكن اختبار هذه 

األغذية للكشف عن ذلك؟

  
 اعمل املطوية اآلتية ملساعدتك

عىل تنظيم املعلومات املتعلقة 
باملركبات العضوية احليوية.

اطـوِ ورقـة مـن  1   
ا،  أوراق دفرت املالحظات طوليًّ
اجلانـب  عـىل  حاشـية  ا  تـاركً

األيرس.

2قصّ اجلزء العلوي   
إىل ثالثة ألسنة.

العنـوان  اكتـب  3   
اآليت عـىل احلاشـية. "املركبات 
واكتـب  احليويـة".  العضويـة 
عـىل كلٍّ مـن األلسـنة األربعة 
اآلتيـة:  املصطلحـات  أحـد 
الكربوهيدرات،  الربوتينـات، 
الليبيدات، واألمحاض النووية.

     المطويات 

1-4، و2-4، و3-4،و4-4 خلص يف أثناء قراءتك 

هذه األقسام الرتكيب العام ووظيفة املركبات العضوية 
احليوية، وأعط أمثلة عىل كل منها.

 ملراجعة حمتو هذا الفصل ونشـاطاته ارجع إىل 
www.obeikaneducation.com  :املوقع

 ملراجعة حمتو هذا الفصل ونشـاطاته ارجع إىل 

C23-01A-874637-08
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4-1
ا�هداف

نات البنائية لألمحاض  د املكوّ   حتدّ
النووية.

  تربط وظيفة DNA  برتكيبه.
  تصف تركيب RNA ووظيفته.

 مراجعة المفردات
 مركبات كبرية تتكون 
من وحدات متكررة عديدة تسمى 

املونومرات. 
المفردات الجديدة

الربوتينات
األمحاض األمينية

الرابطة الببتيدية
الببتيد 

تغيري اخلواص الطبيعة األصلية
اإلنزيم

املادة اخلاضعة لفعل اإلنزيم
املوضع النشط

 Proteins البروتينات
 الرئيسةالفكرة


 حتتـوي بعض منتجـات التنظيف -ومنهـا حملول تنظيف العدسـات 

ا ما اإلنزيم؟ الالصقة- عىل اإلنزيامت. هل تساءلت يومً

Protein Structure تركيب البروتين
ا من الربوتينـات. والربوتينات بوليمرات عضويـة تتكون من أمحاض  تعـد اإلنزيـامت نوعً
ا برتتيب معني. والربوتينات ليسـت جمرد سالسـل كبـرية من األمحاض  أمينيـة مرتبطـة معً
ا يف تركيب معني ثالثي األبعاد حتى  األمينية مرتبة عشوائيًّا. وجيب أن يكون الربوتني مطويًّ
يعمل بشـكل صحيح. تتكون مجيع املخلوقات احلية؛ ومنها ماعز اجلبل والنباتات املبينة يف 

الشكل 1-4، من الربوتينات.
 توجـد جمموعـات وظيفيـة  كثـرية وخمتلفة مـن األمحـاض األمينية يف 
املركبات العضوية. واألمحاض األمينية، كام يدل اسـمها، جزيئات عضوية توجد فيها جمموعة 
األمني وجمموعة الكربوكسيل احلمضية. والشكل اآليت يبني الرتكيب العام للحمض األميني:

 ،(-NH
2
يوجد يف كل محض أميني ذرة كربون مركزية حماطة بأربع جمموعات: جمموعة األمني (

— —

R 

H O

H2N — C — C — OH

—
—

C24-01C-828378-08
ben

 



وجمموعة الكربوكسـيل (COOH-)، وذرة هيدروجني، وسلسلة جانبية متغرية R. وتتفاوت 
السلسلة اجلانبية من ذرة هيدروجني واحدة إىل تركيب معقد ذي حلقتني.

  4-1 
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Amino acid

Peptide bond

H R1

H OH

— —

N — C — C — OH

—
—

Amino acid

H R2

H OH

— —

N — C — C — OH

—
—

Dipeptide Water

H HR1

H OH

— —

N — C — C — N — C — C — OH

—

OH

— ——

—

R2

——

+→

C24-07C-828378-08

H2O+

د األلكانات غري القطبيـة، وجمموعات  ادرس السالسـل اجلانبيـة املختلفـة لألمحـاض األمينية املبينة يف اجلـدول 1-4، وحـدّ
اهليدروكسيل القطبية، واملجموعات احلمضية والقاعدية مثل جمموعات الكربوكسيل واألمني، واحللقات األروماتية، واملجموعات 
التي حتتوي عىل الكربيت. يزود هذا التنوع الواسع للسالسل اجلانبية األمحاض األمينية املختلفة بتنوع كبري من اخلواص الكيميائية 

والفيزيائية، ويساعد الربوتينات عىل أداء وظائف عديدة وخمتلفة. 
ا. وألن احلمض   توفر جمموعات األمني والكربوكسـيل مواضع ربط مناسـبة لربط األمحاض األمينية معً
األميني هو يف الوقت نفسـه أمني ومحض كربوكسـييل، لذا يسـتطيع محضان أمينيان أن يتحدا لتكوين أميد، وينطلق ماء يف هذه 
العملية. هذا التفاعل هو تفاعل تكاثف. وكام يبني الشـكل 2-4، فإن جمموعة الكربوكسـيل ألحد احلمضني األمينيني تتحد 

بمجموعة األمني يف احلمض الثاين لتكوين جمموعة األميد الوظيفية.

كيف تتكون جمموعة األميد الوظيفية.

 4-2


41

Glycine Serine Cysteine Lysine

Glutamic acid Glutamine Valine Phenylalanine
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—
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—
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—

O

——
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—

O

——
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CH2 — NH2
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—
—

—
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—
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H2N — C — C — OH
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H

—

O
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يطلق املختصون يف الكيمياء احليوية عىل رابطة األميد املبينة يف الشكل 3-4، والتي جتمع محضني 
أمينيني اسم الرابطة الببتيدية. كام يطلق عىل السلسلة املكونة من محضني أمينيني أو أكثر مرتبطة 
برابطة  ا  معً مرتبطني  أمينيني  محضني  من  املكون  اجلزيء  ويسمى  الببتيد.  ببتيدية  بروابط  ا  معً
األمينيني  ببتيد مكونًا من احلمضني  ثنائي  تركيب   4-4a الشكل  ويبني  الببتيد.  بثنائي  ببتيدية 
ا  اجلاليسني (Gly) وفينيل األلنني (Phe). يف حني يبني الشكل  4b-4 ثنائي ببتيد آخر خمتلفً
نفسه؟   Phe-Gly املركب  هو   Gly- Phe فهل  األلنني.  وفينيل  اجلاليسني  من  ا  أيضً نًا  مكوَّ
ص هذين املركبني ثنائي الببتيد لرت أن الرتتيب الذي يرتبط فيه ثنائي  ال، إهنام خمتلفان. تفحّ
الببتيد مهم، فام زال كل طرف من وحدة احلمضني األمينيني يف ثنائي الببتيد لديه جمموعة حرة: 
أحد الطرفني لديه جمموعة كربوكسيل حرة، والطرف اآلخر لديه جمموعة أمني حرة. وتستطيع كل 
من هاتني املجموعتني االرتباط مع الطرف املقابل من محض أميني آخر، مكونة املزيد من الروابط 
الببتيدية. وتقوم اخلاليا احلية دائامً ببناء الببتيدات بإضافة أمحاض أمينية إىل الطرف الكربوكسييل 

من الطرف النامي.

الفرق بني الببتيد وثنائي الببتيد.
 .كلام زاد طول السالسل الببتيدية أصبح من الرضوري إعطاؤها أسامء أخر 
ا بروابط ببتيدية تسمى عديد  فالسلسلة املكونة من عرشة أمحاض أمينية أو أكثر متصلة معً
الببتيد. ويتضمن الشكل 5-4 مثاالً عىل عديد الببتيد. وعندما يصل طول السلسلة نحو 50 

ا يطلق عليها اسم بروتني. ا أمينيًّ محضً
ا  ا أن هناك عددً ا فقط تستطيع تكوين الربوتينات، لذا فقد يبدو منطقيًّ ا أمينيًّ وألن هناك 20 محضً
ا أمينيًّا عىل  ا فقط من تراكيب الربوتينات. ولكن الربوتني يمكن أن حيتوي عىل 50 محضً حمدودً
األقل، أو أكثر من 1000 محض أميني مرتبة يف أي تتابع ممكن. وحلساب عدد التتابعات املمكنة 
ا  هلذه األمحاض األمينية. افرتض أن كل موقع عىل السلسلة يمكن أن يكون فيه أي من 20 محضً
. أما بالنسبة للببتيد الذي حيتوي n من األمحاض األمينية فهناك 20n من التتابعات  أمينيًّا حمتمالً
املحتملة لألمحاض األمينية. وهكذا فإن ثنائي الببتيد الذي يتكون من محضني أمينيني فقط يمكن 
400 تتابع حمتمل لألمحاض األمينية. وحتى أصغر الربوتينات، والذي  202، أو  أن يكون له 
ا فقط لديه 2050 أو أكثر من  65 10 × 1 احتامالً من ترتيبات األمحاض  ا أمينيًّ حيتوي عىل 50 محضً
األمينية! وألن خاليا اإلنسان تصنع ما بني 80,000 و 100,000 بروتني خمتلف، لذا فإنه 

يمكنك أن تر أن هذا عبارة عن جزء صغري فقط من جمموع عدد الربوتينات املحتملة.

عدد التتابعات املحتملة لسلسلة ببتيد تتكون من أربعة أمحاض 
أمينية.
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تبدأ السالسـل الطويلة املكونة من األمحاض 
األمينية بالطيّ مكونة أشكاالً ثالثية األبعاد قبل أن يكتمل تكوينها. ويتحدد الشكل 
الثالثـي األبعاد عـن طريق التفاعالت بـني األمحاض األمينية. فقـد تتكون بعض 
أجزاء عديد الببتيد يف صورة شـكل حلزوين يشـبه لفات حبـل اهلاتف. وقد تنثني 
نة تركيبًا عىل  بعـض األجزاء األخـر إىل األمام وإىل اخللف بصورة متكـررة مكوّ
هيئـة صحيفـة مطوية عدة طيات. وقد تنثني سلسـلة العديد الببتيد إىل اخللف عىل 
نفسها وتغري اجتاهها. كام يمكن أن حيتوي بروتني معني عىل عدة لوالب، وصحائف، 
ات وقد ال حيتوي عىل أي منها. ويبني الشكل 5-4 نمط الطي للولب نموذجي  ولفّ
وصحيفة. والشكل الكيل الثالثي األبعاد للعديد من الربوتينات شكل كروي غري 
منتظم. وهناك أنواع أخر من الربوتينات هلا شكل ليفي طويل. وشكل الربوتني 

مهم لعمله، فإذا تغري هذا الشكل فقد ال يستطيع أن يقوم بعمله داخل اخللية.
تغري اخلواص الطبيعية ينتج عن التغريات يف درجة احلرارة وقوة الرابطة األيونية 
والرقم اهليدروجيني pH والعوامل األخر انفكاك طيات الربوتني ولوالبه، فتغريُّ 
اخلـواص الطبيعيـة األصلية للربوتني، وهي العملية التي تشـوه تركيب الربوتني 

الطبيعي الثالثي األبعاد ومتزقه أو تتلفه.
يؤدي الطبخ عادة إىل تغري اخلواص الطبيعية للربوتينات يف األغذية. فعند سـلق بيضة 
تصبح صلبة ألن زالل البيضة الغني بالربوتني يصبح صلبًا نتيجة تغري اخلواص الطبيعية 
للربوتـني. وملا كانت الربوتينـات تعمل بصورة صحيحة فقط عندما تكون مطوية، لذا 

فإهنا تصبح غري فعالة بصورة عامة إذا حصل هلا حتويل يف خواصها الطبيعية.

وظائف البروتينات المتعددة
The Many Functions of Proteins

ا كثرية يف اخلاليـا احلية. فهي تقـوم بترسيع التفاعالت  تـؤدي الربوتينـات أدوارً
الكيميائيـة، ونقل املـواد، وتنظيم العمليـات اخللوية، والدعـم البنائي للخاليا، 
واالتصـاالت داخـل اخلاليا وفيـام بينها، وترسيـع حركة اخلاليـا، وتعمل عمل 

.املصدر للطاقة عند شحّ املصادر األخر
 يعمل العدد األكرب مـن الربوتينات يف معظـم املخلوقات 
احلية عمل اإلنزيامت والعوامل املحفزة للتفاعالت الكثرية التي حتدث يف اخلاليا 
ا حيويًا، حيث يعمل عىل ترسيع التفاعل الكيميائي  احلية. يعد اإلنزيم عامالً حمفزً
دون أن يُسـتهلك يف هذا التفاعل. ويؤدي عادة إىل ختفيض طاقة تنشـيط التفاعل 

عن طريق تثبيت احلالة االنتقالية.
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واقع الكيمياء في الحياة


أحـد أمثلة اإلنزيامت التي 
قـد تكـون اسـتعملتها هـو البابايني، 
وهو موجـود يف البابايـا، واألناناس، 
ومصـادر نباتيـة أخـر. يعمـل هذا 
ا يف التفاعـل  اإلنزيـم عامـالً مسـاعدً
الربوتـني،   جزيئـات  يفـكك  الـذي 
حـرة.  أمينيـة  أمحـاض  إىل  هلـا  وحيوّ
ـال يف بقاء  والبابايـني هـو العامل الفعّ
اللحـوم طريـة. فعندما تنثـر البابايني 
ن  املجفف عىل اللحم الرطب فإنه يكوّ
حملوالً يكرس ألياف الربوتني القاسـية 

يف اللحم فيجعله أكثر طراوة.






121121121



C24-11C-828378-08
ben

Hemoglobin












+H2O







 


 







 



كيف تعمل اإلنزيامت؟ إن مصطلح مادة خاضعة لفعل اإلنزيم يشري إىل مادة متفاعلة يف 
تفاعل يعمل فيه اإلنزيم عمل عامل حمفز، كام يف الشـكل 6-4. وترتبط املواد اخلاضعة 
لفعـل اإلنزيـم بمواضع معينـة عىل جزيئات اإلنزيـم، وهي عادة عبـارة عن جيوب أو 
شـقوق. وتسـمى النقطـة التي ترتبط هبـا املواد اخلاضعـة لفعل اإلنزيم املوضع النشـط 
لإلنزيـم. وبعدما ترتبـط املادة اخلاضعة باملوضع النشـط يغري هذا املوضع شـكله قليالً 
ا، وتسـمى هذه العملية املطابقة التأثريية؛ إذ  ليحيـط باملادة اخلاضعة بصورة أكثر إحكامً
جيب أن تتطابق أشـكال املواد اخلاضعة مع شـكل املوضع النشـط، بالطريقة نفسها التي 
تتطابق هبا قطع األلغاز أو القفل واملفتاح. ولن يرتبط اجلزيء الذي خيتلف شكله قليالً 

عن شكل املادة اخلاضعة املعتادة لإلنزيم بصورة جيدة باملوضع النشط، ولن يتفاعل.
يسـمى الرتكيـب املتكون مـن اإلنزيم واملادة اخلاضعـة عند ارتباطهـام مركبَ اإلنزيم 
نها مـن تكوين روابط متعددة  واملـادةَ اخلاضعة. فاحلجـم الكبري جلزيئات اإلنزيم يمكّ
مع املواد اخلاضعة، كام يسـمح التنوع الكبري للسالسـل اجلانبيـة لألمحاض األمينية يف 
ض القو بني اجلزيئية هذه  اإلنزيم بتكوين عدد من القو بني اجلزيئية املختلفة. وختفّ
طاقـة التنشـيط الالزمة للتفاعل حيـث تتكرس الروابط وتتحول املـادة اخلاضعة لفعل 

اإلنزيم إىل النواتج.

بكلامتك اخلاصة كيف يعمل اإلنزيم.

 تنقل بعض الربوتينات جسيامت أصغرمنها يف أرجاء اجلسم. ويبني 
الشكل 7-4 بروتني اهليموجلوبني، الذي ينقل األكسجني يف الدم من الرئتني إىل سائر 
اجلسـم. وهناك بروتينات أخـر تتحد بجزيئات حيوية تسـمى ليبيدات؛ لتنقلها من 

جزء من اجلسم إىل جزء آخر خالل جمر الدم.جزء من اجلسم إىل جزء آخر خالل جمر الدم.جزء من اجلسم إىل جزء آخر خالل جمر الدم.
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 تقترصالوظيفة الوحيدة لبعض الربوتينات عىل تكوين تراكيب حيوية للمخلوقات 
ا يف معظم  احليـة، وتعـرف هذه اجلزيئات باسـم الربوتينات البنائيـة. والربوتني البنائي األكثـر توافرً
احليوانات هو الكوالجني، وهو جزء من اجللد واألوتار واألربطة والعظام. وأما الربوتينات البنائية 
األخر فتشمل الريش والفرو والصوف واحلوافر واألظفار والرشنقات، والشعر، كام يف الشكل 4-8.
 اهلرمونات جزيئات حتمل اإلشـارات من أحد أجزاء اجلسـم إىل جزء آخر. وبعض 
اهلرمونـات بروتينـات. فاألنسـولني -وهو مثـال مألـوف للربوتينات- هرمـون بروتيني صغري 
 ا تنتجه بعض خاليـا البنكرياس. وعندما يُطلق األنسـولني إىل جمر ـا أمينيًّ يتكـون مـن 51 محضً
الدم يعطي إشـارات إىل خاليا اجلسم أن سكر الدم متوافر بكثرة وجيب ختزينه. يؤدي عدم توافر 

األنسولني يف كثري من األحوال إىل مرض السكري الذي ينتج عن كثرة السكر يف جمر الدم.
وملـا كانـت التقنيـة احلديثـة قـد جعلت تصنيـع الربوتينـات يف املختـرب ممكنًا، لـذا فقد تـم صناعة 
بعـض اهلرمونات الربوتينية السـتعامهلا أدوية. ومن ذلك األنسـولني، وهرمونـات الغدة الدرقية، 
وهرمونـات النمو. وتسـتعمل الربوتينات الطبيعية والصناعيـة يف العديد من املنتجات، من حماليل 

التنظيف إىل وسائل املساعدة الصحية والتجميلية.التنظيف إىل وسائل املساعدة الصحية والتجميلية.

التقويم 4-1
الخالصة

حيويـة  بوليمـرات    الربوتينـات 
تتكون مـن أمحـاض أمينيـة ترتبط 

بروابط ببتيدية.
نة    تنطوي سالسل الربوتينات مكوّ

تراكيب معقدة ثالثية األبعاد.
يف  عديدة  وظائف    للربوتينات 
جسم اإلنسان تشتمل عىل وظائف 
بينها،   وأخــر اخلاليا  ــل  داخ

ووظائف دعم بنائي.

د وظائفها.. 1 الرئيسةالفكرة صف ثالثة بروتينات، وحدّ

والربوتني. . 2 الببتيد،  وعديد  الببتيد،  وثنائي  األمينية،  األمحاض  بناء  بني  قارن 
وأهيا لديه أكرب كتلة جزيئية؟ وأهيا لديه أصغر كتلة جزيئية؟

ارسم تركيب ثنائي الببتيد Gly-Ser، وضع دائرة حول الرابطة الببتيدية.. 3
م ما خواص الربوتينات التي جتعلها عوامل مساعدة مفيدة؟ وكيف ختتلف . 4 قوّ

عن عوامل مساعدة أخر سبق أن درستها؟
ارشح ثالث وظائف للربوتينات يف اخلاليا، وأعط مثاالً عىل كل وظيفة.. 5
األزواج . 6 من  فئة  كل  يف  تصنيفه  يمكن   4-1 اجلدول  من  ا  أمينيًّ ا  محضً صنّف 

اآلتية:
.aغري قطبي مقابل قطبي.bأرومايت مقابل أليفايت.cمحيضمقابل قاعدي

المطويات 

ن مطويتك معلومات  ضمِّ
من هذا القسم.
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4-2
ا�هداف

تصف تراكيب السكريات األحادية،   
والثنائية، وعديدة التسكر.

تـرشح وظائف الكربوهيدرات يف   
املخلوقات احلية.

 مراجعة المفردات
مـن  نـوع   
املتشـكالت ترتبـط ذراهتـا بالرتتيب 
اجتاهـات  يف  تتجـه  ولكنهـا  نفسـه، 

 .خمتلفة يف الفراغ
المفردات الجديدة

الكربوهيدرات
السكريات األحادية

السكريات الثنائية
السكريات عديدة التسكر

 Carbohydrates الكربوهيدرات
 الرئيسةالفكرة

 هناك تركيز كبري من وسـائل اإلعالم عـىل الكربوهيدرات. فقد 
أصبح النظام الغذائي القليل الكربوهيدرات طريقة مفضلة للتحكم يف الوزن، إال أن 

الكربوهيدرات مصدر مهم لطاقة اجلسم.
 Kinds of Carbohydrates أنواع الكربوهيدرات

يعطـي حتليل كلمة كربوهيدرات ملحة عـن تركيب هذه املجموعة من اجلزيئات. لقد 
أدت املالحظات القديمة -التي بينت أن الصيغة الكيميائية العامة هلذه املركبات هي 
Cn(H2O)n، والتي تبدو وكأهنا هيدرات الكربون- إىل تسميتها كربوهيدرات. ومع 

أن العلـامء اآلن يعرفـون أنه ال توجد جزيئات ماء كاملـة مرتبطة مع الكربوهيدرات 
إال أن االسم بقي دون تغيري.

الوظيفـة الرئيسـة للكربوهيـدرات يف املخلوق احلي هي أهنا مصـدر للطاقة املختزنة. 
وتضـم األغذيـة الغنيـة بالكربوهيـدرات  احلليـب والفواكـه واخلبـز والبطاطـس. 
والكربوهيـدرات مركبـات عضويـة حتتوي عـىل عدة جمموعـات من اهليدروكسـيل 
(OH-)، باإلضافـة إىل جمموعـة الكربونيـل الوظيفيـة (C=O). وهـذه اجلزيئـات 
تـرتاوح يف قياسـها بـني وحدة بنائيـة واحدة إىل بوليمـرات مكونة من مئـات أو حتى 

آالف وحدات البناء األساسية.
ا ما تسمى سكريات   أبسـط أنواع الكربوهيدرات، والتي كثريً
ا أو  ا مخسً بسـيطة، هي السـكريات األحادية. حتتوي أكثر السـكريات األحادية شـيوعً
ست ذرات كربون. ويبني الشكل 9-4 أمثلة عىل السكريات األحادية. الحظ وجود 
جمموعة كربونيل عىل إحد ذرات الكربون وجمموعات هيدروكسيل عىل معظم ذرات 
الكربون األخر. إن وجود جمموعة الكربونيل جيعل هذه املركبات إما ألدهيدات أو 
كيتونات، وذلك حسـب موقع جمموعة الكربونيل. كـام أن تعدد املجموعات القطبية 

جيعل السكريات األحادية قابلة للذوبان يف املاء، ويعطيها درجات انصهار عالية.
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C24-30C-828378-08
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اجللوكوز سكر سدايس الكربون، وله تركيب ألدهيد. يوجد اجللوكوز برتكيز عالٍ 
الفورية للجسم. وهلذا السبب  ا للطاقة  ا رئيسً الدم؛ ألنه يعمل بوصفه مصدرً يف 

يسمى اجللوكوز يف كثري من األحيان سكرَ الدم.
ذرة  اجتاه  كيفية  يف  فقط  عنه  وخيتلف  باجللوكوز،  وثيقة  عالقة  عىل  سكر  واجلالكتوز 
اهليدروجني وجمموعة اهليدروكسيل يف الفراغ حول إحد ذرات الكربون الست. جتعل 
ا  هذه العالقة من اجللوكوز واجلالكتوز متشكلني هندسيني. فالفركتوز، والذي يعرف أيضً
بسكر الفاكهة ألنه الكربوهيدرات الرئيس يف معظم الفواكه، هو سكر أحادي يتكون من 

ست ذرات كربون له تركيب كيتون. كام أن الفركتوز متشكل بنائي للجلوكوز.
عندمـا تكـون السـكريات األحادية يف حملـول مائي فإهنـا توجد عىل الصـورة احللقية 
وتركيب السلسلة املفتوحة، ولكنها تغري شكلها باستمرار وبرسعة. والرتاكيب احللقية 
ا، وهي الشكل السائد للسكريات األحادية يف حالة االتزان. تالحظ  هي األكثر استقرارً
يف الشكل 9-4 أن جمموعات الكربونيل توجد فقط يف تركيب السلسلة املفتوحة. ويف 

الرتكيب احللقي تتحول جمموعات الكربونيل إىل جمموعات هيدروكسيل.
ـا عن طريق   إن السـكريات الثنائيـة تسـتطيع أن ترتبط معً
تفاعل التكاثف الذي يطلق املاء، كام هو احلال يف األمحاض األمينية. وعندما يرتبط 
ا يتكون سكر ثنائي، كام يف الشكل 10-4. ويطلق عىل الرابطة  ران أحاديان معً سـكّ

.C-O-C  نة الرابطة اإليثرية اجلديدة املتكوّ
ا بسـكر املائدة؛ ألنه يستعمل  والسـكروز هو أحد السـكريات الثنائية، ويعرف أيضً
بشكل رئيس يف التحلية. ويتكون السكروز من احتاد اجللوكوز مع الفركتوز. كام أن 
ا، وهو الكربوهيدرات األهم يف احلليب، ويسـمى  الالكتوز سـكر ثنائي شـائع أيضً

غالبًا سكر احلليب. ويتكون الالكتوز عندما يتحد اجللوكوز واجلالكتوز.
 يسـتعمل اسـم الكربوهيدرات املعقدة أو السكريات 
عديـدة التسـكر  للبوليمـرات التي تتكـون  من السـكريات البسـيطة وحتتوي عىل 
12 وحـدة بنـاء أساسـية أو أكثـر. ترتبط الوحـدات األساسـية يف عديدة التسـكر 
بروابـط من نوع الروابط نفسـها التي جتمع سـكرين أحاديني لتكوين سـكر ثنائي. 
أمـا اجلاليكوجني، املبني يف الشـكل 11-4، فهو من السـكريات عديدة التسـكر، 
ويتألـف من وحـدات جلوكوز ختتـزن الطاقة، ويوجـد غالبًـا يف الكبد وعضالت 
اإلنسـان وحيوانـات أخـر. كام أنـه يوجد يف بعض أنـواع املخلوقـات املجهرية، 

ومنها البكترييا والفطريات.

بني السكريات األحادية والثنائية وعديدة التسكر.
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(Polysaccharide) عديدة  التسكر
 اشتق هذا االسم من الكلمة اليونانية 
Polys، والتي تعني "متعدد"، والكلمة 

السنسكريتية القديمة Sakkara، والتي 
تعني "سكر".
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12-4 نوعني آخرين مهمني من السكريات العديدة التسكر، مها النشا والسليلوز.  الشكل  يبني 
بني  الوحيد  التشابه  هو  هذا  ولكن  اجللوكوز.  من  أساسية  وحدات  من  ا  أيضً منهام  كل  ويتكون 
السكريات العديدة التسكر الثالثية، كام أن خواصها ووظائفها تكون خمتلفة. تصنع النباتات النشا 
والسليلوز. والنشا جزيء طري ال يذوب يف املاء ويستعمل لتخزين الطاقة، يف حني أن السليلوز 

ن اجلدران القاسية للخلية النباتية، كتلك املوجودة يف اخلشب. بوليمر ال يذوب يف املاء، ويكوّ
خواصها  ولكن  اجللوكوز،  وحدات  من  والسليلوز  والنشا  اجلاليكوجني  من  كل  ويتكون 
ا تتجه اجتاهات خمتلفة يف الفراغ.  خمتلفة؛ وذلك ألن الروابط التي تربط الوحدات األساسية معً
ا هلذا االختالف يف شكل الروابط يستطيع اإلنسان أن هيضم اجلاليكوجني والنشا، ولكنه  ونظرً
ال يستطيع أن هيضم السليلوز. كام ال تستطيع إنزيامت اهلضم أن تستوعب السليلوز يف مواقعها 
ا غذائية؛  النشطة. والسليلوز الذي يف الفواكه واخلرضاوات واحلبوب التي نأكلها، يسمى أليافً

ا.  ألنه يمر يف اجلهاز اهلضمي دون أن يتغري كثريً

التقويم 4-2
الخالصة

عىل  حتتوي  مركبات    الكربوهيدرات 
 (-OH) هيدروكسيل  جمموعات 
متعددة، وجمموعة الكربونيل الوظيفية 

.(C=O)
بني  الكربوهيدرات  حجم    يــرتاوح 
إىل  مفردة  أساسية  بناء  ــدات  وح
بوليمرات تتكون من مئات أو آالف 

الوحدات األساسية.
  توجد السكريات األحادية يف املحاليل 
ومفتوحة  حلقية  تراكيب  يف  املائية 

السلسلة.

الرئيسةالفكرة ارشح وظائف الكربوهيدرات يف املخلوقات احلية.. 7

أكرب . 8 له  أهيا  التسكر.  العديدة  والثنائية  األحادية  السكريات  تراكيب  صف 
كتلة جزيئية؟ وأهيا له أصغر كتلة؟

النشا والسليلوز. كيف تؤثر االختالفات يف الرتكيب يف . 9 قارن بني تراكيب 
مقدرتنا عىل هضم هذين النوعني من السكريات؟

احسب إذا كان ألحد الكربوهيدرات 2n متشكل حمتمل، حيث n تساوي . 10
املحتملة  املتشكالت  عدد  فاحسب  الرتكيب،  يف  الكربون  ذرات  عدد 

للسكريات األحادية اآلتية: واجلالكتوز، واجللوكوز، والفركتوز.
تفسري الرسوم العلمية انسخ رسم السكروز عىل ورقة منفصلة، وضع دائرة . 11

ا. حول جمموعة اإليثر الوظيفية التي تربط الوحدات األساسية السكرية معً

OH
O

CH2OH CH2OH

HO

OH
O

OH
CH2OH

O
HO
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4-3
ا�هداف

تصف تراكيب األمحاض الدهنية،  
اجلليرسيدات الثالثية  والليبيدات 

الفوسفورية والستريويدات.
تـرشح وظائـف الليبيـدات يف  

املخلوقات احلية.
حتدد بعض تفاعالت األمحاض  

الدهنية.
تربط بني تركيب األغشية اخللوية  

ووظيفتها.
 مراجعة المفردات

دون منطقتني منفصلتني 
موجبة وسالبة أو دون قطبني.

المفردات الجديدة
الليبيدات

األمحاض الدهنية
اجلليرسيدات الثالثية

التصبُّن
الليبيدات الفوسفورية

الشموع
الستريويدات

 Lipids الليبيدات
  الرئيسةالفكرة


  ما اليشء املشرتك بني الشمع الذي يستعمل يف تلميع السيارات والدهن 
الذي يقطر من اللحم املشـوي، والفيتامني(د) الذي يضاف إىل احلليب الذي يرشبه الناس؟ 

مجيعها ليبيدات. 

 What is a lipid? ما الليبيد؟
الليبيـدات جزيئـات حيويـة كبرية ال قطبيـة. وملا كانـت الليبيدات ال قطبية فهـي غري قابلة 
للذوبـان يف املـاء. تقـوم الليبيـدات بوظيفتـني رئيسـتني يف املخلوقـات احلية؛ فهـي ختتزن 
ال تكون معظم تركيب األغشـية اخللوية، كام أهنـا ختتلف عن الربوتينات  الطاقة بشـكل فعّ

والكربوهيدرات يف أهنا ليست بوليمرات ذات وحدات بناء أساسية متكررة.
 عىل الرغم من أن الليبيدات ليسـت بوليمـرات، إال أن لدهيا وحدة 
بناء رئيسـة مشـرتكة. ووحدات البناء هذه هي األمحاض الدهنية، وهي أمحاض كربوكسيلية 
ذات سالسل طويلة. وحتوي معظم األمحاض الدهنية الطبيعية ما بني 12 و 24 ذرة كربون. 

CH3(CH2)nCOOH :ويمكن متثيل تركيبها بالصيغة اآلتية
حتتـوي معظـم األمحـاض الدهنية عىل عـدد زوجـي مـن ذرات الكربون، وهـذا ناتج عن 
ا يف الوقت نفسه يف تفاعالت إنزيمية. كام يمكن وضع األمحاض الدهنية  إضافتها ذرتني معً

ا عىل وجود أو عدم وجود روابط ثنائية بني ذرات الكربون. يف جمموعتني رئيستني، اعتامدً
تسمى األمحاض الدهنية التي ال حتتوي عىل روابط ثنائية باملشبعة، يف حني تسمى غريَ املشبعة 

إذا احتوت عىل رابطة ثنائية أو أكثر. ويبني الشكل 13-4 تركيبي محضني دهنيني شائعني.

ملاذا يوصف محض األوليك بأنه غري مشبع؟

CCH 2CH 2CH 2CH 2CH 2CH 2CH 2CH    CHCH 2CH 2CH 2CH 2CH 2CH 2CH 2CH 3  
O

HO

CCH 2CH 2CH 2CH 2CH 2CH 2CH 2CH 2CH 2CH 2CH 2CH 2CH 2CH 2CH 2CH 2CH 3

O

HO

=
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C24-17C-828378-A

CH 2OH

CHOH

CH 2OH

HOC (CH 2)14CH 3

HOC (CH 2)16CH 3

HOC (CH 2)18CH 3

+
— —

O

→
— —

O

— —

O

— —

O

CH — O — C — (CH 2)16 — CH 3    +   3H 2O

— —

O

CH 2 — O — C — (CH 2)14 — CH 3

— —

O

CH 2 — O — C — (CH 2)18 — CH 3

يمكـن أن يتشـبع احلمـض الدهنـي غـري املشـبع إذا تفاعـل مـع 
اهليدروجـني. ومـن املعـروف أن اهلدرجة هي تفاعـل إضافة يتم 
فيـه تفاعل غـاز اهليدروجني مع ذرات الكربـون املرتبطة بروابط 
متعددة. وتسـتطيع كل ذرة كربون غري مشـبعة أن تسـتوعب ذرة 
، يمكن أن  هيدروجـني إضافيـة واحـدة لتصبـح مشـبعة. فمثـالً
ن محض  تتـم هدرجة محـض األوليـك، يف الشـكل 13-4، ليكوّ

السترييك. 
توجد الروابط الثنائية يف األمحاض الدهنية الطبيعية مجيعها تقريبًا 
ا إىل اجتاه سـيس فإن  يف صـورة املتشـكل اهلنديس سـيس. ونظـرً
هذا ال يسـاعد عىل وجود تركيب األمحاض الدهنية غري املشـبعة 
ن جتاذبات بني جزيئية  ة. ونتيجة لذلك ال تسـتطيع أن تكوّ مرتاصّ
كثـرية مثـل جزيئـات األمحاض الدهنية املشـبعة، ومـن ثم تكون 

درجات انصهار األمحاض الدهنية غري املشبعة أدنى. 
 عىل الرغم مـن أن األمحاض الدهنية 
ا مـا تكـون  موجـودة بكثـرة يف املخلوقـات احليـة، إال أهنـا نـادرً
وحدهـا. فهي تكون غالبًا مرتبطـة باجلليرسول، وهو جزيء من 
ثـالث ذرات كربـون، ترتبط كل منها مع جمموعة هيدروكسـيل. 
وعندمـا ترتبـط ثالثة أمحـاض دهنيـة باجلليرسول بروابط إسـرت 
يتكون اجلليرسيد الثالثي. ويبنيالشكل 14-4 تكوين اجلليرسيد 
الثالثـي. ويمكـن أن تكون اجلليرسيـدات الثالثية إمـا صلبة أو 
سـوائل عند درجة حرارة الغرفة، كام يف الشـكل 15-4. وعندما 
تكون سـوائل تسـمى عـادة زيوتًا. فـإذا كانت صلبـة عند درجة 

حرارة الغرفة تسمى دهونًا.

اثنني مـن الزيوت النباتيـة واثنني من 
الدهون احليوانية.

    4-14 
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( Saturate)  بِّع يُشَ
االسـتخدام العلمي: يضيف شـيئًا إىل حد أنه يمكن معه 
استيعاب املزيد أو ذوبانه أو االحتفاظ به، مثل تشبّع املاء 

املالح بامللح.
يزود السوق بمنتج أو منتجات إىل احلد  االستخدام الشائع: 

األقىص لطاقته االستهالكية.

 3
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تزن األمحاض الدهنية يف اخلاليا الدهنية يف اجلسم عىل شكل جليرسيد ثالثي. وعندما تكون الطاقة متوافرة بكثرة تقوم اخلاليا الدهنية  ختُ
بتخزيـن الطاقـة الفائضـة يف األمحاض الدهنية عـىل هيئة  جليرسيد ثالثي. وعندمـا تصبح الطاقة قليلة تقوم اخلاليـا بتحليل اجلليرسيد 
الثالثـي مطلقـةً الطاقة التي اسـتعملت يف تكوينها. ومع أن اإلنزيـامت حتلل اجلليرسيد الثالثي داخل اخلاليا احليـة إال أنه يمكن إجراء 
ه اجلليرسيد الثالثي مع  ى هذا التفاعل – متيُّ تفاعل مشابه لذلك خارج اخلاليا باستعامل قاعدة قوية مثل هيدروكسيد الصوديوم. ويُسمّ
وجود حملول مائي لقاعدة قوية لتكوين أمالح الكربوكسيالت واجلليرسول- التصبُّن، ويستعمل تفاعل التصبُّن كام يف الشكل 4-16، 

يف إنتاج الصابون، وهو عبارة عن أمالح الصوديوم لألمحاض الدهنية. وجلزيء الصابون طرفان: طرف قطبي وآخر ال قطبي.
القطبية والزيوت يرتبطان بالطرف  القطبية والزيوت؛ ألن األوساخ غري  املاء يف تنظيف األوساخ غري  يستعمل الصابون مع 
إزالة  يمكن  وهكذا  املاء.  يف  للذوبان  قابالً  الصابون  جلزيئات  القطبي  الطرف  يكون  حني  يف  الصابون،  جلزيئات  الالقطبي 

جزيئات الصابون املحملة باألوساخ باستعامل املاء.

— —
O

— —

O

CH — O — C — (CH2)14CH3  +  3NaOH   →   CHOH  +  3CH3(CH2)14 — C — O-Na+

— —

O

— —

O

CH 2 — O — C — (CH 2)14CH 3 

CH 2 — O — C — (CH 2)14CH 3 

C24-03C-828378-08

CH2OH

CH2OH  4-16 

  



كيف يصنـع الصابون؟ يُسـمى التفاعل بـني اجلليرسيد الثالثي 
وقاعدة قوية التصبُّن. كام يف الشكل 4-16.

خطوات العمل 
اقرأ نموذج السالمة يف املخترب.. 1
ـا سعتها 250ml عىل سـخان كهربائي. وأضف . 2 ضع كأسً

25g مـن السـمن النبايت الصلب إليها. ثم أشـعل السـخان 
الكهربائي عىل درجة حرارة متوسطة.

3 . 12ml 25 إلضافـةml ـا سـعته ا مدرجً اسـتخدم خمبـارً
 5ml إيثانول ببطء يف أثناء انصهار السمن النبايت، ثم أضف

من NaOH تركيزه 6.0M إىل الكأس.
ـا  حتذيـر: اإليثانـول قابـل لالشـتعال، وNaOH يسـبب حروقً

للجلد؛ لذا البس القفازين.
ن اخلليط مدة 15 دقيقة تقريبًا، وحركه بساق التحريك . 4 سـخّ

من حني إىل آخر، دون أن يغيل.

ضع الكأس جانبًا، باستعامل امللقط، عندما جيمد اخلليط دعه . 5
يـربد مـدة 5 دقائق، ثم ضعه يف كأس سـعتها ml 600 باملاء 

البارد.
أضف 25ml من حملول NaCl املشبع إىل اخلليط الذي يف . 6

الكأس. وملا كان الصابون ليس شـديد الذوبان يف املاء املالح 
فإنه سيبدو يف صورة كتلٍ صغرية.

امجع كتـل الصابون برتشـيحها خالل قطعة قـامش موجودة . 7
كبطانة لقمع.

اضغط الصابون داخل طبق تبخري وأنت تلبس القفازين، ثم . 8
انزعهام واغسل يديك.

التحليل 
فـرسِّ ما نـوع الروابط التي تتحلـل يف اجلليرسيـد الثالثي يف . 1

أثناء تفاعل التصبّن؟
ن يف هذا التفاعل الكيميائي.. 2 د نوع امللح الذي تكوّ حدّ
د مـا الطـرف القطبي جلـزيء الصابـون؟ وما الطـرف غري . 3 حـدّ

القطبي؟

تفاعل التصّبن
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 هناك نوع مهم آخـر من اجلليرسيد الثالثي يُسـمى الليبيد 
الفوسفوري، يوجد بكثرة يف األغشية البالزمية. والليبدات الفوسفورية جليرسيدات 
ن اجلزء  ثالثية اسـتبدل فيها أحـد األمحاض الدهنية بمجموعة فوسـفات قطبيـة. يكوّ
ـا، كام يف الشـكل 17-4. وتبدواألمحاض الدهنية غري القطبية  القطبي من اجلزيء رأسً
يف صورة ذيول. ويتكون الشـكل النموذجي للغشـاء البالزمي مـن طبقتني من الليبيد 
الفوسـفوري، وهـي مرتبـة بحيـث تكـون ذيوهلـا غـري القطبيـة متجهة نحـو الداخل 
ـِ الليبيـد الثنائي الطبقة.  ورؤوسـها القطبية متجهة إىل اخلارج. ويسـمى هذا الرتتيب ب
ا، فإن اخللية تسـتطيع أن  وملـا كان تركيـب الليبيد الثنائـي الطبقة يعمل بوصفـه حاجزً

تنظم املواد التي تدخل خالل هذا الغشاء وخترج منه.
ـا من اإلنزيـامت يعرف  ـمّ األفاعـي السـامة نوعّ   حيتـوي سُ 
ا لتحليل الليبيد الفوسـفوري  بالليبيـز الفوسـفوري. وتعمل هذه اإلنزيـامت عامالً حمفزً
– وهو جليرسيد ثالثي اسـتبدل فيه أحد األمحاض الدهنية بمجموعة فوسفات. حيتوي 
سمّ أحد أنواع األفاعى عىل الليبيز الفوسفوري الناتج عن تفكك (تـميّه) رابطة اإلسرت 
لـذرة الكربـون الوسـطى يف الليبيد الفوسـفوري. وإذا دخل اجلزء األكـرب من ناتج هذا 
التفاعـل إىل جمـر الدم فإنه يذيب أغشـية كريـات الدم احلمراء فتتمزق. إن لسـعة هذه 

ا. األفعى يمكن أن تؤدي إىل املوت إذا مل يتم عالجها فورً
ا عىل أمحاض دهنية. والشـموع   عبـارة عن نوع آخر من الليبيدات حتتوي أيضً
ليبيدات تتكون من احتاد محض دهني مع كحول ذي سلسلة طويلة. وتبني الصيغة أدناه 
الرتكيـب العام هلذه الدهون الصلبـة الطرية ذات درجات االنصهـار املنخفضة، حيث 

.CH2 ا خمتلفة من جمموعات متثل x و y أعدادً

ى أوراق النبات بالشـمع الذي يمنع  ا ما تُغطّ  تنتج النباتات واحليوانات الشـمع. وكثريً

C24-04C-828378-08

CH3(CH2)x — C — O — (CH2)yCH3

O

——

فقـدان املـاء. ويبني الشـكل 18-4 كيـف أن قطرات املطـر تكون كـرات كاخلرز عىل 
أوراق النبات، مما يشري إىل وجود طبقة شمعية. كام أن أقراص العسل التي يبنيها النحل 
ا من الشـمع الذي يعرف عادة باسـم شـمع النحل. كـام أن احتاد محض  مصنوعـة أيضً
الباملتيك املكون من محض دهني ذي 16 ذرة كربون مع كحول حيتوي عىل سلسلة من 
30 ذرة كربون يؤدي إىل تكوين نوع شائع من شمع النحل. وتُصنع الشموع أحيانًا من 

شمع العسل؛ ألنه يميل إىل االحرتاق ببطء وهدوء.

C24-18C-828378-08
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 الحتتـوي مجيـع الليبيـدات عـىل سالسـل أمحـاض دهنية. 
فالسـتريويدات ليبيـدات حتتـوي تراكيبهـا عـىل حلقـات متعـددة. ومجيع 
ن من احللقات  السـتريويدات مبنية من تركيب السـتريويد األسـايس املكـوّ

األربع املبينة أدناه.

 وبعض اهلرمونات -ومنها العديد من اهلرمونات اجلنسية- هي ستريويدات 
C24-05C-828378-08

ben

C
C

C C

C

C
C

C C

C

CC C

C
C

C C

الكولسرتول -وهو ستريويد آخر  -مكونًا  تنظم عمليات األيض. ويُعد 
تركيب  عىل  حيتوي  ا  أيضً د  فيتامني  أن  كام  اخللوية،  لألغشية  مهامًّ  ا  بنائيًّ
أما  العظام.  تكوين  يف  ا  دورً ويؤدي  األربع،  احللقات  ذي  الستريويد 
 4-19 الشكل  يف  كام   ،Bufo marinus العمالق  البحري  العلجوم 
فيستعمل ستريويد يسمى بوفوتوكسني بوصفه آلية دفاعية؛ إذ يفرز السم 
من نتوءات صغرية عىل ظهره ومن غدد خلف عينيه مبارشة. هذا السمّ هو 
إىل  يؤدي  فإنه  الصغرية  احليوانات  أما  بالنسبة لإلنسان.  مهيّجة  مادة  جمرد 

إسالة لعاهبا، وفقدان التوازن، والتشنجات، واملوت.

التقويم 4-3
الخالصة

أمحـاض  الدهنيـة    األمحـاض 
كربوكسـيلية طويلـة السالسـل 
حتتوي عادة ما بني 12 و 24 ذرة 

كربون. 
  ال حتتوي األمحاض الدهنية املشبعة 
عـىل روابط ثنائيـة؛ يف حني حتتوي 
األمحاض الدهنية غري املشـبعة عىل 

رابطة ثنائية أو أكثر.
  يمكـن أن ترتبط األمحاض الدهنية 
ن اجلليرسيد  مع اجلليـرسول لتكوّ

الثالثي.
  السـتريويدات ليبيدات حتتوي عىل 

تراكيب متعددة احللقات.

الرئيسةالفكرة صف وظيفة الليبيدات.. 12

صف تراكيب األمحاض الدهنية، واجلليرسيدات الثالثية، والليبيدات الفوسفورية، . 13
والستريويدات.

اعمل قائمة بوظيفة مهمة لكلٍّ من الليبيدات اآلتية:. 14
.aاجلليرسيدات الثالثية.cالشموع
.bالليبيدات الفوسفورية.dالستريويدات

اذكر تفاعلني من تفاعالت األمحاض الدهنية.. 15
صف تركيب األغشية اخللوية وعملها.. 16
قارن بني تراكيب الستريويد، والليبيد الفوسفوري والشمع.. 17
اكتب معادلة اهلدرجة الكاملة للحمض الدهني غري املشبع ومحض اللينوليك. . 18

C H  3 (C H  2  )  4 CH=CHC H  2 CH=CH(C H  2  )  7 COOH

عليه . 19 وعنيّ  الفوسفوري،  لليبيد  العام  البناء  ارسم  العلمية  الرسوم  تفسري 
األجزاء القطبية والالقطبية.
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المطويات 

ن مطويتك معلومات من  ضمِّ
هذا القسم.
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4-4
ا�هداف

نات البنائية لألمحاض  د املكوّ حتدّ 
النووية.

تربط وظيفة DNA  برتكيبه. 
تصف تركيب RNA ووظيفته. 

مراجعة المفردات
يتم  سلسلة    
أو   RNA يف  موجودة  توريثها 
DNA وجتعل السامت واخلصائص 

تنتقل من جيل إىل اجليل الذي يليه.

المفردات الجديدة
احلمض النووي

النيوكليوتيد

 Nucleic Acids ا�حماض النووية
 الرئيسةالفكرة

ـا يف الطـب والعلم اجلنائـي، وعلم    أصبـح فحص DNA شـيئًا عاديًّ
نتنـا التقنية احلديثة من احلصـول عىل عينة  األنسـاب، وتعـرف ضحايا الكـوارث. ولقد مكّ

DNA مفيدة من مصادر مدهشة كشعرةٍ أو لعابٍ جافٍّ عىل طابع بريدي. 

 Structure of Nucleic Acids تركيب ا�حماض النووية
ا من اجلزيئات احليوية. وهي جزيئات ختزين املعلومات  ا رابعً تشكل األمحاض النووية نوعً
يف اخللية. وقد أخذت هذه اجلزيئات اسمها من املوقع اخللوي الذي توجد فيه هذه اجلزيئات 
بشـكل رئييس وهـو النواة. وتقوم األمحاض النووية بوظائفها الرئيسـية مـن مركز التحكم 
هذا. واحلمض النووي هو مبلمر حيوي حيتوي عىل النيرتوجني، ويقوم بتخزين املعلومات 
الوراثيـة ونقلهـا. وتُدعـى وحدة البناء األساسـية للحمـض النـووي النيوكليوتيد. ولكل 
نيوكليوتيـد ثالثة أجزاء: جمموعة فوسـفات غري عضوية، وسـكر أحـادي ذو مخس ذرات 
كربـون، وتركيـب حيتوي عىل نيرتوجني يدعـى قاعدة نيرتوجينية. تفحص أجزاء الشـكل 
20a-4، فعىل الرغم من أن جمموعة الفوسفات هي نفسها يف مجيع النيوكليوتيدات، إال أن 

السكر والقاعدة النيرتوجينية خيتلفان.  
ا بفوسفات نيوكليوتيد آخر،  حيتوي احلمض النووي عىل سكر أحادي النيوكليوتيدات مرتبطً
ا، حيتوي عىل سكر  كام يف الشكل 20b-4 . وهكذا تشكل النيوكليوتيدات سلسلة، أو رشيطً
ا بقاعدة نيرتوجينية تربز من السلسلة.  وجمموعات فوسـفات متناوبة. وكل سـكر يرتبط أيضً
 وتتكدس القواعد النيرتوجينية عىل وحدات النيوكليوتيدات املتجاورة واحدة فوق األخر
م، كام يف الشـكل 20b-4 . وتبقي القو بني  ، فتشـبه درجات السـلّ يف وضع منحرف قليالً

اجلزيئية كل قاعدة نيرتوجينية قريبة من القواعد النيرتوجينية التي فوقها والتي حتتها.
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احلموض النووية هي سالسل طولية من سكريات 
وجمموعات فوسـفات متعاقبة. ويرتبط بكل سكر 
قاعدة نيرتوجينية، وبـام أن النيوكليوتيدات ملتوية 

فإن السالسل تشبه درجات السلم.

حيتـوي كل نيوكليوتيد عىل قاعدة حتتوي 
عىل نيرتوجني وسـكر مخـايس وجمموعة 

فوسفات.
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DNA: The Double Helix اللولب المزدوج : DNA
من  نوعني  أحد  وهو   ،DNA رايبونيوكلييك  ديوكيس  محض  عن  سمعت  ربام 
األمحاض النووية التي توجد يف اخلاليا احلية. إذ حيتوي DNA عىل اخلطط الرئيسية 

لبناء مجيع بروتينات جسم املخلوق احلي.
ا  النيوكليوتيدات ملتفتني معً DNA من سلسلتني طويلتني من  DNA  يتكون  تركيب 
عىل   DNA يف  نيكوكليوتيد  كل  وحيتوي   .3-21 الشكل  يف  كام  ا  حلزونيًّ بناءً  ال  لتشكّ
وقاعدة  الكربون،  من  ذرات  اخلمس  ذي  رايبوز  ديوكيس  وسكر  فوسفات،  جمموعة 
سلسلة  كل  يف  املتعاقبة  الفوسفات  وجمموعات  السكر  جزيئات  وتشكل  نيرتوجينية. 
اجلزء اخلارجي، أو العمود الفقري، للرتكيب اللولبي. وأما القواعد النيرتوجينة فتوجد 
داخل الرتكيب. وألن البناء اللولبي يتكون من سلسلتني، فهو يعرف باللولب املزدوج.

اب DNA املنزلق؟ حّ ن أسنان سَ ماذا يكوِّ
 ،(T) الثايمني ،(A) عىل أربع قواعد نيرتوجينية خمتلفة هي: األدنني DNA حيتوي
السايتوسني (C)، واجلوانني (G). إذ حيتوي كل من األدنني واجلوانني عىل حلقة 
أحاديا  تركيبان  فلهام  والسايتوسني  الثايمني  أما   .4-21 الشكل  يف  كام  مزدوجة 
نيرتوجينة عىل  قاعدة  أن كل  21-4 تالحظ  الشكل  إىل   انظر مرة أخر احللقة. 
رشيط من اللولب تقابلها قاعدة نيرتوجينية عىل الرشيط املقابل، بالطريقة نفسها 
اب املنزلق. وتقرتب أزواج القواعد املتجاورة بعضها  التي تتقابل فيها أسنان السحّ
ن بينها روابط هيدروجينية. وملا كانت كل قاعدة نيرتوجينية  من بعض إىل حدّ تتكوّ
ن روابط  لدهيا ترتيب فريد من املجموعات الوظيفية العضوية التي تستطيع أن تكوّ
ا بطريقة معينة، حيث  أزواجً دائامً  النيرتوجينية تشكل  القواعد  فإن  هيدروجينية، 

يتكون دائامً العدد األفضل من الروابط اهليدروجينية.
الشكل  يف  كام  بالثايمني  دائامً  األدنني  ويرتبط  بالسايتوسني،  دائامّ  اجلوانني  يرتبط 
ا قاعدية متطابقة. ولذلك تكون كمية  22-4. وتسمى أزواج G-C وA-T أزواجً
دائامً  السايتوسني  وكمية  الثايمني،  كمية  تساوي  دائامً   DNA جزيء  يف  األدنني 
وفرانسيس  واطسون  جيمس  استخدم  1953م  عام  ويف  اجلوانني.  كمية  تساوي 
العرشين  القرن  العلمية يف  بأحد أعظم االكتشافات  ليقوما  املالحظة  كريك هذه 
قا هذا اإلنجاز دون أن يقوما  DNA ثنائي اللولب. لقد حقّ دا تركيب  عندما حدّ
بالعديد من التجارب املخربية، بل قاما بدالً من ذلك بتجميع أعامل عدد كبري من 

العلامء الذين قاموا بدراسة DNA وحتليلها.
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 DNA استخدم واطسون وكريك نموذجهام لتوقع كيف يمكن أن يؤدي تركيب DNA
الكيميائي وظيفته. خيتزن DNA املعلومات الوراثية للخلية يف النواة، ويُنسخ DNA قبل انقسام 
اخللية حتى حيصل اجليل اجلديد من اخلاليا عىل املعلومات الوراثية نفسها. وبعد أن قرر واطسون 
ا، أدركا أن األزواج القاعدية املتطابقة  وكريك أن سلسـلتي لولب DNA تكمالن بعضهـام بعضً
ا أبجدية  تنسخ املادة الوراثية للخلية بطريقة آلية. فقواعد DNA النيرتوجينية األربع تتخذ حروفً
يف لغة ختزين املعلومات للخاليا احلية. ويمثل التسلسـل املحدد هلذه احلروف التعليامت الشاملة 
ا. وخيتلف تسلسـل  للمخلـوق احلي، كام حيمل تسلسـل احلـروف يف كلامت مجلةٍ ما معنى خاصً
القواعد يف كل نوع من املخلوقات احلية، مما يسـمح بتنوع ضخم من أشـكال احلياة- وكل ذلك 
ر أن DNA اخلليـة البرشية حيتوي نحو ثالثة  قدَّ عن طريق لغة تسـتخدم أربعة حـروف فقط. ويُ

باليني زوج متطابق من القواعد، مرتبة يف تسلسل خاص بالبرش.

مختبر حل المشكالت
 كّون نموذًجا

كيـف يتضاعـف DNA؟ يتضاعـف DNA قبل انقسـام 
اخلليـة، حيـث حتصـل كل مـن اخلليتـني اجلديدتني عىل 
جمموعـة كاملـة مـن التعليـامت الوراثيـة. وعندمـا يبـدأ 
DNA بالتضاعـف، يبدأ رشيطا النيوكليوتيد باالنفكاك، 
ويقـوم إنزيـم بفـك الروابـط اهليدروجينية بـني القواعد 
النيرتوجينيـة فينفصـل الرشيطـان. كـام تقـوم إنزيـامت 
أخـر بإيصال نيوكليوتيـدات حرة من الوسـط املحيط 
األدنـني  فريتبـط  املكشـوفة،  النيرتوجينيـة  القواعـد  إىل 
بروابـط هيدروجينية مـع الثايمني، ويرتبط السايتوسـني 
ل عن  باجلوانني. وهكذا يقوم كل رشيط ببناء رشيط مكمّ
طريق مزاوجـة القواعـد بالنيوكليوتيدات احلـرة. وهذه 
العملية موضحة يف الرسـم املجاور. وبعد أن يتم ارتباط 
النيوكليوتيـدات احلرة بالروابط اهليدروجينية يف أماكنها، 
تقوم السـكريات والفوسفات باالرتباط بروابط تسامهية 
بالسكريات وجمموعات الفوسفات عىل النيوكليوتيدات 
ا. ويرتبط كل رشيط  ا فقريًّا جديدً ن عمـودً املجاورة لتكوّ

من جزيء DNA األصيل برشيط جديد.
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يبني الرسـم السفيل إىل اليسـار قطعة صغرية من جزيء 
DNA. انسـخ تسلسـل القواعد عىل ورقة نظيفة، وكن 

ا حتى ال ختطئ يف النسخ. وبنيّ خطوات التضاعف  حذرً
.DNA إلنتاج قطعتني من


ا . 1 نع حديثً  قـارن بني التسلسـل يف الرشيط الـذي صُ

والتسلسل يف الرشيط األصيل الذي يرتبط به.

نِّت قطعة DNA األصلية باللون األمحر . 2  إذا لوُ
نـت النيوكليوتيدات احلـرة باللون األزرق، فام  ولوِّ
نمـط األلوان الذي سـيكون يف قطعـة DNA التي 
نت حديثًا؟ وهل سـتكون مجيع القطع اجلديدة  تكوّ

هلا األلوان ذاهتا؟
 كيف يمكن أن يتأثر املخلوق احلي إذا حدث . 3

خطأ يف أثناء تضاعـف DNA فيه؟ وهل التأثريات 
دائمة؟ وضح إجابتك.
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  RNA
محـض الرايبونيوكلييك محض نـووي، خيتلف تركيبه العام عـن تركيب DNA يف ثالث طرق 
مهمـة، كـام يف الشـكل 23-4. أوالً أن DNA حيتـوي عـىل القواعـد النيرتوجينيـة األدنـني، 
والسايتوسـني، واجلوانـني، والثايمـني. يف حـني حيتـوي RNA عـىل األدنني، والسايتوسـني، 
ا يف RNA. ثانيًا، حيتوي RNA عىل سـكر  واجلوانـني، واليوراسـيل. وال يوجـد الثايمـني أبـدً
الرايبـوز، يف حني حيتوي DNA عىل سـكر الديوكيس رايبوز الـذي يوجد فيه ذرة هيدروجني 

مكان جمموعة هيدروكسيل يف أحد املواقع. 
ا الفرق الثالث بني DNA وRNA فهو يف الشـكل، إذ يكون DNA عادة عىل شـكل لولب  أمّ
ا عن طريـق قواعدها. يف حني  ثنائـي حيث تقـوم الروابـط اهليدروجينية بربط السلسـلتني معً

يتكون RNA من رشيط واحد دون وجود روابط هيدروجينية بني القواعد.
ن RNA اخلاليا من استخدام املعلومات املوجودة  خيزن DNA املعلومات الوراثية، يف حني يمكِّ
يف DNA. لقد قرأت أن املعلومات الوراثية للخلية موجودة يف تسلسل من القواعد النيرتوجينية 
ن RNA بتسلسل متطابق.  يف جزيء DNA. وتقوم اخلاليا باسـتعامل تسلسل القواعد هذا لتكوّ
ومن ثم يسـتعمل RNA لصنع بروتينات بتسلسـل من األمحاض األمينية يتقرر برتتيب القواعد 
النيرتوجينية يف RNA، وتدعى هذه التسلسـالت باسـم الشيفرة الوراثية؛ وملا كانت الربوتينات 
 DNA ِـ هي األدوات اجلزيئية التي تقوم بمعظم النشـاطات يف اخللية، لذا يعد اللولب املزدوج ل

هو املسؤول يف النهاية عن التحكم باآلالف من التفاعالت الكيميائية التي حتدث يف اخلاليا.هو املسؤول يف النهاية عن التحكم باآلالف من التفاعالت الكيميائية التي حتدث يف اخلاليا.هو املسؤول يف النهاية عن التحكم باآلالف من التفاعالت الكيميائية التي حتدث يف اخلاليا.

المطويات 

ن مطويتك معلومات  ضمّ
من هذا القسم.

التقويم 4-4
الخالصة

  األمحـاض النووية هي مبلمرات 
مـن النيوكليوتيـدات التـي تتكون 
مـن قاعـدة نيرتوجينيـة، وجمموعة 

فوسفات، وسكر. 
جزيئـات  هـي   RNA و   DNA  

ختزين معلومات للخلية.
 يتكـون DNA من رشيطني، يف حني 

يتكون RNA من رشيط واحد.

20 ..DNA و RNA الرئيسةالفكرة ارشح الوظيفة األساسية لكل من

21 ..DNAو RNA د املكونات البنائية اخلاصة لكل من حدّ

اربط وظيفة DNA برتكيبه.. 22

حلّل تركيب األمحاض النووية لتحديد الرتكيب الذي جيعلها أمحاضا.. 23

توقع ماذا سيحدث إذا احتوDNA  الذي حيمل شيفرة صنع بروتني عىل . 24
تسلسل قواعد خاطئ.
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فحص الحمض يكشف مفاجأة
"ال يوجـد عـامل بيولوجيـا جزيئيـة ذو تفكري صحيـح يعمل ما 
عملته ماري شفايتزر Mary Schweitzer. نحن ال نبذل كل 
هذا اجلهد إلخراج هذه األشياء من األرض لندمرها يف محض". 
هذا ما قاله أحد زمالء ماري شـفايتزر، العاملة التي استخدمت 
ا لينًا جيب أال يكون  تقنيات البيولوجيا اجلزيئية لتكشـف نسيجً

ا يف عظم فخذ ديناصور متحجر منذ 68 مليون سنة. موجودً
األم بـوب Mother Bob عندما قام علامء البيولوجيا اجلزيئية 
باسـتخراج الديناصور املتحجر الذي أطلـق عليه لقب "بوب" 
عام 2003 م من منطقة نائية يف والية مونتانا األمريكية، وضعت 
العظـام يف غطاء من اجلبس حلاميتها يف أثناء عملية النقل. ولكن 
كان وزن العظام واجلبس يفوق قدرة الطائرة العمودية عىل محله، 
مما اضطر علامء البيولوجيا اجلزيئية أن يكرسوا عظم الفخذ لكي 
يسـتطيعوا نقل الديناصور من تلك املنطقـة النائية. وقد أخذت 

ا من عظم الفخذ لدراستها دراسة إضافية. ً شفايتزر كِرسَ
وقـد جاءت املفاجأة األوىل برسعـة، حيث كانت "بوب" أنثى، 
وكانت تنتج البيض عند وفاهتا. والعظم الذي درسـته شفايتزر 
ا  ا سابقً ا. وكان هذا النسـيج العظمي معروفً يسـمى عظامً نخاعيًّ
يف الطيور فقط، كام يف الشكل 1. إذ ينتج الدجاج البيّاض العظم 
ن يف العظم لتكوين  ا الكالسيوم املخزَّ النخاعي، ويستعمل الحقً
قرش البيض. وبعد إنتاج البيض خيتفي هذا العظم.  ويبني الشكل 1 

العظم النخاعي املوجود يف عظم الديناصور " بوب ".

 1 ــكل ش
  CB

MB

 

 2


االختبار احلميض The Acid Test لدراسة العظم  النخاعي 
ا من العظـم يف محض خمفف  ً عـن كثب أذابت شـفايتزر كِرسَ
للتخلـص مـن فوسـفات الكالسـيوم، وهذه تقنية تسـتعمل 
عادة يف فحص النسـيج احلديث. وملا كان العظم املتحجر قد 
ا  ل عادة إىل مادة معدنية، لـذا كان يُفرتض أن يذوب كليًّ حتـوّ
يف احلمض املخفف، إال أن هذه اخلطوة أعطت نتائج مذهلة؛ 
إذ وجد نسـيج لـني داخل العظم. وقد ظهـر حتت املجهر أن 
هذا النسـيج عبارة عـن أوعية دموية حمفوظـة، باإلضافة إىل 

خاليا منفردة، كام يف الشكل 2.
ا مدة 68 مليون سنة  ولكن كيف يمكن أن يبقى النسـيج طريًّ

يف األرض؟
املزيـد مـن العمـل More Work قامت شـفايتزر بعد ذلك 
بفحـص عظـام أخـر باالختبـار احلميض نفسـه ووجدت 
ا لينًا وتراكيب دقيقة مشاهبة. وال يعلم أحد حتى اآلن  نسـيجً
مـا الذي تظهـره هذه الرتاكيـب الدقيقـة. إال أن أحد العلامء 
يقـول: "ربـام تكـون هنـاك أشـياء كثـرية غفلنا عنها بسـبب 
افرتاضنـا كيف حتدث عملية احلفظ"، ومن الواضح أن ذلك 

يتطلب املزيد من البحث.
، ومن الواضح أن ذلك 

يتطلب املزيد من البحث.


الكيمياء

الديناصور يف   DNA أن يوجد  املحتمل  من غري   الذي هذه األنسجة اللينة. وعىل الرغم من ذلك فإن هذا االكتشاف يثري DNA يتم احلصول عليه؟ اكتب مقالة إقناعية تعرب فيها عن رأيك حول السؤال اآليت: هل نستنسخ احليوانات املنقرضة من
هذا السؤال. 
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 اإلنزيـامت عوامـل حمفزة طبيعية تسـتعملها 
املخلوقـات احلية لترسيع التفاعالت، وهلـذه الربوتينات تراكيب 

نها من التفاعل مع مواد حمددة. متخصصة متكّ
 كيف تؤثر درجة احلرارة يف عمل اإلنزيامت؟


خمبار مدرج ml 25لب البطاطس احلمراء

مقياس درجة حرارةفوق أكسيد اهليدروجني 
(3% H2O2)مسطرة

قطع ثلجماء
ساعةكأس سعتها ml 250 عدد 4

سخان كهربائيأنبوب اختبار عدد 4
كبدة طازجة ونيئةحامل أنابيب اختبار

ماسك أنابيب اختبار

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P




اقرأ نموذج السالمة يف املخترب.. 1
اكتـب فرضيـة حتـدد درجة احلـرارة التـي تكـون عندها . 2

ا. اإلنزيامت أكثر نشاطً
انسخ جدول البيانات عىل ورقة منفصلة.. 3
ضع أنابيب االختبار األربعة يف حامل األنابيب.. 4
ضع ml 2.0 من معجون لب البطاطس يف كل أنبوب اختبار.. 5
مسـتعمالً السـخان الكهربائي والثلج جهز أربع كؤوس . 6

عنـد درجات حرارة خمتلفة؛ حتتوي األوىل عىل ماء مثلج، 
والثانية عىل ماء عند درجة حرارة الغرفة، والثالثة عىل ماء 
عنـد درجة حـرارة اجلسـم، والرابعة عىل مـاء عند درجة 

الغليان (oC 100) أو قريبًا منها.
ا يف كل من الكـؤوس األربع . 7 ضـع أنبوب اختبـار واحـدً

ا ماسك أنابيب االختبار. مستخدمً
قس درجة حرارة كل كأس وسجلها.. 8
9 . 5.0 ml 5 من وضع األنابيب يف الكؤوس min قس بعد

من H2O2 %3، وضعها يف كل أنبوب اختبار.
10 ..5 min دع التفاعل يستمر مدة
قس ارتفاع الرغوة الناجتة يف كل أنبوب.. 11
اغسل األنابيب بعد التخلص من حمتوياهتا.. 12

أعـد اخلطوات من 4 إىل 12 مسـتعمالً ml 2 من معجون . 13
الكبد بدالً من معجون لبن البطاطس.




˚C


cm


ماء مثلج

ماء عند درجة حرارة الغرفة
ماء عند درجة حرارة الجسم

(100 ˚C قريب من) ماء مغلي


ماء مثلج
ماء عند درجة حرارة الغرفة

ماء عند درجة حرارة الجسم
(100 ˚C قريب من) ماء مغلي

التنظيـف والتخلـص مـن النفايـات ختلص ممـا تبقى من . 14
املحاليـل حسـب توجيهـات معلمك، ثم اغسـل أدوات 

املخترب، وأعدها إىل أماكنها املخصصة.


ا . 1 الرسـوم البيانية واستعامهلا مثّل البيانات باألعمدة واضعً
درجـة احلرارة عىل حمـور السـينات وارتفـاع الرغوة عىل 
ا لكل مـن بيانات  حمـور الصادات، واسـتعمل لونًـا خمتلفً

البطاطس والكبد وأعمدهتا.
خلص كيف تؤثر درجة احلرارة يف عمل اإلنزيامت؟ واستنتج . 2

ملاذا كان التفاعل األنشط عند درجة احلرارة التي وجدهتا؟
السـبب والنتيجة أيّ األنابيب كانت فيها الرغوة لكل من . 3

ا ملا حدث. البطاطس والكبد هي األقل؟ اقرتح تفسريً
قارن هل أيَّدت البيانات املختربية فرضيتك يف اخلطوة 2؟ . 4

وضح إجابتك.
أكسـيد . 5 فـوق  ـل  لُّ لتَحَ موزونـة  معادلـة  اكتـب  نمـوذج 

اهليدروجني لكل تفاعل. كيف يتشابه التفاعالن؟ وملاذا؟
د مصـادر اخلطأ املحتملة هلـذه التجربة، . 6 حتليـل اخلطأ حدّ

ق لتصحيحها.ائق لتصحيحها.ائق لتصحيحها.واقرتح طرائق لتصحيحها. واقرتح طر


م   هل يؤثر التغـري يف pH يف النتائج؟ صمّ 

جتربة لتكتشف اإلجابة.
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41
الرئيسةالفكرة تـؤدي الربوتينـات وظائـف رضوريـة تشـمل 

املـواد،  ونقـل  البنائـي،  والدعـم  الكيميائيـة،  التفاعـالت  تنظيـم 
وتقلصات العضالت.


الربوتينـات بوليمرات حيوية تتكون من أمحاض أمينية ترتبط • 

بروابط ببتيدية.
نـة تراكيب معقـدة ثالثية •  تنطـوي سالسـل الربوتينـات مكوّ

األبعاد.
للربوتينات وظائف عديدة يف جسـم اإلنسـان ، منها وظائف • 

داخل اخلاليا وأخر بينها، ووظائف دعم بنائي.


الربوتينات • 
األمحاض األمينية• 
الرابطة الببتيدية • 
الببتيدات• 

تغيري اخلواص الطبيعة األصلية• 
اإلنزيامت • 
املادة اخلاضعة لفعل اإلنزيم • 
املوضع النشط• 

42
الرئيسةالفكرة تزود الكربوهيـدرات املخلوقات احلية بالطاقة 

واملواد البنائية.


الكربوهيدرات مركبات حتتوي عىل جمموعات هيدروكسـيل • 
.(C=O) متعددة، وجمموعة الكربونيل الوظيفية (-OH)

يرتاوح حجم الكربوهيدرات بني وحدات بناء أساسية مفردة • 
إىل بوليمرات تتكون من مئات أو آالف الوحدات األساسية.

توجـد السـكريات األحاديـة يف املحاليـل املائيـة يف تراكيـب • 
حلقية ومفتوحة السلسلة.


الكربوهيدرات • 
السكريات األحادية• 

السكريات الثنائية • 
السكريات عديدة التسكر• 

43
، وختتـزن  ن الليبيـداتُ األغشـيةَ اخللويـةَ الرئيسةالفكرة تكـوّ

الطاقة، وتنظم العمليات اخللوية.


األمحاض الدهنية أمحاض كربوكسيلية طويلة السالسل حتوي • 
عادة ما بني 12 و 24 ذرة كربون. 

ال حتوي األمحاض الدهنية املشـبعة عىل روابط ثنائية؛ يف حني • 
حتوي األمحاض الدهنية غري املشبعة رابطة ثنائية أو أكثر.

ن •  لتكـوّ باجلليـرسول  الدهنيـة  ترتبـط األمحـاض  أن  يمكـن 
اجلليرسيد الثالثي.

الستريويدات ليبيدات حتوي عىل تراكيب متعددة احللقات.• 


الليبيدات • 
األمحاض الدهنية • 
اجلليرسيدات الثالثية • 
التصبُّن• 

الليبيدات الفوسفورية • 
الشموع • 
الستريويدات • 

44
الرئيسةالفكرة ختتـزن األمحـاض النوويـة املعلومـات الوراثية 

وتنقلها.


 احلمض النووي  • 
النيوكليوتيد • 


 األمحـاض النووية هـي مبلمرات مـن النيوكليوتيـدات التي • 

تتكون من قاعدة نيرتوجينية، وجمموعة فوسفات، وسكر.
  DNA و RNA هي جزيئات ختزين معلومات للخلية.• 
 يتكـون DNA مـن رشيطـني، يف حـني يتكـون RNA مـن • 

رشيط واحد.

العامةالفكرة تقـوم املركبات العضوية احليوية: الربوتينات، والكربوهيدرات، والليبيدات بالنشـاطات 

الرضورية للخاليا احلية.
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4-1


نة مـن ثامنية أمحـاض أمينية؟ . 25 ماذا تُسـمى السلسـلة املكوّ
نة من 200 محض أميني؟ والسلسلة املكوّ

ا . 26 سـمِّ نوعني مـن املجموعـات الوظيفية التـي تتفاعل معً
ا املجموعة الوظيفية يف  لتكوين رابطة ببتيدية، وسـمِّ أيضً

الرابطة الببتيدية نفسها.
استعمل الرموز املبينة لتمثيل تراكيب أربعة أمحاض أمينية . 27

خمتلفة، لرسم تراكيب أربعة ببتيدات ممكنة يتكون كل منها 
من أربعة أمحاض أمينية يمكن ربطها برتتيبات خمتلفة:

À :1 احلمض األمينيÁ :3 احلمض األميني
Â :2 احلمض األمينيÃ :4 احلمض األميني

ترشيح جسـم اإلنسان سمِّ مخسة أجزاء من اجلسم حتتوي . 28
بروتينات بنائية.

ا . 29 د أربع وظائف رئيسة للربوتينات، وأعط مثاالً واحدً عدّ
عىل بروتني يقوم بكل وظيفة من هذه الوظائف.

صف شكلني شائعني لرتكيب الربوتني الثالثي األبعاد.. 30
سمِّ املجموعات الوظيفية يف السالسل اجلانبية لألمحاض . 31

األمينية اآلتية:
.aاجللوتامني
.bالسريين
.cمحض اجللوتاميك
.dالاليسني

ارشح كيف يعمل املوضع النشط لإلنزيم.. 32
أعطِ مثاالً عىل محض أميني له حلقة أروماتية يف سلسـلته . 33

اجلانبية.
سمِّ محضني أمينيني ال قطبيني وآخرين قطبيني.. 34

الرتكيب املبني يف الشكل 24-4 للرتيبتوفان. صف بعض . 35
اخلواص التي تتوقعهـا للرتيبتوفان، بناءً عىل تركيبه. وإىل 
أي مـن املركبـات العضوية احليويـة ينتمـي الرتيبتوفان؟ 

وضح إجابتك.

الشكل 4-24

O

CH2

H2N OH

— —

CC

NH
C

H

C24-25C-828378-08
Rhonda هل ثنائي ببتيد الاليسني- الفالني هو املركب نفسه كثنائي . 36

ببتيد الفالني – الاليسني؟ وضح إجابتك.
ض اإلنزيامت طاقة التنشيط لتفاعلٍ ما؟ . 37 إنزيامت كيف ختفّ
كيميـاء اخلليـة معظـم الربوتينات ذات الشـكل الكروي . 38

موجهة، بحيث تكون معظـم أمحاضها األمينية الالقطبية 
يف اجلهـة الداخليـة واألمحـاض القطبيـة موجـودة عـىل 
السـطح اخلارجي. فهل يمكن أن يكون ذلك معقوالً من 

حيث طبيعة بيئة اخللية؟ وضح إجابتك.


بكم طريقة يمكنك ترتيب ثالثة أو أربعة أو مخسة أمحاض . 39
أمينية خمتلفة يف الببتيد؟ 

كم رابطة ببتيدية توجد يف ببتيد حيوي مخسة أمحاض أمينية؟. 40
الربوتينات متوسـط الكتلة املولية حلمـض أميني يف ببتيد . 41

متعـدد هـو 110. فـام الكتلة املوليـة التقريبيـة للربوتينني 
اآلتيني؟

.a(ا أمينيًّا األنسولني (51 محضً

.b(ا أمينيًّا املايوسني (1750 محضً
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د عدد األمحـاض األمينيـة والروابـط الببتيديـة التي . 42 حـدّ
توجد يف الببتيد املبني يف الشكل 4-25.
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الشكل 4-25
43 . ،110 g/mol معـدل الكتلـة املولية حلمـض أميني هـو

احسـب عدد األمحاض األمينيـة التقريبي يف بروتني كتلته 
 36,500 g/mol املولية
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إىل . 44 اآلتيـة  الكربوهيـدرات  صنّـف  الكربوهيـدرات 
سكريات أحادية، أو ثنائية، أو عديدة التسكر:

.aالنشا.eالسليلوز 

.bاجللوكوز.fاجلاليكوجني 

.cالسكروز.gالفركتوز 

.dالرايبوز.hالالكتوز 
سمِّ متشكلني للجلوكوز.. 45
مـا نـوع الرابطة التي تتكـون عند احتاد سـكرين أحاديني . 46

لتكوين سكر ثنائي؟
ا لكل مما يأيت:. 47 ا علميًّ السكريات أعط مصطلحً

.aسكر الدم

.bسكر املائدة
.cسكر الفاكهة
.dسكر احلليب

السـليلوز والنشـا قارن بني الرتاكيب اجلزيئية للسـليلوز . 48
والنشا املبينة يف الشكل 4-26.
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 الشكل 4-26
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الكيمياء يف النباتات قارن بني وظائف النشـا والسـليلوز . 49
يف النباتـات، ووضـح أمهية الرتكيب اجلزيئـي لكل منهام 

بالنسبة لوظيفته.
اسـتنتج كيف تعطي االختالفـات يف ترتيبات الروابط يف . 50

السليلوز والنشا خواص خمتلفة؟
يتكون السكر الثنائي املالتوز من وحديت جلوكوز. ارسم . 51

تركيبه.
ا . 52 ملاذا ينتج متيّه السـليلوز، واجلاليكوجني، والنشـا سـكرً

ا فقط؟ وما السكر األحادي الذي ينتج؟ ا واحدً أحاديًّ
اهلضـم ملاذا ال يمكن أن يتحلل السـكر الثنائي أو العديد . 53

م إجابتك بمعادلة. التسكر عند عدم وجود املاء؟ دعّ
ارسـم تراكيب الفركتـوز عندما يكون يف صورة سلسـلة . 54

مفتوحة. ضـع دائرة حول كل ذرة كربون غري متامثلة، ثم 
احسب عدد املتشكالت الفراغية التي هلا صيغة الفركتوز 

نفسها.
السكريات قارن من حيث الصيغة اجلزيئية والكتلة املولية . 55

واملجموعات الوظيفية لكل من اجللوكوز والفركتوز.
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منظور تارخيي الكربوهيدرات ليسـت هيدرات الكربون . 56
كام يوحي االسـم بذلـك. ارشح كيف حدث هذا املفهوم 

غري الصحيح.


الكربوهيـدرات املعقدة الستاكيوز سكر رباعي حيتوي عىل . 57
وحـديت D- جاالكتـوز، ووحدة D- جلوكـوز، ووحدة 
D- فركتـوز. والكتلــة املوليـة لـكل وحـدة سـكـر هـي 

ا يف هذا السـكر الرباعي.  g/mol 180 قبـل ارتباطهـا معً

فـإذا كان يتحرر جزيء ماء واحد مقابل كل وحديت سـكر 
ا فام الكتلة املولية للستاكيوز؟ ترتبطان معً

4-3


قارن بني تركيبي اجلليرسيد الثالثي و الليبيد الفوسفوري.. 58
توقـع أهيام تكون درجة انصهاره أعىل: اجلليرسيد الثالثي . 59

املأخوذ من دهـن البقر، أو اجلليرسيد الثالثي املأخوذ من 
زيت الزيتون؟ فرسّ إجابتك.

الصابـون واملنظفـات ارشح كيـف أن تركيـب الصابـون . 60
. االً جيعله عامل تنظيف فعّ

ا مـن غشـاء ليبيـدي ذي طبقتـني، وأرش إىل . 61 ارسـم جـزءً
األجزاء القطبية وغري القطبية من الغشاء.

تـزن األمحـاض الدهنية يف جسـم اإلنسـان؟ ويف أي . 62 أيـن ختُ
صورة؟

ما نوع الليبيد الذي ال حيتوي عىل سالسل أمحاض دهنية؟ . 63
وملاذا تُصنّف هذه املركبات عىل أهنا ليبيدات؟

الصابـون ارسـم تركيـب صابـون باملتـات الصوديـوم. . 64
(الباملتـات هو القاعـدة املرافقة للحمض الدهني املشـبع 
ذي 16 ذرة كربـون واملعـروف باسـم محـض الباملتيك). 

وأرش إىل طرفيه القطبي والالقطبي.

ا، أو جلرسيد  . 65 ا دهنيًّ د هل يعد كل تركيب مما يأيت محضً حدّ
ا؟ فرسّ  ثالثي، أو ليبيد فوسـفوري، أو ستريويد، أو شمعً

إجابتك.
.a

H3C

H3CO

O

CH2OH
C

O

OH
——

——

——

.b
— O —

-O

— P

—

O

-O

——

O

——

O

——

CH2

CH — O — C — CH2

H2C — O — C — CH2


كثافـة محض الباملتيك الدهني تسـاوي 0.853g/ml عند  . 66

 0.886 L 62. فام كتلة عينة من محض الباملتيك حجمها oC

عند درجة احلرارة نفسها؟
الدهـون غـري املشـبعة كـم مـوالً مـن غـاز اهليدروجـني . 67

تتطلبـه هدرجـة تامة لــ mol 1 مـن محـض اللينوليك؟ 
اكتـب معادلة موزونة لتفاعل اهلدرجـة. علامً بأن الصيغة 

الكيميائية حلمض اللينوليك هي:

C H  3 C H  2 CH=CHC H  2 CH=CHC H  2 CH=CH(C H  2  )  7 COOH
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ن النيوكليوتيد؟. 68 ما الرتاكيب الثالثة التي تكوّ

 سمِّ محضني نوويني موجودين يف املخلوقات احلية. 69

 ارشح دور DNA و RNA يف إنتاج الربوتينات.. 70

 أين يوجد DNA يف اخلاليا احلية؟. 71
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 صـف أنـواع الروابـط والتجاذبات التـي تربط وحدات . 72
.DNA ا يف جزيء البناء األساسية معً

A أدننيسايتوسنييوراسيلجوانني C U G

الشكل 4-27
 صنّـف الرتكيـب النـووي املبـني يف الشـكل 27-4 إاىل . 73

DNA أو RNA، فرسّ إجابتك.

 ترتبـط القاعـدة جوانني يف تركيـب DNA ثنائي اللولب . 74
دائامً بالسايتوسـني، ويرتبط األدنني دائـامً بالثايمني. فامذا 
تتوقـع أن تكون النسـب بـني كميـات A، T، C، و G يف 

طول معني من DNA؟
 نسـخ DNA حيتوي أحد أرشطـة جزيء DNA الرتتيب . 75

القاعدي التايل. فام تعاقب القواعد عىل الرشيط اآلخر يف 
جزيء DNA؟

C-C-G-T-G-G-A-C-A-T-T-A 
 العمليـات احليويـة قارن بـني التفاعالت الصافيـة للبناء . 76

الضوئـي والتنفـس اخللـوي مـن حيـث املـواد املتفاعلة، 
والنواتج، والطاقة.


 الشـيفرة الوراثيـة هي شـيفرة ثالثية، أي أنـه تعاقب من . 77
ثالث قواعد يف RNA يدل عىل كل محض أميني يف سلسلة 
ببتيديـة أو بروتـني. فكـم عـدد قواعـد RNA الرضورية 

ا أمينيًّا؟ للداللة عىل برويتن حيتوي عىل 577 محضً
 مقارنات DNA حتتوي خلية البكترييا إيشرييشـياكوالي  . 78

ـا من قواعـد DNA، يف حني حتتوي كل خلية برشية  زوجً
ـا من قواعـد DNA. فـام النسـبة املئويـة التي  نحـو زوجً
يمثلهـا DNA يف إيشرييشـياكوالي بالنسـبة إىل اخلريطة 

الوراثية البرشية؟

79 . L  2.0ا بوساطة ا من اجللوكوز يمكن أن يتأكسد كليًّ  كم جرامً
من غاز O2 يف الظروف املعيارية يف أثناء التنفس اخللوي؟

80 . ATP التي تتحول إىل kJ الطاقة احسب جمموع الطاقة بوحدة 
يف أثناء عمليات التنفس اخللوي والتخمر، وقارن بينها.

 

اجللوكـوز . 81 يف  الوظيفيـة  الكربونيـل  جمموعـات  ارسـم 
والفركتوز. فيم تتشابه هذه املجموعات، وفيم ختتلف؟

ن الربوتينات . 82 سـمِّ وحـدات البنـاء األساسـية التـي تكـوّ
والكربوهيدرات املركبة.

صف وظائف الربوتينات، والكربوهيدرات، والليبيدات،  . 83
يف اخلاليا احلية.

والتنفـس . 84 الضوئـي،  للبنـاء  موزونـة  معـادالت  اكتـب 
اخللوي، ومتيه الالكتوز.

اكتـب معادلـة موزونة لرتكيب السـكروز مـن اجللوكوز . 85
والفركتوز.

 

التأكسـد . 86 عنـد   ATP مـن  تقريبًـا   38 mol يتكـون  احسـب 
كانـت  فـإذا  اخللـوي.  التنفـس  أثنـاء  يف  للجلوكـوز  الكامـل 
تسـاوي اجللوكـوز  مـن  واحـد  ملـول  االحـرتاق  حـرارة 
خيتـزن  ATP مـن  مـول  وكل   ،  2.82×103  kJ/mol

kJ 30.5 من الطاقة، فام كفاءة التنفس اخللوي بداللة النسبة املئوية 

من حيث الطاقة املتاحة املخزونة يف روابط ATP الكيميائية؟
ف السـبب والنتيجة تقـرتح بعض األنظمـة الغذائية . 87 تعـرّ

ا لكميـة الليبيـدات، فلـامذا ال يُعد حذف  ا شـديدً حتديـدً
ا فكرة جيدة؟ الليبيدات من الغذاء كليًّ

ا من . 88 الرسـوم البيانيـة واسـتعامهلا يبني اجلـدول 2-4 عددً
األمحاض الدهنية املشبعة وقيم بعض خواصها الفيزيائية. 

.a.ا عدد ذرات الكربون ودرجة االنصهار مثّل بيانيًّ
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لعمـل . 92 اإلنرتنـت  أو  املكتبـة  اسـتعمل  الكولسـرتول 
بحـث عن الكولسـرتول. واكتب مقالـة صحفية تتعلق 
اء يف سن املراهقة. وتأكد  بالكولسـرتول موجهة إىل القرّ
أن جتيب عن األسـئلة اآلتية يف املقالة: أين يستعمل هذا 
املركب يف جسـمك؟ مـا وظيفته؟ ملاذا يعـد اإلكثار من 
الكولسـرتول يف الغذاء غري مناسب؟ هل الوراثة عامل 

يف ارتفاع الكولسرتول؟


دهنية  6 أمحاض  3 وأوميغا-  أوميغا-  الدهنية  األمحاض 
أخذت أسامءها من تراكيبها. فهي حتتوي عىل رابطة ثنائية 
إما عىل بعد 3 ذرات كربون أو 6 ذرات كربون من هناية 
تأثري  هلا  الدهنية  األمحاض  الدهني. هذه  سلسلة احلمض 
الكولسرتول  مستويات  ختفض  ألهنا  الصحة؛  يف  مفيد 
الدم.  يف  اجليد  الكولسرتول  مستويات  وترفع  السيئ 
 3- أوميغا  الدهنية  األمحـاض  مستويـات  رست  دُ لقد 
السلمون من مصادر ثالثة خمتلفة  وأوميغا -6 يف سمك 
يبني  ا.  أيضً السلمـون  مزارع  يف  املستعمل  الغذاء  ويف 
الشكل 28-4 النسبة املئوية لألمحاض الدهنية أوميغا -3 

وأوميغا-6 مقارنة بمجموع كمية الليبيدات يف العينات.

الشكل 4-28
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أي نـوع من السـمك احتو أكرب كميـة من األمحاض . 93
الدهنية أوميغا؟

بنـاءً عـىل هذه الدراسـة، أي أنواع السـلمون تنصح به . 94
لشـخص يريـد اإلكثـار مـن كميـة األمحـاض الدهنية 

أوميغا-3 وأوميغا-6 يف غذائه؟
اسـتنتج من الرسـم البيـاين ملاذا حيتـوي سـلمون املزارع . 95

واألسواق الكرب كمية من األمحاض الدهنية أوميغا-3 
وأوميغا-6 أكرب من تلك املوجودة يف السلمون الربي؟

.b.ا عدد ذرات الكربون والكثافة مثّل بيانيًّ
.c اسـتنتج العالقـات بـني عـدد ذرات الكربـون يف

احلمض الدهني وكثافته ودرجة انصهاره.
.d توقـع درجـة االنصهـار التقريبيـة حلمـض دهني

مشبع فيه 24 ذرة كربون.
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˚C

gml
6080˚C

16630.853حمض البالمتيك

14580.862حمض الميريستيك

20770.824حمض األراكيدك

8160.910حمض الكابريليك

حمض 
22800.822الدوكوسانويك

18700.847حمض الستيريك

12440.868حمض اللوريك


احسب  كم موالً من ATP يمكن أن ينتج اجلسم البرشي . 89

 .28 kgمن السـكر املوجود يف التفاح األمحـر املوجود يف
استخدم اإلنرتنت للحصول عىل معلومات حلل املسألة.

 
حدد احلمض والقاعدة يف املواد املتفاعلة لكل مما ييل:. 90

HBr + H2O → H3O+ + Br-  .a  
NH3 + HCOOH → NH4

+ + HCOO-  .b 
 HCO3

- + H2O → CO3
2- + H3O+  .c

 ما اخللية اجللفانية؟. 91
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أي الكواشـف الكيميائيـة اآلتيـة أكثر فاعليـة يف حتديد . 1
نقطة النهاية هلذه املعايرة؟ استخدم الرسم اآليت لإلجابة 

عن هذا السؤال.
.apH (3.2-4.4) امليثيل الربتقايل، مد
.bpH (8.2-10) الفينولفثالني، مد
.cpH (8.0-9.6) الثيمول األزرق، مد
.dpH (6.0-7.6) الربوموثيمول األزرق، مد

pH
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6


4


2

0
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ـا يلزم من NaOH لتتعادل بشـكل تام مع . 2 كـم جرامً
ml 50 من 0.100M HCl؟

.a0.200 g

.b5.00 g

.c0.125 g

.d200 g

أي مما يأيت ال ينطبق عىل الكربوهيدرات؟. 3
.a بـني باسـتمرار  األحاديـة  السـكريات  توجـد 

الرتكيب احللقي وتركيب السلسلة املفتوحة.
.b ترتبط السكريات األحادية يف النشا بنفس نوع

الروابط التي ترتبط هبا يف الالكتوز.
.c.Cn(H2O)n جلميع الكربوهيدرات الصيغة العامة
.d وهيضمه السليلوز،  بصنع  فقط  النباتات  تقوم 

اإلنسان بسهولة.

اي مما ييل ال يعد متشكال بنائيًا للصيغة: . 4
CH2=CHCH2CH=CHCH3

.a C H  2 =CHC H  2 C H  2 CH=C H  2

.b C H  3 CH=CHC H  2 CH=C H  2
.c C H  3 CH=CHCH=CHC H  3
.d C H  2 =C=CHC H  2 C H  2 C H  3



ما نوع املجموعة الوظيفية يف املركب اآليت؟. 5

 

C23-144C-828378-08

O

CH3CH2CH2 HC

— —

6 . IUPAC ا لنظـام األيوبـاك اكتـب االسـم العلمـي وفقً
للمركب العضوي املوضح يف الشكل اآليت؟

C23-145C-828378-08

H

CF C C

Br HH

H Cl

H

C H

HH Br

C— — — —— —

— — —

— — —

— —

— —

mlNaOH
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ما الصيغة البنائية املخترصة للهبتان؟. 7



استخدم الشكل أدناه لإلجابة عن السؤال 8.

سـجل أحـد الطلبـة اسـم األلـكان املمثـل بالسلسـلة . 8

C22-100C-828378-08

C C — C

C

C — C — C — C — C

—
— —

الكربونيـة أعاله كام ييل: 2 – ايثيـل 3 ،3 – ثنائي ميثيل 
م إجابـة الطالـب فيـام إذا كان اسـم املركـب  بنتـان. قـوّ

ا.  صحيحً
قارن بني املركبات األليفاتية، واملركبات األروماتية.. 9
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