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البناء اإللكتروني للذرة
Electronic Structure of Atom

البناء اإللكتروني للذرة
Electronic Structure of Atom

الوحدة
 األولـى

يظهر اللهب باألوان مختلفة عندما يتم تعريض اأملاح العناصر المختلفة له. 

لكتروني للذرات؟ ما علاقة ذلك بالبناء ال�إ
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t لكترونــات فيهــا فــي بدايــة القــرن التاســع عشــر، ووضعــوا  واصــل العلمــاء جهودهــم لفهــم تركيــب الــذرة، وتوزيــع ال�إ

ــراغ،  ــذرة ف ــن اأن معظــم حجــم ال ــذي بّي ــورد ال ــة المقترحــة، ومنهــا نمــوذج رذرف ــات والنمــاذج الذري عــدداً مــن النظري

وتحــوي نــواة صغيــرة الحجــم، موجبــة الشــحنة، تتركــز فيهــا كتلــة الــذرة، ويتواجــد حولهــا اإلكترونــات ســالبة الشــحنة، 

لكترونــي للــذرة،  لكترونــات والشــكل ال�إ لكــن هــذا النمــوذج عجــز عــن تفســير ثباتيــة الــذرة، ووصــف طبيعــة دوران ال�إ

كمــا عجــز عــن تفســير الضــوء المنبعــث مــن ذرات بعــض العناصــر. 

      وقــد اســتطاعت الفيزيــاء الكلاســيكية فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر تفســير كثيــر مــن الظواهــر، باســتثناء تفســير 

ال�أطيــاف الذريــة، حيــث تــم تفســيرها مــن خــلال )نظريــة الكــّم( مــع بدايــة القــرن العشــرين. 

ويتوقــع مــن الطلبــة بعــد دراســة هــذه الوحــدة اأن يكونــوا قادريــن علــى »توظيــف النظريــات الحديثــة للــذرة فــي فهــم 

آتيــة: لكترونــي للــذرات« مــن خــلال تحقيــق ال�أهــداف ال� البنــاء ال�إ

1. المقارنة بين اأنواع الطيف الكهرومغناطيسي.

2. التعرف اإلى فرضيات نظرية بور لذرة الهيدروجين.

3. اإجراء حسابات رياضية باستخدام معادلتي بور ورايدبرج.

أربعة، والخواص الفيزيائية المرتبطة بكل منها. 4. التمييز بين ال�أعداد الكمية ال�

لكتروني، والتمثيل الفلكي لذرات العناصر. 5. كتابة التركيب ال�إ

6. تصميم نماذج للاأفلاك الذرية باستخدام مواد من البيئة.
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لكتروني:  الضوء مفتاح البناء ال�إ 1-1

ــن  ــف م ــي تتاأل ــواج الكهرومغناطيســية الت أم ــن ال� ــوع م ــة، ون ــن اأشــكال الطاق ــي، شــكل م تعلمــت اأن الضــوء المرئ

أمثلــة  أولــى مركبــة المجــال الكهربائــي، والثانيــة مركبــة المجــال المغناطيســي، وتضــم عــدداً مــن ال� مركبتيــن متعامدتيــن: ال�

ال�أخــرى كاأمــواج الميكروويــف التــي تســتخدم فــي تســخين الطعــام وطهيــه، واأمــواج اأجهــزة الهاتــف المحمــول، واأمــواج 

ذاعــة  أمــواج التــي تحمــل برامــج ال�إ الــرادار، وال�أشــعة الســينية التــي يســتخدمها ال�أطبــاء فــي فحــص العظــام وال�أســنان، وال�

أمــواج الكهرومغناطيســية قــم بتنفيــذ النشــاط )1-1(. والتلفــاز، ولتتعــرف خصائــص ال�

نشاط )1-1(:  خصائص الموجة 

تاأّمل الشكل )1-1( ثم اأجب عما ياأتي:   

                                            

)اأ(

)ب(
الشكل )1-1(: تمثيل الموجات الكهرومغناطيسية )اأ( موجة ذات تردد منخفض )ب( موجة ذات تردد عال ٍ 

قمة موجة، قاع موجة، طول موجي.                                   1. حّدد على الشكل: 

2. قارن بين ال�أمواج )اأ( و )ب( في الشكل )1-1( من حيث: طول الموجة، والتردد.

3. ما نوع العلاقة بين الطول الموجي والتردد؟

الطــول الموجــي)ل(: هــو المســافة بيــن قمتيــن متتاليتيــن اأو قاعيــن متتاليــن، ومــن وحــدات قياســه المتــر اأو النانومتــر، 

اأمــا التــردد)ت( فهــو عــدد الموجــات التــي تمــر فــي نقطــة مــا خــلال زمــن مقــداره ثانيــة واحــدة.

آتية: لعلك استنتجت اأن طول الموجة يتناسب عكسياً مع التردد، وتربط بينهما العلاقة الرياضية ال�

س = ل × ت

حيث س سرعة ال�أمواج الكهرومغناطيسية وهي ثابتة في الوسط الواحد، وتساوي 3 ×810 م/ث في الفراغ.

يجاد وحدة قياس التردد. تمرين  )1(: استخدم العلاقة السابقة ل�إ
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شــعاعات ال�أخــرى غيــر المرئيــة اإلــى جانــب الطيــف   ويتضمــن الطيــف الكهرومغناطيســي الكامــل مجموعــة مــن ال�إ

المرئــي، والتــي تختلــف فــي الطــول الموجــي والتــردد، كمــا فــي الشــكل )2-1( 

الشكل )1-2( تمثيل مناطق الطيف للاأمواج الكهرومغناطيسية

آتية: اعتماداً على الشكل )1-2( اأجب عن ال�أسئلة ال�

1. اأي ال�أمواج الكهرومغناطيسية ال�أطول؟ واأيها ال�أقصر؟

2. اأي ال�أمواج الكهرومغناطيسية ال�أعلى تردداً؟ واأيها ال�أقل تردداً؟

3. ما مدى ال�أطوال الموجية للطيف المرئي؟

مثال  )1(:  احسب طول موجة ضوئية بالنانومتر، اإذا علمت اأن ترددها يساوي 6.67 × 1410 هيرتز.
الحل:   

س = ل × ت                

    3 × 810 م/ث = ل × 6.67 × 1410 هيرتز.         

متــر     7-10  ×  4.50  = ل        

              = )4.50 × 10-7 متر( × )910 نانومتر/متر( = 450 نانومتر.

تمرين  )2(: تذيــع اإحــدى محطــات الراديــو بتــردد مقــداره 95.2 ميغاهيرتــز. مــا الطــول الموجــي للموجــات التــي 
تبثهــا تلــك المحطــة؟   )1 ميغــا = 610(

بالرجوع اإلى مصادر التعلم المختلفة بما فيها الشبكة العنكبوتية، ابحث عن اأنواع 

رسال لشبكات ال�تصال�ت اللاسلكية  ال�أمواج التي تصدر عن محطات تقوية ال�إ

ذاعة والتلفزيون، واكتب تقريراً عن ذلك. واأمواج ال�إ

1 متر = 10 9 نانومتر
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نــه    عنــد مــرور الضــوء المرئــي )ضــوء الشــمس اأو ضــوء مصبــاح  ســلك التنجســتون الكهربائــي( عبــر منشــور ثلاثــي فاإ

يتحلــل اإلــى ســبعة األــوان كمــا تلاحــظ فــي الشــكل )1-3(، حيث 

ــة  ــة حســب اأطوالهــا الموجي ــة، مرتب ــة متتابع تظهــر مناطــق مضيئ

بــدءاً باللــون البنفســجي  وانتهــاًء باللــون ال�أحمــر، وكل نقطــة فيــه 

تتوافــق مــع طــول موجــي وتــردد محدديــن؛ لذلــك يســّمى هــذا 

الطيف طيفاً متصلاً.

وهناك نوع اآخر من الطيف، يسّمى الطيف المنفصل )الذري(. 

الطيف الذري: 2-1

 ينتــج الطيــف الــذري عــن تهييــج ذرات عنصــر مــا فــي حالتــه 

الغازيــة، عــن طريــق التســخين المباشــر اأو تمريــر تيــار كهربائــي، 

ــى  ــوي عل ــوب يحت ــي اأنب ــع ف ــي مرتف ــد كهربائ ــرق جه تحــت ف

ــرف  ــي(، ولتتع ــغ الكهربائ ــض )التفري ــط منخف ــاز تحــت ضغ غ

علــى الطيــف الــذري لبعــض العناصــر قــم بتنفيــذ النشــاطين )1-

2( و)3-1(:    

اأطياف بعض العناصر نشاط )2-1(:  

 المواد وال�أدوات المستخدمة: 

مصابيــح مختلفــة )مصبــاح غــاز الهيدروجيــن، ومصبــاح غــاز الهيليــوم، ومصبــاح بخــار الصوديــوم(، 

ومنشــور ثلاثــي زجاجــي، وشاشــة بيضــاء، وصنــدوق بــه شــقان راأســيان دقيقــان متقابــلان.

 : ضرورة اإجراء النشاط في غرفة معتمة اأو المختبر المدرسي مع مراعاة اإسدال الستائر. 

 خطوات العمل: 

ضع مصباح غاز الهيدروجين خارج الصندوق، وصله بمصدر التيار الكهربائي.. 1

ضــع المنشــور الزجاجــي فــي مســار حزمــة الضــوء بيــن الصنــدوق والشاشــة البيضــاء فــي منتصــف المســافة . 2

بينهمــا تقريبــاً، وعــّدل مــن موقعــه؛ حتــى تحصــل علــى اأوضــح طيــف علــى الشاشــة.

الشكل )1-3( خطوط الطيف المتصل

تهييــج الــذرة: اإكســاب الذرة 

طاقــة بحيــث  ينتقــل اإلكتــرون اأو 

اأكثــر فيهــا مــن مســتوى طاقــة اأقــل 

اإلــى مســتوى اأعلــى.



7

Draf
t

راقب الطيف المتكون على الشاشة، وسّجل ملاحظاتك. . 3

اأعد الخطوات السابقة )1، 2، 3( مستخدماّ مصباح غاز الهيليوم، ثم مصباح بخار الصوديوم.. 4

صف طيف بخار الصوديوم، وطيف الهيليوم، وقارنهما مع طيف غاز الهيدروجين المبين في الشكل )4-1(. . 5

الشكل )1-4(: الطيف الذري للهيدروجين

تسمى اأطياف الهيدروجين وبخار الصوديوم وغيرها من العناصر الغازية بال�أطياف المنفصلة اأو الخطية.

تمرين  )3(:  قــارن بيــن الطيــف المتصــل والطيــف المنفصــل مــن حيــث: تتابــع المناطــق المضيئــة، واعــط مثــال�ً 
لــكل منهــا.

الطيف الذري اللهبي للعناصر  نشاط )3-1(: 

 المواد و ال�أدوات المستخدمة:  

ســلك نكــروم، ومحلــول حمــض هيدروكلوريــك مخفــف، واأحــد اأمــلاح كل من )الصوديــوم، والليثيوم، 

والبوتاســيوم، والكالســيوم، والنحاس(، ولهب بنســن.

 خطوات العمل:

1. اشعل لهب بنسن.

2. اغمــس طــرف ســلك النكــروم فــي محلــول حمــض الهيدروكلوريــك المخفــف لتنظيفــه، ثــم اغســله بالمــاء 

المقطــر، ثــم عرضــه للهــب بنســن حتــى يختفــي اللــون الظاهــر مــن اللهــب.
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ــى اللهــب  ــم عرضــه اإل ــب، ث ــوم الصل ــلاح الصودي ــي اأحــد اأم ــل بالمــاء المقطــر ف 3. ضــع طــرف الســلك المبل

ــون اللهــب.  بصــورة مباشــرة، ول�حــظ ل

4. كرر الخطوات السابقة باستخدام اأحد اأملاح )الليثيوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والنحاس( على الترتيب.

اأكمل الجدول ال�آتي:

النحاسالكالسيومالبوتاسيومالصوديومالليثيومملح العنصر

اأزرق مخضربنفسجياأحمر قرميديلون اللهب

  

أمــلاح الســابقة اأعطــى لونــاً خاصــاً بــه عنــد تســخينه، كمــا يعــّد الطيــف الــذري   لعلــك ل�حظــت اأن كل ملــح مــن ال�

خاصيــة مميــزة للعنصــر، ول� يوجــد عنصــران لهمــا نفــس الطيــف، وهــو بذلــك يشــبه بصمــة ال�صبــع، ويســتخدم علمــاء 

شــعاعات باســتخدام جهــاز الســبكتروجراف )Spectrograph( فــي التعــرف علــى  الفيزيــاء الفلكيــة التحليــل الطيفــي للاإ

مكونــات بعــض النجــوم.

ــح  ــن مل ــز بي ــي التميي ــاً، كيــف يمكــن مســاعدة مــزارع ف ــرات البوتاســيوم ســماداً زراعي تمرين  )4(:  تســتخدم نت
ــوم؟ ــرات الصودي ــح نت ــرات البوتاســيوم ومل نت

 بالرجوع اإلى مصادر التعلم المختلفة بما فيها الشبكة العنكبوتية، ابحث عن 

استخدامات اإشعاعات الطيف الكهرومغناطيسي واكتب بحثاً موجزاً. 

نظرية بور لذرة الهيدروجين: 3-1

لكترونــات فــي الــذرة كمــا وصفهــا  واجهــت المحــاول�ت المبكــرة لتفســير ال�أطيــاف الخطيــة، علــى اأســاس حركــة ال�إ

نــه يفقــد طاقــة  لكتــرون )جســيم مشــحون( يتحــرك بســرعة حــول النــواة، وبذلــك فاإ رذرفــورد فشــلاً كبيــراً؛ ل�أن ال�إ

باســتمرار، وســوف يتحــرك فــي مســار لولبــي نحــو النــواة؛ حتــى يســقط فيهــا حســب قوانيــن الفيزيــاء الكلاســيكية، وبذلــك 

يتدمــر البنــاء الــذري.

ــن المــادة  ــة اأو الممتصــة م شــعاع الكهرومغناطيســي المنبعث ــة ال�إ ــك )Planck( اأن طاق ــي عــام 1900م اأكــد بلان وف

ــة بلانــك: ــاة(، كمــا تبينهــا معادل تتكــون مــن كّميــات محــددة مــن الطاقــة )مكّم

 = ن × هــ × ت
اإشعاع

طـ 

شــعاع )جــول(، هــــ: ثابــت بلانــك )6.626 × 10-34 جــول. ثانيــة( ، ت: تــردد  حيــث اإن: طـــ اإشــعاع: طاقــة ال�إ
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ــح )1، 2، 3...( ــدد صحي ــعاع)هيرتز( ، ن: ع ش ال�إ

وفــي عــام 1905م بيــن اأينشــتاين )Einstein( اأن للضــوء طبيعــة مزدوجــة )موجيــة وجســيمية(، حيــث يتكــون الضــوء مــن 

جســيمات تســمى فوتونــات، وهــي كّمــات محــددة مــن الطاقــة، وتتناســب طاقــة الفوتــون طرديــاً مــع تــردده كمــا فــي المعادلــة:

 = هــ × ت
فوتون

طــ 

حيث اإن: طــ فوتون: طاقة الفوتون )جول(، هــ: ثابت بلانك، ت: التردد

وفــي عــام 1913 قــام العالــم بــور )Bohr( بتطويــر نظريــة اعتمــدت علــى مبــداأ كل مــن بلانــك واأينشــتاين، وفســرت 

لكتــرون فــي  بنجــاح طيــف ذرة الهيدروجيــن، وقامــت علــى افتــراض اأن ال�إ

الــذرة يمتلــك كّميــات محــددة ومعينــة فقــط مــن الطاقــة، وبالتالــي يكــون 

محصــوراً بمســتويات طاقــة محــددة فــي الــذرة.

ويــرى بــور اأن اإلكتــرون الــذرة يتحــرك حــول النــواة فــي مــدارات ذات 

لكتــرون المــدار الــذي يتواجد  طاقــة ونصــف قطــر ثابتيــن، وتحــدد طاقــة ال�إ

لكتــرون اأبــداً بيــن المــدارات. فيــه، ول� يتواجــد ال�إ

ــي  ــا، وف ــي طاقته ــذرة ف ــس ال ــي نف ــة ف ــدارات المختلف ــف الم وتختل

لكترونــات ويبيــن الشــكل )5-1(  بعدهــا عــن النــواة، وفــي ســعتها مــن ال�إ

ــن.   ــي ذرة الهيدروجي ــة ف بعضــاً مــن المــدارات المختلف

ويمكــن تصــور المــدار بقشــرة كرويــة ذات ســمك متنــاٍه فــي الدقــة، 

لكتــرون علــى بعــد ثابــت مــن النــواة، واشــتق بــور معادلــة رياضيــة لحســاب طاقــة كل مــدار فــي  وقطــر محــدد يــدور فيــه ال�إ

ذرة الهيدروجيــن: 
- اأ

   ن2
= 

ن
ط

: طاقة المدار )جول / ذرة(
ن
حيث اإن: ط

                 اأ: ثابت بور = 2.18 × 10-18 جول      

  .... ،4 ،3 ،2، 1 ن: رقم المدار                 

مثال  )2(:   احسب طاقة المدار ال�أول في ذرة الهيدروجين. 

  الحل: 
- اأ

   ن2
= 

ن
ط

(   = -  2.18 × 10-18 جول / ذرة
18-10 × 2.18 -

1 
( = 

1
           ط

الشكل )1-5( المدارات المختلفة في ذرة 

الهيدروجين حسب طاقتها
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تمرين  )5(: 1. باستخدام معادلة بور احسب طاقة اإلكترون ذرة الهيدروجين في:

 = اأ. المدار الثاني        ب. المدار الخامس          ج. المدار ن          

2. رتب المدارات السابقة حسب طاقتها، ماذا تستنتج من ذلك؟          

تبيــن معادلــة بــور اأن ذرة الهيدروجيــن تكــون اأقــل طاقــة واأكثــر ثباتــاً، وهــي فــي الحالــة المســتقرة عندمــا يكــون )ن = 1(، 

لكتــرون لــن تكــون اأقــل مــن طاقــة المــدار ال�أول، وبالتالــي لــن يقــع فــي  وحيــث اإن )ن ل� تســاوي صفــراً(، فــاإن طاقــة ال�إ

النــواة اأبــداً، وبذلــك اســتطاع بــور اأن يقــدم تفســيراً لثباتيــة الــذرة، خلافــاً لنمــوذج رذرفــورد.

 وتكــون الــذرة اأعلــى طاقــة واأقــل ثباتــاً، وهــي فــي الحالــة المهيجــة عندمــا يكــون ) < ن < 1(، وتكــون متاأينــة 

.) = لكتــرون عندمــا يكــون )ن منزوعــة ال�إ

نــه يكتســب اأو يفقــد طاقــة محــددة مســاوية تمامــاً لفــرق الطاقــة بينهمــا  لكتــرون مــن مــدار اإلــى اآخــر فاإ وعندمــا ينتقــل ال�إ

ويمكــن حســابها مــن العلاقة: 

(( جول / ذرة
1

2
2
ن

( – )
1

2
1
ن

∆ ط = اأ ))

لكترون. : رقم المدار الذي ينتقل منه ال�إ
1
حيث اإن        ن

لكترون. : رقم المدار الذي ينتقل اإليه ال�إ
2
                ن

)تكون اإشارة ∆ ط موجبة عندما تكون الطاقة ممتصة، وتكون سالبة عندما تكون الطاقة منبعثة(

وحيث اإن طاقة الفوتون تكون موجبة دائماً، وعليه فاإن ط فوتون = | ∆ ط |، وهي مكَماة دائماً.

احسب مقدار الطاقة اللازمة لنقل اإلكترون ذرة الهيدروجين المهيجة من المدار الثاني اإلى المدار الثالث. مثال  )3(:

  الحل:

3 = 
2
 = 2            ن

1
∆ط = ؟     ن

   )
1
23

 – 
1
22

(  18-10 × 2.18 = )
1

2
2
ن

 – 
1

2
1
ن

∆ط = اأ )

∆ط =3.0278 × 10-19 جول )طاقة ممتصة(

احســب مقــدار الطاقــة اللازمــة لنقــل اإلكتــرون ذرة الهيدروجيــن مــن المــدار ال�أول اإلــى المــدار الرابــع  تمرين  )6(:
مباشــرة.
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مثال  )4(: احســب مقــدار الطاقــة المنبعثــة عنــد انتقــال اإلكتــرون ذرة الهيدروجيــن المهيجــة مــن المــدار الســادس 
اإلــى المــدار ال�أول مباشــرة.

1 = 
2
 = 6            ن

1
∆ ط =؟     ن الحل:    

          )1 – 
1
26

(  18-10 × 2.18 = )
1

2
2
ن

 – 
1

2
1
ن

∆ ط = اأ )

       = - 2.1194 × 10-18 جول )طاقة منبعثة(

احســب مقــدار الطاقــة المنبعثــة عنــد انتقــال اإلكتــرون ذرة الهيدروجيــن المهيجــة مــن المــدار الثالــث  تمرين  )7(:
اإلــى حالــة ال�ســتقرار.

مثال  )5(: انتقل اإلكترون ذرة الهيدروجين المهيجة من المدار الرابع اإلى المدار الثاني مباشرة ، احسب:
2. تردد الفوتون المنبعث بالهيرتز. 1. طاقة الفوتون المنبعث.      

 2 = 
2
 = 4            ن

1
الحل:   ط فوتون =؟        ت = ؟        ن  

   )
1
22

 – 
1
24

(  18-10 × 2.18 = )
1

2
2
ن

 – 
1

2
1
ن

     ∆ط = اأ )

                 = - 4.0875 × 10-19 جول 

        ط فوتون = 4.0875 × 10-19  جول 

 = 6.1688 × 1410 هيرتز
19-10 × 4.0875 

  34 - 10 ×  6.626 
 = 

ط 

هـ
      ت = 

انتقل اإلكترون ذرة الهيدروجين المهيجة من المدار الخامس اإلى المدار ال�أول مباشرة ، احسب: تمرين  )8(:

2. تردد الفوتون المنبعث بالهيرتز. 1. طاقة الفوتون المنبعث.      

ــة  ــى حال ــن المهيجــة اإل ــرون ذرة الهيدروجي ــود اإلكت ــا يع عندم

نــه يعــود بقفــزة اأو عــدة قفــزات، وفــي كل قفــزة يشــع  ال�ســتقرار، فاإ

ــم  ــن ت ــن اللذي ــن المداري ــة بي ــرق الطاق ــه مســاوية لف ــاً، طاقت فوتون

ال�نتقــال بينهمــا، ويظهــر الفوتــون المنبعــث علــى شــكل خــط مــن 

خطــوط الطيــف الــذري الخطــي للهيدروجيــن، وبذلــك نجــح بــور 

فــي تفســير الصفــة الخطيــة لطيــف ذرة الهيدروجيــن كّمــاً وكيفــاً.

عنــد  الممكنــة  الطيــف  خطــوط   )6-1( الشــكل  ويوضــح 

ــرون مــن المــدار الســادس اإلــى المــدار ال�أول فــي ذرة  لكت عــودة ال�إ

المهيجــة. الشكل )1-6(: تمثيل خطوط الطيف الممكنة لذرة الهيدروجين الهيدروجيــن 

لكترون من المدار السادس اإلى ال�أول عند عودة ال�إ
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أقــل، بيــن )المــدار الثانــي والمــدار ال�أول( اأم بيــن  تمرين  )9(: اعتمــاداً علــى الشــكل )1-6( اأي فــروق الطاقــة يكــون ال�
)المــدار الرابــع والمــدار الثالــث(؟

لكتــرون مــن مــدار ل�آخــر،  وقــد اشــتق بــور معادلــة رياضيــة لحســاب طــول موجــة الفوتــون المنبعــث اأو الممتــص عنــد انتقــال ال�إ

واتفقــت تلــك المعادلــة تمامــاً مــع معادلــة رايدبــرج التجريبيــة التــي وضعهــا لحســاب ال�أطوال الموجيــة المختلفة في طيــف الهيدروجين.

( ................ معادلة اأينشتاين      
س

ل
 = هــ × ت = هــ × )

فوتون
           طــ 

(  ..............  معادلة بور       
1

2
2
ن

 – 
1

2
1
ن

 = ∆ط = اأ )
فوتون

           ط 

     ) 
1

2
2
ن

 – 
1

2
1
ن

( = اأ )
س

ل
               بمساواة المعادلتين: هــ × )

   بقسمة الطرفين على )هــ × س(، تصبح المعادلة:

  )
1

2
2
ن

 – 
1

2
1
ن

( )
اأ

هـ × س ( = 
١

ل
                              

         بتعويض قيم الثوابت هــ، اأ، س   تصبح المعادلة:

( م - 1
1

2
2
ن

 – 
1

2
1
ن

( 710 × 1.1 = 
١

ل
                     

: رقم المدار ال�أعلى طاقة
2
: رقم المدار ال�أدنى طاقة           ن

1
            حيث اإن: ن

ويسّمى المقدار )1.1 × 710( ثابت رايدبرج عندما يكون طول الموجة مقاساً بالمتر.      

مثال  )6(: احســب طــول موجــة الفوتــون المنبعــث عنــد انتقــال اإلكتــرون الهيدروجيــن مــن ن = 5 اإلــى ن = 3 
بقفــزة واحــدة.

الحل:  

5 = 
2
 = 3         ن

1
   ل = ؟            ن

   )
1

2
2
ن

 – 
1

2
1
ن

( 710 × 1.1= 
١

ل
  

(    = 7.8222 × 510 م1-
1
25

 – 
1
23

( 710 × 1.1= 
١

ل
  

( = 1.28 × 10-6 متر   
1

510 × 7.8222 
       ل = ) 
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 جول/ ذرة.
_ اأ

25
تمرين  )10(: تم تهييج ذرة الهيدروجين اإلى المدار ن، طاقته تساوي  

1. ما عدد خطوط الطيف الذري الناتج الممكنة؟ 

2. احســب طــول موجــة الفوتــون الــذي يمتلــك اأعلــى طاقــة اإشــعاع تنبعــث مــن تلــك الــذرة المهيجــة 

اأثنــاء وصولهــا لحالــة ال�ســتقرار. 

3. احسب تردد الفوتون المنبعث والذي يمتلك اأقل طاقة اإشعاع.

نجحــت نظريــة بــور فــي اإدخــال مفهــوم الكــم فــي فهــم بنيــة الــذرة، وتمكنــت مــن تفســير ثبــات الــذرة، واســتطاعت تفســير 

 ( بعــد اجــراء تعديــلات 
2
He+ ،

3
Li2+ ،

4
Be3+ ( لكتــرون مثــل أيونــات وحيــدة ال�إ طيــف ذرة الهيدروجيــن، واأطيــاف مثيلاتهــا مــن ال�

طفيفــة علــى معادلــة بــور بحيــث تراعــي اختــلاف شــحنة النــواة )عــدد البروتونــات(، ورغــم هــذا النجــاح، اإل� اأنهــا فشــلت فــي 

لكترونــات، وال�أكثــر تعقيــداً مــن ذرة الهيدروجيــن، لــذا كان ل�  حســاب طاقــة المســتويات وفــي تفســير اأطيــاف الــذرات عديــدة ال�إ

بــد مــن وضــع نظريــة جديــدة فــي محاولــة لفهــم بنيــة ذرات كافــة العناصــر، بطريقــة اأكثــر دقــة ووضوحــاً.

 
1-4 نظرية الميكانيك الكّمي )الموجي(:

لكترونــات،       قدمــت نظريــة الميكانيــك الكّمــي )الموجــي( تفســيراً مقبــول�ً، وفهمــاً شــاملاً، لبنيــة الــذرات عديــدة ال�إ

وقامــت تلــك النظريــة علــى مبداأين:

لكتــرون جســيم مــادي،  1. الطبيعــة الموجيــة للجســيمات المتحركــة: اأكــد العالــم دي برولــي ) De Broglie (  اأن ال�إ

وبســبب حركتــه يمتلــك خواصــاً موجيــة، ويســتطيع اإشــعاع اأمــواج ذات اأطــوال موجيــة، وتــرددات وطاقــات محــددة.

 2. معادلــة الموجــة: اشــتق العالــم شــرودنجر)Schrodinger ( معادلــة رياضيــة تصــف بنيــة الذرة، وســميت هــذه المعادلة 

بــــ )معادلــة الموجــة(، ونتــج عــن حــل هــذه المعادلــة )ثلاثــة اأعــداد كميــة(، اأدت اإلــى فهــم بنيــة الــذرة اأكثــر وهي :

:)n( اأول�ً: العدد الكّمي الرئيس

عــدد يشــير اإلــى مســتويات الطاقــة الرئيســة فــي الــذرة، ويحــدد طاقــة المســتوى الرئيــس، والبعــد عــن النــواة، وعــدد 

لكتــرون، وياأخــذ العــدد الكمــي الرئيــس قيمــاً صحيحــة )1،  لكترونــات فــي المســتوى، وحجــم الحيــز الــذي يشــغله ال�إ ال�إ

2،3، ...... ∞(، ويرمــز لــكل قيمــة برمــز معيــن حســب الجــدول اأدنــاه:

1234567قيمة العدد الكمي الرئيس

KLMNOPQرمز المستوى الرئيس

وتزداد طاقة المستوى الرئيس بزيادة قيمة )n(، ويطلق مصطلح )غلاف( على مستوى الطاقة الرئيس.
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:)l( )ثانيًا: العدد الكّمي الثانوي )الفرعي

افترضــت نظريــة الميكانيــك الكّمــي بــاأن كل مســتوى طاقــة رئيــس يحتــوي علــى واحــد اأو اأكثــر مــن مســتويات الطاقــة 

الفرعيــة )اأغلفــة فرعيــة(، ولــكل مســتوى فرعــي عــدد كّمــي فرعــي ) l ( يشــير اإليــه، ويحــدد العــدد الكمــي الفرعــي طاقــة 

المســتوى الفرعــي وشــكله، ويمكــن لهــذا العــدد الكّمــي اأن ياأخــذ قيمــاً عدديــة n-1( ....،2  ، 1 ، 0(، ويرمــز لــكل 

قيمــة برمــز معيــن حســب الجــدول اأدنــاه:

01234قيمة العدد الكّمي الفرعي

spdfgرمز المستوى الفرعي

ــدد المســتويات  ــزداد ع ــس، وي ــس المســتوى الرئي ــة ) l (، ضمــن نف ــادة قيم ــة المســتوى الفرعــي، بزي ــزداد طاق وت

.)n( ــاً مســاوياً لقيمــة ــس، ليكــون دائم ــي الرئي ــدد الكّم ــادة الع ــس بزي ــي المســتوى الرئي ــة ف الفرعي

يوجــد فــي المســتوى الرئيــس ال�أول مســتوى فرعــي واحــد قيمــة ) l ( لــه تســاوي صفــراً، ويرمــز لــه بالرمــز 1s، اأمــا 

.)2p،2s( ويرمــز لهمــا بالرمزيــن ،)( لهمــا )1,0 l ( المســتوى الرئيــس الثانــي ففيــه مســتويان فرعيــان قيمــة

 n = 3 مثال  )7(: في المستوى الرئيس
1. اكتب جميع قيم العدد الكّمي الفرعي الممكنة.

2. ما رموز تلك المستويات الفرعية؟ وما عددها؟

3. رتب المستويات الفرعية حسب طاقتها.

الحل:   بما اأن n = 3، فاإن قيم l هي: 0، 1، 2.          

وعدد المستويات الفرعية )3 مستويات(.   

3d, 3p, 3s:رموز المستويات الفرعية   

.3d > 3p > 3s :الترتيب حسب الطاقة   

 n = 4 تمرين  )11(: في المستوى الرئيس

1. اكتب جميع قيم العدد الكمي الفرعي الممكنة.   

2. ما رموز تلك المستويات الفرعية؟ وما عددها؟   

ترتيب طاقة المستويات الفرعية:

لقــد علمــت اأن الفلــك يقــع ضمــن مســتوى طاقــة فرعــي، والمســتوى الفرعــي يتبــع مســتوى طاقــة رئيــس، وبالتالــي 

تعتمــد طاقــة المســتوى الفرعــي الواحــد علــى العدديــن الكمييــن  n و l فقــط.
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. 2s ، 3s ، 1s :تمرين  )12(: 1. رتب المستويات الفرعية ال�تية حسب طاقتها
. 3s ، 3d ، 3p :2. رتب المستويات الفرعية ال�تية حسب طاقتها                

شــارة اأنــه كلمــا تصبــح قيمــة )n( اأكبــر، يصبــح الفــرق بيــن طاقــة المســتويات الرئيســة المتتابعــة اأقــل؛ مــا يــؤدي  يجــدر ال�إ

اإلــى تداخــل بيــن المســتويات الفرعيــة، فعلــى ســبيل المثــال، المســتوى 4s اأقــل طاقــة مــن المســتوى 3d، ويصبــح هــذا التداخــل 

اأكثــر وضوحــاً فــي المســتويات الرئيســة ال�أعلــى، والشــكل )1-10( يوضــح ترتيــب طاقــة المســتويات الفرعيــة فــي الــذرة. 

 

الطاقة

          الشكل )1-10(: ترتيب طاقة المستويات الفرعية في الذرة.

:) ml ( ثالثًا: العدد الكّمي المغناطيسي

يشير العدد الكّمي المغناطيسي اإلى اأفلاك في مستوى الطاقة الفرعي، ويحدد ال�تجاه الفراغي للفلك.

والعــدد الكّمــي المغناطيســي لــه قيــم عدديــة صحيحــة مــن ) l+،.....، 0 ،.....،  l - ( ولــكل مســتوى فرعــي 

. )2  l +1( عددهــا يســاوي ،) ml ( مجموعــة مــن ال�أعــداد الكميــة المغناطيســية )l( معيــن

 n = 2 مثال  )8(: في المستوى الرئيس
.l = 1 في المستوى الفرعي ) ml ( 1. اكتب جميع القيم الممكنة للعدد الكّمي المغناطيسي   

أفلاك الموجودة في ذلك المستوى الفرعي؟  2. ما عدد ال�   

أفلاك؟    3. ما رمز مجموعة تلك ال�

بما اأن l = 1 ، فاإن قيم ml هي: 1+ ، 0 ، 1-   الحل:   

أفلاك يساوي )3 اأفلاك(، ل�أن عدد قيم ml   ثلاث قيم. عدد ال�   

 2p :أفلاك هي رمز مجموعة ال�   
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 n = 4 تمرين  )13(:  في المستوى الرئيس
1. اكتب جميع قيم )l( الممكنة.   

.l = 2 في المستوى الفرعي )ml( 2. اكتب جميع القيم الممكنة للعدد الكمي المغناطيسي   
أفلاك الموجودة في ذلك المستوى الفرعي؟   3. ما عدد ال�   

أفلاك؟ 4. ما رمز مجموعة تلك ال�   

اأشكال ال�أفلاك: 

لكتــرون جســيم يــدور فــي مــدار  اعتبــرت نظريــة بــور اأن ال�إ

محــدد، وعلــى بعــد ثابــت مــن النــواة، اأمــا نظريــة الميكانيــك 

لكتــرون، ووصفــت  الكّمــي فاأكــدت الطبيعــة المزدوجــة للاإ

لكتــرون عــن طريــق ال�حتمــال�ت، واأكــدت اأن كل  حركــة ال�إ

مســتوى طاقــة فرعــي يتكــون مــن فلــك واحــد اأو اأكثــر، فمــا 

أفــلاك؟ الفلــك؟ ومــا اأشــكال ال�

حســب نظريــة الميكانيــك الكمــي فــاإن الفلــك حيــز حــول 

كثافــة  تتمركــز  اأو  فيــه،  لكتــرون  ال�إ تواجــد  يحتمــل  النــواة 

لكترونيــة فيــه. فالمســتوى الفرعــي l = 0( s( يتكــون مــن فلــك واحــد فقــط، عبــارة عــن كــرة ضبابيــة تــزداد  الموجــة ال�إ

ــواة، ل�حــظ الشــكل )7-1(.   ــا مــن الن كثافتهــا كلمــا اقتربن

وتتشــابه اأفــلاك s فــي جميــع المســتويات فــي الشــكل، وتختلــف فــي الحجــم والطاقــة، وتــزداد طاقــة الفلــك وحجمــه 

ــة  P( ، كل منهــا ضباب
x
 , P

y
 , P

z
ــلاك ) ــة اأف ــى ثلاث ــوي عل ــا المســتوى الفرعــي  l =1( p( فيحت ــادة قيمــة )n(. اأم بزي

ممتــدة علــى المحــور، ومركزهــا النــواة، وتشــبه )∞(، ل�حــظ الشــكل )8-1 (.

)p
x
 , p

y
 , p

z
الشكل )1-8(: تمثيل اأشكال اأفلاك )

مــن الملاحــظ اأن اأفــلاك p لنفــس المســتوى الرئيــس، تتشــابه فــي الشــكل والحجــم والطاقــة، لكنهــا تختلــف فــي ال�تجــاه الفراغــي، 

نــه يحتــوي علــى خمســة اأفــلاك، تاأخــذ اأشــكال�ً اأخــرى مختلفــة، ل�حــظ الشــكل )9-1(.  اأمــا المســتوى الفرعــي l =2( d( فاإ

2s 1 والفلكs الشكل )1-7(: تمثيل الفلك 
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نه يحتوي على سبعة اأفلاك مختلفة. اأما المستوى الفرعي l =3( f(  فاإ

 باســتخدام الفليــن اأو الصلصــال الملــون اأو البالونــات المطاطيــة، واأدوات بيئيــة بســيطة، قــم 

ــف  ــي مل ــاذج ف ــك النم ــق صــوراً لتل ــة، وارف ــلاك الذري ــاذج للاأف ــم نم ــك بتصمي بمســاعدة زملائ

ــك. نجــاز الخــاص ب ال�إ

أربعــة  ويلخــص الجــدول )1-1( قيــم ال�أعــداد الكميــة الرئيســة والفرعيــة والمغناطيســية فــي مســتويات الطاقــة الرئيســة ال�

أولــى لــذرة مــا. ال�

)n( ) l ( رمز المستوى الفرعي) ml (عدد اأفلاك المستوى الفرعي

101s01

2
02s01

12p-1،0،+13

3

03s01

13p-1،0،+13

23d-2،-1،0،+1،+25

4

04s01

14p-1،0،+13

24d-2،-1،0،+1،+25

34f-3،-2،-1،0،+1،+2،+37

) n = 4( لذرة )n، l ،ml( قيم جميع اأعداد الكم :)جدول )1-1
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لكترون حول محوره كعدد كّمي رابع. m الذي يصف حركة ال�إ
s
وقد تم اإضافة العدد الكّمي المغزلي 

:)m
s
العدد الكمي المغزلي )

لكتــرون جســيم لــه شــحنة ســالبة، يــدور حــول النــواة، ويــدور حــول محــوره )حركــة مغزليــة(، وقــد يكــون اتجــاه  ال�إ

لكتــرون باتجــاه عقــارب الســاعة، اأو بعكــس اتجــاه عقــارب الســاعة. غــزل ال�إ

لكتــرون مجــال مغناطيســي، كالمجــال الناتــج عــن تمريــر تيــار كهربائــي عبــر ســلك ملفــوف حــول  وينشــاأ عــن حركــة ال�إ

لكتــرون، وقــد يكــون اإلــى اأعلــى اأو اإلــى اأســفل. مســمار مــن الحديــد، ويكــون اتجــاه المجــال متعامــداً علــى اتجــاه غــزل ال�إ

لكتــرون فــي الفلــك، ويحــدد اتجــاه المجــال المغناطيســي الناتــج  والعــدد الكمــي المغزلــي يشــير اإلــى اتجــاه حركــة ال�إ

(. ل�حــظ الشــكل )11-1(. -1
2

 ، +1
2

عــن حركتــه، ولــه قيمتــان فقــط )

لكترون الشكل )1-11(: اتجاه المجال المغناطيسي الناتج عن غزل ال�إ

ــع ال�أعــداد  ــم جمي ــب قي ــرون واحــد )3s1(. اكت ــى اإلكت ــا عل ــذرة م ــوي المســتوى الفرعــي 3s ل مثال  )9(: يحت
ــرون. لكت ــك ال�إ ــة لذل أربعــة الممكن ــة ال� الكمي

n lmlmالعدد الكمي
s

1-300القيم الممكنة
2

1+ اأو 
2

.2px لكترون موجود في الفلك أربعة الممكنة ل�إ مثال  )10(: اكتب قيم ال�أعداد الكمية ال�

nlmlmالعدد الكمي
s

1-  -1 اأو  0 اأو +1  21القيم الممكنة
2

1+ اأو 
2
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لكتروني )شكل الذرة(: قواعد التركيب ال�إ 5-1

 ،)1s( يتواجــد اإلكتــرون ذرة الهيدروجيــن المســتقرة، فــي اأقــل مســتوى ممكــن للطاقــة، حيــث يتواجــد فــي الفلــك

ولكــن كيــف تتــوزع اإلكترونــات الــذرات ال�أكثــر تعقيــداً، مثــل ذرة الذهــب Au التــي تمتلــك )79 )اإلكترونــاً؟ 

آتية: لكترونات في تلك الذرات ل� بد من معرفة القواعد ال� لمعرفة كيفية توزيع ال�إ

1. قاعدة باولي )مبداأ ال�ستبعاد(.

2. قاعدة اأوفباو )مبداأ البناء التصاعدي(.

3. قاعدة هوند )التمثيل الفلكي(.

اأول�ً: قاعدة باولي: 

ــم ال�أعــداد  ــلاك نفــس قي ــذرة امت ــر فــي نفــس ال ــن اأو اأكث لكتروني ــه« ل� يمكــن ل�إ        تنــص هــذه القاعــدة علــى اأن

لكترونــات فــي اأي فلــك باإلكترونيــن فقــط،  n , l ,ml , ms ». وبنــاًء علــى هــذه القاعــدة يتحــدد عــدد ال�إ
أربعــة  الكميــة ال�

لكترونــان فــي اتجــاه غزلهمــا. ويشــترط اأن يتعاكــس ال�إ

2p مع قاعدة باولي؟
x
تمرين  )14(:  كيف يتعارض وجود ثلاثة اإلكترونات في الفلك 

نــك تســتطيع تحديــد الســعة  وحيــث اإن مبــداأ باولــي حــدد الســعة القصــوى للفلــك الواحــد باإلكترونيــن فقــط، فاإ

أفــلاك لــكل منهــا، كمــا فــي الجــدول )2-1(. لكترونــات للمســتويات الفرعيــة، بنــاًء علــى معرفتــك لعــدد ال� القصــوى مــن ال�إ

عدد الكم الرئيس
)n(

قيم عدد الكم 
الفرعي

    )l(

رموز المستويات 
الفرعية

عدد المستويات 
الفرعية

أفلاك  عدد ال�
في كل مستوى 

فرعي

أفلاك  مجموع ال�
في المستوى 

الرئيس

اأقصى عدد 
لكترونات في  للاإ
كل مستوى فرعي

اأقصى عدد 
لكترونات في  للاإ
كل مستوى رئيس

101s11122

2
02s

2
1

4
2

8
12p36

3
03s

3
1

9
2

18 13p36
23d510

4

04s

4

1

16

2

32
14p36
24d510
34f714
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أربعة لكترونات في مستويات الطاقة الفرعية والمستويات الرئيسة ال� جدول )1-2(: عدد ال�إ

تمرين  )15(:  اعتماداً على الجدول السابق اأجب عما ياأتي:

1. ما علاقة عدد المستويات الفرعية في المستوى الرئيس والعدد الكمي للمستوى الرئيس؟  

أفلاك الكلية في المستوى والعدد الكمي للمستوى الرئيس ؟ 2. ما العلاقة الرياضية بين عدد ال�  

لكترونات في المستوى الرئيس والعدد الكمي للمستوى الرئيس ؟ 3. ما العلاقة الرياضية بين اأقصى عدد للاإ  

لكترونات في المستوى الفرعي وقيمة العدد الكمي الفرعي له؟ 4. ما العلاقة الرياضية بين اأقصى عدد للاإ  

ثانيًا: قاعدة اأوفباو:

تنــص هــذه القاعــدة علــى: » تتــوزع اإلكترونــات الــذرة المســتقرة علــى مســتويات الطاقــة الفرعيــة حســب طاقتهــا، 

أقــل طاقــة، ثــم الــذي يليــه«. بــدءاً بالمســتوى الفرعــي ال�

ويوضح الشكل )1-12( الترتيب التصاعدي لمستويات الطاقة الفرعية المختلفة في الذرة 

الشكل )1-12(: مخطط يوضح ترتيب مستويات الطاقة الفرعية

3s ، 4s ، 3d ، 2s ، 3p :آتية في ذرة ما حسب الطاقة مثال  )11(:  رتب المستويات الفرعية ال�
3d > 4s > 3p > 3s > 2s :الحل   
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5p ، 4f ، 4s ، 3d ، 5s :آتية في ذرة ما حسب الطاقة تمرين  )15(:   رتب المستويات الفرعية ال�

أفلاك )المستويات الفرعية( في ذرة ما يجب مراعاة ما ياأتي: لكترونات على مجموعات ال� وعند توزيع ال�إ  

ــب  ــى حســب الترتي ــة فال�أعل ــل طاق أق ــن المســتوى ال� ــة م ــة الفرعي ــى مســتويات الطاق ــات عل لكترون ــع ال�إ ــدء بتوزي 1. الب

ــي: آت ال�

1s< 2s< 2p< 3s< 3p< 4s< 3d< 4p< 5s< 4d< 5p< 6s< 4f< 5d< 6p< 7s<  . . .

لكترونات لكل مستوى فرعي. 2. مراعاة السعة القصوى من ال�إ

لكترونات الموزعة للذرة المتعادلة اأو يزيد عن عددها الذري. 3. اأن ل� يقل عدد ال�إ

لكترونــي للــذرة بـــ n-1(d4(n s2 اأو d9)n s2)n-1 حيــث  4.مراعــاة بعــض الحــال�ت الخاصــة، التــي ينتهــي فيهــا التركيــب ال�إ

يتــم نقــل اإلكتــرون واحــد مــن n s اإلــى d (n -1) ليصبــح d5 )نصــف ممتلئــاً( اأو d10 )ممتلئــاً( ، فتصبــح الــذرة اأكثــر ثباتــاً.

آتية: لكتروني لكل من ذرات العناصر ال� مثال  )12(:  اكتب التركيب ال�إ

5
B، 

10
Ne، 

17
Cl، 

20
Ca، 

26
Fe، 

24
Cr، 

29
Cu   

الحل:

لكتروني للذرة الذرةالتركيب ال�إ

1s22s22p1
5
B

1s22s22p6
10
Ne

1s22s22p63s23p5
17
Cl

1s22s22p63s23p64s2
20
Ca

1s22s22p63s23p64s23d6
26
Fe

1s22s22p63s23p64s13d5
24
Cr

1s22s22p63s23p64s13d10
29
Cu

 
9
F ، 

12
Mg ، 

21
Sc ، 

42
Mo ، 

47
Ag :آتية لكتروني لكل من الذرات ال� تمرين  )16(:   اكتب التركيب ال�إ

ــدوري مباشــرة،  ــي الجــدول ال ــذي يســبقه ف ــل، ال ــة العنصــر النبي ــذرة، بدل�ل ــي لل لكترون ــة التركيــب ال�إ ويمكــن كتاب

لكترونــات، وتقــع فــي العمــود ال�أخيــر  وتتميــز العناصــر النبيلــة بــاأن جميــع مســتويات الطاقــة المعبــاأة فيهــا ممتلئــة كامــلاً بال�إ

مــن الجــدول الــدوري للعناصــر. 
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آتية بدل�لة العنصر النبيل: لكتروني لكل من ذرات العناصر ال� مثال  )13(:  اكتب التركيب ال�إ

7
N، 

13
Al، 

22
Ti، 

37
Rb

لكتروني لكل من الذرات الواردة في مثال )12( بدل�لة العنصر النبيل.  تمرين  )17(: اكتب التركيب ال�إ

ثالثًا: قاعدة هوند:

   للتعرف على قاعدة هوند قم بتنفيذ النشاط )4-1(:

نشاط )1-4(:  قاعدة هوند والتمثيل الفلكي 

لديك ذرة النيتروجين )N(، عددها الذري )7(، اأجب عما ياأتي:

لكتروني لذرة النيتروجين. 1. اكتب التركيب ال�إ

2. ما المستوى الفرعي ال�أخير في ذرة النيتروجين؟ وما عدد اأفلاكه؟

3. يوضح الشكل )1-13( احتمالين لتوزيع اإلكترونات ذرة النيتروجين،

لكترونات.     اكتب ثلاثة احتمال�ت اأخرى ممكنة لتوزيع ال�إ

4. اأي ال�حتمال�ت يمثل الحالة ال�أكثر ثباتاً؟ فّسر ذلك.

 )p، d، f( تكــون الــذرة اأكثــر ثباتــاً عندمــا تتــوزع اإلكترونــات المســتوى الفرعــي الــذي يوجــد فيــه اأكثــر مــن فلــك    

علــى اأكبــر عــدد ممكــن مــن اأفــلاك ذلــك المســتوى بنفــس اتجــاه الغــزل قبــل البــدء بعمليــة ال�زدواج، وهــذا مــا نصــت 

عليــه قاعــدة هونــد، ويســّمى التمثيــل الــذي يوضــح توزيــع اإلكترونــات المســتوى الفرعــي علــى اأفلاكــه )التمثيــل الفلكــي(.

ــي مــن  ــات المنفــردة، الت لكترون ــد عــدد ال�إ ــذرة، وتحدي ــل الفلكــي لل ــد التمثي ــد فــي تحدي ويســتفاد مــن قاعــدة هون

نهــا تمتلــك  خلالهــا نحــدد الصفــات المغناطيســية للــذرة، فــاإذا احتــوت الــذرة علــى اإلكتــرون منفــرد واحــد اأو اأكثــر، فاإ

صفــة مغناطيســية، وتنجــذب نحــو المجــال المغناطيســي الخارجــي، وتســمى )ذرة بارامغناطيســية(، وتــزداد الصفــة 

نهــا ل� تمتلــك  لكترونــات المنفــردة، اأمــا اإذا كانــت جميــع اإلكترونــات الــذرة مزدوجــة، فاإ البارامغناطيســية بزيــادة عــدد ال�إ

ــلاً مــع المجــال المغناطيســي الخارجــي وتســمى )ذرة دايامغناطيســية(. ــر قلي صفــة مغناطيســية، وتتناف

لكتروني للذرة الذرةالتركيب ال�إ

 [He] 2s22p3
7
N

 [Ne]3s23p1
13
Al

 [Ar]4s23d2
22
Ti

 [Kr]5s1
37
Rb

N:

N:

1s   2s

1s   2s 

لكترونات  شكل )1-13(: توزيعات محتملة للاإ

2p

2p
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28
Ni،  

5
B ، 

10
Ne :آتية تمرين  )17(: في الذرات ال�

لكتروني لكل ذرة.        1. اكتب التركيب ال�إ   
2. ارسم التمثيل الفلكي للمستوى ال�أخير في كل ذرة.   

لكترونات المنفردة في كل ذرة؟   3. ما عدد ال�إ   
4. اأي من الذرات السابقة تمتلك صفة بارامغناطيسية؟   

اإلكترونات التكافؤ العدد الذري و 6-1

ــواة  ــي ن ــات الموجــودة ف ــزه عــن العناصــر ال�أخــرى، يســاوي عــدد البروتون ــه، يمي ــكل عنصــر عــدد ذري خــاص ب ل
لكترونــات فــي الــذرة المتعادلــة، ويتــم تحديــد الصفــات الكيميائيــة والفيزيائيــة للعنصــر  العنصــر، ويســاوي اأيضــاً عــدد ال�إ

ــة التــي تســمى )اإلكترونــات التكافــؤ(. أفــلاك الخارجي لكترونــات الموجــودة فــي مجموعــة ال� مــن ال�إ

آتية:  لكتروني لها باستخدام القواعد ال� ويمكن حساب اإلكترونات التكافؤ لذرة ما اعتماداً على التركيب ال�إ
لكترونــي بـــ ns اأوnp لهــا مســاوياً لمجمــوع  1.  يكــون عــدد اإلكترونــات التكافــؤ للــذرات التــي ينتهــي تركيبهــا ال�إ

اإلكترونــات )ns( اأو )ns و np( اإن وجــد.
ــي(  ــي بــــ  n-1( d( ns)عنصــر انتقال لكترون ــا ال�إ ــي ينتهــي تركيبه ــذرات الت ــؤ لل ــات التكاف 2.  يكــون عــدد اإلكترون
مســاوياً لمجموع اإلكترونات n-1( d( وns، اإذا كان d )n-1( غير ممتلئ، اأما اإذا كان d )n-1( ممتلئاً، فيكون 

عــدد اإلكترونــات التكافــؤ لــه مســاوياً لعــدد اإلكترونــات ns فقــط.

مثال  )14(:   احسب عدد اإلكترونات التكافؤ لكل ذرة مما ياأتي:

6
C، 

10
Ne، 

12
Mg، 

22
Ti، 

24
Cr ،

27
Co، 

48
Cd، 

53
I   

لكترونيعدد اإلكترونات التكافؤ الذرةالتركيب ال�إ
2s22p2 [He]اأربعة اإلكترونات

6
C

2s22p6 [He]ثمانية اإلكترونات
10
Ne

3s2[Ne]اإلكترونان
12
Mg

4s23d2[Ar]اأربعة اإلكترونات
22
Ti

4s13d5[Ar]ستة اإلكترونات
24
Cr

4s23d7[Ar]تسعة الكترونات
27
Co

5s24d10[Kr] اإلكترونان
48
Cd

5s24d105p5[Kr] سبعة اإلكترونات
53
I

تمرين  )18(:  احسب عدد اإلكترونات التكافؤ لكل ذرة مما ياأتي:

7
N ،  

13
Al   ، 

18
Ar ،   

21
V   
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الكيمياء واملجتمع والتكنولوجيا )لالطالع(
ِمقّصات الليزر ومالقطه

اإن الحــزم الضوئيــة المركــزة والنقيــة والمعروفــة بالليــزرات، اأصبحــت اأدوات واأجهــزة نموذجيــة لــدى اأطبــاء الجراحــة، 
اإذ تســتخدم حزمــة ضوئيــة مجهريــة كملقط 
خلويــة  عضيــة  اأي  تثبيــت  علــى  يعمــل 
داخــل الخليــة، وتســتخدم حزمــة اأخــرى 
جــراء جراحــة دقيقــة علــى تلــك  كمقــص ل�إ
ــه  ــوم الجراحــون بتوجي ــث يق ــة، حي العضي
الملاقــط والمقصــات المجهريــة مــن خلال 
جــراء جراحــات ذات حــد  مناظيــر باطنيــة ل�إ
ضــرار بال�أعضــاء اأو الخلايــا  اأدنــى مــن ال�إ
ــم  ــك تحطي ــى ذل ــة عل أمثل ــن ال� ــة، وم الحي
اإعتــام  مــن  والتخلــص  الكليــة،  حصــى 

عدسة العين.

ويســتخدم الباحثــون فــي المختبــرات 
مفــردة  لفتــح خليــة  الليــزر،  مقصــات 
بهــدف تحليــل مكوناتهــا الكيميائيــة، 
ــات  ــب البروتين ــى تركي ــل التعــرف عل مث

مســاك بخلايــا كاملــة  المهمــة فــي معالجــة الســرطان علــى مســتوى الخليــة المفــردة، ويســتخدمون ملاقــط الليــزر للاإ
ــة  أبحــاث العلمي ــي مجــال ال� ــدة ف ــاً واســعة وجدي ــح اآفاق ــا فت اأو ببعــض عضياتهــا، وتحريكهــا حســب الطلــب؛ م

ــا. ــا ومعالجته ــة باســتقصاء الخلاي المرتبط

ويحتــاج الجراحــون اإلــى توخــي الدقــة وال�نتقائيــة فــي جميــع تطبيقــات مقصــات الليــزر، بحيــث يتــم توجيــه 
ــا المســتهدفة بدقــة تامــة، وعــدم اإلحــاق ضــرر بمــا يحيــط بهــا. حزمــة الليــزر اإلــى الخلاي

شــعاعية للضــوء الســاقط علــى ســطح الخليــة فــي فتــرة زمنيــة معينــة، تتاأثــر  ويعتمــد تاأثيــر الليــزر علــى الكثافــة ال�إ
بمــدة النبضــة الليزريــة، والخصائــص ال�متصاصيــة للخليــة، ومــا يحيــط بهــا.

اإن امتصــاص الخليــة لفوتونــات مفــردة باإمكانــه اأن يســبب البــدء فــي تفاعــلات كيميائيــة، تفــرز نواتــج ضوئيــة 
ضــارة بالخليــة، وقــد تــؤدي الفوتونــات ذات الطاقــة العاليــة، كمــا فــي ال�أشــعة فــوق البنفســجية، اإلــى كســر الروابــط 

الجزيئيــة فــي عمليــات تســمى ال�ســتئصال الضوئــي.



25

Draf
t

أسـئلة الوحدة

جابة الصحيحة في كل مما ياأتي:  السؤال ال�أول ضع دائرة حول رمز ال�إ

آتية ليست من خصائص الطيف الذري؟ 1 اأي ال�

اأ. ينتج عن تهييج ذرات عنصر في الحالة الغازية.  ب. لكل عنصر طيف ذري خاص به.

لكترون بين المدارات. ج. يتكون من مناطق مضيئة متتابعة.  د. يظهر نتيجة ل�نتقال ال�إ

آتية صحيحة فيما يخص الفلك )s(؟ 2 اأي العبارات ال�

.)n( اأ. يتواجد في جميع المستويات الرئيسة.  ب. يقل حجمه بزيادة قيمة   

.)n( د. يتغير شكله الكروي بتغير قيمة  .)n( ج. تزداد سعته بزيادة قيمة  

آتية في ذرة الهيدروجين تنتج الموجة الضوئية ال�أكثر طول�ً؟ لكترونية ال� 3 في اأي النقلات ال�إ

   اأ. من المدار الثاني اإلى المدار ال�أول.  ب. من المدار الرابع اإلى المدار ال�أول. 

   ج. من المدار الثالث اإلى المدار الثاني.  د. من المدار الرابع اإلى المدار الثالث.

آتية يمتلك طاقة متساوية في نفس الذرة؟ أزواج ال� 4 اأي ال�

)2p
x
 , 2p

y
2p(             د. )

x
 , 3p

x
  اأ. )2s , 3s(  ب. )3s , 3p(          ج. )

5 ما العدد الكمي الذي يحدد خاصية ال�تجاه الفراغي للفلك؟

)m
s
   اأ. الرئيس)n(               ب. الفرعي) l(            ج. المغناطيسي)ml(       د. المغزلي)

آتية يمكن تفسير طيفه الذري من خلال نظرية بور؟  6 اأي ال�

 
5
B+2 .د                    

2
He .ج                  

3
Li+2 .ب                     

4
Be+2 .اأ   

آتية لها اأقل طاقة في نفس الذرة؟ 7 اأي المستويات الفرعية ال�

6p .5                    دd .7                    جs .4                          بf.اأ    

آتية غير مقبولة؟ 8 اأي من مجموعات ال�أعداد الكمية ال�

)n=3 ، l=2، ml=2، m
s
 = +1

2
n=4 ، l=3، ml=2، m(             ب. )

s
 = +1

2
   اأ. )

)n=3 ، l=2، ml=3، m
s
 = +1

2
n=3 ، l=2، ml=0، m(             د. )

s
 = -1

2
   ج. )

لكتروني الصحيح لذرة الفضة Ag )ع. ذ. = 47(؟ 9 ما التركيب ال�إ

 [Kr]5s24d9 .د          ]Kr]5s14d10 .ج  ]Kr]5s15d10 .ب  ]Kr]4s13d10  .اأ
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10 ما القاعدة التي اأفادت في تحديد سعة الفلك باإلكترونين متعاكسين في اتجاه الغزل؟

د. بلانك ج. اأوفباو  ب. باولي  اأ. هوند 

آتية:  السؤال الثاني  وّضح المقصود بكل من المصطلحات ال�

ــذرة البارامغناطيســية،  ــس، ال ــدد الكمــي الرئي ــك، الع ــدار، الفل ــداأ اأينشــتاين، الم ــذري، مب ــف ال الطي

ــذري. العــدد ال

آتية تفسيراً علمياَ: السؤال الثالث  فّسر العبارات ال�

أيون +Be3 عن الطيف الخطي لذرة الهيدروجين. 1. يختلف الطيف الخطي ل�

A[Ar] 4s23d9 بدل�ً من،]Ar] 4s13d10 ، 
29
Cu  ،لكتروني لذرة النحاس 2. التركيب ال�إ

3. وجود اإلكترونين في فلك واحد على الرغم من تشابه شحنتيهما الكهربائية.

السؤال الرابع  اأي ال�أعداد الكمية يحدد كلاً من: 

لكتــرون عــن النــواة، اتجــاه الفلــك، اتجــاه  حجــم الفلــك، طاقــة الفلــك، شــكل الفلــك، بعــد ال�إ

لكتــرون. المجــال المغناطيســي الناتــج عــن دوران غــزل ال�إ

آتية: لكترون ال�أخير في الذرات ال� أربعة الممكنة للاإ السؤال الخامس  اكتب جميع قيم ال�أعداد الكمية ال�

11
Na، 7N، 

13
Al

4p لذرة ما من حيث:
y
3p و 

x
السؤال السادس  قارن بين الفلكين 

لكترونات. الشكل، الطاقة، الحجم، ال�تجاه الفراغي، السعة القصوى من ال�إ

لكتروني للذرات؟ آتية مقبول واأيها غير مقبول عند اإجراء التركيب ال�إ السؤال السابع  اأي الرموز ال�

4s1 ، 2p7 ، 4d9 ، 3f11 ، 3d1 ، 5p3   
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33
As , 

24
Cr , 

18
Ar , 

35
Br , 

12
Mg :آتية السؤال الثامن  في كل من الذرات ال�

لكتروني.                     ب. اكتب التمثيل الفلكي لمستوى التكافؤ. اأ. اكتب التركيب ال�إ

لكترونات المنفردة؟ ج. ما عدد اإلكترونات التكافؤ؟                     د. ما عدد ال�إ

السؤال التاسع  انتقل اإلكترون ذرة الهيدروجين المهيجة من المدار الخامس اإلى المدار الثاني بقفزة واحدة،

1. احسب:

اأ. طول موجة الفوتون بالنانومتر.    ب. تردد الفوتون بالهيرتز   ج. الطاقة المنبعثة بالجول.       

2. هل يقع الضوء الناتج في منطقة الضوء المرئي؟

لكتــرون اإلــى المــدار الخامــس، واأثنــاء عودتــه اإلــى مــدار  السؤال العاشر  تــم تهييــج ذرة الهيدروجيــن، فانتقــل ال�إ

لكتــرون؟ اأقــل طاقــة انبعــث فوتــون بطــول موجــة 1280 نانومتــر. مــا رقــم المــدار الــذي وصلــه ال�إ

السؤال الحادي عشر  تم تهييج ذرة الهيدروجين اإلى مستوى طاقة ، طاقته تساوى – 8,72 × 10-20 جول / ذرة.

اأ. ما عدد خطوط الطيف الذري الناتج الممكنة؟

ب. احسب تردد الموجة المنبعثة التي تمتلك اأقل طاقة اإشعاع ممكنة.
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الوحدة
 الثانية

يتفاعــل البوتاســيوم بشــدة مــع المــاء كمــا فــي الشــكل، فهــل هنــاك علاقــة بيــن خصائــص العناصــر الكيميائيــة 

والفيزيائيــة وموقعهــا فــي الجــدول الــدوري؟ وكيــف ترتبــط الــذرات معــاً لتكويــن الجزيئــات؟

الصفات الدورية ونظرية رابطة التكافؤالصفات الدورية ونظرية رابطة التكافؤ
The Periodical Trends and the Valence Bond TheoryThe Periodical Trends and the Valence Bond Theory
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ــر مــن العناصــر،  ــع اكتشــاف العلمــاء للكثي ــق خصائصهــا ومكوناتهــا م ــم العناصــر وف تركــزت جهــود العلمــاء لتنظي

وملاحظتهــم للتشــابه وال�ختــلاف بينهــا، ومــع تطــور النظريــات والنمــاذج التــي وضعــت لوصــف بنيــة الــذرة، ظهــرت عــدة 

محــاول�ت لتنظيــم العناصــر حتــى الوصــول للجــدول الــدوري الحديــث.

ويتوقــع مــن الطلبــة بعــد دراســة هــذه الوحــدة اأن يكونــوا قادريــن علــى »توظيــف النظريــة الذريــة الحديثــة فــي الربــط 

آتيــة: لكترونيــة، وتفســير تكــّون الجزيئــات« مــن خــلال تحقيــق ال�أهــداف ال� بيــن صفــات العناصــر والتراكيــب ال�إ

1 ..fو dو pو s الربط بين الجدول الدوري الحديث والمستويات الفرعية

لكتروني لتحديد موقع العنصر في الجدول الدوري.. 2 توظيف التركيب ال�إ

تفســير الدوريــة فــي ال�أحجــام الذريــة وطاقــة التاأيــن للعناصــر الممثلــة عبــر المجموعــات والــدورات فــي الجــدول . 3

الــدوري.

التعرف اإلى الخصائص العامة للعناصر ال�نتقالية في الدورة الرابعة.. 4

تطبيق نظرية رابطة التكافؤ في تفسير تكون الروابط من النوع σ ومن النوع π في الجزيئات المختلفة.. 5
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الجدول الدوري الحديث 1-2

ــور  ــع تط ــا، وم ــن ذراته ــلاف بي ــى ال�خت ــود اإل ــن العناصــر يع ــلاف بي ــون، اأن ال�خت ــة دالت ــذ نظري ــاء، من ــر العلم اعتب

النظريــات الذريــة اعتبــرت الكتلــة الذريــة اأهــم صفــة مميــزة للــذرة، وظهــرت محــاول�ت عديــدة لتنظيــم العناصــر اعتمــاداً 

علــى كتلهــا الذريــة. فبــرز تنظيــم كل مــن مندليــف ومايــر )1869م(، وبذلــك تــم التوصــل اإلــى قانــون الدوريــة فــي صفــات 

ــزة  نجليــزي هنــري موزلــي، الــذي اســتنتج اأن الصفــة الممي ــم ال�إ ــر وظهــور اأعمــال العال العناصــر، وبعــد اكتشــاف النظائ

للعنصــر هــو العــدد الــذري، تــم التوصــل اإلــى القانــون الــدوري الــذي ينــص علــى اأنــه: تظهــر الدوريــة فــي صفــات العناصــر 

اإذا رتبــت حســب تسلســل اأعدادهــا الذريــة، وعليــه تــم بنــاء الجــدول الــدوري الحديــث. 

ــة الذريــة الحديثــة القائمــة علــى الميكانيــك  يظهــر الشــكل )2-1( الجــدول الــدوري الحديــث، الــذي يدعــم النظري

ــب  ــة للعناصــر والتراكي ــات الكيميائي ــن الصف ــه بي ــلال ربط ــن خ ــك م ــى، وذل أول ــي الوحــدة ال� ــتها ف ــي درس ــي الت الكّم

ــا. ــة لذراته لكتروني ال�إ

الشكل )2-1(: الجدول الدوري للعناصر

اعتماداً على الشكل )2-1( قم بتنفيذ النشاط )1-2(:
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مكونات الجدول الدوري نشاط )1-2(:  

ما عدد العناصر الموجودة في الجدول الدوري؟. 1

ما ال�أساس الذي اعتمد في ترتيب العناصر في الجدول الدوري؟. 2

ما عدد كل من المجموعات والدورات في الجدول؟. 3

صنّفت العناصر في الجدول اإلى نوعين من المجموعات، ما رمز كل نوع؟. 4

ما عدد مجموعات النوع ال�أول؟ وما عدد مجموعات النوع الثاني؟. 5

لكتروني؟. 6 ما رمز العنصر الموجود في نهاية كل دورة؟ وبماذا ينتهي تركيبه ال�إ

تعلمــت ســابقاً اأن الجــدول الــدوري، يتكــون مــن صفــوف اأفقيــة تســمى دورات، ومــن اأعمــدة تســمى مجموعــات، 

واأنــه يوجــد نوعــان مــن المجموعــات A و B. لكــن مــا علاقــة موقــع العنصــر فــي الجــدول الــدوري مــع تركيبــه 

لكترونــي للعناصــر فــي المجموعــة الواحــدة وفــي الــدورة الواحــدة؟ لتتمكــن مــن  لكترونــي؟ وبمــاذا يختلــف التركيــب ال�إ ال�إ

جابــة عــن هــذه ال�أســئلة وغيرهــا قــم بتنفيــذ النشــاط )2-2(: ال�إ

لكتروني  موقع العنصر في الجدول الدوري وعلاقته بالتركيب ال�إ نشاط )2-2(:  

آتية، اأجب عن ال�أسئلة التي تليها: لديك ال�أعداد الذرية لذرات العناصر ال�

     
11
Na  ،    

15
P ،  

18
Ar  ،   

26
Fe ،    

38
Sr  ،    

35
Br

لكتروني لكل منها.. 1 اكتب التركيب ال�إ

2 ..)B اأم A( استخدم الجدول الدوري لتصنيف هذه العناصر حسب نوع المجموعات التي تنتمي اليها

ما علاقة نوع المجموعة برمز المستوى الفرعي ال�أخير للعنصر؟. 3

ما عدد اإلكترونات التكافؤ في كل منها؟. 4

حّدد من الجدول الدوري رقم المجموعة التي يقع فيها كل عنصر؟ . 5

حّدد من الجدول الدوري رقم الدورة التي يقع فيها كل عنصر؟. 6

لكتروني لكل منها؟. 7 ما علاقة رقم المجموعة والدورة مع التركيب ال�إ

هل يمكن تعميم ما توصلت اإليه على جميع مجموعات A؟ . 8

يبّيــن الشــكل )2-2( الجــدول الــدوري مقســماً اإلــى قطــع مؤلفــة مــن عــدد مــن ال�أعمــدة تبعــاً للســعة القصــوى مــن 

           .s, p, d, f ــة أفــلاك المســتويات الفرعي ــات ل� لكترون ال�إ
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ns
      np       

(n-1)d  
 

.s, p, d, f الشكل )2-2(: الجدول الدوري مقسم اإلى مناطق مؤلفة من اأعمدة حسب سعة المستويات الفرعية

عطــاء الجــدول شــكلاً  وعنــد نقــل القطعــة المكونــة مــن سلســلتين التــي تمثلهــا اأفــلاك المســتوى الفرعــي f(n-2) ل�إ

ننــا نحصــل علــى الصــورة الماألوفــة للجــدول الــدوري، الشــكل )3-2(. متناســقاً، فاإ

1s1s
2p2s
3p3s
4p3d4s
5p4d5s
6p5d6s
7p6d7s

4f
5f

s, p, d, f الشكل )2-3(: الجدول الدوري مقسم اإلى مناطق حسب سعة المستويات الفرعية  

أولــى يطلــق عليهــا قطعــة s(s-block)، وهــي  يتضــح اأن الجــدول الــدوري يتكــون مــن اأربــع قطــع )Blocks(: القطعــة ال�
مؤلفــة مــن عموديــن مــن العناصــر: العمــود ال�أول يقــع اأقصــى يســار الجــدول، ويضــم عناصــر المجموعــة IA، وينتهــي 
ــي  لكترون ــا ال�إ ــي تركيبه ــة، وينته ــة الثاني ــي يضــم عناصــر المجموع ــود الثان ــي بالمســتوى ns1، والعم لكترون ــا ال�إ تركيبه
بالمســتوى ns2. والقطعــة الثانيــة مؤلفــة مــن ســتة اأعمــدة، يطلــق عليهــا قطعــة p(p-block)، وتقــع فــي يميــن الجــدول، 
وتضــم عناصــر المجموعــات IIIA حتــى المجموعــة VIIIA )الغــازات النبيلــة(. وتســمى العناصــر فــي هاتيــن القطعتيــن 
لكترونــي لجميــع عناصرهــا بالمســتوى  )العناصــر الممثلــة(، التــي يرمــز لمجموعاتهــا بالرمــز A، وينتهــي التركيــب ال�إ

ــم دورة العنصــر. ــل قيمــة n رق الفرعــي ns اأو )nsnp( اأو  ns(n-1)dnpوتمث
اأمــا القطعتــان الثالثــة والرابعــة، فتضمــان مجموعــات العناصــر ال�نتقاليــة التــي يرمــز لهــا بالرمــز B، فالقطعــة الثالثــة التــي 
ــداأ بالمجموعــة  ــي مجموعــات تب ــي ثمان ــة مــن عشــرة )10( اأعمــدة، وموزعــة ف ــة d(d-block) مؤلف ــق عليهــا قطع يطل
لكترونــي لجميــع عناصرهــا بــــ ns(n-1)d،حيــث قيمــة n تســاوي 4  IIIB وتنتهــي بالمجموعــة IIB، وينتهــي التركيــب ال�إ
اأو 5 اأو 6 اأو 7 ، وتشــكل العناصــر ال�نتقاليــة الرئيســة، والقطعــة الرابعــة يطلــق عليهــا قطعــة f(f-block)، وتتكــون مــن 
لكترونــي لجميــع عناصرهــا  سلســلتين اأســفل الجــدول، وهــي مؤلفــة مــن اأربعــة عشــر )14( عمــوداً، وينتهــي التركيــب ال�إ

(n-2)f
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بــــ ns(n-2) f حيــث قيمــة n تســاوي 6 اأو 7، وتشــكل العناصــر ال�نتقاليــة الداخليــة.

لكترونــات فيــه للعنصــر الــذي يقــع فــي الــدورة السادســة  مثال  )1(: مــا المســتوى الفرعــي ال�أخيــر؟ ومــا عــدد ال�إ
والعمــود ال�أول مــن قطعــة s(s-block)؟

أنــه يقــع فــي  الحــل: يقــع العنصــر فــي الــدورة السادســة والقطعــة s؛ لذلــك ينتهــي بالمســتوى الفرعــي 6s، ول�

لكترونــات فــي المســتوى الفرعــي ال�أخيــر يســاوي )1(. العمــود ال�أول فــاإن عــدد ال�إ

آتية؟ لكترونات فيه لكل من العناصر ال� تمرين  )1(: ما المستوى الفرعي ال�أخير؟ وما عدد ال�إ

.(p-block)p 1. العنصر الذي يقع في الدورة الرابعة والعمود الثاني من قطعة   

 .(d-block)d 2. العنصر الذي يقع في الدورة الخامسة والعمود الثامن من قطعة   

 .VA الذي يقع في الدورة الرابعة والمجموعة As لكتروني للعنصر مثال  )2(: اكتب التركيب ال�إ

الحــل: يقــع العنصــر فــي الــدورة الرابعــة والمجموعــة VA، فهــو يحتــوي علــى خمســة اإلكترونــات تكافــؤ، 

[Ar].4s23d104p3 :لكترونــي وعليــه فالعنصــر ينتهــي بـــ  4s23d104p3 وتركيبــه ال�إ

ــم  ــدورة السادســة والمجموعــة IVA، ث ــي ال ــذي يقــع ف ــي للعنصــر Pb ال لكترون ــب ال�إ ــب التركي تمرين  )2(: اكت
احسب عدده الذري.   

تصنــف العناصــر فــي الجــدول الــدوري اإلــى فلــزات ول�فلــزات واأشــباه فلــزات، اكتــب 

تقريــراً علميــاً عــن بعــض الخصائــص الفيزيائيــة والكيميائيــة لهــذه العناصــر.

الخصائص الدورية للعناصر 2-2

تعلمــت ســابقاً اأن عناصــر المجموعــة الواحــدة متشــابهة فــي عــدد اإلكترونــات مســتوى الطاقــة ال�أخيــر، وهــذا التشــابه 

ــاً،  ــى IA نشــطة كيميائي أول ــة. فعناصــر المجموعــة ال� ــة والكيميائي ــد مــن الخــواص الفيزيائي ــى التشــابه فــي العدي ــؤدي اإل ي

وجميعهــا تســلك كعوامــل مختزلــة قويــة عنــد التفاعــل مــع اللافلــزات، وتتفاعــل بشــدة مــع المــاء وال�أكســجين. وبالرغــم مــن 

هــذا التشــابه اإل� اأن النشــاط الكيميائــي لعناصــر هــذه المجموعــة يــزداد كلمــا انتقلنــا مــن اأعلــى اإلــى اأســفل، كمــا نجــد اأن 

عناصــر المجموعــة IIA التــي تقــع فــي يميــن المجموعــة IA اأقــل نشــاطاً فــي تفاعلهــا مــع المــاء، وفــي المقابــل نجــد اأن 

الهالوجينــات تســلك كعوامــل مؤكســدة قويــة، لكــن قوتهــا كعوامــل مؤكســدة تــزداد كلمــا انتقلنــا مــن اأســفل اإلــى اأعلــى.

 يعــزى العديــد مــن ال�ختلافــات فــي خصائــص العناصــر بشــكل دوري عبــر الــدورة الواحــدة اأو المجموعــة الواحــدة، 
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لكترونــي لهــا، ومــن هــذه الخصائــص: اإلــى اختــلاف التركيــب ال�إ

الحجم الذري:           

 تتكــون ذرة العنصــر مــن نــواة موجبــة محاطــة باإلكترونــات علــى شــكل مجموعــات ضبابيــة مرتبــة، كمــا تــم شــرحه 
لكترونيــة كلمــا ابتعدنــا عــن النــواة؛ ولــذا يصعــب اعتبــار وجــود حــدود واضحــة  أولــى، وتتناقــص الكثافــة ال�إ فــي الوحــدة ال�
للــذرة، وهــذا مــا جعــل عمليــة قيــاس نصــف قطــر الــذرة بدقــة وتحديــد الحجــم الفعلــي للــذرة. عمليــة صعبــة، لذلــك تــم 
ال�تفــاق علــى اســتخدام نصــف القطــر التســاهمي كمؤشــر تقريبــي لنصــف قطــر الــذرة، وهــو نصــف المســافة بيــن نواتــي 
ذرتيــن متماثلتيــن مرتبطتيــن برابطــة تســاهمية )تشــاركية( فــي جــزيء العنصــر، اأو اســتخدام نصــف المســافة بيــن نــوى 

الــذرات المتجــاورة فــي بلــورة نقيــة صلبــة مــن العنصــر الفلــزي الصلــب.  

شكل )2-4( نصف القطر التساهمي ونصف قطر الذرة في البلورات الصلبة

يبيــن الشــكل )2-5( كيــف يتغيــر حجــم ذرات العناصــر الممثلــة فــي الجــدول الــدوري بشــكل عــام مــع تغيــر العــدد 

الــذري. دقـّـق فــي الشــكل واأجــب عــن ال�أســئلة فــي النشــاط )3-2(:    

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A

H       He

C N O F NeB
Li

Al

Ga

Si

Ge

P

As

S

Se

Cl

Br

Ar

Kr

Na

K

Li

Mg

Ca

الشكل )5-2(: تغير نصف قطر الذرة للعناصر الممثلة في الجدول الدوري
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العوامل المؤثرة في الحجم الذري النشاط )3-2(:  

كيف يتغير الحجم الذري للعناصر كلما انتقلنا من اأعلى اإلى اأسفل في المجموعة الواحدة؟ . 1

كيــف يتغيــر عــدد مســتويات الطاقــة الرئيســة كلمــا انتقلنــا مــن اأعلــى اإلــى اأســفل فــي المجموعــة الواحــدة؟ مــاذا . 2

تســتنتج؟

كيف يتغير الحجم الذري للعناصر كلما انتقلنا من اليسار اإلى اليمين في الدورة الثالثة؟. 3

كيف تتغير شحنة النواة كلما انتقلنا من اليسار اإلى اليمين في الدورة الثالثة؟. 4

لكترونــات المســتوى ال�أخيــر كلمــا انتقلنــا مــن اليســار اإلــى اليميــن فــي الــدورة . 5 كيــف تتغيــر قــوة جــذب النــواة ل�إ

الثالثــة؟ مــاذا تســتنتج؟   

ــة الواحــدة، بســبب  ــي المجموع ــى اأســفل ف ــى اإل ــن اأعل ــا م ــا انتقلن ــزداد كلم ــذري ي ــت اأن الحجــم ال ــك توصل لعل

ــواة. اأمــا فــي  ــر عــن الن ــات المســتوى ال�أخي ــادة فــي بعــد اإلكترون ــى زي ــؤدي اإل ــادة عــدد المســتويات الرئيســة الــذي ي زي

الــدورة الواحــدة فــاإن عــدد مســتويات الطاقــة ل� يتغيــر، فــي حيــن يــزداد عــدد البروتونــات فــي النــواة زيــادة تدريجيــة كلمــا 

انتقلنــا مــن اليســار نحــو اليميــن، وهــذا يــؤدي اإلــى زيــادة تدريجيــة فــي مقــدار شــحنة النــواة الفعالــة فيــزداد جــذب النــواة 

لكترونــات المســتوى ال�أخيــر، فيقــل الحجــم الــذري.   ل�إ

ــي المســتوى  ــرون الموجــود ف لكت ــال، فال�إ ــوم كمث ــا ناأخــذ الصودي ــة، دعن ــواة الفعال ــح المقصــود بشــحنة الن ولتوضي

الخارجــي فــي ذرة الصوديــوم ل� يتاأثــر بقــوة جــذب 11 بروتونــاً الموجــودة فــي النــواة مثلمــا كان بالمســتوى ال�أول، وذلــك 

ــر مــن هــذه القــوة،  ــر بجــزء صغي ــل يتاأث ــي، ب ــة ال�أول والثان ــي مســتويي الطاق ــات الموجــودة ف لكترون بســبب حجــب ال�إ

لكتــرون المعنــي بســبب وجــود اإلكترونــات  وعليــه فــاإن شــحنة النــواة الفعالــة هــي الجــزء مــن شــحنة النــواة الــذي يتاأثــر بــه ال�إ

تحجبــه جزئيــاً عــن النــواة.

وتــزداد شــحنة النــواة الفعالــة كلمــا انتقلنــا مــن اليســار اإلــى اليميــن فــي الــدورة الواحــدة، بســبب الزيــادة التدريجيــة فــي 

عــدد البروتونــات فــي النــواة.

.9F ، 7N .14       بSi ، 7N .آتية حسب الحجم الذري: اأ مثال  )3(: رتب العناصر ال�

الحل:

1. الحجم الذري لـ F < N )تقع في نفس الدورة، وشحنة النواة الفعالة لـ F اأكبر(.

)P > N وحجم   P < Si قياسا على اأن حجم( N < Si 2. الحجم الذري لـ

.11Na، 12Mg، 19K :آتية حسب الحجم الذري تمرين  )3(: اأ. رتب العناصر ال�

.
10
Ne 8 اأكبر من الحجم الذري لذرةO ب. علّل: الحجم الذري لذرة   



36

Draf
t

Draf
t

حجم ال�أيون:

ــن الحجــوم  ــذي يبي  اأمعــن النظــر فــي الشــكل )2-6( ال

المجموعتيــن  لعناصــر  أيونــات  وال� للــذرات  النســبية 

آتيــة: ال� ال�أســئلة  عــن  اأجــب  ثــم   ،)IA،VIIA(

1.  اأيهمــا اأكبــر حجمــاً الــذرة المتعادلــة لعناصــر المجموعــة 

أولــى اأم اأيوناتهــا ال�أحاديــة الموجبــة؟ ال�

2.  اأيهمــا اأكبــر حجمــاً الــذرة المتعادلــة لعناصــر المجموعــة 

الســابعة اأم اأيوناتهــا ال�أحاديــة الســالبة؟

آتية:                مثال  )4(: علّل كلاً من ال�

.Cl اأكبر من حجم ذرة Cl- أيون 1. حجم ال�

.Na+ اأكبر من حجم اأيون Na 2. حجم ذرة

الحل:   

لكترونــي لــذرة الكلــور واأيونــه: Cl [Ne]3s23p5 ، Cl-[Ne]3s23p6  يــزداد عــدد . 1 التركيــب ال�إ

لكترونــات الســالبة فــي مســتوى الطاقــة ال�أخيــر عنــد اكتســاب ذرة الكلــور اإلكترونــاً؛ مــا يــؤدي اإلــى  ال�إ

لكترونــات فيــه، فيــزداد الحجــم.                                         زيــادة التنافــر بيــن ال�إ

لكتروني لذرة الصوديوم واأيونه: . 2  التركيب ال�إ

Na [Ne]3s1   Na+ [He]2s23p6    

ــات  ــواة واإلكترون ــن الن ــزداد التجــاذب بي ــرون، في ــد ذرة Na اإلكت ــد فق ــة الرئيســة عن ــتويات الطاق ــدد مس ــل ع يق

ــل الحجــم بشــكل ملحــوظ. ــر، ويق ــتوى ال�أخي المس

  
10
Ne، 

11
Na+, 

9
F - :آتية حسب حجومها أيونات والذرات ال� تمرين  )4(: رتب ال�

طاقة التاأين:

لكتــرون ســالب الشــحنة والنــواة موجبــة الشــحنة. واإذا اأردنــا نــزع اإلكتــرون  تعرفــت ســابقاً وجــود قــوة جــذب بيــن ال�إ

مــن الــذرة، فــاأي اإلكترونــات الــذرة اأســهل لعمليــة النــزع؟ ومــاذا يلــزم حتــى تتــم هــذه العمليــة؟ ومــاذا ينتــج عنهــا؟

الشكل )2-6(: مقارنة حجوم بعض العناصر مع اأيوناتها.

 VIIA عناصر المجموعة
واأيوناتها السالبة

 IA عناصر المجموعة
واأيوناتها الموجبة
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لكتــرون ال�أضعــف ارتباطــاً بالنــواة  أدنــى مــن الطاقــة اللازمــة لنــزع ال�إ  تعــرَّف طاقــة التاأيــن ال�أول للعنصــر، باأنهــا الحــد ال�

مــن ذرة العنصــر المعزولــة المتعادلــة المســتقرة وهــي فــي الحالــة الغازيــة. والشــكل )2-7( يبيــن طاقــة التاأيــن ال�أول )بالكيلــو 

جول/مــول( لعناصــر المجموعــات الممثلــة A فــي الجــدول الــدوري.

الشكل )2-7(: قيم طاقة التاأين ال�أول للعناصر من المجموعات الممثلة بالكيلو جول/ مول

آتية: ويمكن التعبير عن طاقة التاأين ال�أول للصوديوم حسب المعادلة ال�

  Na
)g(

 + 496 KJ/mol  Na+
)g(

 + e-             

العوامل المؤثرة في طاقة التاأين ال�أول للعناصر نشاط )4-2(: 

آتية: دًقق في الشكل )2-7( واأجب عن ال�أسئلة ال�

كيف تتغير قيم طاقة التاأين ال�أول كلما انتقلنا من اأعلى اإلى اأسفل في المجموعة الواحدة؟. 1

هل يوجد علاقة بين الحجم الذري وقيم طاقة التاأين ال�أول في المجموعة الواحدة؟. 2

كيف تتغير قيم طاقة التاأين ال�أول بشكل عام كلما انتقلنا من اليسار اإلى اليمين في الدورة الواحدة؟. 3

هل يوجد علاقة بين شحنة النواة الفعالة وقيم طاقة التاأين ال�أول في الدورة الواحدة؟. 4

اأي العناصر لها اأعلى قيمة طاقة تاأين في كل دورة؟ . 5

هل يوجد حال�ت شاذة عن التغير العام في الدورة الواحدة؟ اأعط اأمثلة على ذلك في الدورة الثانية؟. 6

ويبيــن الشــكل )2-8( العلاقــة بيــن طاقــة التاأيــن ال�أول والعــدد الــذري، وتتضــح دوريــة طاقــة التاأيــن ال�أول، حيــث تــزداد 

قيــم طاقــة التاأيــن ال�أول بشــكل عــام كلمــا انتقلنــا مــن اليســار اإلــى اليميــن فــي الــدورة الواحــدة، بســبب زيــادة شــحنة النــواة 

لكتــرون ال�أخيــر، فتــزداد الطاقــة اللازمــة لنزعــه  الفعالــة ونقصــان الحجــم الــذري؛ مــا يــؤدي اإلــى زيــادة قــوة جــذب النــواة للاإ
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مــن الــذرة. وتقــل كلمــا انتقلنــا مــن اأعلــى اإلــى اأســفل فــي المجموعــة الواحــدة، بســبب زيــادة الحجــم الــذري وزيــادة بعــد 

لكتــرون ال�أخيــر، فتقــل الطاقــة اللازمــة لنزعــه. الكترونــات المســتوى ال�أخيــر عــن النــواة؛ مــا يضعــف قــوة جــذب النــواة للاإ

شكل )2-8(: طاقة التاأين والعدد الذري

أولــى عنــد ال�نتقــال مــن عناصــر  ولعلــك ل�حظــت وجــود شــذوذ فــي دوريــة طاقــة التاأيــن فــي حالتيــن: الحالــة ال�

، والحالــة الثانيــة عنــد ال�نتقــال 
5
Bو 

4
Be مثــل )IIIA( اإلــى عناصــر المجموعــة الثالثــة )IIA( المجموعــة الثانيــة

ــذا  ــا ســبب ه . فم
8
Oو 

7
N ــل ــة )VIA( مث ــة السادس ــى المجموع ــة الخامســة )VA( اإل ــن عناصــر المجموع م

الشــذوذ؟

؛ ل�أن عمليــة 
5
B اأعلــى مــن طاقــة التاأيــن ال�أول للبــورون 

4
Be أولــى اأن طاقــة التاأيــن ال�أول للبيريليــوم  تجــد فــي الحالــة ال�

لكتــرون فــي حالــة البيريليــوم تكــون مــن المســتوى الفرعــي 2s2 الممتلــئ، بينمــا فــي حالــة البــورون تكــون عمليــة  نــزع ال�إ

لكتــرون مــن المســتوى الفرعــي 2p1 غيــر الممتلــئ وال�أعلــى طاقــة. نــزع ال�إ

ويمكــن اســتخدام قاعــدة ثبــات الفلــك التــي تنــص علــى اأن المســتوى الفرعــي )p اأو d( الممتلــئ اأو نصــف الممتلــئ 

يكــون اأكثــر ثباتــاً واســتقراراً مــن غيــره، لتفســير ارتفــاع قيمــة طاقــات الـــتاأين ال�أول لعناصــر الغــازات النبيلــة، الواصلــة لحالــة 

لكترونــي، وتفســير الشــذوذ فــي الحالــة الثانيــة، حيــث تقــل طاقــة الـــتاأين ال�أول لــذرة  ال�ســتقرار والثبــات فــي تركيبهــا ال�إ

 ل�أن عمليــة نــزع اإلكتــرون مــن المســتوى الفرعــي 
7
N عــن طاقــة التاأيــن لــذرة عنصــر النيتروجيــن 

8
O عنصــر ال�أكســجين

.2p4 2( تكــون اأصعــب مــن نــزع اإلكتــرون مــن المســتوى الفرعــيp3( نصــف الممتلــئ
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17
Cl ، 

13
Al ، 

12
Mg:آتية حسب طاقة التاأين ال�أول لذراتها مثال  )5(: رتِب العناصر ال�

   Al < Mg < Cl :الحل  

؟ فّسر اإجابتك.
15
P اأم 

16
S :تمرين  )5(: اأيهما له اأعلى طاقة تاأين اأول

لعلــك ل�حظــت ال�نخفــاض الكبيــر الــذي يطــراأ علــى طاقــة التاأيــن ال�أول عنــد ال�نتقــال مــن الغــاز النبيــل اإلــى العنصــر 

لكتــرون فيــه  الــذي يليــه مباشــرة )عناصــر المجموعــة IA(؛ وذلــك بســبب ال�نتقــال اإلــى مســتوى طاقــة خارجــي يكــون ال�إ

 )IA( لكتــرون ال�أخيــر عــن ذرات عناصــر المجموعــة اأقــل ارتباطــاً مــع النــواة فــي عناصــر المجموعــة IA. وعنــد نــزع ال�إ

لكترونــي مشــابهاً لتركيــب الغــاز النبيــل، وهــذا يجعــل  نهــا تتحــول اإلــى اأيونــات اأحاديــة موجبــة )+1(، ويصبــح تركيبهــا ال�إ فاإ

لكتــرون الثانــي عمليــة صعبــة؛ مــا يــؤدي اإلــى ارتفــاع طاقــة التاأيــن الثانــي لهــا ارتفاعــاً كبيــراً.  عمليــة نــزع ال�إ

لكتــرون ال�أضعــف ارتباطــاً بنــواة  أدنــى مــن الطاقــة اللازمــة لنــزع ال�إ وتعــّرف طاقــة التاأيــن الثانــي للعنصــر باأنهــا الحــد ال�

ــن  ــات التاأي ــم طاق ــن الجــدول  )2-1( قي ــة المســتقرة. ويبي ــة المعزول ــة الغازي ــي الحال ــون ال�أحــادي الموجــب وهــو ف أي ال�

الســبعة لبعــض عناصــر الــدورة الثالثــة.

العنصر
1
ط

2
ط

3
ط

4
ط

5
ط

6
ط

7
ط

Na496456069109540134001660020100

Mg7381445773010600136001800021700

Al5771815274011600150001831523290

Si786157532204350161001980023800

P101218902905495062702120025400

جدول )2-1(: قيم طاقات التاأين السبعة ال�أولى لبعض عناصر الدورة الثالثة )كيلوجول/ مول(.

ــدد  ــى ع ــد عل ــكل عنصــر تعتم ــن( خاصــة ل ــة التاأي ــي طاق ــر ف ــرق كبي ــزة )ف ــن الجــدول )2-1( وجــود قف تلاحــظ م

ــون مشــابهاً  ــي للاأي لكترون ــب ال�إ ــح التركي ــؤ يصب ــات التكاف ــع اإلكترون ــذرة جمي ــد ال ــا تفق ــه، فعندم ــؤ ل ــات التكاف اإلكترون

ــر. ــك بشــكل كبي ــد ذل ــن بع ــة التاأي ــع طاق ــل، فترتف ــاز النبي ــي للغ لكترون ــب ال�إ للتركي
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لكترونــي، مــا عــدد اإلكترونــات التكافــؤ  مثال  )6(: اعتمــاداً علــى الجــدول )2-1( وبــدون اســتخدام التركيــب ال�إ
آتيــة: Si وP؟ لــكل مــن العناصــر ال�

الحل:

 لذا فعدد اإلكترونات التكافؤ = 4
5
القفزة للعنصر Si في قيمة ط  

 لذا فعدد اإلكترونات التكافؤ = 5
6
القفزة للعنصر P في قيمة ط  

تمرين  )6(: علّل ما ياأتي:

 مقارنة مع طاقة التاأين ال�أول له بشكل ملحوظ.. 1
11
Na ارتفاع طاقة التاأين الثاني لذرة الصوديوم

2 ..
12
Mg اأعلى منها لـ 

13
Al طاقة التاأين الثاني لـ

 اأعلى من طاقة التاأين ال�أول له.. 3
12
Mg طاقة التاأين الثاني لعنصر المغنيسيوم

العناصر ال�نتقالية في الدورة الرابعة من الجدول الدوري 3-2

لكترونــي بــــ d(n-1) و f(n-2). وبشــكل عــام يمكــن اعتبــار  تعلمــت ســابقاً اأن العناصــر ال�نتقاليــة ينتهــي تركيبهــا ال�إ

العنصــر انتقاليــاً اإذا امتلكــت ذرتــه مســتوى فرعيــاً مــن نــوع d اأو f مملــوء جزئيــاً ســواء كانــت لذرتــه اأو اأيونــه، ومــع ذلــك 

فقــد اصطلــح علــى اأنهــا تضــم عناصــر المجموعــة )IIB( رغــم امتــلاك ذرات هــذه المجموعــة اأفــلاك d ممتلئــة. 

ولتحديد رقم مجموعة العنصر ال�نتقالي، نّفذ النشاط )5-2(:

لكتروني وتحديد رقم مجموعة العناصر ال�نتقالية في الدورة الرابعة التركيب ال�إ نشاط )5-2(:  

1. اأكمل الفراغات الموجودة في الجدول اأدناه. 

لكترونيالعنصر رقم المجموعة من الجدولعدد اإلكترونات التكافؤالتركيب ال�إ

21
Sc[Ar]4s23d1

22
Ti4

23
VVB

24
Cr[Ar]4s13d5

25
Mn5

26
FeVIIIB

27
Co9

28
Ni[Ar]4s23d8VIIIB

29
CuIB

30
Zn2
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 2. ما العلاقة بين رقم مجموعة العنصر وعدد اإلكترونات التكافؤ له؟

 ns ــي ــات المســتوى الفرع ــوع اإلكترون ــات B يســاوي مجم ــي مجموع ــة العنصــر ف ــم مجموع ــت اأن رق ــد توصل لق

نهــا تاأخــذ نفــس رقــم المجموعــة  والمســتوى الفرعــي d(n-1) المعبــاأ جزئيــاً، وعندمــا يكــون المجمــوع 8 و 9 و 10 فاإ

.ns لكترونــات فــاإن رقــم المجموعــة يســاوي عــدد اإلكترونــات VIIIB ، واإذا كان المســتوى الفرعــي d(n-1) ممتلئــاً بال�إ

: لماذا تبداأ العناصر ال�نتقالية بالمجموعة IIIB وتنتهي بالمجموعة IIB؟   

خواص العناصر ال�نتقالية في الدورة الرابعة:

ــي درجــات  ــة ف ــاء، صلب ــل للحــرارة والكهرب ــدة التوصي ــزي، وجي ــان فل ــا لمع ــزات، له ــة فل ــع العناصــر ال�نتقالي جمي

الحــرارة العاديــة، ودرجــات انصهارهــا وكثافتهــا مرتفعــة نســبياً، ولهــا اســتخدامات واســعة ومتنوعــة نتيجــة تنــوع خصائصها 

الكيميائيــة والفيزيائيــة. ويلخــص الجــدول )2-2( بعــض خــواص العناصــر ال�نتقاليــة فــي الــدورة الرابعــة.

العنصر
ZnCuNiCoFeMnCrVTiSc

نصف 
القطر 
)pm(

134128124125126127128134147162

طاقة التاأين ال�أول
)كيلوجول/مول(

906745757758759717652650658633

درحة 
ال�نصهار 

)ºس(
420108514531495153512471920182516701541

الكثافة 
)غم/سم3(

7.18.948.908.907.877.406.906.04.53

حالة 
التاأكسد

2+1+،2+2+،3+2+،3+ +2،+3
2+،3+، 4+
5+،6+،7+

2+،3+،6+
2+،3+،4+

5+
2+،3+،4+3+

الجدول )2-2(: بعض خصائص العناصر ال�نتقالية في الدورة الرابعة )الجدول للاطلاع(.



42

Draf
t

Draf
t

بعض خواص العناصر ال�نتقالية في الدورة الرابعة نشاط )6-2(: 

آتية: تمعن الجدول )2-2( واأجب عن ال�أسئلة ال�

كيــف تتغيــر كل مــن قيمــة طاقــة التاأيــن ال�أول والحجــم الــذري كلمــا انتقلنــا مــن اليســار اإلــى اليميــن للعناصــر . 1

ال�نتقاليــة فــي الــدورة الرابعــة؟

قارن بين معدل التغير في طاقة التاأين والحجم الذري للعناصر ال�نتقالية وللعناصر الممثلة.. 2

 ما حالة التاأكسد التي تشترك فيها غالبية هذه العناصر؟. 3

4 ..Mn4+ و Mn3+ و Mn2+ أيونات لكتروني ل�  اكتب التركيب ال�إ

اإن معــدل التناقــص فــي الحجــم الــذري ومعــدل الزيــادة فــي طاقــة التاأيــن للعناصــر ال�نتقاليــة كلمــا انتقلنــا مــن اليســار 

لليميــن، اأقــل منهــا للعناصــر الممثلــة، بســبب الزيــادة الطفيفــة فــي قيمــة شــحنة النــواة الفعالــة للعناصــر ال�نتقاليــة، ل�أن 

لكتــرون المضــاف للمســتوى 3d الداخلــي يزيــد مــن عمليــة حجــب النــواة. ال�إ

وتمتــاز العناصــر ال�نتقاليــة بتعــدد حالــة التاأكســد، فهــذه العناصــر تفقــد اإلكترونــات 4s اأول�ً ولديهــا القــدرة علــى فقــد 

بعــض اأو جميــع اإلكترونــات 3d المملــوء جزئيــاً؛ وذلــك ل�أن المســتويات الفرعيــة 4s و3d متقاربــة فــي طاقتهــا.

أنهــا تملــك اإلكترونــات منفــردة. ومركبــات معظــم العناصــر  وتمتلــك معظــم العناصــر ال�نتقاليــة خواّصــاً مغناطيســية، ل�

ال�نتقاليــة ومحاليلهــا المائيــة ملونــة، حيــث اإنهــا تمتــص اأمواجــاً ضوئيــة تقــع فــي منطقــة الضــوء المرئــي فتظهــر باللــون 

 ،d المتمــم للــون الممتــص. ويعــود ذلــك اإلــى اأن العناصــر ال�نتقاليــة فــي مركباتهــا تملــك اإلكترونــات منفــردة فــي اأفــلاك

ثــارة تمتــص فوتونــات فــي منطقــة الضــوء المرئــي، وترتــد الفوتونــات غيــر الممتصــة اإلــى العيــن فتظهــر المــادة  ســهلة ال�إ

بلــون الضــوء المتمــم للضــوء الممتــص كمــا فــي الجــدول )3-2(.      

اأحمربرتقالياأصفراأخضراأزرقبنفسجيلون الضوء الممتص
410480530560610680متوسط طول الموجة )نانومتر(

اأزرق مخضراأزرقبنفسجياأرجوانيبرتقالياأصفرلون المادة

الجدول )2-3(: األوان الضوء الممتص واألوان المواد )ليس للحفظ(

في حين تمتص معظم مركبات العناصر الممثلة ال�أمواج الضوئية في منطقة الضوء غير المرئي، فتظهر عديمة اللون اأو بيضاء. 

مثال  )7(: علّل: مركبات Cu+2 ملونة.

الحــل: ل�أن اأيــون النحــاس فــي مركباتــه يحتــوي علــى اإلكترونــات مفــردة فــي اأفــلاك 3d، يمكــن اإثارتهــا 

بفوتونــات الضــوء المرئــي.

تمرين  )7(:  علّل: اأكسيد الصوديوم اأبيض اللون.
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نظرية رابطة التكافؤ 4-2

ــن  ــد م ــؤ باأشــكال العدي ــط والتنب ــل الرواب ــس لتمثي ــوز لوي ــة، واســتخدمت رم ــط الكيميائي ــواع الرواب ــت ســابقاً اأن تعرف

ــط  ــل الرواب ــاً اأخــرى لتمثي ــي هــذه الوحــدة طرق ــات، وســتتعرف ف لكترون ــر اأزواج ال�إ ــة تناف ــى نظري ــات معتمــداً عل الجزيئ

ــات. ــذرات داخــل الجزيئ ــن ال ــط بي ــدة لتفســير التراب ــات جدي التســاهمية ونظري

تمثيلات لويس ونظرية تنافر اأزواج الكترونات التكافؤ نشاط )7-2(  

NH
3
، H

2
O، CO

2
، CCl

4
آتية: لديك الجزيئات ال�

1. اأرسم شكل لويس لكل منها.

لكترونات المحيطة بالذرة المركزية في كل منها؟ 2. ما عدد مجموعات ال�إ

لكترونات في كل منها؟  3. ما شكل اأزواج ال�إ

4. ما شكل الجزيء المتوقع لكل منها؟

لقــد حققــت نظريــة تنافــر اأزواج اإلكترونــات التكافــؤ نجاحــات فــي تفســير اأشــكال الجزيئــات، وذلــك بال�عتمــاد علــى 

لكترونــات الرابطــة وغيــر الرابطــة المحيطــة بالــذرة المركزيــة تترتــب بالفــراغ، بحيــث يكــون التنافــر بينهــا اأقــل  اأن اأزواج ال�إ

أفــلاك الذريــة  أقــل طاقــة(. وتصــف نظريــة رابطــة التكافــؤ تكــّون الروابــط بيــن الــذرات بطريقــة تداخــل ال� مــا يمكــن )ال�

أفــلاك المهجنــة. )البســيطة(، ثــم تطــورت اإلــى طريقــة ال�

y )تداخل ال�أفلاك الذرية )البسيطة

تفتــرض نظريــة رابطــة التكافــؤ بمفهومهــا البســيط اأن الرابطــة التســاهمية تنتــج عــن تداخــل فلكيــن نصــف ممتلئيــن 

)يحتــوي كل منهمــا علــى اإلكتــرون واحــد(، مكّونــًة منطقــة مشــتركة تســمى منطقــة التداخــل، تــزداد فيهــا الكثافــة 

ــة: آتي ــة ال� أمثل ــي ال� ــواردة ف ــات ال ــي الجزيئ ــط ف ــد دراســة تكــون الرواب ــة عن ــح هــذه النظري ــة، ويمكــن توضي لكتروني ال�إ

أفلاك الذرية البسيطة.    H، باستخدام طريقة تداخل ال�
2
مثال  )8(: بّين كيف يتكًون جزيء 

عنــد اقتــراب ذرتــي هيدروجيــن مــن بعضهمــا، يحــدث تداخــل بيــن فلكــي 1s، وتتكــون منطقــة تداخــل بيــن نواتــي 

لكترونــات لجــذب نواتــي الذرتيــن فــي اآن واحــد،  لكترونيــة فيهــا، ويخضــع زوج ال�إ ذرتــي الهيدروجيــن، تــزداد الكثافــة ال�إ

لكترونيــة بشــكل متماثــل علــى طــول المحــور الواصــل بيــن النواتيــن، كمــا فــي الشــكل )2-8(، وتســمى  وتتــوزع الكثافــة ال�إ

. σ هــذه الرابطــة التســاهمية برابطــة ســيجما
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.H
2
الشكل )2-8 ( تداخل فلكي 1s من ذرتي الهيدروجين وتكون جزيء 

ويوضح الشكل )2-9( انخفاض الطاقة عند اقتراب النواتين من بعضهما، تمّعن الشكل واأجب عن ال�أسئلة التي تليه:

الشكل )2-9( العلاقة بين طاقة الوضع والمسافة بين نواتي ذرتي الهيدروجين

ما مقدار المسافة بين نواتي ذرتي الهيدروجين عندما يكون مقدار الطاقة يساوي صفراً؟. 1

ما مقدار ال�نخفاض في الطاقة الذي يجعل الترابط اأكثر ثباتاً؟. 2

ما مقدار طول رابطة H - H؟ وما مقدار طاقة رابطة H - H بوحدة كيلو جول/ مول؟. 3

أفلاك الذرية البسيطة. F باستخدام طريقة تداخل ال�
2
مثال  )9(: بين كيف يتكًون جزيء الفلور 

لكتروني والتمثيل الفلكي لذرة الفلور:  الحل: التركيب ال�إ  

                                                                             F 1s22s22p5              

2p المتقابليــن 
z
2p نصــف الممتلئيــن مــن الذرتيــن، ويكــون راأســاً لــراأس بيــن فلكــي 

z
يحــدث التداخــل بيــن فلكــي 

لكترونيــة فــي منطقــة التداخــل، وتتــوزع حــول المحــور الواصــل بيــن النواتيــن،  علــى نفــس المحــور، وتــزداد الكثافــة ال�إ

كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل )10-2(.
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.F
2
الشكل )2-10(: تداخل فلكي 2P من ذرتي الفلور وتكون جزيء 

تمرين  )8(:  

أفلاك الذرية.. 1 Cl باستخدام طريقة تداخل ال�
2
بّين كيف تتشكل الرابطة بين الذرتين في الجزيء 

Cl من النوع سيجما σ؟. 2
2
F و 

2
لماذا يعّد نوع الرابطة التساهمية المتكونة في كل من 

أفلاك الذرية البسيطة. مثال  )10(: بّين كيف يتكًون جزيء HF باستخدام طريقة تداخل ال�

الحل:   

F 
9
F 1s22s22p5 و 

1
H 1s1 :لكتروني لكل من الهيدروجين والفلور التركيب ال�إ

تتكــون الرابطــة H-F مــن تداخــل فلــك 1s مــن ذرة H مــع فلــك 2p مــن ذرة F كمــا فــي الشــكل )2-11(؛ ل�أن 

 ،F 2 مــنp وفلــك H 1 مــنs همــا فلــك HF الفلكيــن نصــف الممتلئيــن فــي جــزيء

.HF وتكون جزيء F 2 من ذرةP مع فلك H 1 من ذرةs الشكل )2-11(: تداخل فلك

آتــي يبيــن طــول  أفــلاك المتداخلــة المكونــة للرابطــة التســاهمية، والجــدول ال� يعتمــد طــول الرابطــة وقوتهــا علــى نــوع ال�

الرابطــة التســاهمية وقوتهــا فــي بعــض الجزيئــات.

H-FH-ClH-BrH-Iالرابطة

0.9171.2751.4151.609طول الرابطة )انجستروم(

571432366298قوة الرابطة كيلو جول / مول

الجدول )2-4(: اأطوال بعض الروابط التساهمية وقوتها.

تمرين  )9(:

أفلاك الذرية المتداخلة لتكوين رابطة H-Cl؟. 1 ما نوع ال�

ما العلاقة بين طول الرابطة وقوتها؟. 2
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أفــلاك البســيطة فــي تفســير تكــّون الجزيئــات ثنائيــة الــذرة، لكــن مــاذا عــن الجزيئــات    لقــد نجحــت طريقــة تداخــل ال�

آتيــة: أمثلــة ال� متعــددة الــذرات )اأكثــر مــن ذرتيــن(؟ دعنــا نــدرس ال�

أفلاك الذرية البسيطة.   H باستخدام طريقة تداخل ال�
2
O مثال  )11(: بّين كيف يتكّون جزيء

  
8
O 1s22s22p4 H هي ذرة ال�أكسجين:   

2
O الذرة المركزية في جزيء   

تحتوي ذرة ال�أكسجين على فلكين متعامدين نصف ممتلئين من نوع 2p. لذلك تتشكل الروابط 

 2p أفلاك، عن طريق تداخل كل من فلكي H حسب طريقة تداخل ال�
2
O التساهمية في جزيء

نصف الممتلئين من ذرة ال�أكسجين مع فلكي 1s من ذرتي H كما في الشكل )2-12( والروابط 

المتكونة من النوع سيجما σ )لماذا؟(

.H
2
O وتكون جزيء H 1 من ذرتيs مع فلك O 2 من ذرةp الشكل )2-12(: تداخل اأفلاك

H؟
2
O المتوقعة من تداخل ال�أفلاك في جزيء H-O-H ما مقدار الزاوية  :

أفــلاك الذريــة البســيطة. ومــا  NH مســتخدماً طريقــة تداخــل ال�
3
تمرين  )10(: مثّــل الروابــط التســاهمية فــي جــزيء 

أفــلاك؟  مقــدار الزاويــة H-N -H المتوقعــة مــن تداخــل ال�

ــة البســيطة تفســير تكــّون جــزيء  ــلاك الذري أف ــة تداخــل ال� ــؤ بطريق ــة رابطــة التكاف  : هــل تســتطيع نظري

BeF؟
2

أفــلاك الذريــة البســيطة، تفســير تكــّون كافــة الجزيئــات مثــل  لــم تســتطع نظريــة رابطــة التكافــؤ عــن طريــق تداخــل ال�

ضافــة اأنهــا لــم تســتطع تقديــم تفســير مقبــول ل�ختــلاف الزاويــة واأشــكال بعــض الجزيئــات،  CH، بال�إ
4
BH و 

3
BeH و 

2

ــر  NH حوالــي 107 ْ ولتفســير هــذه الحقائــق كان ل� بــد مــن تطوي
3
H تســاوي  104.5 ْ وفــي 

2
O ــة فــي فمقــدار الزاوي

أفــلاك المهجنــة.   نظريــة رابطــة التكافــؤ عــن طريــق ال�

y :تداخل ال�أفلاك المهجنة

أفلاك المهجنة نّفذ النشاط )2-8( المتعلق بالروابط حول ذرة الكربون. لدراسة مفهوم ال�
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نشاط )2-8(   ال�أفلاك المهجنة

لكتروني لذرة الكربون. ١- اكتب التركيب ال�إ

أفلاك نصف الممتلئة في ذرة الكربون؟ ٢- ما عدد ال�

٣- ما عدد الروابط التي تكّونها ذرة الكربون حسب نظرية رابطة التكافؤ؟

٤- ما صيغة المركب الناتج عن ارتباط ذرة الكربون مع الهيدروجين؟ وما مقدار الزاوية المتوقعة؟

أفــلاك  لعلــك توصلــت اأن ذرة الكربــون تملــك فلكــي 2p نصــف ممتلئيــن، وحســب نظريــة رابطــة التكافــؤ بتداخــل ال�

CH ، وهــو جــزيء 
2
البســيطة فــاإن ذرة الكربــون قــادرة علــى تكويــن رابطتيــن مــع ذرتــي هيدروجيــن وتكويــن الجــزيء 

CH. وضعــت هــذه الحقيقــة نظريــة رابطــة 
4
غيــر ثابــت، اأمــا اأبســط مركبــات الكربــون مــع الهيدروجيــن فهــو غــاز الميثــان 

CH رباعــي ال�أوجــه المنتظــم ومقــدار الزاويــة فيــه  109.5 ْ ؟ 
4
التكافــؤ اأمــام تحديــات كبيــرة. كيــف يتكــون جــزيء 

ولتوفيــر اأربعــة اأفــلاك ذريــة متشــابهة تمامــاً ونصــف ممتلئــة فــي ذرة الكربــون، تــم ال�فتــراض اأن اأفــلاك مســتوى التكافــؤ 

فــي ذرة الكربــون المتقاربــة فــي الطاقــة قــد اندمجــت )اختلطــت( مــع بعضهــا، ونتــج اأربعــة اأفــلاك ذريــة مهجنــة جديــدة 

أفــلاك  متشــابهة فــي الشــكل والحجــم والطاقــة، ومختلفــة فــي ال�تجــاه الفراغــي، وتســمى هــذه العمليــة )التهجيــن(، وال�

أفــلاك المهجنــة كمــا فــي الشــكل )13-2(. الناتجــة بال�

أفلاك المهجنة sp3 وال�تجاهات الفراغية لها أفلاك الذرية في ذرة الكربون لتكوين ال� الشكل )2-13(: اندماج ال�

أفــلاك  أفــلاك المهجنــة ناتجــة عــن خلــط )دمــج( ثلاثــة اأفــلاك مــن نــوع p وفلــك واحــد مــن نــوع s فــاإن ال� ول�أن ال�

 .sp3 أفــلاك المهجنــة الناتجــة تســمى ال�

يتكــون الفلــك المهجــن sp3 مــن فلقتيــن متقابلتيــن اإحداهمــا اأكبــر حجمــاً 

مــن ال�أخــرى. ويمثــل الجــزء ال�أكبــر كثافــة اإلكترونيــة اأعلــى واتجاهــاً محــدداً، 

وهــذا يجعلــه اأكثــر قــدرة علــى التداخــل مــع اأفــلاك الــذرات ال�أخــرى، وينتــج 

روابــط تســاهمية اأقــوى.
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أربعــة لــذرة  أربعــة فــي ذرة الكربــون متســاوية فــي طاقتهــا، فــاإن اإلكترونــات التكافــؤ ال� أفــلاك المهجنــة sp3 ال� وبمــا اأن ال�

أربعــة وفــق قاعــدة هونــد. أفــلاك ال� الكربــون تتــوزع علــى ال�

 

C:

C:

  2s

sp3   sp3 sp3 sp3

2p قبل التهجين:

بعد التهجين:

CH؟
4
وال�آن بعد تطوير نظرية رابطة التكافؤ، هل يمكن تفسير تكون جزيء 

جابة عن عدة تساؤل�ت، منها:  جابة عن هذا السؤال، ل� بد من ال�إ لكي نتمكن من ال�إ

ما عدد ذرات الهيدروجين التي يمكن اأن ترتبط بها اأفلاك sp3 المهجنة في ذرة الكربون؟. 1

أفلاك المشتركة في تكوين الرابطة C-H؟. 2 ما نوع ال�

هل تتفق ال�تجاهات الفراغية للاأفلاك المهجنة sp3 مع اتجاهات الروابط؟. 3

وعليــه فــاإن ذرة الكربــون يمكنهــا ال�رتبــاط مــع اأربــع ذرات هيدروجيــن، ويحــدث تداخــل بيــن فلــك 1s مــن كل ذرة 

 CH
4
أفــلاك المهجنــة sp3، وينتــج عــن ذلــك اأربــع روابــط متماثلــة، ويكــون شــكل الجــزيء  هيدروجيــن مــع فلــك مــن ال�

ــات اأقــل مــا يمكــن  لكترون ــن اأزواج ال�إ ــر بي ــه 109.5 ْ . وبذلــك يكــون التناف ــة في رباعــي ال�أوجــه منتظمــاً ومقــدار الزاوي

والشــكل اأكثــر ثباتــاً.

الشكل )2-14(: تداخل اأفلاك sp3 من ذرة الكربون مع اأفلاك 1s من ذرات الهيدروجين

H

HH

H

Cσ

σ

σ

σ ْ 109

SiF مستخدماً نظرية رابطة التكافؤ)التهجين(.
4
تمرين  )11(:  وضح الروابط المتكونة في جزيء 

y  H
2
O و NH

3
التهجين في جزيئات تملك اأزواج اإلكترونات غير رابطة 

 ،NH
3
ــا  أموني H والشــكل الهرمــي الثلاثــي لجــزيء ال�

2
O ــزاوي( لجــزيء المــاء تعرفــت ســابقاً الشــكل المنحنــي )ال
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 .NH
3
ــاً 107 ْ  فــي جــزيء  H وتســاوي تقريب

2
O ــة بيــن الروابــط تســاوي 104.5 ْ فــي جــزيء وتكــون الزاوي

أفلاك المهجنة؟ H باستخدام ال�
2
O و NH

3
وال�آن كيف تفّسر نظرية رابطة التكافؤ تكًون جزيء كل من 

لكترونــات حــول الــذرة المركزيــة فــي كلا الجزيئيــن اأربعــة، وهــي تســاوي عــدد ال�أزواج حــول ذرة  اإن عــدد اأزواج ال�إ

CH؛ لــذا تــم ال�فتــراض اأنــه 
4
CH، ومقــدار الزاويــة بيــن الروابــط فيهمــا قريبــة مــن الزاويــة بيــن الروابــط فــي 

4
الكربــون فــي 

.sp3 نتــاج اأفــلاك مهجنــة مــن النــوع يحــدث تهجيــن للاأفــلاك الذريــة ل�إ

.NH
3
أفلاك المهجنة في تفسير الروابط المتكونة في جزيء  مثال  )12(:  استخدم نظرية ال�

 
7
N 1s22s22p3 :لكتروني لذرة النيتروجين الحل: التركيب ال�إ

ــي  ــط ف ــج الرواب ــوع sp3، وتنت ــن ن ــة م ــلاك مهجن ــة اأف ــن اأربع ــلاك 2p لتكوي ــئ واأف ــك 2s الممتل ــط لفل  يحــدث خل

أفــلاك المهجنــة sp3 نصــف الممتلئــة مــن ذرة النيتروجيــن مــع اأفــلاك 1s مــن ذرات الهيدروجيــن  الجــزيء عــن تداخــل ال�

كمــا فــي الشــكل )15-2(.

N:

N:

  2s

sp3   sp3 sp3 sp3

2p قبل التهجين:

بعد التهجين:

الشكل )-2 15 (: تداخل اأفلاك sp3 من ذرة النيتروجين مع اأفلاك 1s من ذرات الهيدروجين

أفــلاك  أمونيــا NH3 (107 ْ) وليــس )109.5 ْ( بالرغــم مــن اســتخدام ال� مثال  )13(:   علـّـل: الزاويــة فــي جــزيء ال�
.sp3 المهجنــة

لكترونــات غيــر الرابطــة اأكبــر مــن حيــز  الحــل: ل�أن الحيــز الــذي يشــغله فلــك sp3 الــذي يحتــوي علــى زوج ال�إ

لكترونــات غيــر  لكترونــات الرابطــة، فيــزداد التنافــر بيــن زوج ال�إ اأفــلاك sp3 التــي تحتــوي علــى اأزواج ال�إ

أزواج الرابطــة.   لكترونــات الرابطــة، فتقــل الزاويــة بيــن ال� الرابــط مــع اأزواج ال�إ
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ــة  H. لمــاذا تكــون الزاوي
2
O ــة فــي جــزيء ــط المتكون ــة فــي تفســير الرواب ــلاك المهجن أف تمرين  )12(:  اســتخدم ال�

H-O-H  109.5 ْ؟

y  p و s اأنواع تهجين اأفلاك

تعلمــت اأن التهجيــن عبــارة عــن اندمــاج اأفــلاك تكافــؤ مختلفــة فــي الشــكل والطاقــة، وتكويــن اأفــلاك جديــدة متماثلــة 

فــي الشــكل والطاقــة، ومختلفــة فــي ال�تجــاه الفراغــي.

أنواع. يوجد حال�ت تهجين اأخرى )بين اأفلاك s و p( تستخدمها الذرات عند تكوين الروابط. ويبين الجدول )2-5( هذه ال�

عدد 
أفلاك  ال�
المهجنة

أفلاك الداخلة  ال�
في التهجين

نوع 
التهجين

ال�تجاه 
الفراغي

اأمثلةالزاوية

2pو ssp180خطي مستقيم°C
2
H

2
 ،  BeF

2

3pو pو ssp2120مثلث مستٍو°C
2
H

4
 ،

 
BF

3
 

4pو pو pو ssp3109.5رباعي ال�أوجه°SiF
4
 ، CH

4            

pو s أفلاك المهجنة الناتجة من اأفلاك جدول )2-4(: اأنواع ال�

أفــلاك المهجنــة حســب نظريــة تنافــر اأزواج اإلكترونــات التكافــؤ، تتجــه فــي الفــراغ، بحيــث يكــون التنافــر بيــن  ول�أن ال�

لكترونــات فيهــا اأقــل مــا يمكــن، فــاإن ال�أشــكال وال�تجاهــات الفراغيــة للاأفــلاك المهجنــة تكــون كمــا ياأتــي: اأزواج ال�إ

                                                                                                                

: رتّب ال�أفلاك المهجنة )sp3 ،sp2 ،sp( حسب نسبة خواص s فيها وما علاقة ذلك بقوة تداخل الفلك؟

 .BF
3
أفلاك المهجنة في تفسير الروابط المتكونة في جزيء ثلاثي فلوريد البورون  مثال  )14(:   استخدم ال�

 
5
B :[He]2s22p1 :لكتروني لذرة البورون الحل: التركيب ال�إ

اأزواج  تنافــر  نظريــة  ومــن  للجــزيء  لويــس  شــكل  مــن 

ــث مســتو،  ــه شــكل مثل BF ل
3
ــا ان  ــؤ، عرفن ــات التكاف اإلكترون

مــن  المركزيــة  للــذرة  التهجيــن  نــوع  يحــدد   
اأزواج  شــكل  اأي  حولهــا،  لكترونــات  ال�إ اأزواج  عــدد 

العكــس.  وليــس  لكترونــات،  ال�إ
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لكترونــات حــول ذرة B، كمــا يوجــد فــي ذرة البــورون المركزيــة فلــك واحــد نصــف ممتلــئ،  ويحــوي ثلاثــة اأزواج مــن ال�إ

ــلاك  ــة اأف ــاج ثلاث نت ــلاك 2p ل�إ ــن مــن اأف ــق اندمــاج فلــك 2s مــع فلكي ــورون عــن طري ــذرة الب ــن ل ولذلــك يحــدث تهجي

ــة، ويبقــى الفلــك الثالــث مــن  ــوع sp2 وتكــون نصــف ممتلئ ــة، مــن الن ــات الثلاث لكترون ــة ل�ســتيعاب اأزواج ال�إ ــة كافي مهجن

.BF
3
اأفــلاك 2p فارغــاً لتكويــن جــزيء 

 
5
B :[He]2s22p1  

  B: B:  2s sp2   sp2 sp22p 2p 2p تهجين 2p

ويتداخل كل فلك من اأفلاك sp2 المهجنة الثلاثة 

في ذرة البورون مع فلك 2p من كل ذرة F، ويبقى 

اأحد اأفلاك 2p الثلاثة فارغاً وعمودياً على المستوى، 

ويكون شكل الجزيء الناتج مثلثاً مستوياً والزاوية 

F-B-F تساوي 120 °، كما في الشكل )16-2(. 

تمرين  )13(:  

BF؟. 1
3
هل تنطبق قاعدة الثمانية على الجزيء 

ــادة . 2 ــع م ــات بالمشــاركة م لكترون ــه لكســب ال�إ BF وميل
3
ــي للجــزيء  ــر النشــاط الكيميائ ــف تفّس كي

غنيــة بهــا؟

.C
2
H

4
أفلاك المهجنة في تفسير الروابط المتكونة في جزيء  مثال  )15(:   استخدم ال�

لكترونات  الحــل: مــن تمثيــل لويــس للجــزيء ونظريــة رابطــة تنافر اأزواج اإلكترونــات التكافؤ، فاإن شــكل اأزواج ال�إ  

حــول كل ذرة كربــون مثلــث مســتو. فكيــف يمكــن لنظريــة رابطــة التكافــؤ تفســير ذلــك؟

يوجــد ثــلاث ذرات مرتبطــة بــكل ذرة كربــون فــي الجــزيء، وهــذا يحتــاج اإلــى ثلاثــة اأفــلاك نصــف ممتلئــة، ويتــم 

نتــاج ثلاثــة اأفــلاك مهجنــة sp2 نصــف ممتلئــة كل  ذلــك عــن طريــق اندمــاج بيــن فلــك 2s مــع فلكيــن مــن اأفــلاك 2p ل�إ

منهــا sp2، ويبقــى الفلــك الثالــث مــن اأفــلاك 2p نصــف الممتلــئ عموديــاً علــى المســتوى.

  

BF
3
شكل )2-16( شكل الجزيء 
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تنشــاأ رابطــة ســيجما بيــن ذرتــي الكربــون عــن طريــق تداخــل راأس لــراأس بيــن فلــك sp2 مــن ذرة الكربــون مــع فلــك 

 2p ــك ــن يتداخــل فل ــي حي ــن ف ــون والهيدروجي ــن الكرب ــيجما σ بي ــط س ــاأ رواب ــون ال�أخــرى، وتنش ــن ذرة الكرب sp2 م

العمــودي مــع الفلــك 2p العمــودي اأيضــاً جانبيــاً، فتنشــاأ رابطــة بــاي π كمــا فــي الشــكل )17-2(. 

.C
2
H

4
الشكل )2-17(: تكوين روابط سيجما σ ورابطة باي π في جزيء 

ويوضح الشكل )2-18( الرابطتين سيجما وباي.

π ورابطة باي σ الشكل )2-18(: تكوين رابطة سيجما

.N
2
F

2
أفلاك المهجنة في تفسير الروابط المتكونة في جزيء  تمرين  )13(:  استخدم ال�

.BeF
2
أفلاك المهجنة في تفسير الروابط المتكونة في جزيء فلوريد البيريليوم  مثال  )15(:   استخدم ال�

لكترونــات، فــاإن شــكل الجــزيء خطــي مســتقيم، ترتبــط فيــه ذرة البيريليــوم  الحــل: حســب نظريــة تنافــر اأزواج ال�إ  

ــور برابطتيــن تســاهميتين متشــابهتين. فكيــف يمكــن تفســير شــكل هــذا الجــزيء وعــدد روابطــه؟ بذرتــي فل

ــن ومتشــابهين،  ــن نصــف ممتلئي ــد مــن اســتخدام فلكي ــور ل� ب ــي فل ــاط بذرت ــوم مــن ال�رتب ــى تتمكــن ذرة البيريلي حت

وعليــه تحــدث عمليــة تهجيــن لفلــك 2s مــع اأحــد اأفــلاك 2p، وينتــج فلــكان نصــف ممتلئيــن مــن نــوع sp كمــا فــي 

الشــكل )19-2(.
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tsp وال�تجاهات الفراغية للاأفلاك المهجنة sp أفلاك المهجنة أفلاك الذرية في ذرة البيريليوم لتكوين ال� الشكل )2-19(: اندماج ال�

sp ال�تجاه الفراغي للفلكين المهجنين
sp فلكان مهجنان

BeF مــن تداخــل فلكــي sp مــن ذرة Be مــع فلــك p مــن كل ذرة F، ويكــون شــكل الجــزيء 
2
وعليــه يتكــون جــزيء 

خطيــاً والزاويــة فيــه 180°.
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الكيمياء والتكنولوجيا واملجتمع )لالطالع(
استخدامات العناصر االنتقالية ومركباتها

ــات  ــي اأجســام الكائن ــرة ف ــة كبي ــه اأهمي ــا ل ــد منه ــة، فالعدي ــي مجــال�ت مختلف ــة ف تســتخدم العناصــر ال�نتقالي

الحيــة، فالحديــد يدخــل فــي تركيــب هيموغلوبيــن الــدم الــذي يكســبه اللــون ال�أحمــر، ولــه الــدور فــي نقــل 

ال�أكســجين مــن الرئتيــن اإلــى مختلــف خلايــا الجســم، ويدخــل الحديــد Fe كذلــك فــي تركيــب الكلوروفيــل فــي 

النباتــات. ويدخــل الكوبلــت Co فــي تركيــب فيتاميــن B12، ونقصــه يســبب انخفــاض عــدد كريــات الــدم البيضــاء 

والصفائــح الدمويــة. ويســاعد الفناديــوم Vعلــى نقــل الســكر مــن الــدم اإلــى داخــل الخليــة، ويمنــع رفــع الســكر ويعــزز 

أنســولين، ويدخــل التيتانيــوم  Tiفــي عمليــات الــزرع فــي الجســم مثــل زرع المفاصــل وال�أســنان. تاأثيــر ال�

وتســتخدم العناصــر ال�نتقاليــة علــى نطــاق واســع فــي مجــال الصناعــة، ويعتبــر الحديــد وســبائكه اأكثــر المــواد 

المعدنيــة اســتخداماً للاأغــراض الهندســية. ويســتخدم النحــاس Cu فــي صناعــة اأســلاك وكوابــل الكهرباء، ويســتعمل 

فــي عمليــات التســخين والتبريــد كوســيلة لنقــل الحــرارة.

ويستعمل الخارصين Zn في غلفنة الحديد، وصناعة البطاريات المختلفة، وصناعة سبائك مختلفة.

ويستخدم التيتانيوم في هياكل كل من الطائرات والمدرعات والسفن البحرية والسفن الفضائية والصواريخ.

وتدخــل عناصــر عديــدة مثــل الحديــد والكــروم والكوبلــت والنحــاس والنيــكل والخارصيــن فــي صناعــة الســبائك 

المختلفــة التــي تدخــل فــي صناعــات متعــددة.

ــة، ويســتخدم  ــة فــي صناعــة الزجــاج والصناعــات الخزفي ــز كصبغــات ومــواد ملون ــات المنغني وتســتخدم مركب

ــن  ــي تلوي ــروم ف ــات الك ــنان. وتدخــل مركب ــورق ومعجــون ال�أس ــلاء وال ــة الط ــي صناع ــوم )IV( ف اأكســيد التيتاني

ــي الرســم والديكــور. ــي صناعــة الطــلاء والدهــان المســتخدم ف الزجــاج وف

ــات  ــة والعملي ــد مــن التفاعــلات الكيميائي ــدورة الرابعــة كمحفــزات للعدي ــة فــي ال وتســتخدم العناصــر ال�نتقالي

الحيويــة. فيســتخدم النيــكل عامــلاً مســاعداً فــي تكريــر النفــط وهدرجــة الزيــوت، ويســتخدم الحديــد محفــزاً لتفاعــل 

أمونيــا. الهيدروجيــن والنيتروجيــن لتكويــن ال�
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أسـئلة الوحدة

جابة الصحيحة في كل مما ياأتي: السؤال ال�أول ضع دائرة حول رمز ال�إ

آتية له اأقل طاقة تاأين اأول؟ 1 اأي العناصر ال�

7
N   .د                

8
O .ج                 

9
F   .ب              

10
Ne .اأ

2 اأين يقع العنصر الذي عدده الذري  26في الجدول الدوري؟

         VIIIB ب.  الدورة الرابعة والمجموعة   VIB اأ. الدورة الرابعة والمجموعة

VIA د.  الدورة الثالثة والمجموعة   VIIIB ج.  الدورة الثالثة والمجموعة

آتية غير ملونة؟ 3 اأي المحاليل المائية للمركبات ال�

KMnO
4
K         د.  

2
Cr

2
O

7
ZnSO           ج. 

4
CuSO       ب.  

4
اأ.  

آتية المشاركة في تكوين رابطة σ بين ذرتي الكربون 2 و3 في  أفلاك المتداخلة ال� 4 اأي ال�

CH ؟
3
CH=CH

2
       جزيء 

 2p-2p  .د          sp2-sp  .ج       sp3-sp2  .ب       sp3-sp3 .اأ

SO علماً اأن زاوية O-S-O تساوي حوالي 119º؟
2
5 ما نوع التهجين في الجزيء 

sp  .د                sp2  .ج           sp3 .ب               sp4 .اأ  

آتية هي ال�أطول؟ 6 اأي الروابط ال�

H-F  .د             Cl-Cl  .ج          H-H  .ب           H-Cl  .اأ

:CH
4
آتية صحيحة فيما يخص جزيء الميثان  7 اأي العبارات ال�

أزواج ال�لكترونية رباعي ال�أوجه بسبب تهجين sp3.أ.  يكون شكل ال�

أزواج ال�لكترونية رباعي ال�أوجه.ب.  تهجين الذرة المركزية sp3 بسبب شكل ال�

تختلف ال�فلاك المهجنة في الجزيء عن بعضها في طول الرابطة.ج. 

CH هي 120 ْ.د. 
4
الزاوية بين الروابط في جزيء 

آتية: السؤال الثاني وّضح المقصود بكل من ال�

أفلاك المهجنة، شحنة النواة الفعالة. القانون الدوري، طاقة التاأين ال�أول، ال�   

3 2 1
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السؤال الثالث قارن بين رابطة σ ورابطة π في الجزيء الواحد من حيث:

لكترونية .  ٣- قوة الرابطة.    ١- طريقة التداخل.      ٢- توزيع الكثافة ال�إ

NH؟
3
CH و

4
السؤال الرابع ما مبررات اقتراح تهجين sp3 في كل من 

آتيــة: A,B,C,D,E,F,G,H متتاليــة فــي اأعدادهــا الذريــة مــن A اإلــى  السؤال الخامس لديــك العناصــر ال�فتراضيــة ال�

H، اإذا علمــت اأن العنصــر E يقــع فــي الــدورة الثالثــة ولــه اأعلــى طاقــة تاأيــن اأول. اأجــب عــن ال�أســئلة 

آتيــة: ال�

اأي هذه العناصر عنصر انتقالي؟ أ. 

ما صيغة المركب الناتج من اتحاد D مع كل من A وF؟ب. 

قارن بين E وF من حيث الحجم الذري.ج. 

حّدد موقع العنصر A في الجدول الدوري.د. 

قارن بين B وC من حيث طاقة التاأين ال�أول.هـ. 

PF من حيث:
3
BF و

3
السؤال السادس قارن بين 

تمثيل لويس. أ. 

لكترونات الرابطة وغير الرابطة حول الذرة المركزية.ب.  عدد اأزواج ال�إ

لكترونات حول الذرة المركزية. ج.  شكل اأزواج ال�إ

شكل الجزيء.د. 

أفلاك المتداخلة لتكوين الروابط.هـ.  ال�
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آتية: السؤال السابع علّل كلاً من ال�

أيون +Ca2 اأقل بكثير من حجم Ca.أ-  حجم ال�

.ب- 
11
Na اأكبر من الحجم الذري لـ 

19
K الحجم الذري لـ

 فــي الطبيعــة علــى شــكل مركبــات يكــون فيهــا علــى صــورة +Mg2 بينمــا ل� يوجــد ج- 
12
Mg يوجــد المغنيســيوم 

.Na2+ ــى صــورة ــوم عل الصودي

.C
2
H

2
أفلاك المهجنة في تفسير الروابط في جزيء  السؤال الثامن استخدم طريقة تداخل ال�

.N
2
أفلاك الذرية البسيطة في تفسير الروابط في جزيء  السؤال التاسع استخدم طريقة تداخل ال�
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الوحدة
 الثالثة

الديناميكا احلرارية وسرعة التفاعالت الكيميائية الديناميكا احلرارية وسرعة التفاعالت الكيميائية 
Thermodynamics & Chemical Reaction RateThermodynamics & Chemical Reaction Rate

ــي حــدوث  ــي تتحكــم ف ــة. فمــا العوامــل الت ــدول الصناعي ــي ال ــة ف ــد خســائر ســنوية هائل يســبب صــداأ الحدي

ــى ســرعتها؟ ــر عل ــي تؤث ــل الت ــا العوام ــة؟ وم ــة والكيميائي ــرات الفيزيائي التغي
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  ل� بــد مــن دراســة علــم الديناميــكا الحراريــة لمعرفــة قابليــة حــدوث تفاعــل مــا، ويــدرس هــذا العلــم تغيــرات الطاقــة 

المصاحبــة للتغيــرات الفيزيائيــة والكيميائيــة. وعندمــا تســمح تغيــرات الطاقــة للتفاعــل الكيميائــي بالحــدوث تبــرز اأهميــة 

ســرعة التفاعــل الكيميائــي، فقــد تســمح تغيــرات الطاقــة للتفاعــل بالحــدوث، لكنــه قــد يكــون بطيئــاً ول� يمكــن ملاحظتــه.

ويتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة اأن يكونوا قادرين على:

توظيف دراسة علم الديناميكا الحرارية في التنبؤ باإمكانية حدوث التفاعلات الكيميائية والتغيرات الفيزيائية.. 1

دراسة سرعة التفاعلات الكيميائية ورتبها والعوامل المؤثرة فيها.. 2
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Thermodynamics الديناميكا الحرارية 1-3

ــة  ــة الحراري ــي الطاق ــرات ف ــى بدراســة التغي ــة، وتعن ــاء الفيزيائي ــم الكيمي ــروع عل ــة هــي اإحــدى ف ــكا الحراري  الدينامي

ــة  ــن، تصــف العلاق ــن القواني ــة م ــى مجموع ــم عل ــذا العل ــوم ه ــة. ويق ــة المتنوع ــة والفيزيائي ــرات الكيميائي ــة للتغّي المرافق

بيــن الطاقــة الحراريــة وال�أشــكال ال�أخــرى مــن الطاقــة، والتــي اأكــدت اأن مقــدار الطاقــة الكلــي فــي الكــون ثابــت. ولهــا 

ــذرات  ــن ال ــر م ــى عــدد كبي ــوي عل ــي تحت أنظمــة الت ــة ال� ــاس طاق ــم بقي ــدة، وتهت ــة عدي ــي مجــال�ت صناعي ــات ف تطبيق

ــث تتفاعــل بعضهــا مــع بعــض بطــرق معقــدة.   ــات، حي والجزيئ

آتية:     ومن المتوقع بعد دراسة هذا الفصل اأن تكون قادراً على تحقيق ال�أهداف ال�

1 . .)S( استنتاج المقصود بالعشوائية

2 ..S تفسير العوامل المختلفة المؤثرة في العشوائية

استنتاج القانون الثاني في الديناميكا الحرارية. . 3

4 ..G∆ التنبؤ باإمكانية حدوث التفاعلات بال�عتماد على قيمة

اإجراء حسابات تتعلق بالطاقة الحرة.. 5
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3 : 1 : 1 العمليات التلقائية والعمليات غير التلقائية:
  Spontaneous and non-spontaneous processes   

   عنــد اإضافــة بلــورات الســكر فــي المــاء الســاخن اأثنــاء تحضيــر مشــروب الشــاي، يــذوب الســكر فــي المــاء بشــكل 

أوليــة باســتخدام مؤثــر خارجــي، كذلــك يحتــرق البنزيــن بســهولة  تلقائــي، ومــن الممكــن اســتعادة الســكر فــي صورتــه ال�

بوجــود وفــرة مــن ال�أكســجين ليعطــي غــاز ثانــي اأكســيد الكربــون وبخــار المــاء، ويصاحــب العمليــة انطــلاق كميــة كبيــرة 

مــن الحــرارة، ولكــن ل� يمكــن لبخــار المــاء اأن يتحــد مــع غــاز ثانــي اأكســيد الكربــون لتكويــن البنزيــن مــرة اأخــرى بشــكل 

آتيــة: أنشــطة ال� تلقائــي. لتتعــرف العمليــات التلقائيــة والعمليــات غيــر التلقائيــة نّفــذ ال�

نشاط )1-1-3( 

المواد وال�أدوات: كاأس زجاجي سعة 100 مل، ماء، حبر، قطارة.

 خطوات العمل:

1. ضع كمية مناسبة من الماء في الكاأس الزجاجي. 

2. اأضف قطرة من الحبر في الماء باستخدام القطارة كما في شكل )3-1(، ماذا نلاحظ؟

3. ماذا حدث لجزيئات الحبر؟

4. هل يمكن استعادة قطرة الحبر بدون مؤثر خارجي؟

نشاط )2:1:3(

 اعتماداً على الشكل )3-2( اأجب عن ال�أسئلة التي تليه:

شكل )3-2(: تّسرب الغاز في وعاء فارغ

1. ماذا يحدث عند اتصال وعاء مملوء بالغاز مع وعاء اآخر مفرغ من الغازات؟

2. ماذا تسمى تلك العملية؟

شكل )3-1(: انتشار الحبر في الماء
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3. هل يمكن اأن تحدث العملية المعاكسة دون مؤثر خارجي؟

لعلــك ل�حظــت اأن التغيــرات الفيزيائيــة فــي النشــاطين الســابقين تتــم مــن تلقــاء نفســها دون مؤثــر خارجــي، واأن التغيــر 

المعاكــس ل� يتــم بشــكل تلقائــي، فهــل ينطبــق ذلــك علــى التغيــرات الكيميائيــة؟

تصــداأ المعــدات المصنوعــة مــن الحديــد التــي تتواجــد فــي الهــواء الرطــب مكونــة اأكســيد الحديــد )III( ببــطء، ولكــن 

بشــكل مســتمر، وتكــون هــذه العمليــة تلقائيــة، اأمــا التفاعــل المعاكــس فهــو غيــر تلقائــي فــي الظــروف العاديــة، حيــث 

يمكــن الحصــول علــى الحديــد مــن اأكســيد الحديــد )III( تحــت ظــروف خاصــة.

يمكنــك ال�ســتنتاج اأن بعــض التغيــرات الفيزيائيــة والكيميائيــة تتــم دون مؤثــر خارجــي، وتســمى عمليــات تلقائيــة، بينمــا 

بعضهــا ال�آخــر ل� يتــم اإل� بتاأثيــر خارجــي، وتســمى عمليــات غيــر تلقائيــة.

آتية: توصلت من ال�أنشطة السابقة اإلى الحقائق ال�

اإذا كانت العملية تلقائية، فاإن العملية المعاكسة لها تكون غير تلقائية في الظروف العادية دون مؤثر خارجي.. 1

قد تحدث العملية التلقائية بسرعة، وقد تحدث ببطء شديد.. 2

تستمر العملية تلقائياً في النظام غير المتزن للوصول اإلى ال�تزان.. 3

آتية تلقائية واأيها غير تلقائية. تمرين  )1(: حّدد اأي العمليات ال�

.NaOH مع محلول القاعدة HCl 1.  تفاعل محلول حمض

2. انصهار مكعب ثلج عند درجة حرارة ) - 10 ْس(.

كيف يمكن تحديد اأي التغيرات تلقائية واأيها غير تلقائية؟ وهل هناك معايير يمكن من خلالها تحديد ذلك؟ 

تتدحــرج الكــرة مــن اأعلــى التــل ل�أســفله تلقائيــاً، ويجــري المــاء مــن المناطــق المرتفعــة اإلــى المناطــق المنخفضــة 

تلقائيــاً اأيضــاً، ويتــم ذلــك بســبب النقصــان فــي طاقــة الوضــع، فمــا الطاقــة المقابلــة فــي التغيــرات الكيميائيــة؟

 اإنهــا الطاقــة الداخليــة E )مجمــوع طاقــة الوضــع وطاقــة الحركــة فــي الجزيئــات( ، ويتــم التعبيــر عنهــا بشــكل مقبــول 

.)enthalpyنثالبــي بالمحتــوى الحــراري H )ال�إ

-  افتــرض تومســون و بيرثلــوت )Thomson و Berthelot( عــام 1870م اأن اتجــاه التغيــر التلقائــي هــو اتجــاه 

نثالبــي )H < 0∆(، وفــي هــذه الحالــة يكــون التغيــر طــارداً للحــرارة. وفــي الحقيقــة يوجــد تغيــرات  ال�نخفــاض فــي ال�إ

طــاردة للحــرارة تلقائيــة الحــدوث، ويوجــد تغيــرات طــاردة غيــر تلقائيــة، كذلــك يوجــد تغيــرات ماصــة للحــرارة تلقائيــة 

آتييــن: ــن ال� الحــدوث، وللتاأكــد مــن ذلــك تاأمــل المثاليي

2. تبخر السوائل من كاأس مفتوح. 1.انصهار الجليد على درجة حرارة الغرفة.  

   اأدت التجارب والدراسات للتوصل اإلى دالة جديدة في الديناميكا الحرارية تسمى العشوائية، فما العشوائية؟
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 Entropy )S( 3 : 1 : 2  العشوائية
يوضــح الشــكل )3-3( حــال�ت المــادة الثــلاث 

)الصلبــة والســائلة والغازيــة(، حيــث يتحــول الجليد 

اإلــى الحالــة الســائلة بالتســخين، ويتحــول المــاء 

الســائل اإلــى بخــار المــاء بالتســخين اأيضــاً.

 تكــون جزيئــات المــاء فــي الحالــة الصلبــة مرتبة 

ــة بســيطة،  ــوري، وتتحــرك حركــة اهتزازي بنظــام بل

وعندمــا ينصهــر الجليــد، تصبــح جزيئــات المــاء اأقل 

ــا يتحــول  ــا عندم ــر، اأم ــة اأكب ــاً وتتحــرك بحري ترتيب

المــاء اإلــى بخــار فــاإن جزيئاتــه تنتشــر فتمــلاأ الحيــز 

وتتحــرك بحريــة اأكبــر بكثيــر.

والدالة التي تقيس حالة عدم الترتيب وال�نتظام للجزيئات داخل اأي نظام تسمى العشوائية.

تمرين  )2(:  رتّب حال�ت المادة الثلاث حسب تزايد العشوائية؟

اأما الشكل )3-4( فيوضح ذوبان اأحد ال�أملاح في الماء.

   المحلول                                     المذيب                     المذاب

شكل )3-4( ترتيب جزيئات المذاب والمذيب والمحلول

لعلــك ل�حظــت اأن اأيونــات المــذاب وجزيئــات المذيــب منفــردة تكــون اأقــل عشــوائية، وعنــد امتزاجهــا معــاً تتجــه نحــو 

عــدم ال�نتظــام )العشــوائية(، اأي اأن:

عشوائية المحلول < )عشوائية المذاب + عشوائية المذيب(

وتســاعدنا قدرتنــا علــى التنبــؤ بزيــادة اأو نقصــان العشــوائية، فــي فهــم اإمكانيــة حــدوث العمليــة بشــكل تلقائــي ويمكــن 

شكل )3-3( حال�ت المادة الثلاث

الحالة الصلبةالحالة السائلةالحالة الغازية
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آتيــة تزيــد مــن العشــوائية )تجعــل S∆ < صفــر(: القــول اإن الحــال�ت ال�

1. انصهار المواد الصلبة وتكوين المحاليل.

2. اإنتاج الغازات من المواد الصلبة اأو السوائل.

3. زيادة العدد الكلي لمول�ت الغاز من التفاعلات الكيميائية.

4. ارتفاع درجة حرارة المادة مما يزيد من حركة المكّونات.

مثال  )1(:

آتية تزداد فيها واأيها تقل فيها العشوائية، وفي اأي العمليات ل� نستطيع الحكم مع التفسير؟ اأي العمليات ال�

2NH4NO3(s)  →  2 N2(g) + 4 H2O(g) + O2(g) أمونيوم التي تستخدم مخصباً زراعياً.  1. تفكك نترات ال�

2SO2(g) + O2(g) →  2SO3(g) 2. تاأكسد غاز ثاني اأكسيد الكبريت تمهيداً لتحضير حمض الكبريتيك.  

C12H22O11(aq) →  C12H22O11(s) 3. استخلاص السكر من محلول عصير قصب السكر.   

CO(g) + H2O(g) → CO2(g) + H2(g) 4. تفاعل اأول اأكسيد الكربون مع بخار الماء. 

الحل: 

التفاعل ال�أول: تم اإنتاج كمية كبيرة من الغازات من مادة صلبة، وبالتالي تزداد العشوائية.

نتاج مولين من الغاز، وبالتالي تقل العشوائية. التفاعل الثاني: تفاعلت ثلاثة مول�ت من الغازات ل�إ

التفاعــل الثالــث: جزيئــات الســكر اأصبحــت مقيــدة الحركــة، وتــم ترتيبهــا فــي بلــورات الســكر الصلــب، وبالتالــي 

تقــل العشــوائية.

ــة  ــد مختلف ــة بالتاأكي أربع ــازات ال� ــوائية الغ ــاو، وعش ــل متس ــي التفاع ــي طرف ــاز ف ــول�ت الغ ــدد م ــع: ع ــل الراب التفاع

بســبب اختــلاف الشــكل الجزيئــي للغــازات، وبالتالــي ســوف يحــدث تغيــر بســيط فــي العشــوائية، ولكــن 

ــادة اأو النقصــان. ل� نســتطيع الحكــم بالزي

تمرين  )3(:   

آتية تزداد فيها واأيها تقل فيها العشوائية، وفي اأي العمليات ل� نستطيع الحكم مع التفسير؟ اأي العمليات ال�

2H2S(g)  + SO2(g)  →  3S(s) + 2H2O(g) 1. عملية استخلاص الكبريت )بطريقة كلاوس(.  

 2HgO(s) →  2Hg(l) + O2(g)      .)II(2. تفكك اأكسيد الزئبق

                    Zn(s) + Ag2O(g)  →  ZnO(s) +  2Ag(s) 3. تفاعل الخارصين مع اأكسيد الفضة.  

وتســمى عشــوائية مــول واحــد مــن المــواد النقيــة المقاســة عنــد درجــة حــرارة 298ْ  كلفــن وضغــط 1 جــوي بالعشــوائية 
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القياســية الموليــة ) Sْ( Standard Molar Entropy  ووحــدة قياســها تكــون )جول/مــول. كلفــن(، اأمــا العشــوائية 

المقاســة فــي ظــروف غيــر القياســية فتســمى بالعشــوائية المطلقــة )Absolute Entropy(. وتكــون قيــم عشــوائية جميــع 

المــواد عنــد درجــات حــرارة اأعلــى مــن صفــر كلفــن، موجبــة دائمــاً، ويوضــح الجــدول )3-1( قيــم العشــوائية القياســية 

الموليــة )Sº( لعــدد مــن المــواد عنــد درجــة حــرارة 298 كلفــن وضغــط 1 جــوي.

So )جول /كلفن( المادة So )جول /كلفن( المادة
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جدول )3 1-(: قيم العشوائية القياسية المولية لبعض المواد

ْ S( والحالــة 
)متفاعــلات(

وتعــّد العشــوائية )ْ S( دالــة حالــة تعتمــد علــى الحالــة ال�بتدائيــة للنظــام )عشــوائية المــواد المتفاعلــة 

.)S ْ
)نواتــج(

النهائيــة للنظــام )عشــوائية المــواد الناتجة 

التغير في العشوائية = عشوائية المواد الناتجة – عشوائية المواد المتفاعلة

Sْ 
 متفاعلات

 – Sْ 
نواتج

  = ∆Sْ   
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مثال  )2(:
H( )يتــم 

2
O

2
N( وفــوق اأكســيد الهيدروجيــن )

2
H

4
احســب التغيــر فــي العشــوائية القياســية Sْ ∆ لتفاعــل الهيدرازيــن )

آتيــة: التفاعــل لدفــع الصواريــخ( حســب المعادلــة ال�

N2H4(l) + 2H2O2(l)  →  N2(g) + 4H2O(g) + Energy                

علماً باأن:

Sْ لـ H2O(g) ،191.5 = N2(g) ،109.6 = H2O2(l) ،121.2 = N2H4(l) = 188.7 جول/مول كافن

الحل: 

Sْ 
 متفاعلات

 – Sْ 
نواتج

  = ∆Sْ   

( N2H4(l)Sº + " H2O2(l)Sº"2) – (N2(g)Sº + "H2O(g) Sº"4) = ∆Sº

= )4 مول) 188.7جول/مول.كلفن( + 1 مول )191.5 جول/مول.كلفن((2(( – مول)109.6 جول/مول.كلفن 1+مول)121.2 جول/مول.كلفن(( =

= 605.9 جول/كلفن   

أوليــة  أمونيــا مــن عناصــره ال� تمرين  )4(:  بال�عتمــاد علــى الجــدول )3-1( احســب العشــوائية القياســية لتكــون غــاز ال�

آتية:  حســب المعادلــة ال�

N2(g) + 3 H2(g)  → 2 NH3(g)                  

3 : 1 : 3   القانون الثاني للديناميكا الحرارية:
 تعلمت سابقاً القانون ال�أول للديناميكا الحرارية )قانون حفظ الطاقة(، اذكر نص هذا القانون؟

اأمــا القانــون الثانــي فــي الديناميــكا الحراريــة فينــص علــى » اأن العمليــات فــي الكــون تحــدث تلقائيــاً وفــي اتجــاه واحــد 

اأي اأن العشــوائية )S( تميــل فــي الكــون اإلــى الزيــادة المســتمرة«.

والصيغة الرياضية لهذا القانون: SUniv∆ < صفر )موجب دائماً(         ) Univ تعني الكون(

ويمكن الحكم على تلقائية اأي عملية فيزيائية اأو كيميائية في نظام معزول، بحساب التغير في العشوائية على النحو ال�آتي:

1. تكون العملية تلقائية اإذا كان S∆ < صفر )موجب(.

2. تكون العملية غير تلقائية اإذا كان S∆ > صفر )سالب(.

    تبيــن ممــا تقــدم اأن زيــادة عشــوائية النظــام )S∆ < صفــر( وانبعــاث الطاقــة الحراريــة )H∆ > صفــر( تصاحــب 

التغيــرات التلقائيــة غالبــاً، اإل� اأن هنــاك عــدداً مــن التغيــرات التلقائيــة يرافقهــا اإمــا تناقــص فــي العشــوائية )S∆ > صفــر( 

اأو امتصــاص طاقــة حراريــة )H∆ < صفــر(، لذلــك فــاإن تحديــد اإمكانيــة حــدوث التغيــر بشــكل تلقائــي اأو عكــس ذلــك 

وبشــكل دقيــق بحاجــة اإلــى دالــة اأخــرى، فمــا هــذه الدالــة؟
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: Free Energy Gibbs 3 : 1 : 4    طاقة جبس الحرة
    تمكــن جبــس )J. Willard Gibbs(، خــلال القــرن التاســع عشــر مــن صياغــة علاقــة تجمــع بيــن المحتــوى الحــراري 

 .)G( ــز ــا بالرم ــز له ــس الحــرة، ويرم ــة جب ــة بطاق ــذه العلاق ــن، تســمى ه ــط ثابتي ــد درجــة حــرارة وضغ ــا عن ــة م والعشــوائية لعملي

الطاقة الحرة = المحتوى الحراري – درجة الحرارة )كلفن( × العشوائية

S × T – H = G     

تمرين  )5(:   ما وحدة قياس طاقة جبس الحرة؟

نهــا تعــّد دالــة حالــة اأيضــاً، ل� تعتمــد علــى المســار      تعتمــد الطاقــة الحــرة علــى دالتــي حالــة )S ، H(، وبالتالــي فاإ

( للنظــام.
متفاعــلات

 G( والحالــة ال�بتدائيــة )
نواتــج

 G( ولكــن تعتمــد علــى الحالــة النهائيــة

Gْ
  متفاعلات

 – G
نواتْج

   = ∆Gْ   

 ويمكن تلخيص العلاقة بين اإشارة كمية )G ∆( ونوع التغير الفيزيائي اأو الكيميائي على النحو ال�آتي:

1. تكون العملية تلقائية اإذا كانت G ∆ > صفر )سالبة(.

2. تكون العملية غير تلقائية اإذا كانت G ∆ < صفر )موجبة(.

3. اإذا كانت G ∆ = صفر، فاإن العملية في حالة اتزان.

ننــا ل� نســتخدم الطاقــة الحــرة )G( بــل التغيــر  ول�أن التغيــر فــي الطاقــة الحــرة مرتبــط بالتغيــر فــي المحتــوى الحــراري، فاإ

:)T( والــذي يســاوي عنــد درجــة حــرارة ثابتــة ،)∆ G( فــي الطاقــة الحــرة

  ∆ S × T –  ∆ H = ∆ G

∆ Sº × T –  ∆ Hº = ∆ Gº وفي الظروف القياسية يكون: 

آتية: احسب )Gº∆( لغاز ثاني اأكسيد الكربون والذي يتم تحضيره حسب المعادلة ال� مثال  )3(:
C(s) + O2(g) →  CO2(g)        ∆ Hº = -394 KJ                    

مــع العلــم اأن قيــم العشــوائية لغــاز ال�أكســجين = 205، وللكربــون الصلــب = 5.7، ولغــاز ثانــي اأكســيد الكربــون = 

213.6 جــول / مــول. كلفــن. 

    [ (C(s) Sº + O2(g) Sº) – CO2(g)  Sº ] = ∆ Sº الحل:    

= )1مول × 213.6جول/مول.كلفن – )1مول × 205 جول/مول.كلفن + 1 مول × 507جول/مول.كلفن((

= 2.9 جول/ كلفن = 0.0029 كيلو جول/ كلفن.

∆ Sº × T - ∆ Hº = ∆ Gº 

           = -394- )298 × 0.0029( = -394.86 كيلو جول.
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ويمكن التنبؤ بتلقائية حدوث التغيرات اعتماداً على الجدول )3-2( ال�آتي:

مثالالنتيجةH∆S∆G∆الحالة

2Nتلقائي عند جميع درجات الحرارة.-+-١
2
O

)g(
 → 2N

2)g(
  + O

2)g(

غير تلقائي عند جميع درجات الحرارة.+-+٢
        
3O

2)g(
 → 2O

3)g(

٣--
تلقائي عند درجات الحرارة المنخفضة.-

 
H

2
O

)l(
 → H

2
O

)s( غير تلقائي عند درجات الحرارة المرتفعة.+

٤++
غير تلقائي عند درجات الحرارة المنخفضة.+

2NH
3)g(

 → N
2)g(

 + 3H
2)g( تلقائي عند درجات الحرارة المرتفعة.-

جدول )3-2(: الحال�ت التلقائية وغير التلقائية لحدوث التغيرات الكيميائية 

آتية تلقائية: حّدد درجة الحرارة المناسبة لجعل التفاعلات ال� مثال  )4(:
1.  2NH4NO3(s)  → 2N2(g) + 4H2O(g) +O2(g)           ∆Hº = - 236 KJ           

2.  I2(g) → 2I(g)  

الحل:

 فــي التفاعــل ال�أول: التفاعــل طــارد للحــرارة )H∆ ســالب(، ونتــج عــن التفاعــل نواتــج غازيــة )S∆ موجــب(، لذلــك 

يكــون التفاعــل تلقائيــاً عنــد جميــع درجــات الحــرارة.

وفــي التفاعــل الثانــي: التفاعــل تــم فيــه كســر رابطــة تســاهمّية ولــم يتــم تكويــن اأي رابطــة، فالتفاعــل مــاص للحــرارة   

)H ∆ موجــب(، ومــول واحــد مــن الغــاز نتــج عنــه موليــن غــاز)S ∆ موجــب(، فعنــد درجــات الحــرارة المنخفضــة يكــون 

H ∆ اأكبــر مــن S .T ∆ ، فيكــون التفاعــل غيــر تلقائــي ، بينمــا عنــد درجــات الحــرارة المرتفعــة يكــون S. T∆ اأكبــر 

مــن H ∆، فيكــون التفاعــل تلقائيــاً.

آتي يتم تلقائياً: تمرين  )6(:   حّدد درجة الحرارة المناسبة لجعل التفاعل ال�

N2(g) + 3H2(g)  →  2NH3(g)                                      ∆ Hº = - 92.22 KJ       

3 : 1 : 5    التغير في العشوائية المصاحب للتغير في الحالة:
   عندمــا يحــدث تغيــر فــي حالــة المــادة مــن الصلبــة اإلــى الســائلة، اأو مــن الســائلة اإلــى الغازيــة، اأو مــن الصلبــة اإلــى 

الغازيــة، اأثنــاء عمليــات ال�نصهــار اأو التبخيــر اأو التســامي، يحــدث اتــزان بيــن حالتــي المــادة عنــد درجــة حــرارة ثابتــة اأثنــاء 

التغيــر، وتكــون الطاقــة الحــرة صفــراً، وفــي هــذه الحالــة فــاإن: 

تزان(       )عند ال�إ
∆ H
T ∆ S= اأي اأن   ,  ∆ S × T - ∆ H = صفر
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مثال  )5(: احســب التغيــر فــي العشــوائية عنــد ال�تــزان عنــد تبخيــر 1 مــول مــاء ســائل علمــاً بــاأن حــرارة التبخيــر 
للمــاء تســاوي 40.7 كيلــو جــول/ مــول ودرجــة غليانــه  100 ° س تحــت ضغــط جــوي واحــد.

الحل:      H∆ للتبخير = 40.7 كيلو جول/مول.  

       درجة غليان الماء = °100 س = 373 كلفن 
∆H
T ∆S=         

 = 0.109 كيلو جول / مول. كلفن
40.7
373  =     

= 109 جول/ مول. كلفن                          

تمرين  )7(:    

 يســتخدم غــاز الفريــون CCl2F2 فــي عمليــات التبريــد، احســب التغيــر فــي العشــوائية عنــد ال�تــزان حيــن تبخيــر 1 مــول 

مــن غــاز CCl2F2 علمــاً باأنــه يغلــي عنــد – 30 °س، وحــرارة التبخيــر لــه تســاوي 20.2 كيلــو جــول/ مــول.
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اأسئلة الفصل 

جابة الصحيحة في كل مما ياأتي:  السؤال ال�أول ضع دائرة حول رمز ال�إ

1 ماذا يحدث للعشوائية عندما يتجمد الماء؟

د. تصبح صفراً ج. تبقى ثابتة    ب. تقل         اأ. تزداد   

آتية يكون سالباّ دائماً عند حدوث التفاعل التلقائي؟ 2 اأي ال�

د. الطاقة الداخلية ج. الطاقة الحرة    ب. المحتوى الحراري      اأ. العشوائية  

3 ما الوحدة الصحيحة لقياس العشوائية القياسية؟

د. جول/ كلفن. مول ج. جول. كلفن/مول   ب. جول/ مول      اأ. كيلو جول/ مول  

آتية تجعل العملية تلقائية على جميع درجات الحرارة؟ 4 اأي الشروط ال�

)∆H =0، ∆S = 0( .ب     (0 < ∆S ،0 = ∆H( .اأ    

)∆H >0، ∆S > 0( .د     )∆H >0، ∆S < 0( .ج    

5 في عملية ما )Hº∆ = 100 كيلو جول/مول( و )Sº∆ = 100 جول/ مول. كلفن( عند 400 كلفن. 

    ما قيمة Gº∆؟

د. 60 كيلو جول ج. 50 كيلو جول   ب. 100 كيلو جول      اأ. صفر   

آتية يصاحبه زيادة في العشوائية؟ 6 اأي التغيرات ال�

 CaCO3(s)  → CaO(s) + CO2(g) .ب     H2(g) + I2(g)  → 2HI(g) .اأ   

 2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g).د    N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) .ج   

آتية صحيحة فيما يخص التفاعل ال�آتي؟  .7 اأي العبارات ال�

2Cl2O(g) → 2 Cl2(g) + O2(g)         ∆Hº = -161 KJ/mol

   اأ. تلقائي عند جميع درجات الحرارة.    

   ب. غير تلقائي عند جميع درجات الحرارة.              

   ج. تلقائي عند درجات الحرارة المرتفعة، وغير تلقائي عند درجات الحرارة المنخفضة.

   د. غير تلقائي عند درجات الحرارة المرتفعة، وتلقائي عند درجات الحرارة المنخفضة.

السؤال الثاني  احســب التغيــر فــي العشــوائية حيــن ال�تــزان عندمــا يتبخــر 1 مــول مــن ال�يثانــول، علمــاً بــاأن درجــة غليــان 

يثانــول تســاوي 39,84 كيلــو جــول/ مول. يثانــول º 78س، وحــرارة التبخيــر الموليــة للاإ ال�إ
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السؤال الثالث  يحتــاج مــول واحــد مــن كلوريــد الصوديــوم NaCl اإلــى 30.4 كيلــو جــول لكــي ينصهــر. احســب درجــة انصهــار 

كلوريــد الصوديــوم اإذا علمنــا اأن مقــدار التغيــر فــي العشــوائية عنــد ال�تــزان 28.4 جــول / مــول. كلفــن.

السؤال الرابع  مــا مقــدار التغيــر فــي العشــوائية عنــد تحويــل 1 مــول مــن الثلــج اإلــى مــاء عنــد º 273 كلفــن . 1 جــوي، 

علمــاً بــاأن حــرارة ال�نصهــار للثلــج = 6.025 كيلــو جــول/ مــول؟

ــي  ــى ثان ــن اإل ــاز اأول اأكســيد النيتروجي ــل غ ــة لتحوي ــية المصاحب ــي العشــوائية القياس ــر ف السؤال الخامس  احســب التغي

ــة: آتي ــة ال� ــن حســب المعادل اأكســيد النيتروجي

             2NO(g) + O2(g)  →  2NO2(g)

علماً باأن:)Sº لـــ ºS ،210.8 = NO لـــ Sº ،240.1 = NO2 لـــ = O2  205 جول/ مول. كلفن(

السؤال السادس  اإذا علمــت اأن التغيــر فــي العشــوائية القياســية Sº ∆ المصاحــب لتفــكك غــاز N2O3 يســاوي 138.5 

  N2O3(g)  → NO(g) + NO2(g)                           :ــة ــن  حســب المعادل جــول/ مول.كلف

احسب Sº لـغاز N2O3 ؟   

السؤال السابع  احسب Gº∆ عند º 298.5 كلفن للتفاعل ال�آتي:

                 4Fe(s) + 3O2(g) → 2 Fe2O3(g)

علماً باأن: Hº ∆ للتفاعل = - 1648 كيلو جول، Sº ∆ = - 549.3 جول / كلفن
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سرعة التفاعل الكيميائي وميكانيكيته 2-3

Chemical Reaction Rate and its Mechanism
تتفــاوت التفاعــلات الكيميائيــة فــي ســرعتها، فبعضهــا يحــدث بســرعة كبيــرة مثــل تفاعــل الحمــوض مــع القواعــد، 

وبعضهــا يحــدث ببــطء مثــل تفاعــل صــداأ الحديــد، ومــن التفاعــلات مــا يحــدث ببــطء شــديد حيــث يحتــاج اإلــى ســنين 

عديــدة. وبســبب هــذا التفــاوت تكمــن اأهميــة دراســة ســرعة التفاعــلات الكيميائيــة واآليتهــا )ميكانيكيتهــا(؛ حتــى يتســنى 

لنــا العمــل علــى زيــادة ســرعة بعضهــا، وتقليــل بعضهــا ال�آخــر.

آتية: ويتوقع من الطلبة بعد دراسة هذا الفصل اأن يكونوا قادرين على تحقيق ال�أهداف ال�

1. توظيف كل من نظرية التصادم ونظرية الحالة ال�نتقالية لتفسير بعض العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل الكيميائي.

2. تحديد رتبة التفاعل وكتابة قانون سرعة التفاعل من خلال بيانات تجريبية.

3. تمثيل العلاقة بين التركيز والزمن لتفاعلات ذات رتب مختلفة بيانياً.

4. ربط عمر النصف للتفاعل مع قيمة ثابت السرعة لتفاعلات ذات رتب مختلفة.

5. اختبار صحة اآلية تفاعل مقترحة لتفاعلات كيميائية اعتماداً على معطيات تجريبية.
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 Chemical Reaction Rate سرعة التفاعل الكيميائي  1 : 2 : 3
تعلمــت ســابقاً ســرعة )معــدل( التفاعــلات الكيميائيــة والعوامــل المؤثــرة فيهــا، وتعرفــت اأنــه يمكــن التعبيــر عــن ســرعة 

التفاعــل بمقــدار التغيــر فــي تركيــز اإحــدى المــواد المتفاعلــة اأو المــواد الناتجــة فــي فتــرة زمنيــة معينــة.  ولتوضيــح ذلــك 

ــواردة فــي الجــدول )3-3( المتعلقــة بتفاعــل تفــكك غــاز N2O5(g) اإلــى غــاز NO2 وغــاز O2 حســب  ادرس البيانــات ال

آتيــة: 4NO2(g) +  O2(g)  2N2O5(g)  ثــم اأجــب عــن ال�أســئلة التــي تليــه. المعادلــة ال�

N] )مول/لتر(الزمن )ث(
2
O

5
NO]  )مول/لتر([

2
O] )مول/لتر([

2
]

00.020000

1000.01690.00630.0016

2000.01420.01150.0029

3000.01200.01600.0040

4000.01010.01990.0050

5000.00860.02290.0057

 الجدول )3-3(: تركيز المواد المتفاعلة والناتجة لتفكك N2O5 خلال زمن التفاعل.

احسب سرعة تكون O2 في الفترة بين 100 و400 ثانية.. 1

احسب سرعة تكون NO2 في الفترة بين 100و 400 ثانية.. 2

احسب سرعة استهلاك N2O5 في الفترة بين 100و 400 ثانية.. 3

ما العلاقة بين سرعة تكون المواد وسرعة استهلاكها في ال�أسئلة السابقة؟ . 4

ما سرعة التفاعل في الفترة بين 100 و400 ثانية؟. 5

مثّل بيانياً العلاقة بين تركيز O2 والزمن.. 6

احسب مقدار السرعة اللحظية للتفاعل عند الثانية 350 باستخدام التمثيل البياني.. 7

يمكن التعبير عن سرعة التفاعل العام:      aA + bB → cC + dD  كال�آتي:

D 1 سرعة تكون
d

 = C 1 سرعة تكون
c

 = B 1 سرعة استهلاك
b

= A 1  سرعة استهلاك
a

سرعة التفاعل = 

 1
d

 [D]∆
∆ الزمن

 = 1
c

 [C]∆
∆ الزمن

 = 1
b

 [B]∆
∆ الزمن

 - = 1
a

 [A]∆
∆ الزمن

سرعة التفاعل = - 

  1
2

 [N2O5]∆
∆ الزمن  - = 1

4
 [NO2]∆
∆ الزمن  =  [02]∆

∆ الزمن
وعليه فاإن سرعة التفاعل في المثال السابق = 

= 1.133×10-5 مول/لتر. ث
)0.0016 – 0.0050(

100 - 400 =
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= 1.133×5-10 مول/لتر. ث
)0.0063 – 0.0199(

100 - 400 =

= 1.133×5-10 مول/لتر. ث
)0.0101 - 0.0169(

100 - 400 =

3 : 2 : 2  نظرية التصادم:
ــرض اأن  ــا نجاحــاً، وتفت ــي واأكثره ــي فســرت ســرعة التفاعــل الكيميائ ــات الت ــل النظري ــن اأوائ ــة التصــادم م ــّد نظري تع

ــاً مــع عــدد  التفاعــل الكيميائــي ينتــج عــن تصــادم بيــن دقائــق المــواد المتفاعلــة، وتتناســب ســرعة التفاعــل تناســباً طردي

ــة الواحــدة. ــي تحــدث فــي وحــدة الحجــوم فــي الثاني ــة الت التصادمــات الكلي

 وبالرغــم مــن اأن عــدد التصادمــات كبيــر جــداً اإل� اأن عــدداً قليــلاً مــن مجمــوع التصادمــات الكليــة يعــّد تصادمــاً منتجــاً 

ومثمــراً، وهــو مــا يعــرف بالتصادمــات الفعالــة، وحتــى يكــون التصــادم فعــال�ً يشــترط فيه:

١. اأن تملك الجزيئات المتصادمة حداً اأدنى من الطاقة يسمى طاقة التنشيط.

٢. اأن تكون الجزيئات المتصادمة ذات اتجاه مناسب. 

3 : 2 : 3  قانون سرعة التفاعل:
تعلمــت ســابقاً اأن ســرعة التفاعــل تتناســب طرديــاً مــع عــدد التصادمــات، التــي تــزداد بزيــادة تركيــز المــواد المتفاعلــة، 

وعليــه فــاإن ســرعة معظــم التفاعــلات تتناســب طرديــاً مــع تركيــز المــواد المتفاعلــة.   

                        aA + bB  →  cC + dD :في التفاعل ال�فتراضي ال�آتي

يكتب قانون سرعة التفاعل بالصيغة العامة على النحو ال�آتي:
سرعة التفاعل = k [A]س[B]ص

حيــث k ثابــت ســرعة التفاعــل، وهــو يعتمــد علــى درجــة الحــرارة، 

وتختلــف وحدتــه باختــلاف رتبــة التفاعــل. )س( رتبــة التفاعــل بالنســبة للمــادة 

A، )ص( رتبــة التفاعــل بالنســبة للمــادة B. ويتــم تحديــد رتبــة التفاعــل فقــط 

عمليــاً )تجريبيــاً(، وهــذا يعنــي اأنــه ل� يمكــن تحديــد قيــم س و ص مــن 

ــي خطــوة واحــدة. ــم ف ــي تت ــة الت أولي ــي التفاعــلات ال� ــة، اإل� ف ــة الموزون ــة الكيميائي ــي المعادل ــلات ف المعام

 ∆]المتفاعلات[
∆ الزمن

معدل سرعة التفاعل = -  

السرعة اللحظية = - ميل المماس

[A]∆ 
∆ الزمن

 - =           

) عند ذلك الزمن()عند زمن معين (

رتبة التفاعل :
ــة  ــادة  المتفاعل ــدار مســاهمة  الم مق

فــي التفاعــل



75

Draf
t

 ويمكن اإيجاد رتبة التفاعل وقانون سرعة التفاعل تجريبياّ بطريقتين:

حدى المواد المتفاعلة عند تراكيز مختلفة للمواد المتفاعلة.  الطريقة ال�أولى: عن طريق قياس سرعة التفاعل ال�بتدائية ل�إ

آتية: مثال  )6(: يتفاعل غاز NO مع الهيدروجين عند درجة حرارة º 1280س، حسب المعادلة ال�
  2NO(g) + 2H2(g) → N2(g)  + 2H2O(g)

من البيانات في الجدول اأدناه اكتب قانون سرعة التفاعل.

 مول/ لتررقم التجربة
o
[NO]مول/ لتر 

o
[H

2
سرعة التفاعل ال�بتدائية )مول/ لتر.ث([

10.010.01 0.006  

20.020.030.144

30.010.020.012
[H2]ص

الحل: سرعة التفاعل= k [NO]س

نه: من التجربتين 1، 3 حيث تركيز NO ثابت، فاإ

 = k (0.01)س )0.01 (ص .................. )1( 
1
من التجربة   1)سرعة التفاعل(

 = k)0.01(س )0.02 (ص   .................. )2  (   
3
من التجربة   3 )سرعة التفاعل(

بقسمة المعادلة رقم 2 على المعادلة رقم 1 نحصل على:
 k )0.01(س)0.02 (ص
 k )0.01(س)0.01 (ص

 =
0.012

0.006

1 = H2 ص  ومنها ص=1 اأي اأن رتبة التفاعل بالنسبة للمادة)
1
2

( = 2

نه: وبنفس الطريقة من التجربتين 1 ، 2  فاإ

 = k )0.01(س)0.01 (ص .................. )1(   
1
من التجربة   :1)سرعة التفاعل(

 = k )0.02(س)0.03 (ص .................. )3(
2
من التجربة 2: )سرعة التفاعل(

بقسمة المعادلة رقم 3 على المعادلة رقم 1 نحصل على:
 k )0.02(س)0.03 (ص
 k )0.01(س)0.01 (ص

 =
0.144

0.006
   

(1 ومنها )2(س = 8 = )2(3 وعليه فاإن س = 3
١
3

(س )
1
2

( = 24   

3 = NO اأي اأن رتبة التفاعل بالنسبة للمادة

[H2]
3[NO] k = وعليه فاإن سرعة التفاعل

رتبة التفاعل الكلي = س + ص = 3 + 1 = 4

قيم س و ص قد تساوي صفراً اأو عدداً صحيحاً اأو كسراً. 

ورتبة التفاعل الكلية = س + ص
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آتية: : في المثال السابق اأجب عن ال�أسئلة ال�

1. جد قيمة ثابت سرعة التفاعل k و بّين وحدته. 

2. احسب قيمة سرعة التفاعل اإذا كان تركيز H2 = 0.05 مول/ لتر وتركيز NO = 0.03 مول/ لتر.

3.  هل يتم التفاعل في خطوة واحدة اأم اأكثر؟ فّسر اإجابتك.

A(g) + B(g) → C(g) :تمرين  )8(:   تم الحصول على البيانات المبينة في الجدول للتفاعل

السرعة ال�بتدائية )مول/ لتر.ث([B] )مول/لتر([A] )مول/ لتر(التجربة

10.500.203- 10 × 3.00

20.250.403- 10 × 1.50

30.250.803- 10 × 3.00

2. اكتب قانون سرعة التفاعل. 1. ما رتبة التفاعل بالنسبة لكل من A وB؟     

3. ما قيمة ثابت سرعة التفاعل k ؟ وما وحدته؟

الطريقــة الثانيــة: اســتخدام علاقــة تركيــز اإحــدى المــواد المتفاعلــة اأو الناتجــة بالزمــن خــلال ســير التفاعــل، وتعتمــد 

هــذه العلاقــة علــى رتبــة التفاعــل.

1. الرتبة الصفرية: 

ــاإن ســرعة التفاعــل  ــا، ف ــل م ــة بالنســبة لمتفاع ــة الصفري ــن الرتب ــل م اإذا كان التفاع

آتــي:            ل� تعتمــد علــى تركيــز ذلــك المتفاعــل، ويكــون قانــون الســرعة للتفاعــل العــام ال�

 a A → P

k = صفر[A] k = سرعة التفاعل

k = سرعة التفاعل

         [A] د
دز

ومن تعريف سرعة التفاعل: سرعة التفاعل= - 

k دز - = [A] اأو د k = 
[A] د

دز ومنها - 

وباإجراء التكامل لطرفي المعادلة نحصل على:

k - = [A] o – [A] ز

k – [A] o = [A] ز ......... معادلة خطية بين التركيز والزمن لتفاعلات الرتبة الصفرية. 

 حيث ]A[: التركيز عند الزمن ز، o [A]: التركيز ال�بتدائي، ز: الزمن، k: ثابت سرعة التفاعل.

وعليــه يكــون التفاعــل مــن الرتبــة الصفريــة اإذا حصلنــا علــى خــط مســتقيم عنــد رســم ]A[ مــع الزمــن، وميــل الخــط 

     المســتقيم يســاوي –k وتقاطعــه مــع المحــور الصــادي يســاوي o [A] )كمــا فــي الشــكل 5-3(.  

معادلة الخط المستقيم
ص = اأس + جـ

الميل = اأ والتقاطع = جـ

الشكل )3-5(: العلاقة الخطية بين التركيز والزمن للرتبة الصفرية 

[A]o

[A]

الزمن )ز(
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آتية: يتفكك غاز اأكسيد النيتروجين I بالحرارة حسب المعادلة ال� مثال  )7(:
N2O(g)  → N2(g)  +  

1
2

 O2(g)

ــي،  آت ــي الجــدول ال� ــواردة ف ــات ال ــى البيان ــاداً عل  اعتم

ــي الجــدول: ــي تل اأجــب عــن ال�أســئلة الت

N )مول/ لتر (
2
O 0.1000.0900.0750.0600.0300تركيز

010254070100الزمن )دقيقة(

3. احسب قيمة k وما وحدته؟  2. كتب قانون سرعة التفاعل.     1. بّين بالرسم اأن التفاعل من الرتبة الصفرية. 

N والزمن. 
2
O الحل: نرسم العلاقة بين تركيز

N والزمن هي خطية، لذا فاإن رتبة التفاعل تساوي صفراً. 
2
O 1. من الشكل )3-6( يتضح اأن العلاقة بين تركيز

 k = صفر[N2O[k =2. سرعة التفاعل

     [N2O]∆
∆ الزمن 3. ميل الخط المستقيم =  

0.001 - = 
0.1-0

)0-100(
 =                        

k = - الميل = - )- 0.001( = 0.001 

وحدة k = وحدة سرعة التفاعل = مول/لتر. دقيقة  

 

بتدائــي يســاوي  مثال  )8(: اإذا كان ثابــت ســرعة تفاعــل المــادة A يســاوي 0.005 مــول/ لتــر.ث، وتركيــز A ال�إ
0.1 مــول/ لتــر، احســب كلاً مــن: 

.A بعد 4 ثواني.       2. مقدار الزمن اللازم لتفاعل نصف كمية A 1. تركيز

الحل: k – [A] o = [A] .1 ز    = 0.1 – )0.005( × 4 = 0.080 مول/ لتر.

= 0.05 وعليه فاإن
[A] o

2
= [A] فان ،A 2. عندما يتفاعل نصف كمية      

، ومنها ز = 10 ثواٍن.       0.05 = 0.1 – )0.005( × ز 

.)
2/1

ويطلق على الزمن اللازم لتفاعل نصف كمية المادة المتفاعلة ال�أصلية بعمر النصف )ز

.
[A] o

2k
= 

2/1
ويمكن التوصل اأن عمر النصف لتفاعلات الرتبة الصفرية ز

الشكل )3-6(: العلاقة الخطية بين تركيز N2O والزمن. 

تركيز 
N2O

0,10

50 100
الزمن )دقيقة(

0.50
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تمرين  )9(:   

 لتفاعلات الرتبة الصفرية.
[A] o

2k
= 

2/1
1. اشتق العلاقة ز

 لتفكك N2O في المثال )7( السابق.
2/1

2. احسب قيمة عمر النصف ز

2. الرتبة ال�أولى: 

a A→ P     :اإذا كان التفاعل من الرتبة ال�أولى تكون سرعة التفاعل للتفاعل بالصورة العامة

 [A] k = سرعة التفاعل
[A] د

دز ومن تعريف سرعة التفاعل: سرعة التفاعل = -  

 = -k د ز ، وباأخذ التكامل لطرفي المعادلة نحصل على:
[A] د
[A]

  = k [A]  اأو   
[A] د

دز ومنها -   

هـ k - = [A] o ز   
[A[ – لو

هـ
   = - k ز اأو  لو

[A]
[A] o

 
هـ
لو

هـ k - = [A] o ز معادلة خطية بين اللوغاريتم الطبيعي للتركيز والزمن لتفاعلات الرتبة ال�أولى. 
 [A[ = لو

هـ
لو

أولــى(.   )معادلــة خطيــة بيــن لوغاريتــم ال�أســاس 10 للتركيــز والزمــن لتفاعــلات الرتبــة ال�
–kز
2.3

 = [A] o هـــ
اأو لــو ]A[ = لو

حيــث لوهـــ: اللوغاريتــم الطبيعــي، لــو: اللوغاريتــم للاأســاس A[ ،10[: التركيــز عنــد الزمــن ز، o[A]: التركيــز ال�بتدائــي، 

ز: الزمــن، k: ثابــت ســرعة التفاعــل.

أولــى اإذا حصلنــا علــى خــط مســتقيم عنــد رســم لــو]A[ مــع الزمــن، ويكــون ميلــه  وعليــه يكــون التفاعــل مــن الرتبــة ال�

  .[A] o وتقاطعــه مــع المحــور الصــادي يســاوي لــو ،
k–
2.3

يســاوي 

آتية: N اإلى غاز اأكسيد النيتروجين )I( وغاز ال�أكسجين، كما في المعادلة ال�
2
O

5
مثال  )9(: يتفكك غاز

                                                2N2O5(g) → 4O2(g) + 2N2O(g)

اعتماداً على البيانات الواردة في الجدول ال�آتي، اأجب عن ال�أسئلة التي تليه:

012345الزمن )دقيقة(

N] مول/ لتر
2
O

5
]1.000.7050.4970.3490.2460.173

1. ما رتبة التفاعل؟                  2. جد قيمة k، وما وحدته؟   

الحل:  

1. احسب مقدار لو]N2O5[ عند كل قيمة لتركيز N2O5، فنحصل على الجدول ال�آتي:
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012345الزمن )دقيقة(

N]  مول/ لتر
2
O

5
]1.000.7050.4970.3490.2460.173

[N
2
O

5
-0.762-0.609-0.457-0.301-0.000.152لو[

عنــد رســم ]N2O5[ مــع الزمــن نحصــل علــى منحنــى كمــا فــي الشــكل )3-7 اأ(، بينمــا عنــد رســم لــو]N2O5[ مــع 

أولــى. ننــا نحصــل علــى خــط مســتقيم الشــكل )3-7 ب(، وعليــه فــاإن التفاعــل مــن الرتبــة ال� الزمــن، فاإ

0 1 2 3 4 5
-1

-0.9

-08

-07

-06

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

الزمن (دقیقة)

لو
تر

/ل
ول

م
[ 

N
O

 ]
2

5

تر
/ل
ول
م

[ 
N

O
 ]

2
5

0 1 2 3 4 5

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

N2O5[ والزمن.
الشكل )3-7(: اأ تمثيل ]N2O5[ مع الزمن،         ب: العلاقة الخطية بين لو ]

                        [N2O5[لو∆ 
∆ الزمن 2. ميل الخط المستقيم = 

-0.152 = 
-0.762

5
 =                       

     ومنه    k = - الميل × 2.3
k–
2.3

الميل =

            0.3496 =2.3 × )0.152-(- =                                   

وحدة k= )مول/لتر. دقيقة( / )مول/لتر( = )دقيقة(-1 

آتية: D من البيانات ال�
)g(

 → P للتفاعل k تمرين  )10(:  جد رتبة التفاعل وقيمة ثابت السرعة

0204060الزمن )ثانية(

0.6000.4000.2670.178تركيز D مول/ لتر

( لتفاعلات الرتبة ال�أولى:
2/1

عمر النصف )ز

 0.693
k

 =  
2/1

 يمكن التوصل اإلى اأن ز
–k ز
2.3

 =   
[A]
[A] o

 
هـ
من العلاقة لو

:  اشتق العلاقة السابقة لعمر النصف لتفاعلات الرتبة ال�أولى.
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مثال  )10(:  اإذا كان عمر النصف لتفاعل من الدرجة ال�أولى يساوي 1200ثانية، احسب ما ياأتي:

1. قيمة k للتفاعل ، ووحدته.       2. مقدار الزمن اللازم لتفاعل 75 % من المادة المتفاعلة.

 0.693
k

 =  
2/1

الحل: 1. ز
0.693  = 5.775 × 10-4 ث-1

1200
= 

 k

2/1
ز 

 = 0.693             

[A]o 0.25 = ]A[ 2. تفاعل 75 % من المادة المتفاعلة يعني اأن
–k ز
2.3

 ومنها لو 0.25 =  
–k ز
2.3

 =   
[0.25A

o
]

[A] o
 
هـ
 لو

     ز = 2400 ث.

تمرين  )11(:  قيمة ثابت السرعة k لتفكك فوق اأكسيد الهيدروجين اإلى الماء وال�أكسجين يساوي 0.014 دقيقة-1

2H2O2(l) → 2H2O(l) + O2(g)

اإذا كان تركيز H2O2 ال�بتدائي يساوي 0.5 مول/ لتر،

 احسب تركيز H2O2 بعد 10 دقائق.أ. 

= 0.1 مول/ لتر؟ب. 
 
H2O2 ما مقدار الزمن اللازم حتى يصبح تركيز 

 ما مقدار الزمن اللازم حتى يتفكك نصف كمية  H2O2؟ج. 

3 : 2 : 4  اأثر درجة الحرارة على سرعة التفاعل:
يبين الجدول التالي قيم ثابت سرعة التفاعل عند درجات حرارة مختلفة للتفاعل ال�آتي:

 CO(g) + NO2(g) → CO2(g)  + NO(g)

600650700750800درجة الحرارة )كلفن(

0.0280.221.36.023قيمة k)مول/لتر.ث(

يتضــح مــن الجــدول، اأن ثابــت ســرعة التفاعــل يــزداد 

ــادة ســرعة  ــى زي ــؤدي اإل ــاع درجــة الحــرارة، وهــذا ي بارتف

ــادة؟ التفاعــل. لكــن كيــف يمكــن تفســير هــذه الزي

المــواد  لجزيئــات  الحركيــة  الطاقــة  متوســط  يكــون 

الشكل )3-8(: توزيع الطاقة الحركية على الجزيئات.المختلفــة عنــد درجــة حــرارة ثابتــة متماثــل تمامــاً حســب 
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نظريــة الحركــة الجزيئيــة، وهــي تخضــع لتوزيــع ماكســويل- بولتزمــان  للطاقــة الحركيــة، كمــا فــي الشــكل )3-8( الــذي 

ــة: آتي ــن ال�أســئلة ال� ــات، انظــر الشــكل واأجــب ع ــى الجزيئ ــة عل ــة الحركي ــع الطاق ــل توزي يمث

 ماذا تمثل المساحة المظللة تحت المنحنى؟. 1

ماذا تمثل المساحة غير المظللة تحت المنحنى؟. 2

ما نسبة عدد الجزيئات التي طاقتها الحركية مرتفعة بالنسبة لمجموع الجزيئات؟. 3

لعلــك توصلــت اإلــى اأنــه توجــد نســبة قليلــة مــن الجزيئــات طاقتهــا الحركيــة مرتفعــة عنــد درجــة حــرارة معينــة، وهــذا يعنــي اأن عــدداً 

قليلاً من الجزيئات طاقتها الحركية تساوي طاقة التنشيط اأو اأكبر منها )المنطقة المظللة في الشكل )8-3((.

مــاذا يحــدث عنــد ارتفــاع درجــة الحــرارة؟ انظــر 

ــة  الشــكل )3-9( الــذي يبيــن توزيــع الطاقــة الحركي

علــى الجزيئــات عنــد درجتــي الحــرارة 300 كلفــن و 

آتيــة: 310 كلفــن، واأجــب عــن ال�أســئلة ال�

مــا اأثــر زيــادة درجــة الحــرارة علــى متوســط . 1

الطاقــة الحركيــة للجزيئــات؟

هــل تتاأثــر طاقــة التنشــيط لنفــس التفاعــل . 2

بزيــادة درجــة الحــرارة؟           

قارن بين عدد الجزيئات التي تملك طاقة التنشيط عند درجتي الحرارة 300 كلفن و 310 كلفن.. 3

كيف يمكن تفسير زيادة سرعة التفاعل بارتفاع درجة الحرارة؟. 4

يتضــح مــن الشــكل )3-9(، اأن طاقــة حركــة الجزيئــات تــزداد بارتفــاع درجــة الحــرارة، وبالتالــي يــزداد عــدد الجزيئــات 

التــي تملــك طاقــة التنشــيط؛ مــا يــؤدي اإلــى زيــادة عــدد التصادمــات الفعالــة.  

ويبين الشكل )3-10( توزيع الطاقة الحركية على الجزيئات لتفاعلين مختلفين عند نفس درجة الحرارة:       

                                        

  
يــزداد عــدد الجزيئــات التــي تملــك طاقــة 

ــيط  ــة تنش ــه طاق ــذي ل ــل ال ــي التفاع ــيط ف التنش

اأقــل، لذلــك تكــون ســرعته اأكبــر. 

الشكل )3-10(: توزيع الطاقة الحركية

الشكل )3-9(: توزيع الطاقة الحركية على الجزيئات عند 

درجتي 300 كلفن و310 كلفن
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نظرية الحالة ال�نتقالية:                                             5 : 2 : 3
مــاذا يحــدث للجزيئــات التــي تملــك طاقــة التنشــيط اأثنــاء تصادمهــا؟ وكيــف تتغيــر الطاقــة؟ ومــا اأثــر اتجــاه الجزيئــات 

جابــة عــن مثــل هــذه ال�أســئلة قــدم العلمــاء نظريــة الحالــة ال�نتقاليــة. المتصادمــة؟ للاإ

ــة  ــد كحال ــاء جدي ــة بعضهــا مــن بعــض، يتكــون بن ــق المــواد المتفاعل ــراب دقائ ــد اقت ــه عن ــة اأن ــرض هــذه النظري وتفت

ن الحالــة ال�نتقاليــة  انتقاليــة بيــن المــواد المتفاعلــة والمــواد الناتجــة يدعــى بالمعقــد المنشــط. ويمثــل الشــكل )3-11( َتكــوُّ

.HI وتكويــن I2 مــع H2 فــي تفاعــل

شكل )3-11(: تكّون المعقد المنشط 

مــا الفــرق بيــن بنــاء المعقــد المنشــط وبيــن كل مــن المــواد المتفاعلــة والناتجــة؟ ومــا التغيــر فــي الطاقــة المصاحبــة 

لتكــون المعقــد المنشــط؟

I تبــداأ الروابــط بيــن ذراتهمــا بالتفــكك،  I وجزيئــات H H يتضــح اأنــه عنــد حــدوث تصــادم فعــال بيــن جزيئــات

H بالتكــون، وتتكــون حالــة جديــدة تســمى )الحالــة ال�نتقاليــة(، وتكــون عندهــا طاقــة الحركــة منخفضــة  I وتبــداأ رابطــة

ــود لتعطــي المــواد  ــا تتفــكك لتعطــي المــواد الناتجــة اأو تع ــر مســتقرة، ســرعان م ــا غي ــا يجعله ــة؛ م ــة الوضــع عالي وطاق

ــة التنشــيط،  ــى المعقــد المنشــط؛ يجــب اأن تكتســب المتفاعــلات طاق ــة اإل ــة. ولكــي تتحــول المــواد المتفاعل المتفاعل

وعليــه فــاإن:

 طاقــة التنشــيط حســب نظريــة الحالــة ال�نتقاليــة هــي الحــد ال�أدنــى مــن الطاقــة اللازمــة لتكويــن المعقــد 

المنشط من المواد المتفاعلة.  

يبيــن الشــكل )3-12( الطاقــة اأثنــاء ســير التفاعــل لتفاعــل 

ــك  ــد المنشــط يمل ــث يتضــح اأن المعق ــة. حي ــارد للطاق ط

ــة كل  ــة وضــع. انظــر الشــكل وحــّدد قيمــة طاق ــى طاق اأعل

مــن: 

y  .طاقة التنشيط للتفاعل

y  .طاقة المعقد المنشط

y .طاقة التفاعل
الشكل )3-12(: الطاقة خلال سير التفاعل.  
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                                           Reaction Mechanism اآلية التفاعل  6 : 2 : 3
يصاحــب حــدوث التفاعــل الكيميائــي عــدد مــن التغيــرات، ومــن اأبرزهــا عمليــة تكســير بعــض الروابــط وتكويــن بعضهــا ال�آخــر، 

ومــن الصعــب غالبــاً حــدوث هــذه التغيــرات فــي خطــوة واحــدة، واإنمــا تتــم فــي مجموعــة مــن الخطــوات التــي تصــف كيفيــة حــدوث 

أوليــة. التفاعــل، ويطلــق علــى مجمــوع هــذه الخطــوات )اآليــة التفاعــل(، وكل خطــوة فيهــا تســمى بالخطــوة ال�

              NO2(g) + CO(g)   → NO(g)  + CO2(g) ولتوضيح ذلك دعنا ناأخذ التفاعل ال�آتي

آتية للتفاعل: آلية ال�      حيث وجد تجريبياً اأن سرعة التفاعل = k [NO2]٢، وقد تم افتراض ال�

خطوة بطيئة   NO2(g) + NO2(g) → NO3(g)
* + NO(g)                 :الخطوة ال�أولى

خطوة سريعة    NO3(g)
* + CO(g) → NO2(g) + CO2(g) الخطوة الثانية:  

آتية: :  اعتماداً على اآلية التفاعل السابقة، اأجب عن ال�أسئلة ال�

١- ما العلاقة بين مجموع خطوتي التفاعل السابقتين ومعادلة التفاعل الكيميائي الموزونة؟

أولية ولم تظهر في معادلة التفاعل الكيميائي الموزونة ؟  ٢- ما المادة التي ظهرت في الخطوات ال�

٣- هل سرعة الخطوة ال�أولى تساوي سرعة الخطوة الثانية؟  
ــة التفاعــل يجــب اأن تعبــر عــن التفاعــل الكلــي، وتســمى المــادة  ــة فــي اآلي أولي لعلــك توصلــت اإلــى اأن الخطــوات ال�
أولــى وتــم اســتهلاكها فــي الخطــوة  NO3(g) التــي لــم تظهــر فــي المــواد المتفاعلــة اأو الناتجــة، بــل ظهــرت فــي الخطــوة ال�

*

ــاس اإحــدى  ــق قي ــر مســتقرة ويســتدل عليهــا عــن طري ــا تكــون غي ــاً م ــة، بالمــادة الوســيطة )Intermediate( وغالب الثاني
ــة التفاعــل  أبطــاأ فــي اآلي ــة فــي ســرعتها، والخطــوة ال� ــة متفاوت أولي ــة. ولعلــك ل�حظــت اأن الخطــوات ال� خواصهــا الفيزيائي
.)Rate-determining Step( هــي التــي تحــدد ســرعة التفاعــل، لذلــك يطلــق عليهــا الخطــوة المحــّددة لســرعة التفاعــل
أوليــة باســتخدام تراكيــز الجزيئــات المتفاعلــة مباشــرة مــن المعادلــة الموزونــة اعتمــاداً علــى   ويعبــر عــن ســرعة الخطــوة ال�
أولــى فــي اآليــة التفاعــل تســاوي k1 [NO2]٢ حيــث k1 ثابــت  المعامــلات. فمثــلاً فــي المثــال الســابق، ســرعة الخطــوة ال�

أولــى. الســرعة للخطــوة ال�

أولــى هــي الخطــوة البطيئــة والمحــددة لســرعة التفاعــل؛ فــاإن ســرعة التفاعــل تســاوي ســرعة الخطــوة  ول�أن الخطــوة ال�

آليــة الســابقة تتفــق مــع الجانــب التجريبــي. البطيئــة = k1 [NO2]2 وهــذا مــا يجعــل مــن ال�

آليتيــن  أولــى لــكل مــن المتفاعليــن، اأي ال� تمرين  )12(:   وجــد عمليــاً اأن التفاعــل بيــن المادتيــن A وB مــن الرتبــة ال�

آتيتيــن هــي الممكنــة. ال�

آلية ب آلية اأ                               ال�                                                  ال�

A + B → D + E    A  → C + D    الخطوة ال�أولى: )بطيئة(  

C  + B → E               )الخطوة الثانية: )سريعة   

أولــى فــي اآليــة التفاعــل بالضــرورة هــي الخطــوة البطيئــة، حيــث تســتخدم الخطــوة الســريعة  ل� تكــون الخطــوة ال�

ــة.  ــات ل�حق ــي دراس ــتتعرف ف ــا س ــرعة كم ــون الس ــر بقان ــي يجــب األ� تظه ــيطة الت ــادة الوس ــن الم ــض ع للتعوي
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الكيمياء والتكنولوجيا واملجتمع )لالطالع(
Catalytic Converter احملول احلفزي

ــازات  ــات مــن الغ ــى انبعــاث كمي ــؤدي اإل ــي محــركات الســيارات ي ــود ف ــي للوق ــر المثال ــراق غي      اإن ال�حت

الضــارة، مــن اأهمهــا اأول اأكســيد الكربــون )CO(، وهــو 

استنشــاقه  والرائحــة، وعنــد  اللــون  غــاز ســام عديــم 

الســريع،  المــوت  يســبب  كبيــرة  بكميــات 

والهيدروكربونــات غيــر المحترقــة )HC( التــي تتبخــر 

ــر ضــوء الشــمس تتحــول  ــة، وبتاأثي بفعــل الحــرارة العالي

اإلــى مــواد شــديدة الضــرر بالبيئــة والهــواء، واأكاســيد 

النيتروجيــن )NOX( التــي تشــكل ضبابــاً خفيفــاً، يــؤدي 

نســان، وتــذوب فــي  اإلــى تهيــج ال�أغشــية المخاطيــة للاإ

مياه ال�أمطار مكونة المطر الحمضي.

    ولتقليــل نســبة التلــوث بعــوادم الســيارات اأصبحــت معظــم الســيارات الحديثــة مــزودة بعلبــة معدنيــة متصلــة 

باأنبــوب طــرد الغــازات العادمــة، تســمى المحــول الحفــزي، حيــث يحتــوي علــى خلايــا خزفيــة، تشــبه خلايــا النحــل 

الشــمعية مطليــة بطبقــة رقيقــة مــن عناصــر البلاتيــن)Pt(، والبلاديــوم )Pd(، والروديــوم )Rh(؛ وذلــك لتعريــض اأكبــر 

ســطح مــن المــادة المحفــزة لتيــارات الغــازات المنبعثــة مــن المحــرك، وتوفيــر اأكبــر كميــة مــن تلــك العناصــر الثمينــة.

      ويقــوم البلاتيــن والبلاديــوم كمــواد حفــازة باأكســدة الهيدروكربونــات واأول اكســيد الكربــون، ويقــوم 

الروديــوم باختــزال اأكاســيد النيتروجيــن اإلــى غــاز النيتروجيــن، ويســتطيع المحــول الحفــزي تقليــل الغــازات الملوثــة 

ــى 85 %(. ــراوح مــن )65 اإل بنســبة تت

أمامــي علــى مناســبة مــن المحــول،          وتفضــل شــركات الســيارات وضــع المحــول الحفــزي اأســفل المقعــد ال�

ــره  ــزداد وعم ــه ت ــازات، ل�أن فاعليت ــة معالجــة الغ ــي عملي ــراع ف س ــباً، وال�إ ــن المحــرك مناس ــده ع ــى يكــون بع حت

ال�فتراضــي يطــول فــي درجــات الحــرارة معينــة. 
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اأسئلة الفصل 

آتية: رتبة التفاعل، اآلية التفاعل، التصادم الفعال، طاقة التنشيط. السؤال ال�أول  ما المقصود بكل من ال�

آتية: السؤال الثاني  تم جمع البيانات المدرجة في الجدول اأدناه للتفاعل الذي يتم وفق المعادلة ال�

 NH4
+

(aq) + NO2
-

(aq)    →  N2(g)  + 2H2O

ادرس البيانات واأجب عن ال�أسئلة التي تليه.                   

NH ]مول/ لتررقم التجربة
4
NO] مول/ لتر[ +

2
السرعة ال�بتدائية مول/ لتر. ث[-

10.10.0057-10×1.35

20.10.0107-10×2.70

30.20.0107-10×5.40

1. اكتب قانون سرعة التفاعل.   

2. احسب قيمة k وما وحدته.

السؤال الثالث   ســرعة التفاعــل B(g) → C(g) ، تســاوي 0.005 مول/لتــر.ث عندمــا يكــون تركيــز B = 0.2 مول/لتــر. 

مــا مقــدار قيمــة ثابــت ســرعة التفاعــل k اإذا كانــت رتبــة التفاعــل بالنســبة لـــ B مــن الدرجــة:

1. الصفرية              2. ال�أولى                 3. الثانية
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أسـئلة الوحدة

جابة الصحيحة في كل مما ياأتي:  السؤال ال�أول ضع دائرة حول رمز ال�إ

آتية غير تلقائية؟ 1  اأي العمليات ال�

ب. ذوبان ملح الطعام في الماء. اأ. انتشار رائحة العطر في الغرفة.                   

د. انصهار مكعب من الجليد. ج. فصل الهيليوم عن النيون في مزيج غازي.       

2  اإذا كانــت قيمــة ثابــت ســرعة التفاعــل k للتفاعــل CO(g)+ NO2(g)→ CO2(g) + NO(g) عنــد درجــة حــرارة  

أولــى. مــا  400 ْس تســاوي 0.5 لتــر/ مــول.ث، ورتبــة التفاعــل بالنســبة لــكل مــن CO و NO2 هــي ال�

قيمــة ســرعة   التفاعــل عندمــا يكــون تركيــز CO = 0.025 مول/لتــر وتركيــز NO2 = 0.040 مول/لتــر؟
د. 2 × 3-10 ج. 1 × 10 -4   ب. 5 × 10 -4    اأ. 2.5 × 10 -4   

 للتفاعل ل� تعتمد على التركيز ال�بتدائي للمادة A؟
2/1

3  ما رتبة التفاعل a A → P   اإذا كانت قيمة ز

د. الثالثة ب. ال�أولى                 ج. الثانية             اأ. الصفرية   

4  اإذا كان التفاعل 2A + B→C يتم في خطوة واحدة. اأي التالية صحيحة بالنسبة لسرعة التفاعل؟

2[B][A]k = ب. سرعة التفاعل            [B]2[A]k = اأ. سرعة التفاعل

[C] k = د. سرعة التفاعل              [B][A]k = ج. سرعة التفاعل

 A(g)    B(g) السؤال الثاني تم الحصول على البيانات الواردة في الجدول اأدناه للتفاعل

0.080.060.040.02تركيز A )مول/لتر(

0.0040.0030.0020.001سرعة التفاعل )مول/لتر.ث(

1. ما رتبة التفاعل؟                         

 .k 2. احسب قيمة

3. ما مقدار سرعة التفاعل عندما يكون تركيز A = 0.24 مول/لتر؟

   HCOOH(l)→CO2(g) + H2O(l) السؤال الثالث في التفاعل ال�آتي:  

اإذا كانت قيمة Hº∆ للتفاعل = 16 كيلو جول/مول وقيمة Sº∆ للتفاعل = 234 جول / كلفن. مول.   

هل التفاعل تلقائي عند الظروف المعيارية اأم ل�؟ مع التفسير.   
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ــون الســرعة للتفاعــل F2  + 2NO2  → 2NO2F يســاوي  k[F2][NO2]، هــل  السؤال الرابع  اإذا وجــد اأن قان

آتيــة صحيحــة لهــذا التفاعــل؟ آليــة ال� مــن الممكــن اأن تكــون ال�

بطيئة    NO2 + F2 → NO2F + F   

سريعة                F + NO2  →  NO2F   

السؤال الخخامس  يتفكك H2O2 اإلى H2O  و O2 بخطوتين كما ياأتي:

                H2O2  +  I-  → HOH  +  IO-   

O2  +  H2O2  +  IO-  →   H2O   +  I-              

2. ما المادة )المواد( الوسيطة في خطوات التفاعل؟  1. اكتب معادلة التفاعل الكلية.     

السؤال السادس قــام طالــب برســم العلاقــة بيــن لوهـــ ]A[ مــع الزمــن، فحصــل علــى خــط مســتقيم، ميلــه يســاوي  – 0.105 

وتقاطعــه مــع المحــور الصــادي يســاوي 0.1، اكتــب قانــون ســرعة التفاعــل، ثــم احســب كلاً ممــا ياأتــي: 

ج.قيمة عمر النصف للتفاعل.  ب. قيمة ثابت سرعة التفاعل.   .A اأ. مقدار التركيز ال�بتدائي للمادة

أولية في الظروف العادية. السؤال السابع فّسر لماذا ل� يتحلل الماء اإلى عناصره ال�

آتية: السؤال الثامن علّل كلاً من ال�

اأ. تؤدي عملية ال�نصهار اإلى زيادة في ال�نتروبي.

ب. تعد طاقة جبس الحرة مؤشراً حقيقياً لتلقائية التفاعلات من عدمها.

ج. تتناقص سرعة التفاعل للتفاعل مع مرور الزمن.

د. تزداد سرعة التفاعل عند رفع درجة الحرارة.

آتية: آلية ال� السؤال التاسع يتفاعل غاز HBr مع غاز O2 وفق خطوات ال�

                                          HBr(g) + O2(g) → HO2Br(g)   بطيئة

HO2Br(g)+ HBr(g) → 2HOBr(g) سريعة   

2HOBr(g) → H2O2(g)+ Br2(g) سريعة  

اأ- اكتب معادلة التفاعل الموزونة.

ب- ما المادة الوسيطة في خطوات التفاعل؟

ج- اكتب قانون سرعة التفاعل.

السؤال العاشر اإذا علمت اأن تفاعل الجازولين مع ال�أكسجين يعد تلقائياً، لماذا ل� نرى الوقود مشتعلاً دائماً؟

    ما دور الشرارة )الشعلة ال�أولى( في ال�حتراق؟
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يحتوي البرتقال على حمض الستريك. 

ما الحموض؟ وما القواعد؟ وما خصائص كل منهما؟ وما العلاقة بينهما؟

احلموض والقواعد
الرابعةالرابعة

الوحـــدةالوحـــدة

Acids and Bases
احلموض والقواعد

Acids and Bases
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 تحتــوي غالبيــة المــواد الغذائيــة التــي نتناولهــا علــى واحــد اأو اأكثــر مــن الحمــوض، فمثــلاً تحتــوي الحمضيــات علــى 

حمــض الســتريك، الــذي يعطــي لهــا الطعــم الحمضــي، ويحتــوي التفــاح علــى حمــض الماليــك، وبعــض الحمــوض ذات 

مصــدر عضــوي )نباتــي اأو حيوانــي(، اإل� اأن هنــاك اأنواعــاً اأخــرى ذات مصــادر معدنيــة تدخــل فــي كثيــر مــن الصناعــات 

الكيميائيــة، ومنهــا حمــض الكبريتيــك المســتخدم فــي بطاريــات الســيارات والعديــد مــن الصناعــات ال�أخــرى.

ــي  ــق وطعمهــا مــر. يدخــل بعضهــا ف ــة اأخــرى تســمى القواعــد، ملمســها زل ــات كيميائي ــاك مركب ــل هن ــي المقاب  وف

ــع المنظفــات. ــي تصني ــذي يدخــل ف ــوم ال ــوم والبصــل، ومنهــا هيدروكســيد الصودي ــل الث ــة مث ــب ال�أغذي تركي

يتوقــع مــن الطلبــة بعــد دراســة هــذه الوحــدة اأن يكونــوا قادريــن علــى »توظيــف دراســة الحمــوض والقواعــد للمحافظــة 

آتيــة: علــى الصحــة العامــة، وتطويــر الصناعــة«، مــن خــلال تحقيــق ال�أهــداف ال�

التمييز بين الحموض والقواعد اعتماداً على مفاهيم اأرهينيوس، برونستد – لوري، ولويس.. 1

المقارنة بين قوة الحموض والقواعد اعتماداً على ثوابت تاأينها.. 2

حساب الرقم الهيدروجيني في المحاليل المائية للحموض والقواعد القوية والضعيفة.. 3

تفسير السلوك الحمضي اأو القاعدي لمحاليل بعض ال�أملاح.. 4

اإجراء الحسابات المتعلقة بالمحلول المنظّم .. 5

6 ..pH اإجراء عملية معايرة حمض قوي مع قاعدة قوية، وتتبع التغير في قيمة

دراسة معايير الجودة للمنظفات الصابونية في فلسطين، وكتابة تقرير علمي حول زيارة اأحد المصانع.. 7
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الخواص العامة للحموض والقواعد 1-4

 تتميــز الحمــوض والقواعــد ببعــض الخــواص العامــة التــي تميزهــا عــن غيرهــا مــن المركبــات ال�أخــرى، ولتتعــرف بعــض 

هــذه الخــواص نّفــذ نشــاط )1-4(. 

الخواص العامة للحموض والقواعد نشاط )1-4(   

الهيدروكلوريــك  وحمــض   ،  NaOHالصوديــوم هيدروكســيد  وال�أدوات:  المــواد 

HCl بتركيــز 0.1 مول/لتــر، ومحلــول كاشــف دوار الشــمس، ومــاء 

ــان ســعة 100مــل. مقطــر، وكاأســان زجاجي

خطوات العمل:

اأذب 1 غــم مــن هيدروكســيد الصوديــوم فــي كاأس زجاجــي يحــوي 50 مــل . 1

مــاء مقطــر.

ضع 20 مل من محلول حمض HCl في كاأس زجاجي اآخر.. 2

اأضــف )2-3( قطــرات مــن كاشــف دوار الشــمس فــي كلا المحلوليــن، مــا . 3

لــون الكاشــف فــي كل منهمــا؟ 

اأحضــر اأنبوبــي اختبــار زجاجييــن، وضــع فــي كل منهمــا 5 مــل مــن حمــض . 4

 ،Mg أنبــوب ال�أول قطعــة من المغنيســيوم HCl المخفــف، ثــم اأضــف فــي ال�

أنبــوب الثانــي 1 غــم مــن كربونــات الصوديــوم الهيدروجينيــة.  وضــع فــي ال�

- ماذا تلاحظ في كل اأنبوب؟ 

أنبوبين.  - اكتب معادلة التفاعل الحاصل في كلا ال�

 تمتــاز الحمــوض بطعمهــا الحمضــي، وقــدرة محاليلهــا علــى توصيــل التيــار 

الكهربائــي، وتغييــر لــون كاشــف دوار الشــمس ال�أزرق اإلــى ال�أحمــر، اأمــا القواعــد فتتميــز بطعمهــا المــر، وتوصيــل محاليلهــا 

للتيار الكهربائي، وقدرة محاليلها على تغيير لون كاشف دوار الشمس ال�أحمر الى ال�أزرق. 

ــر ذلــك فــي   تختلــف الحمــوض بعضهــا عــن بعــض وكذلــك القواعــد فــي درجــة تفككها)تاأينهــا( فــي المــاء، ويؤث

ــة، اأو حمــوض وقواعــد ضعيفــة.  ــى حمــوض وقواعــد قوي ــم تصنيفهــا اإل ــه ت نشــاطها الكيميائــي، وعلي
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 Zn تمرين  )1(: يمثل الشكل )4-1( تفاعل صفيحة من الخارصين

)HCl، CH3COOH( مع الحمضين

y أنبوبين انطلق الغاز بكمية وبسرعة اأكبر؟ في اأي ال�

y ما اسم الغاز المنطلق؟ 

y أنبوبين )اأ( اأم )ب( يحتوي على الحمض ال�أقوى؟ اأي ال�

y ماذا تستنتج؟

تطور مفهومي الحمض والقاعدة: 2-4

 Arrhenius Concept :مفهوم اأرهينيوس

 وضع اأرهينيوس عام 1887م تصوراً حول طبيعة الحموض والقواعد، وقد عرف كلاً منهما على النحو ال�آتي: 

 الحمض: المادة التي تزيد من تركيز اأيونات الهيدروجين +H عند ذوبانها في الماء. 

 القاعدة: المادة التي تزيد من تركيز اأيونات الهيدركسيد -OH عند ذوبانها في الماء.

اإل� اإذا احتــوت علــى ذرة )ذرات(   وحســب مفهــوم اأرهينيــوس للحمــوض والقواعــد ل� تكــون المــادة حمضــاً 

.)OH( الهيدروكســيد القاعــدة فيشــترط احتوائهــا علــى مجموعــة  اأمــا   ،)H( الهيدروجيــن

تاأمل ال�آتي:

y  يتاأيــن حمــض الهيدروكلوريــك فــي المــاء اإلــى اأيونــات الهيدروجيــن الموجبــة، واأيونــات الكلوريــد الســالبة، كمــا 

آتيــة:  فــي المعادلــة ال�

 HCl(aq)  H
+

(aq)+ Cl-(aq)    

y  ،نهــا تتاأيــن اإلــى اأيونــات الهيدروكســيد الســالبة ــوم NaOH فــي المــاء فاإ ــان هيدروكســيد الصودي  اأمــا عنــد ذوب

ــة. ــوم الموجب ــات الصودي واأيون

 NaOH(s))  Na+
(aq) + OH-

(aq)    

آتية في الماء: تمرين  )2(:  اكتب معادلة كيميائية تمثل تاأين كل من ال�

Ba(OH)2 ب. هيدروكسيد الباريوم    HClO4 اأ. حمض البيركلوريك 

نهــا تكــّون اأيونــات الهيدروجيــن الموجبــة )البروتــون +H( وهــو اأيــون صغيــر الحجــم  عندمــا تتاأيــن الحمــوض فــي المــاء فاإ

ــوم  ــون الهيدروني ــاً اأي ــل مكون أق ــى ال� ــاء واحــد عل ــاط بجــزيء م ــل للارتب ــذا يمي ــة جــداً؛ ل ــة عالي ــة شــحنته الموجب وكثاف

H، اأنظــر الشــكل )2-4(
3
O+

 )اأ(               ) ب( 
شكل )4-1( تفاعل صفيحة Zn مع حمض 

  HCl ،CH3COOH

H2O

H2O
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 H2O H+  H3O
+

+

+

تمرين  )3(:  

لماذا يطلق على اأيون الهيدروجين الموجب اسم البروتون؟. 1

H ؟ . 2
3
O+ مع الماء عند تكوين اأيون H+ ما نوع الرابطة التي يكونها اأيون

بالرغم من نجاح اأرهينيوس في تفسير العديد من خواص الحموض والقواعد اإل� اأنه واجه العديد من التحديات منها: 

أيونــات لهــا خــواص قاعديــة فــي المحاليــل المائيــة، رغــم اأنهــا ل� تحتــوي مجموعــة . 1 وجــود بعــض المركبــات وال�

.CN- واأيون الســيانيد ،NH
3
أمونيــا  )-OH( مثــل مركــب ال�

ــي . 2 ــد ف ــوض والقواع ــلات الحم ــير تفاع ــى تفس ــه عل ــدم قدرت ــة، وع ــل المائي ــى المحالي ــوم عل اقتصــار المفه

ــة. ــر المائي ــل غي المحالي

3 ..KF، NH
4
Cl عدم قدرته على تفسير السلوك الحمضي اأو القاعدي لمحاليل بعض ال�أملاح مثل

آتية تعّد قاعدة حسب مفهوم اأرهينيوس؟ تمرين  )4(:  اأي من ال�

.NH3 ، Ca(OH)2 ، CH3COO-    

 Concept Bronsted- Lowry مفهوم برونستد – لوري

ــوراً وشــموليًة للحمــوض  ــر تط ــاً اأكث ــوري مفهوم ــاس ل ــزي توم نجلي ــز برونســتد وال�إ ــن الســويدي يوهان ــرح كل م  اقت

ــاإن:  ــوم ف ــذا المفه ــام 1923 م وحســب ه ــد ع والقواع

الحمض: المادة التي تمنح البروتون +H لمادة اأخرى عند تفاعلهما.

القاعدة: المادة التي تستقبل البروتون +H من مادة اأخرى عند تفاعلهما.

آتي تاأين حمض الهيدروسيانيك في الماء  يمثل التفاعل ال�

   HCN(aq) + H2O(l)  H3O
+

(aq) + CN-
(aq)

أنــه يســتقبل هــذا  أنــه يمنــح البروتــون اإلــى جــزيء المــاء، ويعــّد جــزيء المــاء قاعــدة فــي هــذا التفاعــل ل� يســلك HCN كحمــض، ل�

H
3
O+ شكل )4-2(: تكون اأيون الهيدرونيوم
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أنــه يمنــح البروتــون اإلــى اأيــون -CN، ويعــّد  H3O يســلك كحمــض؛ ل�
البروتــون، وحيــث اإن التفاعــل يتــم بشــكل عكســي، فــاإن اأيــون +

أنه يستقبل ذلك البروتون. اأيون -CN قاعدة؛ ل�

الحمــض  مــن  متلازمــاً  زوجــاً   HCN، CN- مــن  كل  يشــكل 

H3O زوجــاً متلازمــاً اآخــر، ويوضــح 
+، H2O والقاعــدة، وكذلــك يشــكل

الحمــض  مــن  المتلازمــة  أزواج  ال� والمــاء  أمونيــا  ال� بيــن  آتــي  ال� التفاعــل 

)conjugate acid –base pair( والقاعــدة 

NH3(aq)      +    H2O(l)        NH4

+

(aq)   +      OH-
(aq)

قاعدة )1(              قاعدة )2(         حمض )1(            حمض )2(  

هنــاك بعــض المــواد تســلك ســلوك الحمــض فــي بعــض التفاعــلات، وســلوك القاعــدة فــي تفاعــلات اأخــرى، ومنهــا 

)... HS- ، HSO3
- ، HCO3

أيونــات )- ال�

CH3NH2 ، HCO3 ؟
- ، Br- ، SO3

تمرين  )5(:   ما صيغة الحمض الملازم للقواعد -2

HCO3 ؟
- ، CH3COOH ، HF ، H2C2O4 تمرين  )6(:   ما صيغة القاعدة الملازمة للحموض

يثانويــك CH3COOH المكــون الرئيــس فــي الخــل، اكتــب معادلــة تاأيــن الحمــض  مثال  )1(:   يعــد حمــض ال�إ
أزواج المتلازمــة مــن الحمــض والقاعــدة. فــي المــاء، ثــم حــّدد ال�

 CH3COOH(aq)   +    H2O(l)        CH3COO-
(aq)   +     H3O

+
(aq) الحل:   

      حمض )2(          قاعدة )1(        قاعدة)2(        حمض)1(

(H2O/H3O
+) ،(CH3COO-/ CH3COOH( :هي )أزواج المتلازمة من )الحمض/القاعدة ال�

آتيين:  تمرين  )7(:   حّدد الزوجين المتلازمين من الحمض والقاعدة في كل من التفاعلين ال�

 CN-
(aq) + H2O(l)     HCN(aq) + OH-

(aq)

 CH3NH2(aq) + H2O(l)      CH3NH3
+

(aq) + OH-
(aq)

Lewis Concept :مفهوم لويس

ــوري، واعتمــد فــي تفســير الســلوك  ــر شــمول�ً مــن تعريــف برونســتد - ل  قــدم لويــس تعريفــاً للحمــض والقاعــدة اأكث

لكترونــات غيــر الرابطــة وحركتهــا اأثنــاء التفاعــل بيــن الحمــض والقاعــدة وكان هــذا  الحمضــي والقاعــدي علــى اأزواج ال�إ

لكترونــات فــي اإنشــاء الروابــط الكيميائيــة. ــاً لدراســته حــول دور اأزواج ال�إ امتــداداً طبيعي

لكترونات غير الرابطة من مادة اأخرى. الحمض: المادة التي تستقبل زوج )اأو اأكثر( من ال�إ

لكترونات غير الرابطة اإلى مادة اأخرى. القاعدة: المادة القادرة على منح زوج )اأو اأكثر( من ال�إ

H+ + الحمض الملازم = القاعدة

H+ – القاعدة الملازمة = الحمض
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أمونيا وفلوريد البورون: آتي بين ال� اأنظر التفاعل ال�

لكترونــات اإلــى جــزيء BF3، وتتشــكل بينهمــا رابطــة تســاهمية تناســقية،  أمونيــا NH3 زوجــاً مــن ال�إ تقــدم ال�

وبالتالــي يمكــن اعتبــار NH3 قاعــدة لويــس، و BF3 حمــض لويــس.

H H

H H

H H

N N:

F F

F

F

F F

+
B

B

 قاعدة لويس  حمض لويس 
 ل�حظــت اأن تعريــف لويــس للحمــض والقاعــدة ل� يشــترط انتقــال البروتــون مــن الحمــض للقاعــدة كمــا فــي تعريــف 

برونســتد ولــوري، ول� يشــترط وجــود المحلــول المائــي كمــا فــي تعريــف اأرهينيــوس وتعريــف برونســتد - لــوري، بــل يشــمل 

تفاعــلات تحــدث دون وجــود المــاء والتفاعــلات الغازيــة اأيضــاً، مــن جهــة اأخــرى اســتطاع مفهــوم لويــس تفســير الســلوك 

أيونــات العناصــر الفلزيــة ال�نتقاليــة. الحمضــي ل�

تمرين  )8(:    

آتية: 1. ّحدد حمض لويس وقاعدة لويس في التفاعلات ال�

 B(OH)3(aq) + OH-
(aq) B(OH)4

-
(aq)

Cu2+
(aq) + 4 NH3(aq) [Cu(NH3)4]

2+
(aq)

 CO2(g) + H2O(l)  H2CO3(aq)

  NH3(g) + HCl(g) NH4Cl(s)

N عند تفاعله مع الماء حسب مفهوم 
2
H

4
2. فّسر السلوك القاعدي لمركب الهيدرازين 

اأ. برونستد - لوري  ب. لويس  

Auto ionization of water and pH :التاأين الذاتي للماء والرقم الهيدروجيني 3-4

التاأين الذاتي للماء

 اأظهــرت التجــارب بــاأن المــاء النقــي موصــل ضعيــف جــداً للتيــار الكهربائــي؛ مــا يــدل علــى وجــود عــدد قليــل جــداً 

أيونــات؟  أيونــات فيــه، فمــا مصــدر تلــك ال� مــن ال�

تقوم بعض جزيئات الماء بمنح بروتونات، تستقبلها جزيئات ماء اأخرى، وتسمى هذه الظاهرة التاأين الذاتي للماء. 

ويوضح الشكل )4-3( ظاهرة التاأين الذاتي للماء: 

 H2O(l) + H2O(l)  OH-
(aq) + H3O

+
(aq)
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 شكل )4-3( ظاهرة التاأين الذاتي للماء

بما اأن التفاعل في حالة اتزان ديناميكي فاإن له ثابت اتزان Kc على النحو ال�آتي:

 [OH-][H3O
+]

[H2O]2  = Kc

H3O][-OH] }بما اأن تركيز الماء ثابت فاإن 2[H2O] ثابت{
+] = [H2O]2 × Kc اأي اأن 

H3O][-OH] = 1×10-14 عند درجة حرارة º 25س.
+] =  [H2O]2× Kc= Kw  

آتية: أمثلة ال� H3O و -OH في المحاليل كما في ال�
تستخدم هذه العلاقة في اإيجاد تركيز اأيونات +

H[ في كل مما ياأتي: 
3
O+[ و ]OH-[ مثال  )2(: احسب تركيز اأيونات كل من

1. الماء المقطر.  

2. محلول حمض الهيدروكلوريك HCl )0.5 مول/لتر(.  

الحل:
14-10×1 = [H3O

+][OH-] = Kw 1. بما اأن

H3O] في الماء المقطر
+] = [OH-]

1×10-14 = 1×10-7 مول/ لتر.  = [H3O
+]= [OH-] اإذن 

H3O[ القادم من الماء = 1×10-7 مول/ لتر، وهو مقدار ضئيل جداً يمكن تجاهله.
2. تركيز اأيونات]+

H3O[ القادمة من الحمض = 0.5 مول/ لتر؛ ل�أن الحمض قوي ويتاأين كلياً. 
 اأما تركيز اأيونات ]+

HCl(aq) + H2O(l) → H3O
+

(aq) + Cl-(aq)

صفر       0.5 التركيز قبل التاأين        صفر 

0.5       صفر التركيز بعد التاأين        0.5  

H3O = 0.5 مول/ لتر.
من المعادلة السابقة يتضح اأن تركيز اأيونات +

ولحساب تركيز اأيونات ]-OH[ في المحلول المائي تجد اأن 

  = 2×10-14 مول/ لتر.
14-10 × 1

0.5
 = 

Kw

[H3O
+]

 = [OH-]

بعض الحموض والقواعد القوية الشائعة 

القاعدة القويةالحمض القوي
HClO

4
LiOH

H
2
SO

4
NaOH

HIKOH
HClSr)OH(

2

HNO
3

Ba)OH(
2
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 Ba(OH)2 ــوم ــن هيدروكســيد الباري ــة 0.685 غــم م ــن اإذاب ــج م ــي النات ــول المائ ــي المحل H3O[ ف
مثال  )3(: احســب ]+

ــة لهيدروكســيد الباريــوم =137 غم/مــول. ــة المولي ــاً فــي 500 مــل مــن المــاء علمــاً اأن الكتل الــذي يتفــكك كلي

الحل:  

  = 0.005 مول.
0.685

137
  =  

الكتلة

الكتلة المولية
 عدد مول�ت هيدروكسيد الباريوم =  

 

  = 0.01 مول/لتر.
0.005

0.5
 =  

عدد المول�ت
حجم المحلول باللتر

      التركيز =  

آتية:  وبما اأن هيدروكسيد الباريوم من القواعد القوية التي تتاأين كلياً حسب المعادلة ال�

   Ba(OH)2(s)  →  Ba2+
(aq)  +  2OH-

(aq)  

0.01 التركيز قبل التاأين     صفر     صفر   

صفر  التركيز بعد التاأين    2×0.01    0.01   

وعليه يكون تركيز اأيونات -OH = 0.02 مول / لتر 

  = 5 ×10-13 مول / لتر.
14-10×1

0.02
  = H3O

تركيز اأيونات +

 

تمرين  )9(: يســتخدم حمــض الكبريتيــك H2SO4 كمحلــول كهرلــي فــي بطاريات الســيارات )المركــم الرصاصي(، 

H3O فــي المحلــول المائــي للحمــض عنــد تاأينــه فــي المــاء بشــكل تــام، اإذا 
احســب تركيــز اأيونــات +

اأذيــب 5×10-3 مــول منــه فــي لتــر مــن المــاء.

pH الرقم الهيدروجيني

H3O( في المحاليل المائية. 
يعرف الرقم الهيدروجيني pH باأنه سالب لوغاريتم تركيز اأيون الهيدرونيوم )+

ــي، وُيظهــر الشــكل  ــول المائ ــي المحل H3O ف
ــات + ــز اأيون ــد تركي ــاس لتحدي H3O[، وهــو مقي

ــو]+ اأي اأن: pH = - ل

)4-4( التدريــج مــن صفــر اإلــى 14 للمحاليــل المائيــة عنــد درجــة 25 °س.

شكل )4-4(: الرقم الهيدروجيني pH )للاطلاع(
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ال�أرقام الهيدروجينية لبعض المواد في المنزل.  نشاط )4-4(  

اعتماداً على الشكل )4-4( اأجب عما ياأتي: 

H3O اأعلى؟. 1
ما الرقم الهيدروجيني لكل من عصير البندورة وعصير العنب؟ اأيهما فيه تركيز اأيونات +

أمونيا؟. 2 ما الرقم الهيدروجيني لكل من الصابون السائل وال�

H3O؟. 3
كيف يتغير الرقم الهيدروجيني مع زيادة تركيز اأيونات +

كيف يتغير الرقم الهيدروجيني مع زيادة تركيز اأيونات -OH؟. 4

ولقيــاس الرقــم الهيدروجينــي pH يســتخدم عــادة جهــاز مقيــاس الرقــم الهيدروجينــي )pH meter( حيــث يعطــي قيمــاً 

دقيقــة للتراكيــز، ويمكــن اســتخدام الكاشــف العالمــي Universal indicator وهــو خليــط مــن مجموعــة مــن الكواشــف. 

مقياس الرقم الهيدروجيني pHاألوان الكاشف العالمي 

آتية:  أمثلة ال� ولحساب الرقم الهيدروجيني قم بدراسة ال�

مثال  )4(:  احسب الرقم الهيدروجيني pH في كل مما ياأتي:
1. الماء المقطر.

2. محلول حمض النيتريك HNO3 )حمض قوي( تركيزه 2×10-3 مول/لتر.

H3O[ = 1×10-7 مول/لتر في الماء المقطر.
+[= ]OH-[ 1. عرفت سابقاً اأن الحل:    

H3O[ = - لو]1×7-10[ = 7
pH = – لو ]+

حمض النيتريك من الحموض القوية التي تتاأين كلياً في الماء حسب التفاعل ال�آتي: 

  HNO3(aq)      +       H2O(l)       →       H3O
+

(aq)       +       NO3
-

(aq) 
3-10× 2 التركيز قبل التاأين     صفر        صفر     

صفر      3-10×2      3-10× 2 التركيز بعد التاأين  

لو 2 = 0.3   pH = - لو )2×3-10(   

 pH = 3 – لو 2 = 3 – 0.3 = 2.7 

H3O[ = اأ × 10 -ن   
اإذا كان ]+

فاإن pH = ن – لو اأ      
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.) 4.6= pH( في عينة من عصير التفاح الرقم الهيدروجيني لها H3O
مثال  )5(: جد تركيز اأيونات +

الحل: 

 pH-10 = [H3O
H3O[ وهذا يعني اأن [+

pH  = - لو ]+

 5-10× 0.4+10 =4.6-10 =     

)العدد الذي يقابل اللوغاريتم 0.4 هو 2.5(      = 2.5×10-5 مول/لتر    

تمرين  )10(: 

اإذا كان تركيــز اأيونــات الهيدروكســيد )-OH( فــي القهــوة يســاوي 1×10-9 مول/لتــر، جــد قيمــة pH لمحلــول القهــوة، 

وهــل القهــوة حمضيــة اأم قاعديــة؟

 بالرجــوع اإلــى مصــادر التعلــم والشــبكة العنكبوتيــة ادرس اأنــواع المنظفــات المســتخدمة 

فــي المنــزل )منظــف الزجــاج، ومســلك مجــاري الصــرف الصحــي، ومبيــض الغســيل( 

وتعــّرف علــى التركيــب الكيميائــي للمــادة الفاعلــة فــي كل منهــا.

تمرين  )11(: 

محلــول ناتــج عــن اإذابــة 2×10-3 مــول مــن حمــض البيركلوريــك HClO4 )حمــض قــوي ( فــي لتــر مــن المــاء، . 1
جــد قيمــة pH فــي المحلــول المائــي الناتــج. علمــاً اأن )لــو 2 = 0.3(

H3O] في الدم.. 2
+] ، [OH-] وجد اأن الرقم الهيدروجيني لعينة من دم اإنسان يساوي 7.4، احسب تركيز اأيونات

H3O[ فيها.. 3
عينة من مضاد الحموضة تستخدم لعلاج قرحة المعدة لها pH = 10.5 ، احسب قيمة ]+

ال�تزان في محاليل الحموض والقواعد الضعيفة:  4-4

 اأول�ً: ال�تزان في محاليل الحموض الضعيفة:

H3O[ مســاوياً تقريبــاً لتركيــز 
 عرفــت ســابقاً اأن الحمــوض القويــة تتاأيــن فــي المــاء كليــاً، وعليــه يكــون تركيــز اأيونــات ]+

 HF، ــل ــة مث ــا الحمــوض الضعيف ــل حمــض HNO3، وحمــض HClO4 ، اأم ــون، مث ــي اأحــادي البروت الحمــض ال�أصل

 HA يقــل كثيــراً عــن تركيــز الحمــض ال�أصلــي قبــل التاأيــن. يتاأيــن الحمــض الضعيــف ]H3O
HCN فــاإن تركيــز اأيونــات ]+

HA(aq) + H2O(l)  H3O
+

(aq)+ A-
(aq)   :حســب المعادلة

 
 [A-][H3O

+]
[HA]  = Ka وثابت التاأين للحمض  ، ]A-[ = ]H3O

+] << [HA[ وفيه يكون
 

 وتعــّد قيمــة Ka للحمــوض الضعيفــة مقياســاً لقَوتهــا فــي المحلــول المائــي، حيــث تــزداد قــوة الحمــض بازديــاد قيمــة 
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H3O[ فــي المحلــول المائــي. ويبيــن الجــدول )4 - 1( قيــم ثابــت التاأيــن لبعــض الحمــوض 
Ka وازديــاد تركيــز اأيونــات ]+

الضعيفــة اأحاديــة البروتــون، ومعــادل�ت تاأينهــا فــي المــاء.

Kمعادلة التاأينالصيغة الكيميائيةاسم الحمض
a

HNOحمض النيتروز
2

HNO
2)aq(

 + H
2
O

)l(
 H

3
O+

)aq( 
+ NO

2
—

)aq(
4-10×7.1

HFHFحمض الهيدروفلوريك
)aq(

 + H
2
O

)l (
 H

3
O+

)aq( 
+ F−

)aq (
4-10×6.8

HCOOHHCOOHحمض الميثانويك
)aq(

 + H
2
O

)l(
 H

3
O+

)aq(
 + HCOO−

)aq(
4-10×1.8

Cحمض البنزويك 
6
H

5
COOHC

6
H

5
COOH

)aq(
+ H

2
O

)l( 
 H

3
O+ 

)aq(
 + C

6
H

5
COO-

)aq(
5-10×6.3

يثانويك CHحمض ال�إ
3
COOHCH

3
COOH

)aq(
 + H

2
O

)l( 
 H

3
O+

)aq( 
+ CH

3
COO−

)aq(
5-10×1.8

HClOHClOحمض الهيبوكلوروز
)aq(

 + H
2
O

)l( 
 H

3
O+

)aq( 
+ ClO−

)aq(
8-10×2.9

HCNHCNحمض الهيدروسيانيك
)aq(

 + H
2
O

)l( 
 H

3
O+

)aq( 
+ CN−

)aq(
10-10×6.2

جدول )4-1(: قيم ثابت التاأين لبعض الحموض الضعيفة عند درجة حرارة 25 ْس

ادرس الجدول )4-1(، واأجب عن ال�أسئلة ال�آتية: نشاط )5-4(:  

 اأي الحموض هو ال�أقوى؟ اأي الحموض هو ال�أضعف؟. 1

ما صيغة القاعدة الملازمة للحمض ال�أقوى؟ ما صيغة القاعدة الملازمة للحمض ال�أضعف؟. 2

H[ هو ال�أعلى عند استخدام محاليل متساوية في التركيز؟. 3
3
O+[ اأي الحموض فيه

اأي الحموض فيه الرقم الهيدروجيني pH هو ال�أعلى عند استخدام محاليل متساوية في التركيز؟ فّسر اإجابتك.. 4

أزواج المتلازمة من الحمض والقاعدة في معادلة تاأين حمض الهيبوكلوروز في الماء.. 5 اكتب ال�

أيون -ClO؟ أيون -CH3COO اأم ال� مثال  )6(:   اأيهما اأقوى كقاعدة ال�

ــاً للحمــض HClO، ومــن  ــون -ClO ملازم أي ــاً للحمــض CH3COOH، وال� ــون -CH3COO ملازم أي الحــل: بمــا اأن ال�  

قيــم ثابــت التاأيــن للحمــوض تلاحــظ اأن الحمــض CH3COOH اأقــوى مــن الحمــض HClO، اأي اأن القاعــدة الملازمــة 

.ClO- ــدة ــن القاع ــف م -CH3COO اأضع

وتنحــاز حالــة ال�تــزان فــي التفاعــلات الكيميائيــة بيــن الحمــوض والقواعــد، نحــو الطــرف الــذي تكــون فيــه الحمــوض 

والقواعــد الضعيفــة.
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مثال  )7(:   حّدد ال�تجاه الذي ينحاز اإليه ال�تزان في التفاعل ال�آتي:
 HNO2(aq) + ClO-

(aq) HClO(aq) + NO2
-

(aq)     

 ،HClO ــوى مــن الحمــض ــن )HNO2 ، HClO( تجــد اأن الحمــض HNO2 اأق ــوة الحمضي ــة ق ــد مقارن الحــل: عن

ــد  ــوة القواع ــت ق ــف(، واإذا قارن ــض ال�أضع ــو الحم ــة )اأي نح ــواد الناتج ــو الم ــزان نح ــة ال�ت ــاز حال ــذا يشــجع انحي وه

ــاز التفاعــل نحــو المــواد الناتجــة اأيضــاً. NO2، وهــذا يشــجع انحي
الملازمــة للحمــوض، ســتجد اأن -ClO اأقــوى مــن -

تمرين  )12(: 

K في الجدول )1-4(.
a
آتية اعتماداً على قيم  قّرر اأي ال�تجاهات ينحاز اإليها ال�تزان في التفاعلات ال�

HCOOH(aq) + ClO-
(aq) HClO(aq) + HCOO-

(aq)

HCN(aq) + F-
(aq)  HF(aq) + CN-

(aq)

 

K
a
الحسابات المتعلقة بثابت التاأين  5-4

آتيان الحسابات المتعلقة بثابت التاأين للحموض الضعيفة: يوّضح المثال�ن ال�

مثال  )8(:   

 K
a
احســب الرقــم الهيدروجينــي pH فــي محلــول حمــض الهيدروفلوريــك HF تركيــزه )0.3 مول/لتــر( اإذا علمــت اأن 

للحمــض = 6.8×10-4، ثــم احســب النســبة المئويــة لتاأيــن الحمــض. 

آتية:  الحل: يتاأين حمض الهيدروفلويك حسب المعادلة ال�  

 HF(aq) +     H2O(l)               H3O
+

(aq)        +        F-
(aq)

التركيز ال�بتدائي     صفر         صفر         0.3

التغير في التركيز     +س         +س           -س

التركيز عند ال�تزان      س          س       0.3 – س 

 
[H3O

+] [F-]
[HF]  = Ka  من المعادلة

 

أنها قيمة صغيرة بسبب ضعف الحمض           يمكن تجاهل قيمة س في المقام؛ ل�
س × س
0.3 – س    = 4-10×6.8
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س2
0.3 اأي اأن 6.8×4-10 = 

وعندها س2 =6.8×10-4 × 0.3 = 2.04×10-4 ومنها 
س = 1.43× 2-10

2-10 × 1.43 =]H3O
+[ = ]F-[ = س

pH = - لو 1.43×2-10

pH = 2 – لو 1.43، 2 - 0.15= 1.85 

% 100 × 
الكمية المتاأينة )س(

الكمية ال�أصلية
النسبة المئوية للتاأين = 

 % 4.76 = % 100 × 
2-10×1.43

0.3
   =        

والرقــم  لتــر،  مــول/   0.01 تركيــزه يســاوي   ،HClO2 الكلــوروز K لمحلــول حمــض 
a
قيمــة  احســب  مثال  )9(:

.4  =  pH الهيدروجينــي 

H3O[ = 1×10-4 مول/ لتر.
pH = 4 اأي اأن ]+ الحل:    

 HClO2 (aq)  +  H2O(l)    H3O
+

(aq)  +  ClO2
-

(aq)

التركيز ال�بتدائي          صفر        صفر                 0.01

التغير في التركيز    +س          +س             -س

التركيز عند ال�تزان      س           س      0.01 - س 
)س قيمة صغيرة يمكن تجاهلها(           
4-10×1 – 0.01      4-10×1        4-10×1    

01.0                

 6-10×1 =  
2)4-10×1(

0.01
 =  

 [H3O
+][ClO2

-]
[HClO2]

 = Ka  

تمرين  )13(: 

 محلــول مائــي لحمــض HA تركيــزه )0.2 مــول/ لتــر( درجــة تاأينــه فــي المــاء تســاوي 4 %، احســب قيمــة الرقــم 

.K
a
الهيدروجينــي pH ثــم احســب قيمــة 

ثانيًا: ال�تزان في محاليل القواعد الضعيفة:

تتاأين القواعد الضعيفة في الماء جزئياً، ويمكن تمثيل التفاعل العام بالمعادلة ال�ّتية:

 B(aq)     +     H2O(l)             BH+
(aq)  +     OH-

(aq)

           قاعدة ملازمة      حمض ملازم        حمض          قاعدة

يتم تجاهل قيمة س في المقام عندما يكون:

400 < 
التركيز ال�بتدائي للحمض

Ka
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K على النحو ال�آتي: 
b
 ويكون ثابت التاأين للقاعدة 

 [BH+][OH-]
[B]  = Kb  

ويضم جدول )4-5( عدداً من القواعد الضعيفة وثابت التاأين لكل منها

Kمعادلة التاأينالصيغةالقاعدة
b

CHاإيثيل اأمين
3
CH

2
NH

2
CH

3
CH

2
NH

2
 + H

2
O

)l(
 CH

3
CH

2
NH

3
+
)aq(

 + OH-
)aq(

4-10 × 6.3

CHميثيل اأمين
3
NH

2
CH

3
NH

2
 +H

2
O

)l( 
 CH

3
NH

3
+
)aq(

 +OH-
)aq(

4-10 × 5

أمونيا NHال�
3

 NH
3)g(

 + H
2
O

)l( 
 NH

4
+
)aq(

 + OH-
)aq(

5-10 × 1.8

N هيدرازين
2
H

4
N

2
H

4)g(
 + H

2
O

)l( 
 N

2
H

5
+
)aq(

 + OH-
)aq(

6-10 × 1.3

NHهيدروكسيل اأمين
2
OH NH

2
OH

)g(
 + H

2
O

)l( 
 NH

3
OH+

)aq(
 +OH-

)aq(
9-10×8.7

Cبيريدين
5
H

5
NC

5
H

5
N + H

2
O

)l( 
 C

5
H

5
NH+

)aq(
 + OH-

)aq(
9-10 × 1.4

Cاأنيلين
6
H

5
NH

2
C

6
H

5
NH

2)g(
 + H

2
O

)l( 
 C

6
H

5
NH

3
+
)aq(

 + OH- 
)aq(

10-10 × 3.8

K عند درجة 25 ْس )للاطلاع(
b
 جدول )4-5(: القواعد الضعيفة وثابت التاأين لها 

الحسابات المتعلقة بثابت ال�تزان للقواعد الضعيفة: 6-4

لتتعرف الحسابات المتعلقة بثابت ال�تزان للقواعد الضعيفة، ادرس المثال ال�آتي:

مثال  )10(: احســب قيمــة pH فــي محلــول البيريديــن C5H5N، تركيــزه يســاوي 0.01 مــول/ لتــر علمــاً اأن ثابــت 
التاأيــن يســاوي 1.4×9-10

 الحل:

 C5H5N(aq)        +       H2O(l)               C5H5NH+
(aq)   +     OH-

(aq)

صفر       0.01 صفر    التركيز ال�بتدائي  

+س        -س  +س    التغير في التركيز 

0.01 - س  س       س    التركيز عند ال�تزان  
 [C5H5NH+][OH-]

[C5H5N]  = Kb 
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س2

0.01   =  
س × س

0.01 – س    = 9-10×1.4
س2 = 1.4×9-10 ×0.01 = 14 ×12-10

14×10-12 = 3.74×10-6 مول/لتر.  س = 

[-C5H5NH+[ = ]OH[ = 3.74×10-6 مول/لتر.

 = 2.67×10-9 مول/لتر
14-10×1

6-10×3.74
 = ]H3O

+]

 pH = - لو 2.67×10-9 = 9 – لو 2.67 = 9 - 0.43 = 8.57

تمرين  )14(:  احســب قيمــة ثابــت التاأيــن للقاعــدة الضعيفــة B عندمــا يكــون تركيزهــا يســاوي 0.04 مــول/ لتــر، 

10 = pH وقيمــة الرقــم الهيدروجينــي

الخواص الحمضية والقاعدية لمحاليل ال�أملاح  7-4

y )hydration( تمّيه ال�أملاح

تنتج ال�أملاح من تفاعل يتم بين الحمض والقاعدة، كما في التفاعلات ال�ّتية: 

 KOH(aq) + HCl(aq)  KCl(aq) + H2O(l)

 NaOH(aq) + HCN(aq)  NaCN(aq) + H2O(l)

 NH3(g) + HCl(g)  NH4Cl(s)

ولتتعرف سلوك ال�أملاح الحمضي والقاعدي قم بتنفيذ نشاط )7-4(.

السلوك الحمضي والقاعدي للاأملاح نشاط )7-4(  

 ،NH
4
Cl ــوم أموني ــد ال� CH، وكلوري

3
COONa ــوم ــوات الصودي NaNO، واإيثان

3
ــوم  ــرات الصودي ــواد وال�أدوات: نت الم

ومقيــاس الرقــم الهيدروجينــي pH، وكــؤوس ســعة 50 مــل، ومــاء مقطــر.

خطوات العمل:

اأذب 1 غم من كل من ال�أملاح السابقة في 10 مل من الماء المقطر.. 1

استخدم مقياس الرقم الهيدروجيني pH لتحديد الرقم الهيدروجيني لكل محلول.. 2

اأكمل الجدول ال�آتي:. 3

pHطبيعة المحلولالمصدر القاعديالمصدر الحمضيالملح

NaNO
3

HNO
3

CH
3
COONaNaOH7 اأكبر من

NH
4
Clحمضي
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أمــلاح حســب ســلوكها الحمضــي والقاعــدي اإلــى اأمــلاح متعادلــة، اأو حمضيــة، اأو قاعديــة، فملــح  وعليــه تصنــف ال�

-CN. فاأيــون 
(aq) واأيونــات ،Na+

(aq) أنــه يتاأيــن فــي المــاء، وينتــج اأيونــات ســيانيد الصوديــوم NaCN ُيعــّد ملحــاً قاعديــاً؛ ل�

-CN. فيتفاعــل 
(aq) وبذلــك يكــون حمضــاً ضعيفــاً، اأمــا اأيــون ،NaOH أنــه مــلازم لقاعــدة قويــة +Na، )ل� يتميــه( ل�

(aq)

 .HCN أنــه مــلازم لحمــض ضعيــف ــه(، ويســلك كقاعــدة قويــة؛ ل� مــع المــاء )يتميِّ

 NaCN(s)    
H2O  Na+

(aq) + CN-
(aq) 

 Na+
(aq) + H2O  ل� تفاعل

 CN-
(aq)+ H2O(l)   HCN(aq) + OH-

(aq) 

تبّيــن لــك مــن المعــادل�ت الســابقة تكــّون اأيونــات -OH فيــزداد تركيزهــا فــي المحلــول، ويكــون تاأثيــر الملــح فــي المــاء 

قاعديــاً )pH>7(. وتســتنتج اأن: الملــح NaCN المشــتق مــن قاعــدة قويــة ومــن حمــض ضعيــف لــه تاأثيــر قاعــدي فــي 

المحاليــل المائيــة.

H اأو -OH اأو كليهما.
3
O+ تمّيه ال�أملاح: قدرة بعض اأيونات ال�أملاح على التفاعل مع الماء واإنتاج اأيونات 

NH، وّضح ذلك بالمعادل�ت.
4
NO

3
تمرين  )15(:   فّسر السلوك الحمضي لمحلول ملح 

pH آتية المتساوية في التركيز حسب تزايد الرقم الهيدروجيني تمرين  )16(:   رتّب المحاليل المائية للمواد ال�

 KCN ، NaCl ، HNO3 ، NH4Cl ، NaOH

  

 )hydrolyses( وعملية التميؤ )hydration( كيف تميز بين عملية تميُّه ال�أملاح 

ال�أيون المشترك والمحلول المنّظم  8-4

y )Common ion( ال�أيون المشترك

آتية:  تعلّمت سابقاً اأن الحمض الضعيف يتاأين جزئياً في الماء، وتحدث حالة اتزان كما في المعادلة ال�

 HNO2(aq) + H2O(l)  H3O
+

(aq) + NO2
-

(aq)

ذا اأذيــب فــي محلــول الحمــض الســابق اأحــد اأملاحــه مثــل NaNO2 مــاذا يحــدث لحالــة ال�تــزان؟ هــل تتغيــر قيمــة  فــاإ

pH فــي المحلــول؟
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 NO2
نه يتاأين تاأيناً تاماً اإلى اأيونات +Na واأيونات - عند اإذابة ملح NaNO2 في محلول الحمض السابق فاإ

 NaNO2(s) 
H2O  Na+

(aq) + NO2
- (aq)

NO2 قــد نتــج مــن مصدريــن اأحدهمــا الملــح 
 اإذا تمعنــت معادلــة تاأيــن كل مــن الحمــض والملــح، ســتجد اأن اأيــون -

أيــون المشــترك. وال�آخــر هــو الحمــض، فهــو مشــترك بينهمــا وســمي ال�

وحســب قاعــدة لوتشــاتيلييه، فــاإن اإذابــة الملــح NaNO2 فــي محلــول الحمــض الضعيــف HNO2 تزيــد مــن تركيــز 

NO2 ؛ مــا يــؤدي اإلــى انحيــاز التفاعــل نحــو المــواد المتفاعلــة، وبذلــك يقــل تركيــز اأيونــات الهيدرونيــوم 
أيــون المشــترك - ال�

H3O، فتــزداد قيمــة pH فــي المحلــول الناتــج. 
+

أمونيــوم NH4Cl فــي محلــول القاعــدة الضعيفــة NH3 علــى قيمــة الرقــم  تمرين  )17(:  مــا اأثــر اإذابــة ملــح كلوريــد ال�

الهيدروجينــي pH للمحلــول؟ فّســر اإجابتــك.

ال�آن كيف يمكنك حساب قيمة pH رياضياً لمحلول حمضي اأو قاعدي بعد اإضافة الملح؟ 

NO2 القــادم مــن الحمــض 
بمــا اأن الحمــض HNO2 يتاأيــن جزئيــاً والملــح NaNO2 يتاأيــن كليــاً، فــاإن تركيــز اأيــون -

.NO2
أيونــات - يكــون ضئيــلاً يمكــن تجاهلــه ويمكــن اعتبــار الملــح المصــدر الرئيــس ل�

، ومنه : 
 [NO2

-][H3O
+]

[HNO2]
 = Ka وعليه فاإن 

 Ka]الحمض[  

أيون المشترك[ ]ال�
 = [H3O

اأي اأن [+  
 [HNO2]Ka

[NO2
-]  = [H3O

+] 

مثال  )11(: لديك محلول حمض HF تركيزه )0.02 مول/لتر(، اإذا علمت اأن Ka له تساوي 6.8×10-4، جد:
١- الرقم الهيدروجيني pH للمحلول.

.KF اإذا اأذيب في 1 لتر من محلول الحمض السابق 0.015 مول من ملح pH ٢- التغير الحاصل في قيمة

 HF(aq)      +      H2O(l)          H3O
+

(aq)     +        F-
(aq) الحل:     

التركيز ال�بتدائي     صفر         صفر       0.02

التغير في التركيز    +س        +س      -س

التركيز عند ال�تزان     س          س     0.02 – س    س قيمة صغيرة 
)0.02(                

 
[H3O

+] [F-]
[HF]  = Ka من المعادلة

س × س
 0.02    = 4-10×6.8 
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س2 = 13.6×6-10 

[H3O
س = 3.68×3-10 = ]+

PH = 3 - لو 3.68 = 3 - 0.57 = 2.43 

 = 0.015 مول/ لتر.
0.015

1
 = 

عدد المول�ت
الحجم )اللتر(

تركيز الملح المضاف = 

بعد اإضافة الملح اإلى المحلول الحمضي نستخدم المعادلة العامة التي اشتقت سابقاً

6.8×10-4 )0.02( = 9.06×10-4 مول/ لتر
)0.015(

 = [HF] Ka

[F-]
 =[H3O

+]   

pH = 4 – لو 9.06 

 3.04 = 0.96 – 4 = 

التغير في قيمة pH = pH بعد اإضافة الملح – pH قبل اإضافة الملح

0.61 = 2.43 – 3.04 = 

أيون المشترك( اإلى محلول الحمض.  نستنتج اأن قيمة الرقم الهيدروجيني قد ازدادت بسبب اإضافة الملح )ال�

مثال  )12(:  احســب الرقــم الهيدروجينــي pH لمحلــول مكــون مــن الحمــض الضعيــف HNO2 )0.2 مول/لتــر( 
والملــح NaNO2 )0.1 مــول/ لتــر( علمــاً اأن )Ka للحمــض= 7.1×4-10(

  HNO2(aq) + H2O  H3O
+

(aq) + NO2
-

(aq) الحل:      
         )0.2 مول/ لتر(

  NaNO2(S)  
H2O  Na+

(aq) + NO2
-

(aq)

)0.1 مول/ لتر(          

   ومنه 
[NO2

- ][H3O
+]

[HNO2]
 = Ka 

[HNO2] Ka

[NO2
-]

 =[H3O
+] 

7.1×10-4 )0.2(  = 1.42 ×10-3 مول/ لتر
)0.1(

  = ]H3O
+]

pH = - لو 1.42 ×10-3 = 3 - لو 1.42 

2.85 =  0.15- 3 = pH

تمرين  )18(: محلــول مكــون مــن القاعــدة الضعيفــة CH3NH2 بتركيــز 0.2 مول/لتــر، اأضيــف اإلــى 1 لتــر مــن 

ــة:  آتي ــئلة ال� ــن ال�أس ــح CH3NH3Br، اأجــب ع ــن المل ــول م ــول 0.2 م المحل

2. احسب قيمة pH قبل اإضافة الملح. أيون المشترك؟     1. ما ال�

4. فسر اختلاف القيمتين. 3. احسب قيمة pH بعد اإضافة الملح.   
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y  Buffer solution المحلول المنّظم

أنظمــة بضبــط pH فــي الــدم،   تتــراوح قيمــة الرقــم الهيدروجينــي فــي الــدم بيــن )7.35 – 7.45(، ويقــوم عــدد مــن ال�
HCO3(، وبقــاء الرقــم 

-  / H2CO3( اأهمهــا حمــض الكربونيــك مــع اأيــون الكربونــات الهيدروجينيــة التــي تســلك كقاعــدة
الهيدروجينــي فــي الــدم فــي الحــدود الســليمة يســمح للخلايــا وال�أعضــاء بالقيــام بوظائفهــا علــى اأكمــل وجــه، ويــؤدي 

نقصانــه عــن 7 اأو زيادتــه عــن 7.8 اإلــى حــدوث اضطرابــات تــؤدي اإلــى الوفــاة.
أمــلاح المناســبة لنمــو النباتــات، كذلــك يتطلــب اإتمــام عمليــة  كمــا يــؤدي ثبــات قيمــة pH فــي التربــة اإلــى توفيــر ال�

الطــلاء الكهربائــي بقــاء الرقــم الهيدروجينــي ثابتــاً خــلال العمليــة. 
 وتســمى المحاليــل التــي تقــاوم التغيــر الكبيــر فــي الرقــم الهيدروجينــي عنــد اإضافــة كميــات قليلــة مــن 

ــل المنّظمــة.  ــة بالمحالي الحمــض القــوي اأو القاعــدة القوي
 يتكون المحلول المنظّم من حمض ضعيف وملحه، مثل )HF، NaF( اأو من قاعدة ضعيفة وملحها، مثل 

)NH4Cl ،NH3(، ويفضل اأن تكون بتراكيز متقاربة اأو متساوية.

آتية من المحاليل تصلح كمحلول منظم؟ أزواج ال� تمرين  )19(:  اأي ال�

 N2H5Cl /N2H4 ، NaHCO3 / H2CO3 ، NaCl / HCl ، KCN / HCN

ولفهم الدور الذي يلعبه المحلول المنظم في اإبقاء الرقم الهيدروجيني ثابتاً تقريباً، تاأمل المثال ال�آتي:

مثال  )13(:   محلــول منظــم يتكــون مــن 0.1 مول/لتــر مــن حمــض الميثانويــك  HCOOH ) ka= 1.8×10-4( و 
0.1 مــول /لتــر مــن ملــح ميثانــوات الصوديــوم HCOONa ، جــد pH للمحلــول المنظـّـم .

HCOOH(aq) + H2O(l)  H3O
+

(aq) + HCOO-
(aq) الحل:     

 HCOONa(s)  
H2O  Na+

(aq)+ HCOO-
(aq)

[HCOOH] Ka

[HCOO-]
 =[H3O

+]   

= 1.8×10-4 مول/لتر
)0.1(
)0.1(

 4-10×1.8 = 

آتية؟  ومنها pH = 4 – لو 1.8 = 3.74،  وال�آن ماذا يحصل لقيمة الرقم الهيدروجيني للمحلول المنظّم في الحال�ت ال�

اإضافة 0.01 مول من حمض قوي )HCl( اإلى 1 لتر من المحلول المنظّم السابق )اأهمل الزيادة في الحجم(.. 1

اإضافة 0.01 مول من قاعدة قوية )KOH( اإلى 1 لتر من المحلول المنظّم السابق )اأهمل الزيادة في الحجم(.. 2

H فــي المحلــول، وحســب . 1
3
O + ــم الســابق، يــزداد تركيــز اأيونــات عنــد اإضافــة الحمــض القــوي HCl اإلــى المحلــول المنظّ

قاعــدة لوتشــاتيلييه ينحــاز التفاعــل نحــو المــواد المتفاعلــة، بتنشــيط التفاعــل العكســي فــي النظــام المتــزن، وعليــه:

 HCOOH(aq) + H2O(l)  H3O
+

(aq) + HCOO-
(aq)

 HCl(aq) + H2O(l)  H3O
+

(aq) + Cl-(aq)
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فاإن تركيز ]HCOOH[ يزداد بمقدار 0.01 ليصبح  0.1 + 0.01 = 0.11 مول/ لتر.

 اأما تركيز ]-HCOO[ فيقل بمقدار 0.01 ليصبح 0.1 - 0.01 = 0.09 مول/ لتر.

H3O[ كال�آتي: 
ويحسب ]+

[HCOOH] Ka

[HCOO-]
 =[H3O

+] 

 = 2.2 × 10-4 مول/لتر.
)0.11(
)0.09(  

4-10×1.8 =  

pH = 4 - لو 2.2 =3.65

التغير في pH بعد اإضافة حمض HCl القوي = 3.74 - 3.65 = 0.09 

اأي اأن المحلــول المنظـّـم قــاوم التغيــر فــي الرقــم الهيدروجينــي بعــد اإضافــة الحمــض القــوي، وقيمــة الرقــم الهيدروجينــي 

قلــت بمقــدار 0.09 فقــط )مقــدار طفيــف(. 

عنــد اإضافــة القاعــدة القويــة KOH اإلــى المحلــول المنظـّـم الســابق فــاإن تركيــز اأيونــات -OH فــي المحلــول يــزداد؛ . 2

H3O ، و حســب قاعــدة لوتشــاتيلييه ينحــاز التفاعــل نحــو المــواد الناتجــة 
ــات + ــى اســتهلاك اأيون ــؤدي اإل ــا ي م

ــح  ــدار 0.01 ، فيصب ــز HCOOH بمق ــل تركي ــه يق ــوم، وعلي ــات الهيدروني ــي اأيون ــض النقــص الحاصــل ف لتعوي

0.09 مــول/ لتــر، اأمــا تركيــز -HCOO فيــزداد بمقــدار 0.01 ، ويصبــح 0.11 مــول/ لتــر.

H3O] كال�آتي: 
 ويحسب  [+

 
)0.09(
)0.11(  

4-10×1.8 =  [HCOOH] Ka

[HCOO-]
  =[H3O

+] 

     = 1.47×10-4 مول/لتر.

 ويكون pH = 4 - لو 1.47 = 3.83

التغير في pH بعد اإضافة القاعدة القوية = 3.83 - 3.74 = 0.09

يلاحظ اأن قيمة الرقم الهيدروجيني قد ازدادت بمقدار 0.09 وهذا مقدار طفيف اأيضاً.

أمونيــا NH3 بتركيــز 0.2 مــول/ لتــر وملــح NH4Cl بتركيــز  تمرين  )20(:  محلــول منظــم حجمــه 1 لتــر يتكــون مــن ال�

Kb(NH3) = 1.8×10-5 اأجــب عمــا ياأتــي:
0.3 مــول/ لتــر، اإذا علمــت اأن 

أيون المشترك؟. 1 ما ال�

احسب الرقم الهيدروجيني للمحلول المنظّم.. 2

ــوم . 3 ــم عنــد اإضافــة 2 غــم مــن هيدروكســيد الصودي احســب الرقــم الهيدروجينــي للمحلــول المنظّ

ــر فــي الحجــم. ــم مــع اإهمــال التغي NaOH للمحلــول المنظّ
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:  كيف يكون التغير في الرقم الهيدروجيني عند اإضافة حمض قوي اأو قاعدة قوية للماء المقطر؟

 Titration :المعايرة 9-4

 تعــّد المعايــرة مــن اأهــم الطــرق المســتخدمة فــي التحليــل الكيميائــي، ويقصــد بهــا اإضافــة تدريجيــة لمحلــول قاعــدة 

اإلــى محلــول حمضــي اأو العكــس، بهــدف تحديــد تركيــز اأحدهمــا بمعلوميــة حجــم المحلــول ال�آخــر وتركيــزه.

 وللتعرف على عملية المعايرة وكيفية اإجرائها بين حمض قوي وقاعدة قوية، نقوم بتنفيذ نشاط )8-4(. 

معايرة حمض قوي مع قاعدة قوية نشاط )8-4(:  

المــواد وال�أدوات: حمــض الهيدروكلوريــك HCl، ومحلــول هيدروكســيد الصوديــوم NaOH، وســحاحة، ودورق، 

وكاشف فينولفثاليين، ومخبار مدرج، وحامل سحاحة.

خطوات العمل:

املاأ السحاحة بمحلول القاعدة NaOH )0.1 مول/لتر( . 1

اســتخدم الماصــة لســحب 10 مــل مــن محلــول HCl وانقلهــا . 2

اإلــى الــدورق المخروطــي.

اأضف قطرات من كاشف فينولفثاليين اإلى الدورق.. 3

ابــداأ باإضافــة القاعــدة مــن الســحاحة اإلــى الــدورق بفتــح صمــام . 4

التحكــم تدريجيــاً مــع التحريــك المســتمر، حتــى يتغيــر اللــون 

باأقــل حجــم مــن محلــول القاعــدة المضافــة.

المعايــرة . 5 عمليــة  فــي  المســتخدمة  القاعــدة  حجــم  ســّجل 

الحمــض. تركيــز  حســاب  فــي  لتســتخدمه 

كّرر العملية السابقة مرتين للتثبت من الحجم المطلوب.. 6

آتية:  وال�ّن اأجب عن ال�أسئلة ال�

ما اسم النقطة التي يتغير عندها لون الكاشف في الدورق؟ . 1

ما الرقم الهيدروجيني عند تلك النقطة؟. 2

اكتب معادلة كيميائية تمثل التفاعل.. 3

H تتعــادل 
3
O+ فــاإن اأيونــات NaOH وقاعــدة قويــة مثــل HCl عنــد اإجــراء عمليــة المعايــرة بيــن حمــض قــوي مثــل 

شكل )4-5(: معايرة حمض قوي بقاعدة قوية
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آتــي: مــع اأيونــات -OH، ويتكــون المــاء، ويصبــح المحلــول متعــادل�ً، كمــا فــي التفاعــل ال�

NaOH(aq) + HCl(aq)  NaCl(aq) + H2O(l)

H مــن الحمــض مــع عــدد 
3
O+ النقطــة التــي يتســاوى فيهــا عــدد مــول�ت :)Equivalent point( نقطــة التكافــؤ

 7 =pH مــن القاعــدة، ويصحبهــا قفــزة ملحوظــة فــي قيمــة الرقــم الهيدروجينــي، ليصبــح OH- مــول�ت

ــا حجــم  ــس عنده ــم ونقي ــون الكاشــف بشــكل دائ ــا ل ــر عنده ــي يتغي ــة الت ــة )End point(: النقط ــة النهاي نقط

ــؤ. ــة التكاف ــن نقط ــلاً ع ــف قلي ــي تختل ــرة، وه ــة المعاي ــي عملي ــول المضــاف ف المحل

 NaOH اإذا لــزم منــه 40 مــل ليتعــادل تمامــاً مــع 60 مــل مــن محلــول HCl مثال  )14(: احســب تركيــز حمــض
تركيــزه )0.1 مــول / لتــر(.

الحل: 

NaOH(s)   
H2O   Na+

(aq) + OH-
(aq)     HCl(aq) + H2O(l)  H3O

+
(aq) + Cl-(aq) 

[OH-[ = ]NaOH[ = 0.1 مول /لتر    [HCl] = [H3O
+]

 عند نقطة التكافؤ: 

 OH- عدد مول�ت = H3O
عدد مول�ت +

[OH-[ × حجم محلول القاعدة باللتر = ]H3O
 حجم محلول الحمض باللتر× ]+

 )0.1 ( × )3-10×60( = ]H3O
+[ × )3-10× 40(   

)60( × ) 0.1(  = 0.15 مول/لتر

)40(
  = ]H3O

+]           

H3O[= 0.15 مول/لتر
+[ = ]HCl]        

ــن  ــل م ــرة 400 م ــل لمعاي ــه 250 م ــزم من ــز هيدروكســيد الكالســيوم Ca(OH)2 اإذا ل تمرين  )21(:  احســب تركي

ــر(.  ــزه )0.18 مول/لت ــض HNO3 تركي ــول حم محل

ولكن كيف تتغير قيمة pH لمحلول حمض HCl اإذا اأضيف له محلول قاعدي من NaOH تدريجياً؟

 HCl جابــة علــى الســؤال اأدرس الشــكل )4-5( الــذي يمثــل دورقــاً مخروطيــا ًيحتــوي علــى 25 مــل مــن حمــض  للاإ

آتيــة: )تركيــزه 0.1 مــول/ لتــر(، والمطلــوب متابعــة التغيــر فــي قيمــة pH فــي الحــال�ت ال�

قبــل اإضافــة القاعــدة، بعــد اإضافــة 5 مــل، 10 مــل، 15 مــل، 24مــل، 24.95 مــل، 25 مل،25.05مــل، 30 مــل مــن 

القاعــدة NaOH بتركيــز )0.1( مول/لتــر.

قبل اإضافة القاعدة يكون المحلول داخل الدورق حمضياً وفيه 	 

H3O] = [HCl] = 0.1 مول / لتر 
+]  

H3O[ = - لو 0.1 = 1 
ومنها pH = - لو ]+  
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بعد اإضافة 5 مل من القاعدة: 	 

H3O] = )25×10-3()0.1( = 2.5×10-3 مول
عدد مول�ت [+

عدد مول�ت -OH المضافة = )5× 10-3()0.1( = 0.5×10-3 مول

H3O المتبقي دون تفاعل = 2.5×10-3 - 0.5×10-3 = 2×10-3 مول
عدد مول�ت +

ضافة  = 25+5 = 30 مل   = 30 ×10-3 لتر. الحجم الكلي بعد ال�إ

1.18 = pH 2 × 10-3مول = 0.066 ومنها تكون
30 × 10-3 لتر

   = H3O
تركيز +

وبنفس الطريقة نحسب التغير في قيمة pH كما يظهر في الجدول ال�آتي:

نشاط )9-4( 

اأكمل الجدول )4-6( بالقيم المناسبة: 
حجم محلول 
القاعدة المضاف

0510152424.952525.0530

pH11.181.3712؟؟؟47؟؟؟؟؟؟

جدول)4-6(: تغير قيم pH مع التغير في حجم القاعدة المضافة

وال�ّن لنحــاول وضــع القيــم التــي حصلنــا عليهــا مــن الجــدول فــي رســم بيانــي يربــط الرقــم الهيدروجينــي pH مــع حجــم 

محلول القاعدة المضافة.

لعلــك ل�حظــت مــن الشــكل )4-6( ومــن الحســابات اأن 

هنــاك قفــزة مفاجئــة فــي الرقــم الهيدروجينــي عنــد نقطــة التكافــؤ 

ــاً. اأي مــا بيــن 3-11 تقريب

الكواشــف  مــن  كثيــر  األــوان  تتغيــر  المــدى  هــذا  وفــي 

المعايــرة. فــي  المســتخدمة 

ولمعرفــة الرقــم الهيدروجينــي فــي المحاليــل الناتجــة مــن اإضافــة 

آتــي:  الحمــوض للقواعــد ادرس المثــال ال�

مثال  )15(: احســب الرقــم الهيدروجينــي فــي المحلــول الناتــج مــن اإضافــة 300 مــل مــن حمــض HCl )0.1 مــول/ لتــر( 
اإلــى  200 مــل مــن محلــول Ba(OH)2 )0.1 مــول / لتــر( 

الحل:   

H3O[ = 0.1 مول/لتر
أنه اأحادي البروتون فاإن ]+ يتاأين حمض HCl كلياً؛ ول�

 شكل )4-6(: منحنى المعايرة، حمض قوي مع قاعدة قوية
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Ba(OH)2 لكل مول واحد من OH- من معادلة التفاعل يتكّون 2 مول من

 Ba(OH)2(s)   
H2O   Ba2+

(aq) + 2OH-
(aq)

وعليه فاإن ]-OH[ = 2 ×0.1 = 0.2 مول/لتر.

H3O = التركيز × الحجم 
عدد مول�ت +

         = 0.1×)300×10-3( = 30×10-3 مول.

عدد مول�ت -OH = 0.2 × )200×10-3( = 40×10-3 مول. 

أيــون الهيدرونيــوم؛ وهــذا يــؤدي اإلــى تعــادل الحمــض مــع  نلاحــظ اأن عــدد مــول�ت الهيدروكســيد اأكبــر منهــا ل�

القاعــدة، ويتبقــى فائــض مــن اأيونــات الهيدروكســيد.

عدد مول�ت )-OH( الفائض = 40×10-3 - 30×10-3 = 10 × 10-3 = 1 ×10-2 مول.

الحجم الكلي = 200 مل + 300 مل = 500 مل= 500 × 10-3 = 5×10-1 لتر.

 = 0.02 مول/لتر 
2-10 × 1
1-10 × 5

 = ]OH-]

  = 5 ×10-3 مول/لتر. ومنها pH = 13 – لو5 = 13 - 0.7 = 12.3 
14-10 × 1

0.02
  =]H3O

+]

 

 
 Indicators الكواشف 10-4

الكواشف: هي حموض اأو قواعد عضوية ضعيفة يختلف لونها في الحالة الجزيئية عنه في الحالة المتاأينة. 

يشــار اإلــى الكاشــف الحمضــي بالرمــز HIn، ومــن اأمثلتهــا كاشــف فينولفثالييــن الــذي يتاأيــن فــي المحاليــل المائيــة 

آتــي:  كمــا فــي التفاعــل ال�

 HIn (aq)   +     H2O(l)         H3O
+

(aq)    +      In-
(aq)

الحالة الجزيئية         الحالة المتاأينة      

لون )1(         لون )2(      

يكون لون كاشف فينولفثاليين في الحالة غير المتاأينة 

عديم اللون )لون 1(، ولكنه يظهر باللون الوردي )الزهري(

في الحالة المتاأينة )لون 2( كما في شكل )7-4(.

شكل )4 7-(: كاشف فينولفثاليين في الحمض والقاعدة  
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ما مبداأ عمل الكواشف في التمييز بين الحموض والقواعد؟

H يــزداد، وحســب قاعــدة لوتشــاتلييه ينحــاز 
3
O+ عنــد اإضافــة الكاشــف اإلــى المحلــول الحمضــي فــاإن تركيــز اأيونــات 

التفاعــل نحــو اليســار، وبذلــك يظهــر لــون )1(.

اأمــا عنــد اإضافــة الكاشــف علــى محلــول قاعــدي، يــزداد تركيــز اأيونــات الهيدروكســيد -OH التــي تســتهلك اأيونــات 

H وينحــاز التفاعــل نحــو اليميــن، وبذلــك يظهــر لــون )2(. 
3
O

+

يوضح الجدول )4-6( اأهم الكواشف المستخدمة، ولون كل منها في الوسطين الحمضي والقاعدي

اللون في القاعدةاللون في الحمضاسم الكاشف

زهريعديم اللونفينولفثالين

اأزرقاأحمرعباد الشمس 

اأزرقاأصفربروموثايمول ال�أزرق

برتقالياأحمرالميثيل البرتقالي 

 جدول )4-6(: اأهم الكواشف العضوية واألوانها

In تمرين  )22(:  اإذا كانت صيغة الكاشف العضوي القاعدي هي

اكتب معادلة تفكك الكاشف في الماء.. 1

فّسر كيف يستخدم هذا الكاشف للتمييز بين محلول الحمض ومحلول القاعدة.. 2
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الكيمياء واملجتمع والتكنولوجيا )لإلطالع(
مضادات احلموضة

 ينتــج الشــخص البالــغ يوميــا مــا يقــرب مــن 2-3 لتــرات مــن العصــارة المعويــة، وهــي عصــارة حمضيــة هاضمــة، 

تحتــوي  للمعــدة.  المبطــن  المخاطــي  الغشــاء  مــن  اإفرازهــا  يتــم 

الرقــم  يصــل   ،HCl حمــض  مــن  عــال  تركيــز  علــى  العصــارة 

الهيدروجينــي فيــه اإلــى 1.5، اأو بتركيــز يقــرب مــن 0.03 مــول/ لتــر. 

 .Zn ذابة قطعة صغيرة من الخارصين وهذا التركيز كاف ل�إ

ــاإن  ــدة ف ــي المع ــن +H ف ــات الهيدروجي ــز اأيون ــادة تركي ــد زي عن

ــاب  ــه الته ــورم، يتبع ــم اأو ت ــدة تنكمــش، ويحــدث األ ــة المع عضل

ــدة.  ــي جــدار المع ــزف ف ون

 H+ واأفضــل الطــرق المســتخدمة فــي تخفيــف تركيــز اأيونــات 

 HCl فــي المعــدة هــو اإضافــة مضــادات الحموضــة، وهــي عبــارة عــن قواعــد ضعيفــة لهــا قابليــة للتفاعــل مــع حمــض

حســاس بالحموضــة الزائــدة، ومــن اأشــهر مضــادات الحموضــة المســتخدمة:  وتكويــن ملــح ومــاء؛ مــا يقلــل مــن ال�إ

ألمنيــوم، وهيدروكســيد وكربونــات الكالســيوم، وهيدروكســيد المغنيســيوم، وكربونــات المغنيســيوم،  هيدروكســيد ال�

كربونــات الصوديــوم الهيدروجينيــة، التــي تفيــد فــي تخفيــف حموضــة المعــدة، والمحافظــة علــى قيمــة مناســبة مــن 

.pH

 واأهم التفاعلات التي تحدث في المعدة بعد اإضافة مضاد الحموضة.

NaHCO3(s) + HCl(aq) NaCl(aq) + H2O(l) + CO2(g)
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أسـئلة الوحدة

جابة الصحيحة في كل مما ياأتي:  السؤال ال�أول ضع دائرة حول رمز ال�إ

آتية ل� يعد من حموض اأو قواعد اأرهينيوس؟ 1  اأي المحاليل المائية للمواد ال�

 LiOH .د    NH3 .ج    HF .ب    HNO3 .اأ

آتية يسلك كحمض وكقاعدة حسب مفهوم برونستد - لوري؟ 2  اأي المواد ال�

H2S .د    CO3
ج. -2    HCO3

ب. -    H2SO4 .اأ

آتية يسلك كحمض فقط؟ 3  اأي المواد ال�

H2O .د   HSO4
ج. -    NH3 .ب    NH4

 اأ. +

ــر(، اإذا كان  ــح MHCl )0.2 مــول/ لت ــر( والمل ــول مكــون مــن القاعــدة الضعيفــة M )0.4 مــول/ لت 4  محل

K للقاعــدة؟
b
ــا قيمــة  ــول pH = 9، م ــي للمحل ــم الهيدروجين الرق

د. 2×5-10  ج. 4×9-10    ب. 1×5-10    اأ. 5×6-10   

آتية المتساوية في التركيز له اأقل قيمةpH ؟ 5  اأي المحاليل ال�

NaCN .د    HF .ج    NH3 .ب    NH4Cl .اأ

HC2O4؟
6  ما القاعدة الملازمة للحمض -

H2C2O4
د. -    C2O4

ج. -2    H2C2O4 .ب    HC2O4
اأ. -2

آتية يكّون محلول�ً تاأثيره حمضي عند اإذابته في الماء؟ 7  اأي ال�أملاح ال�

NH4NO3 .د   CH3COOK .ج    NaCN .ب    KNO3 .اأ

8  ما تركيز اأيونات الهيدرونيوم في محلول 0.05 مول/ لتر من Ca(OH)2 علماً باأنه يتفكك كلياً؟

د. 1×13-10  ج. 1×1-10    ب. 0.01    اأ. 0.05    

9  اإذا علمت اأن ]-OH[ = 1×10-4 مول/لتر، ما قيمة pH للمحلول المائي؟

د. 10-10 ج. 4-10    ب. 4     اأ. 10    

آتية: السؤال الثاني ما المقصود بكل من المصطلحات ال�

أمــلاح، المعايــرة، نقطــة التكافــؤ،  حمــض اأرهينيــوس، قاعــدة لويــس، المحلــول المنظّــم، تميــه ال�

الكاشــف؟
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السؤال الثالث علّل ما ياأتي: 

1 ..HNO2 في محلول حمض KNO2 ترتفع قيمة الرقم الهيدروجيني عند اإذابة ملح

تستخدم الكواشف في التمييز بين الحموض والقواعد.. 2

السؤال الرابع اأضيف 400 ســم3 من محلول حمض HCl تركيزه 0.25 مول / لتر، اإلى 200 ســم3 من محلول  القاعدة 

ــر، احســب الرقــم الهيدروجينــي  ــوم Ba(OH)2 تركيزهــا 0.25 مــول/ لت ــة هيدروكســيد الباري القوي

للمحلــول الناتــج.

آتية: السؤال الخامس احسب الرقم الهيدروجيني pH في المحاليل المائية ال�

1 ..HClO3 محلول 0.05 مول/لتر من حمض

2 .. HF محلول 0.05 مول/لتر من حمض

3 .. C6H5NH2 محلول 0.05 مول/لتر من

ــلازم اإذابتهــا للحصــول علــى محلــول حجمــه 250 مــل، والرقــم  السؤال السادس مــا عــدد مــول�ت Ca(OH)2 ال

ــه يســاوي 11.5؟ ــي ل الهيدروجين

السؤال السابع مــا عــدد مــول�ت HCOONa الــّلازم اإضافتهــا اإلــى 250 مــل مــن محلــول 1 مــول/ لتــر مــن حمــض 

HCOOH للحصــول علــى محلــول الرقــم الهيدروجينــي لــه يســاوي 4. 

السؤال الثامن محلول من حمض HNO2 تركيزه 0.8 مول/ لتر .

احسب pH لهذا المحلول.. 1

اإذا اأضيــف 0.25 مــول مــن ملــح Ca(NO2)2 اإلــى 1 لتــر مــن المحلــول الســابق مــع اهمــال الزيــادة . 2

فــي الحجــم، جــد pH للمحلــول المنظّــم الناتــج.

السؤال التاسع محلــول منظــم حجمــه 1 لتــر يتكــون مــن القاعــدة الضعيفــة NH3 بتركيــز 0.4 مول/لتــر، وملــح 

NH4Cl مجهــول التركيــز، فــاإذا كان pH للمحلــول = 9 ، اأجــب عمــا ياآتــي: 

أيون المشترك؟. 1 ما صيغة ال�

جد تركيز الملح.. 2

ما التغير الحاصل في درجة حموضة المحلول المنظّم لدى اإضافة 0.2 مول من حمض HCl؟. 3
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السؤال العاشر اعتمــاداً علــى الجــدول المجــاور الــذي يبيــن قيــم ثابــت التاأيــن لمجموعــة مــن الحمــوض ال�فتراضيــة  

الضعيفة المتساوية في التركيز.

اأي من محاليل هذه الحموض له اأقل قيمة )pH(؟. 1

ــد تفاعــل حمــض. 2 ــن مــن الحمــض والقاعــدة عن ــن المتلازمي حــّدد الزوجي

HD مــع المــاء.

قّرر الجهة التي ينحاز لها ال�تزان في التفاعل ال�آتي:. 3

 HA(aq) + D-
(aq)  HD(aq) + A-

(aq)

اأي من محاليل الحموض السابقة له قاعدة ملازمة اأقوى؟. 4

Kالحمض
a
ثابت التاأين 

HA4-10×8.6

HB4-10×6

HC6-10×4

HD5-10×6
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الكيمياء العضوية
الخامسةالخامسة

الوحـــدةالوحـــدة
Organic Chemistry

ــون اأساســياً فــي تركيبهــا. مــا اأهــم  ــر عنصــر الكرب ــة المختلفــة، ويعتب  توجــد الملاييــن مــن المركبــات العضوي

ــم تحضيرهــا والكشــف عنهــا؟ ــا اســتخداماتها؟ وكيــف يت ــة؟ وم ــات العضوي المركب



119

Draf
t

اعتقــد الكيميائيــون حتــى بدايــات القــرن التاســع عشــر اأن المركبــات العضويــة تؤخــذ مــن ال�أجســام الحيــة فقــط، وفــي 

ــر  ــا فــي المختبــر، ومنــذ ذلــك الحيــن قــام الكيميائيــون بتحضي ــر اليوري عــام 1829م تمكــن فريدريــك فوهلــر مــن تحضي

ملاييــن المركبــات العضويــة، ودراســة خصائصهــا الكيميائيــة والفيزيائيــة. ويتوقــع مــن الطلبــة بعــد دراســة  هــذه الوحــدة 

اأن يكونــوا قادريــن علــى: »توظيــف دراســتهم للتفاعــلات الكيميائيــة فــي الكيميــاء العضويــة فــي تحضيــر بعــض المركبــات 

آتيــة: العضويــة والتمييــز بينهــا«؛ مــن خــلال تحقيــق ال�أهــداف ال�

ألدهيدات، . 1 اســتنتاج تركيــب وخصائــص بعــض اأنــواع المركبات العضوية مثــل: )هاليدات األكيل، الكحــول�ت، ال�

أمينات، وال�أميدات( ســترات، ال� الكيتونات، الحموض الكربوكســيلية، ال�إ

استنتاج الخواص الفيزيائية والكيميائية لبعض هذه المركبات العضوية. . 2

الربط بين الخواص الكيميائية والمجموعة الوظيفية المميزة للمركب العضوي.. 3

استنتاج نواتج تفاعلات بعض المركبات العضوية.. 4

التمييز مخبرياً بين مركبات المجموعات الوظيفية المختلفة.. 5
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 :)Organic Compounds( المركبات العضوية 1-5

تعلمــت ســابقاً بعــض المجموعــات الوظيفيــة )Functional Groups(، والمجموعــة الوظيفيــة ذرة اأو مجموعــة مــن 

الــذرات مرتبطــة بطريقــة معينــة بــذرة كربــون فــي المركــب العضــوي، وتؤثــر فــي كل مــن الخصائــص الفيزيائيــة والكيميائيــة 

أنــواع مــن المركبــات العضويــة نّفــذ النشــاط )1-5(. لذلــك المركــب. للتعــرف علــى هــذه ال�

اأنواع المركبات العضوية: نشاط )1-5(  

آتية: لديك المركبات العضوية ال�

CH3COCH3, CH3CHO ،CH3COOH ,CH3OH ,CH3Br

آتية: اأجب عن ال�أسئلة ال�

1. ما المجموعة الوظيفية في كل منها؟ وما نوع هذه المركبات؟

        .)IUPAC( 2. سّم المركبات حسب النظام العالمي

  ويتضمن الجدول )5-1( اأهم اأصناف المركبات العضوية والمجموعات الوظيفية المميزة لها، واأمثلة عليها.

اأمثلة المجموعة الوظيفية الصيغة العامة المركب العضوي

CH
3
Br -X R-X هاليد األكيل

CH
3
OH -OH R-OH الكحول

CH
3
CHO -CHO RCHO ألدهيد ال�

CH
3
COCH

3
-COR RCOR الكيتون

CH
3
COOH -COOH RCOOH الحمض الكربوكسيلي

جدول )5-1(: بعض المركبات العضوية وصيغ المجموعات الوظيفية المناظرة.

آتية: أنواع ال� وتصنّف اأنواع التفاعلات الكيميائية في الكيمياء العضوية اإلى ال�

ضافة، والحذف، وال�ستبدال، والتاأكسد وال�ختزال  ال�إ
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:)Alkyl Halides( هاليدات ال�ألكيل 2-5

 ،R–X ــون ، وصيغتهــا العامــة ــذرة ) ذرات( كرب ــر، مرتبطــة ب ــن اأو اأكث ــوي علــى ذرة هالوجي ــة تحت ــات عضوي مركب

ألكيــل )R( المتصلــة بــذرة الكربــون المرتبطــة بشــكل مباشــر مــع ذرة الهالوجيــن  وتصنــف حســب عــدد مجموعــات ال�

اإلــى: هاليــد ميثيــل وهاليــدات األكيــل اأوليــة وثانويــة وثالثيــة، وذلــك حســب عــدد مجموعــات )R-( المتصلــة بــذرة 

:)X( ــن ــع ذرة الهالوجي ــون المرتبطــة بشــكل مباشــر م الكرب

هاليد األكيل ثالثي )3 ْ(هاليد األكيل ثانوي )2 ْ(هاليد األكيل اأولي )1 ْ(هاليد ميثيل

1. طرق تحضير هاليدات ال�ألكيل:

ألكيل بعدة طرق منها: يمكن تحضير هاليدات ال�

ألــكان مــع الهالوجينــات فــي وجــود الضــوء، فيتــم اســتبدال ذرة هالوجيــن بــذرة  اأ- هلجنــة ال�ألكانــات: يتفاعــل ال�
هيدروجيــن وينتــج هاليــد األكيــل.

 كمية قليلة من الهالوجين

ضوء شمس اأو حرارة

حيث 

يثان؟  مثال  )1(:  كيف يمكن تحضير كلورو ايثان من ال�إ

الحل:  

Cl2 كمية قليلة من 

ضوء شمس اأو حرارة

Cl2 كمية قليلة من 

ضوء شمس اأو حرارة

كلورو ايثان                      

ــال�ً  ألكيل.اأعــط مث ــدات ال� أنهــا تعطــي مزيجــاً مــن هالي ــل، ل� ألكي ــدات ال� ــر هالي ــر ملائمــة لتحضي  وهــذه الطريقــة غي

علــى ذلــك.  
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ب- اإضافة هاليدات الهيدوجين اإلى ال�ألكينات:
ألكينــات مــع هاليــدات الهيدروجيــن وينتــج عــن ذلــك هاليــدات األكيــل، وتتــم هــذه التفاعــلات وفــق قاعــدة   تتفاعــل ال�
ماركوفنيكــوف )Markovnikov( التــي تنــص علــى اأنــه عنــد اإضافــة هاليــدات الهيدوجيــن اإلــى األكيــن غيــر متماثــل، فــاإن 

ذرة الهيدروجيــن ترتبــط بــذرة الكربــون المشــاركة فــي الرابطــة الثنائيــة والمرتبطــة باأكبــر عــدد مــن ذرات الهيدروجيــن. 

.HCl مثال  )2(:   اكتب معادلة كيميائية تمثل تفاعل -1 بروبين مع حمض الهيدروكلوريك

الحل:  

بروبين2-كلورو بروبان

ج- تفاعــل هاليــدات الهيدروجيــن مــع الكحــول�ت: تفاعــل يتــم فيــه اســتبدال ذرة هالوجيــن بمجموعــة 
هيدروكســيل. 

 

حيث 

.HCl مثال  )3(:   اكتب معادلة كيميائية تمثل تفاعل 2 - ميثيل - 2- بروبانول مع حمض الهيدروكلوريك

الحل:

              

2-كلورو -2 - ميثيل بروبان                                  2- ميثيل -2 - بروبانول   

2. الخواص الكيميائية لهاليدات ال�ألكيل:
ألكيــل مــع هيدروكســيدات الفلــزات القلويــة مــن اأهــم خواصهــا الكيميائيــة، وينتــج عنهــا   تعتبــر تفاعــلات هاليــدات ال�

الكحــول�ت المناظــرة، وتتــم التجربــة فــي وســط مائــي. 

)  Li, Na, K,….( :M  )Cl, Br, F(:X  حيث
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مثال  )4(: اكتب تفاعل كلورو ميثان مع هيدروكسيد الصوديوم المائي.

الحل:  
  

كلورو ميثانميثانول

ألكين المناظر. ألكيل ُيختزل لينتج ال� اأما اإذا كان وسط التفاعل كحولياً فاإن هاليد ال�
مذيب كحولي

2- برومو بروبانبروبين

تمرين  )1(:  اأ. اأكمل معادلة تفاعل 1-برومو بروبان مع هيدروكسيد البوتاسيوم المائي. 

 

1- بنتين من 1- برومو بنتان؟ ب. كيف يمكن تحضير     

ألكيــل فــي صناعــة المبيــدات الحشــرية، وفــي صناعــة بعــض اأوانــي الطبــخ التــي ل� يلصــق بهــا الطعــام )مــادة  تســتخدم هاليــدات ال�

التفلــون(، وفــي مجــال الطــب فــي عمليــات التخديــر، كمــا تســتخدم كغــازات فــي اأنابيــب التبريــد، وفــي صناعــة المــواد البلاســتيكية.

 )Alcohols(:  الكحول�ت 3-5

مركبــات عضويــة تحتــوي علــى مجموعــة هيدروكســيل واحــدة اأو اأكثــر، وصيغتهــا العامــة R-OH، وتصنــف حســب 

ــى:  ــة الهيدروكســيل اإل ــع مجموع ــون المرتبطــة بشــكل مباشــر م ــذرة الكرب ــة ب ــل )R( المتصل ألكي ــات ال� ــدد مجموع ع

كحــول ميثيــل وكحــول�ت اأوليــة وثانويــة وثالثيــة.

كحول ثالثي )3 ْ(كحول ثانوي )2 ْ( كحول اأولي )1 ْ(كحول ميثيل

آتية الى كحول�ت اأولية، ثانوية اأو ثالثية  تمرين  )2(:  صنّف الكحول�ت ال�

            2-بروبانول         2-ميثيل - 2-بروبانول                1- بروبانول
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1. طرق تحضير الكحول�ت:

يمكن تحضير الكحول�ت بعدة طرق منها:

ضافــة  ألكينــات)Hydration(  بوجــود الحمــوض المعدنيــة كعوامــل مســاعدة: وتتــم اآليــة ال�إ اأ- اإضافــة المــاء الــى ال�
وفقــاً لقاعــدة ماركوفنيكــوف:

مثال  )5(: اكتب معادلة كيميائية تمثل  تفاعل البروبين مع الماء.

الحل:  

 

       2- بروبانول                                           بروبين       

ــن  ألكي ــى ال� ــاء اإل ــة الم ــون باإضاف ــع ذرات كرب ــن اأرب ــي يتكــون م ــر كحــول ثالث ــة تحضي ــب معادل اكت تمرين  )3(:

ــم. ــاعد الملائ ــل المس ــتخدام العام المناســب واس

ب- اإضافة هيدروكسيد الفلزات القوية اإلى هاليد األ�لكيل في وسط مائي كما مر معك سابقاً. 

تمرين  )4(:   اكتب نواتج تفاعل1-كلورو بيوتان مع هيدروكسيد الصوديوم.

1-كلورو بيوتان            

2. الخواص الكيميائية للكحول�ت:

أنهــا تحــوي مجموعــة الهيدروكســيل، فتســلك كحمــوض فــي الوســط  ــة، ل� ــاز الكحــول�ت بالصفــات ال�أمفوتيري تمت

القاعــدي ؛ نظــراً لوجــود ذرة هيدروجيــن حمضيــة متصلــة بال�أكســجين، وتســلك كقاعــدة فــي الوســط الحمضــي؛ نظــراً 

ل�حتــواء ذرة ال�أكســجين علــى زوجيــن مــن ال�لكترونــات غيــر الرابطــة. 
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اأ- تفاعل الكحول�ت كحموض:

ــذرة  ــن ب ــاط ذرة الهيدروجي ــى ارتب ــة اإل ــذه الخاصي ــور ه ــزى ظه ــة، ويع ــة ضعيف ــز الكحــول�ت بخــواص حمضي تتمي

ــع  ــل م ــك تتفاع ــلاً نحــو ال�أكســجين ؛ ولذل ــي المشــترك ينحــاز قلي لكترون ــزوج ال�إ ــل ال ــة تجع ال�أكســجين برابطــة قطبي

الفلــزات النشــطة  مثــل عنصــري الصوديــوم والبوتاســيوم:  Na و K حيــث ينتــج األكوكســيد الفلــز ويتصاعــد غــاز 

ــي: آت ــام ال� ــل الع ــي التفاع ــا ف ــن كم الهيدروجي

يثانول مع عنصر الصوديوم. مثال  )6(: اكتب معادلة كيميائية تمثل  تفاعل ال�إ

الحل:  

        ايثوكسيد الصوديوم                                        اإيثانول 

ألكانات كما سيتبين لك عند تنفيذ نشاط )2-5(. ويمكن استخدام هذا التفاعل للتمييز بين الكحول�ت وال�

يثانول والهكسان.  التمييز مخبريًا بين ال�إ نشاط )2-5(:  

يثانول، وهكسان واأنابيب اختبار. المواد وال�أدوات: قطعة صغيرة من الصوديوم، وال�إ

خطوات العمل:

يثانول.  1. ضع في اأنبوب اختبار 2 مل من ال�إ

2. اأضف اإليه قطعة صغيرة من الصوديوم. 

أنبوب بسداد فلين, ماذا تلاحظ؟ 3. اأغلق ال�

أنبوب وقرب من فوهته عود ثقاب مشتعلاً، ماذا تلاحظ؟. 4. افتح ال�

:  اكتب معادلة التفاعل الحاصل. ما اسم المادة الناتجة من التفاعل؟

يثانول، ماذا تلاحظ؟ اأعد خطوات النشاط باستخدام الهكسان بدل ال�إ

تمرين  )5(: كيف تميز بين بروبان عادي و1-بروبانول في المختبر مع كتابة المعادل�ت؟

ب- تفاعل الكحول�ت كقواعد:

1. تتفاعل الكحول�ت مع الحموض الهالوجينية )HX( وينتج عن ذلك هاليدات األكيل كما مر معك سابقاً.

احتياطات السلامة العامة:
ــذ  ــك يجــب اأخ ــاء بشــدة، ولذل ــع الم ــوم م ــل الصودي يتفاع

الحيطــة والحــذر عنــد التعامــل مــع الصوديوم واأثناء التســخين.
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.HCl تمرين  )6(: اأكمل معادلة تفاعل ال�يثانول مع حمض

  .)Dehydration( 2. تفاعل الكحول�ت مع حمض الكبريتيك المركز

آتية هذا التفاعل:  وتمثل المعادلة ال�

بروبين                                          2-بروبانول                                               

ويتــم هــذا التفاعــل وفــق قاعــدة زايتســف )Zaitsev’s rule(، التــي تنــص علــى : يتــم حــذف المــاء مــن الكحــول 

بخــروج هيدروجيــن المــاء مــن ذرة الكربــون المجــاورة لــذرة الكربــون التــي ترتبــط بالهيدروكســيل، وتحــوي عــدداً اأقــل 

مــن ذرات الهيدروجيــن. 

مثال  )7(: اكتب معادلة كيميائية تمثل نزع جزيء ماء من 2-بيوتانول.

الحل:  

ناتج رئيس ناتج فرعي      
2-بيوتانول                      2-بيوتين                            1- بيوتين      

آتي وبّين الناتج الرئيس: تمرين  )7(:  اأكمل التفاعل ال�

ج- اأكسدة الكحول�ت:

1. ال�أكسدة التامة:

أوليــة اإلــى األدهيــدات باســتخدام العامــل المؤكســد القــوي دايكرومــات البوتاســيوم فــي وســط  تتاأكســد الكحــول�ت ال�

نــه يتاأكســد بــدوره اإلــى حمــض كربوكســيلي. ول� يمكــن اإيقــاف  ألدهيــد فــي المحلــول فاإ حمضــي، وفــي حالــة بقــاء ال�

2-ميثيل - 2- بيوتانول       
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ألدهيدات  ألدهيــد، بــل يســتمر ليعطــي الحمض الكربوكســيلي؛ ولذلك ل� يمكن تحضيــر ال� التفاعــل عنــد مرحلــة تشــكل ال�

ألدهيــدات المتطايــرة حيــث تتبخــر قبــل تاأكســدها.  بهــذه الطريقــة باســتثناء ال�

	

	
C	

	 R	 H	

O	

R	C	H	2	O	H	 				
	

C	
	 	 R	 O	H	

O	

K2Cr2O7
/H+	

اأكسدةاأكسدة

أولــي يتاأكســد اإلــى الحمــض  وفــي حالــة اســتخدام بيرمنغنــات البوتاســيوم فــي محلــول حمضــي فــاإن الكحــول ال�

المناظــر. الكربوكســيلي 

ويتغيــر لــون محلــول بيرمنغنــات البوتاســيوم مــن البنفســجي اإلــى اللــون الــوردي الفاتــح؛ ل�أن الكحــول يختــزل اأيــون 

.Mn2+ البيرمنغنــات اإلــى اأيــون

يثانول باستخدام دايكرومات البوتاسيوم. مثال  )8(: اكتب معادلة كيميائية تمثل اأكسدة ال�إ

الحل:   

                          اإيثانال                                           اإيثانول

تمرين  )8(:   اأكتب معادلة كيميائية تمثل اأكسدة 1-بيوتانول باستخدام بيرمنغنات البوتاسيوم.

آتية:  اأما الكحول�ت الثانوية فتتاأكسد اإلى كيتونات حسب المعادلة العامة ال�

واأما الكحول�ت الثالثية فتقاوم تفاعلات ال�أكسدة المذكورة في الظروف العادية.

ل� تفاعل
اأكسدة
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صّمم نشاطًا للتمييز عمليًا بين الكحول ال�أولي والكحول الثالثي؟ نشاط )3-5(:  

2.ال�أكســدة المحفــزة: تتــم بنــزع الهيدروجيــن مــن الكحــول�ت عنــد اإمــرار اأبخــرة الكحــول�ت علــى مســحوق 
ألدهيــدات اإذا كانــت الكحــول�ت اأوليــة، بينمــا تنتــج  النحــاس عنــد درجــة حــرارة )200-400 ْس(، وينتــج عــن ذلــك ال�

الكيتونــات عــن طريــق اأكســدة الكحــول�ت الثانويــة.

يثانول. مثال  )9(:  اكتب معادلة كيميائية تمثل اأكسدة ال�إ

الحل:  

                     اإيثانال                                   اإيثانول
   

تمرين  )9(:   ما صيغة المادة المتفاعلة في التفاعل العام ال�تي؟

2-بيوتانون    

:Aldehydes and Ketones ال�ألدهيدات والكيتونات 4-5

) ألدهيدات والكيتونات بوجود مجموعة الكربونيل الوظيفية ) تتميز ال�

والصيغة العامة للاألدهيدات              

ــة  ــح HCOH وتكــون مجموع ــال، لتصب ــي الميثان ــن ف ــذرة هيدروجي ــم اســتبدالها ب ــل ويت ــة األكي ــث  R مجموع حي

ــي طــرف السلســلة. )C=O( ف

اأمــا الصيغــة العامــة للكيتونــات فهــي  حيــث ترتبــط مجموعــة الكربونيــل فــي الكيتونــات بمجموعتــي األكيــل 

ألدهيــدات  متماثلتيــن اأو غيــر متماثلتيــن )R و ’R(. وتكــون الرابطــة الثنائيــة فــي مجموعــة الكربونيــل فــي كل مــن ال�

والكيتونــات مســتقطبة جزئيــاً، بســبب الفــرق فــي الكهروســالبية بيــن ذرتــي ال�أكســجين والكربــون.
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يثانال والبروبانون. مثال  )١٠(:   اكتب الصيغة البنائية لكل من ال�إ
الحل:                           

      

          اإيثانال                                        بروبانون

2. طرق تحضير ال�ألدهيدات والكيتونات:

ــر الكيتونــات باأكســدة الكحــول�ت  ــة، بينمــا يمكــن تحضي أولي ألدهيــدات باأكســدة الكحــول�ت ال� ــر ال� يمكــن تحضي

الثانويــة  كمــا مــر معــك ســابقاً.                                        

3. الخواص الكيميائية للاألدهيدات والكيتونات:

ضافة: اأ- تفاعلات ال�إ

ألدهيــدات والكيتونــات اإلــى بنيــة مجموعــة الكربونيــل غيــر المشــبعة، والحاويــة علــى  ضافــة فــي ال� تعــود تفاعــلات ال�إ

ــاط الجــزء  ــك بارتب ــم ذل ــة بكســر الرابطــة ال�أضعــف )π(، ويت ضاف ــن )σ وπ (، فهــي تســتجيب لتفاعــلات ال�إ رابطتي

الســالب مــن المــادة المتفاعلــة بــذرة كربــون مجموعــة الكربونيــل، كمــا يرتبــط الجــزء الموجــب مــن المــادة المتفاعلــة 

آتــي: بــذرة اأكســجين مجموعــة الكربونيــل كمــا فــي التفاعــل العــام ال�

+δ+δ -δ-δ

ضافــة، تفاعــل غرينيــارد الــذي ينتــج عنــه كحــول�ت، ويعتمــد ناتــج هــذا التفاعــل علــى نــوع  ومــن اأهــم تفاعــلات ال�إ

المركــب الكربونيلــي المســتخدم.

يثــر الجــاف  ألكيــل ) R-X( مــع معــدن المغنيســيوم )Mg( فــي ال�إ يحضــر كاشــف غرينيــارد مــن تفاعــل هاليــد ال�

:R – Mg X ليعطــي هاليــد األكيــل المغنيســيوم

أولــى ناتــج اإضافــة وســطي يتحــول فــي وســط حمضــي فــي المرحلــة الثانيــة اإلــى  ويتــم التفاعــل علــى مرحلتيــن تعطــي ال�

كحول. 
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1. اإضافة مركب غرينيارد الى الميثانال ليعطي كحول�ً اولياً كما ياأتي: 

              1-بروبانول                                                                       ميثانال

ألدهيدات ال�أخرى ليعطي كحول�ت ثانوية كما ياأتي:  2. اإضافة مركب غرينيارد الى ال�

           2-بيتانول                                                                                ايثانال

3. اإضافة مركب غرينيارد الى الكيتونات ليعطي كحول�ت ثالثية كما ياأتي: 

            2-ميثيل - 2-بروبانول                                                          بروبانون

ألدهيــدات اأو  ويكــون عــدد ذرات الكربــون فــي الكحــول�ت الناتجــة مســاوياً لمجمــوع عــدد ذرات الكربــون فــي ال�

الكيتونــات وعــدد ذرات الكربــون فــي مركــب غرينيــارد.

ب- تفاعلات ال�أكسدة:

ألدهيــدات بســهولة اإلــى حمــوض كربوكســيلة فــي الظــروف العاديــة بمعظــم العوامــل المؤكســدة، حتــى  تتاأكســد ال�

ــى ذرة  ــوي عل ــا ل� تحت أنه ــة ؛ل� ــروف العادي ــة ال�أكســدة بالظ ــات بصــورة عام ــاوم الكيتون ــن تق ــي حي ــا، ف ــة منه الضعيف

ــلات ال�أكســدة:  ــن تفاع ــل. وم ــة الكربوني ــن مرتبطــة بمجموع هيدروجي
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 :)Fehling’s solution( 1. ال�أكسدة بواسطة محلول فهلنج

يتكــون محلــول فهلنــج A مــن )كبريتــات النحــاس المائيــة CuSO4.5H2O(،ومحلــول فهلنــج B مــن )محلــول ملــح 

روشــل “طرطــرات الصوديــوم والبوتاســيوم المائيــة “ وهيدروكســيد الصوديــوم(.

محلول فهلنج

  Cu2+ ال�أزرق )II( العامل المؤكسد الفعال في هذا المحلول هو اأيون النحاس

 الــذي يختــزل اإلــى اأيــون+Cu ، ويترســب علــى شــكل مســحوق بنــي محمر)اأكســيد 

ألدهيــد اإلــى حمــض كربوكســيلي. Cu (، فــي حيــن يتاأكســد ال�
2
O )I( النحــاس

محلول فهلنج )اأزرق(ايون الكربوكسيلات
اأكسيد النحاس I راسب 

اأحمر بني

وسط قاعدي
األدهيد

ــه فــي البــول؛ ل�أن جــزيء  ــر كميت ــة للكشــف عــن الجلوكــوز ، وتقدي ــرات الطبي ُيســتخدم هــذا التفاعــل فــي المختب

ــة  ــة تتاأكســد، ويســتخدم محلــول فهلنــج للكشــف عــن الســكريات ال�أحادي الجلوكــوز يحتــوي علــى مجموعــة األدهيدي

ــك. ــة، والنشــاط )5-4( يوضــح ذل ــك الســكريات الثنائي وكذل

الكشف عن وجود مجموعة ال�ألدهيد في سكر الجلوكوز بواسطة محلول فهلنج فهلنج.   نشاط )4-5(:  

ــي اأو لهــب بنســن، وقطــارات متوســطة،  ــار، وحمــام مائ ــب اختب ــل اأنابي ــار، وحام ــب اختب ــواد وال�أدوات: اأنابي الم

 .Aــج ــول فهلن ــوز، وســكروز، وحمــض HCl ،ومحل وجلوك

خطوات العمل: 

اأضف اإلى اأنبوب اختبار كمية قليلة من محلول السكر ال�أحادي »جلوكوز«.. 1

اأضــف بواســطة القطــارة )قطــارة لــكل محلــول مــن المحلوليــن( حجومــاً متســاوية مــن محلولــي فهلنــج ، ثــم ضــع . 2

اأنبــوب ال�ختبــار فــي حمــام مائــي ســاخن،  مــاذا تلاحــظ؟

اأعد التفاعل السابق باستخدام السكروز: 

أنبوبيــن . 1 اأضــف اإلــى اأنبوبــي اختبــار كميــة قليلــة مــن محلــول ســكر القصب )ســكروز(، ثــم اأضــف اإلــى اأحــد ال�

بضــع نقــاط مــن حمــض معدنــي )HCl مثــلاً( مخفــف.  
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ــاً . 2 ــك حجوم ــد ذل ــي ســاخن اأو مباشــرة بواســطة لهــب بنســن، اأضــف بع ــام مائ ــي حم ــن ف أنبوبي ســّخن كلا ال�

ــاذا تلاحــظ؟ ــوة 1،  م ــي الخط ــا ف ــن، كم أنبوبي ــى ال� ــج )A، B( اإل ــي فهلن ــن محلول متســاوية م

   لمــاذا تــم اســتخدام حمــضHCl  المخفــف عنــد اســتعمال الســكروز بينمــا لــم 

يســتخدم عنــد اســتعمال الجلوكــوز؟

2. ال�أكســدة بواســطة محلــول تولِــن )Tollen’s Solution(: العامــل المؤكســد فــي هــذا المحلــول 
اأيــون الفضــة، الــذي ُيختــزل اإلــى معــدن الفضــة، ويترســب علــى جــدران وعــاء التفاعــل مكونــاً مــراآة فضيــة، فــي حيــن 

ألدهيــد اإلــى الحمــض الكربوكســيلي المناظــر:  يتاأكســد ال�

فضة
ايون الكربوكسيلات

وسط قاعدي
األدهيدمحلول تولن )عديم اللون( 

يســتخدم هــذا التفاعــل فــي صناعــة المرايــا، حيــث يســتخدم الميثانــال لترســيب طبقــة الفضــة علــى الزجــاج، ويمكــن 

ألدهيــدات والكيتونــات باســتخدام محلــول تولـِـن اأو محلــول فهلنــج ل�أن الكيتونــات ل� تتفاعــل معهمــا )ل�  التمييــز بيــن ال�

تســتجيب للعوامــل المؤكســدة العاديــة(.

محلول تولِن

ــون  أي ــد ل� ــرات الفضــة النشــادرية، وهــو معقَّ ــول نت ــن محل ــن م ــول تولِ ــف محل يتاأل

نحــلال فــي المــاء، ولذلــك ينبغــي  الفضــة، اإذ اأّن هيدروكســيد الفضــة غيــر قابــل للاإ

ــى شــكل  ــوي، كــي ل� يترســب عل ــي وســط قل ــد ف ــون الفضــة المعق اأن يكــون اأي

هيدروكســيد الفضــة.

ألدهيــدات، الميثانــال الــذي ُيســتخدم محلولــه المائــي (40%) »الفورماليــن« فــي حفــظ ال�أنســجة الحيــة  ومــن اأشــهر ال�

مــن التحلــل، وذلــك بســبب قدرتــه علــى منــع نمــو البكتيريــا وتكاثرهــا. ويســتخدم فــي صناعــات كثيــرة اأهمهــا الميلاميــن 

ن مبلمــراً مــع الفينــول، كمــا يعــّد مــادة اأوليــة فــي صناعــة بعــض المــواد البلاســتيكية مثــل الباكيليــت والفورميــكا.  حيــث ُيكــوِّ

ومــن اأشــهر الكيتونــات، البروبانــون )ال�أســيتون(  وهــو ســائل عديــم اللــون يمتــاز بطعــم ل�ذع ورائحــة مميــزة، ويــذوب 

ــة  ــاغ الكيميائي ــة ال�أصب ــى اإذاب ــه عل ــك بســبب قدرت ــر وذل ــة طــلاء ال�أظاف ــي اإزال ــع النســب ويســتخدم ف ــي المــاء بجمي ف

أوليــة فــي صناعــة  المســتخدمة فــي صناعــة الطــلاء اإضافــة اإلــى ســرعة تطايــره؛ ممــا يســهل التخلــص منــه. ويعــد المــادة ال�

المبلمــرات البلاســتيكية وصناعــة الورنيــش.
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:Carboxilics Acids الحموض الكربوكسيلية 5-5

تتميز الحموض الكربوكسيلية بوجود مجموعة الكربوكسيلCOOH - والتي تتكون من مجموعتي الهيدروكسيل

                                .RCOOH :والصيغة العامة لها هي )C=O( والكربونيل )-OH( 

1. طرق تحضير الحموض الكربوكسيلية:

ألدهيــدات كمــا مــر معــك ســابقاً،  أوليــة وال� تحضــر الحمــوض الكربوكســيلية بعــدة طــرق منهــا اأكســدة الكحــول�ت ال�

آتــي تحضيــر حمــض الميثانويــك مــن الميثانــول: ويوضــح المخطــط ال�

عامل مؤكسد 

قوي او ضعيف

عامل مؤكسد قوي

عامل مؤكسد ضعيف

ميثانال

حمض الميثانويك

ميثانول

ن روابــط هيدروجينيــة بينهــا  وللحمــوض الكربوكســيلية قابليــة للذوبــان فــي المــاء نظــراً للخاصيــة القطبيــة لهــا، ولتكــوُّ

ــر الجــزء القطبــي  ــة ويعــود ذلــك اإلــى تناقــص تاأثي ــة المولي ــاد الكتل وبيــن جزيئــات المــاء، ويقــل ذوبانهــا فــي المــاء بازدي

.R فــي جــزيء الحمــض حيــن زيــادة طــول السلســلة )R-( وزيــادة فّعاليــة الجــزء غيــر القطبــي )-COOH(

2. الخواص الكيميائية للحموض الكربوكسيلية: 

اأ- تفاعل الحموض الكربوكسيلية مع القواعد:

تتفاعــل الحمــوض الكربوكســيلية )جميعهــا حمــوض ضعيفــة( مــع القواعــد القويــة والضعيفــة مكونــة اأملاحهــا 

آتيــة:  أمثلــة ال� كمــا فــي ال�

1. تفاعلها مع القواعد القوية:

حمض ال�يثانويك                                                                                 
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ــة  ــل الطويل ــيلية ذات السلاس ــوض الكربوكس ــع الحم ــيوم م ــيد البوتاس ــوم اأو هيدروكس ــيد الصودي ــل هيدروكس يتفاع

المعروفــة بالحمــوض الدهنيــة، منتجــاً اأمــلاح الكربوكســيلات الفلزيــة المناظــرة والمتاأينة في الماء حيث ينتج  هيدروكســيد 

الصوديــوم صابونــاً صلبــاً، اأمــا هيدروكســيد البوتاســيوم فينتــج صابونــا رخــواً )علــى شــكل معجــون(.  

2. تفاعلها مع الفلزات النشطة.

 تتفاعــل الحمــوض الكربوكســيلية مــع الفلــزات النشــطة مثــل الصوديــوم، ويعــزى ذلــك اإلــى وجــود H الحامضيــة فــي 

مجموعــة الكربوكســيل حيــث يتصاعــد غــاز الهيدروجيــن كدل�لــة علــى حــدوث التفاعــل.

ايثانوات الصوديوم    

3. تفاعلها مع ال�أملاح )بايكربونات الصوديوم(

ب- اإختزال الحموض الكربوكسيلية:

ألدهيــدات المناظــرة بواســطة الهيدروجيــن وبوجــود عامــل مســاعد مثــل  تُختــزل الحمــوض الكربوكســيلية اإلــى ال�

ــتخدام  ــرة باس ــرة مباش ــة مناظ ــى كحــول�ت اأولي ــوض الكربوكســيلية بســهولة اإل ــزال الحم ــا ويمكــن اخت ــوم، كم البال�دي

ألمنيــوم: هيدريــد الليثيــوم وال�

اإيثر جاف

آتية: تمرين  )10(: اكتب الناتج العضوي في التفاعلات ال�

H2/Pd

اإيثر جاف
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ومــن اأشــهر الحمــوض الكربوكســيلية حمــض الميثانويــك وهــو اأبســط الحمــوض العضويــة، فهــو يحتــوي علــى ذرة 

أنــه يوجــد فــي اإفــرازات غــدد بعــض اأنــواع النمــل، ويســبب التهيجــات التــي  كربــون واحــدة، ويســمى حمــض النمــل ل�

ــاذة، وطعــم ل�ذع ويســتخدم فــي صناعــة  تحدثهــا لســعات النمــل فــي الجلــد. وهــو ســائل عديــم اللــون، لــه رائحــة نّف

يثانــول الناتــج مــن عمليــة  يثانويــك وهــو ســائل عديــم اللــون، رائحتــه نفــاذة، وُيحضــر مــن اأكســدة ال�إ النســيج. وحمــض ال�إ

ــع بطــرق اأخــرى(. وُيســتعمل فــي الماأكــول�ت وفــي حفــظ اللحــوم وال�أســماك المعلبــة، وفــي صناعــة  التخمــر )اأو الُمصنَّ

دباغــة الجلــود وصناعــة النســيج، وبعــض المســتحضرات الصيدل�نيــة. 

  :)Esters( سترات ال�إ 6-5

ــم  ســترات مــن مشــتقات الحمــوض الكربوكســيلية حيــث يت ــد ال�إ الصيغــة العامــة للاســترات هــي:  ´RCOOR وتّع

ــي الحمــض.                                                                                               اســتبدال مجموعــة الكوكســي )-RO( بمجموعــة الهيدروكســيل ف

سترات:  1. تسمية ال�إ

تسمى ال�سترات حسب النظام الدولي )IUPAC( كال�آتي.

سترية.–  نرقّم اأطول سلسلة كربونية بدءاً من ذرة الكربون ال�إ

نسمي التفرعات مسبوقة باأرقامها اإن وجدت.– 

ألــكان المناظــر ل�أطــول سلســلة كربونيــة ونتبعــه باللاحقــة )وات( ثــم نتبعــه باســم مجموعــة الكيــل   –  نضــع اســم ال�

   ´R )الجــزء الكحولــي(. 

آتية بالطريقة النظامية. أمثلة ال� مثال  )11(:    سّم ال�سترات في ال�

الحل:  

يثيل      ايثانوات ال�إ ميثانوات ال�يثيل  

بنتانوات البروبيل

يثيل 2-ميثل بيوتانوات ال�إ
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سترات: 2. طرق تحضير ال�إ

 تفاعــل ال�أســترة: يحــدث هــذا التفاعــل  بيــن الحمــض الكربوكســيلي والكحــول بوجــود الحمــوض المعدنيــة كمــواد 

محفــزة ، وهــو تفاعــل منعكــس:

ســتر مــرة اأخــرى اإلــى كحــول وحامــض  وينتــج هــذا التفاعــل اإســتراً ولكنــه يكــون تفاعــلاً منعكســاً، ممــا يعنــي تحــول ال�إ

أمامــي ل� بــد مــن امتصــاص المــاء مــن وســط التفاعــل ، ويتــم ذلــك  كربوكســيلي، ولكــي يســير التفاعــل فــي ال�تجــاه ال�

ســتر الناتــج باســتمرار طــوال ســير التفاعــل .ولتحضيــر اأحــد ال�ســترات بهــذه  باســتخدام مــادة تعشــق المــاء ، اأو بفصــل ال�إ

الطريقــة نّفــذ النشــاط )5-5(. 

يثيل. تحضير اإيثانوات ال�إ نشاط )5-5(: 

يثانويــك النقــي، ومــاء بــارد، وكاأس كبيــر، واأنابيــب اختبــار، وحمــض  المــواد وال�أدوات: اإيثانــول، وحمــض ال�إ

كبريتيــك مركــز،  واأنابيــب اختبــار، ولهــب بنســن، وقطــارات متوســطة.

خطوات العمل:

ــن . 1 ــل م ــول، و1 م يثان ــن ال�إ ضــع 1 مل م

مــن  النقــي )خــال  يثانويــك  ال�إ حمــض 

المــاء( فــي اأنبــوب اختبــار.                                       

ــض . 2 ــن حم ــط م اأضــف بحــرص 2-3 نق

كبريتيــك مركــز.

ســّخن اأنبوبــة ال�ختبــار قليــلاً علــى لهــب . 3

بنســن صغيــر.

أنبوبة في كاأس كبير، مملوء بالماء البارد، وشّم البخار الناتج بحذر عن بعد. . 4 صب محتويات ال�

اأ ( ما الهدف من اضافة حمض الكبريتيك المركز؟

ستر المتكون؟ ب ( اذكر اسم ال�إ

سترات: 3. الخواص الفيزيائية للاإ

يثيــل( ســوائل رائحتهــا نفــاذة، ولهــا رائحــة زكيــة تشــبه رائحــة الفواكــه، وكثيــر  أولــى )اإســترات المثيــل وال�إ ســترات ال� ال�إ

ــا  ــاع كتله ــا بارتف ــع درجــات غليانه ــي صناعــة العطــور. وترتف ــا ُيســتخدم ف ــي الفاكهــة والزهــور، وبعضه ــا يوجــد ف منه

الموليــة، اإل� اأنهــا اأقــل مــن درجــات غليــان الحمــوض المناظــرة. فّســر ذلــك. 
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سترات: 4. الخواص الكيميائية للاإ

سترات مع الماء لتعطي الحموض الكربوكسيلية والكحول المناظرة. 1. تتفاعل ال�إ

ــازات،  ــة كحف ــراً بوجــود الحمــوض المعدني ــزداد كثي ــطء، ولكــن ســرعته ت ــادل بب ــي الوســط المتع ــل ف ــم التفاع ويت

ــة ال�أســترة: آلي ــاً ل� ــة معاكســة تمام ويجــري باآلي

يثانويك                                     اإيثانوات البنتيل              بنتانول           حمض ال�إ

سترات مع القلويات )التصّبن(: 2. تفاعل ال�إ

ســتر مــع هيدروكســيد الصوديــوم اأو البوتاســيوم منتجــاً الكحــول وملــح الحمــض الكربوكســيلي وهــو تفاعــل   يتفاعــل ال�إ

غيــر منعكــس:

ايثانوات ال�يثيل    اإيثانول           اإيثانوات الصوديوم                               

وُيعــد هــذا التفاعــل اأســاس صناعــة الصابــون عندمــا تكــون R سلســلة كربونيــة طويلــة، ولذلــك ُعــِرف هــذا التفاعــل 

بتفاعــل التصّبــن.

:)Amins( ال�أمينات 7-5

أمينــات  أمونيــا، وتصنــف ال� أمينــات مــن مجموعــة األكيــل اأو اأكثــر، تحــل محــل ذرة هيدروجيــن اأو اأكثــر  فــي ال� تتكــون ال�

اإلــى اأمينــات اأوليــة وثانويــة وثالثيــة، وذلــك حســب عــدد مجموعــات )-R( المرتبطــة مباشــرة بــذرة النيتروجيــن، وقــد تكــون 

مجموعــات )-R(  متماثلــة اأو غيــر متماثلــة.

اأمين ثالثي اأمين اأولياأمونيا  اأمين ثانوي
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أمينات. تمرين  )11(:  اكتب مثال�ً على كل صنف من اأصناف ال�

تسمية ال�أمينات:

.)IUPAC( تحاد الدولي  1. حسب ال�إ

NH - باســم  
2

أمينــات باعتبارهــا مشــتقات مــن الهيدروكربونــات ذات السلســلة ال�أطــول، ويشــار للمجموعــة   تســمى ال�

اأمينــو، والمجموعــة  NHR  - باســم  N- األكيــل اأمينــو، والمجموعــة  NRR- باســم N,N   ثنائــي األكيــل اأمينــو.

ــة  ــة بالمجموع ــة المتصل ألكيلي ــى اأســماء الجــذور ال� ــن اإل ــة كلمــة اأمي ــك باإضاف ــم ذل 2. التســمية الشــائعة: ويت
ــواس. ــد ُوِضعــت ال�أســماء الشــائعة ضمــن اأق ــة، وق الوظيفي

مثال  )12(: سم المركبات ال�تية:

اأمينو ال�يثان )ايثيل اأمين(اأمينو الميثان )ميثيل اأمين(

N-ايثل-N-ميثيل اأمينو البروبان )ايثيل-ميثيل-ع-بروبيل اأمين( N-ايثيل اأمينو ال�يثان )ثنائي ايثيل اأمين( 

ألكيــل فــي مرحلتيــن ) تفاعــل  أمينــات مــن تفاعــل ال�اأمونيــا مــع هاليــدات ال� تحضيــر ال�أمينــات:  يمكــن تحضيــر ال�
أميــن فــي المرحلــة الثانيــة، باإضافــة  أمونيــوم، بينمــا ُيحــّرر ال� أولــى تكويــن ملــح األكيــل ال� هوفمــان(، يتــم فــي المرحلــة ال�

قاعــدة قويــة مثــل هيدروكســيد الصوديــوم: 

3. الخواص الفيزيائية للاأمينات:

أمينات الدنيا غازات اأو سوائل تمتاز بروائح نشادرية نفاذة واأبخرة مميزة.–  ال�

أمينات في معظم المذيبات العضوية، وتقل قابليتها للذوبان بازدياد الكتلة المولية للاأمين.–  تذوب ال�

أوليــة والثانويــة مركبــات قطبيــة، تكــّون روابــط هدروجينيــة بيــن جزيئاتهــا بســبب وجــود ذرة هيدروجين –  أمينــات ال� ال�

ألكانــات وال�يثــرات المناظرة. مرتبطــة بــذرة النتروجيــن، ممــا يجعــل درجــة غليانهــا اأعلــى مــن درجــة غليــان ال�

أمينات العليا كريهة جداً. –  روائح ال�
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4. الخواص الكيميائية للاأمينات: 

ــا،  أموني ــي ال� ــة ضعيفــة كمــا هــو الحــال ف ــة قاعدي ــات بخاصي أمين ــاز ال� أمــلاح: تمت ــة وتشــكيل ال� الخــواص القاعدي

أمــلاح مــع هاليــدات الهيدروجيــن  لوجــود زوج اإلكترونــي حــر علــى ذرة النيتروجيــن، ولذلــك فهــي قــادرة علــى تشــكيل ال�

.HX

. HBrمثال  )13(:  اكتب معادلة تفاعل ميثل اأمين مع حمض

الحل:    

تمرين  )12(:   اأكمل معادلة التفاعل ال�آتي:

                    :)Amides( ال�أميدات 8-5

أميــن  أميــدات مــن مجموعــة ال�أســيل )RCO( ومجموعــة ال� RCONH وتتكــون ال�
2
الصيغــة العامــة للاأميــدات هــي: 

أميــدات اإلــى اأوليــة وثانويــة وثالثيــة، وذلــك حســب عــدد مجموعــات )-R( المتصلــة بــذرة النتروجيــن  NH(.وتصنــف ال�
2
(

المرتبطــة بشــكل مباشــر مــع مجموعــة الكربونيــل:

اأميد ثالثياأميد ثانوياأميد اأولي

تمرين  )13(: اكتب مثال�ً على كل صنف من اأصناف ال�أميدات الثلاثة.

1. تسمية ال�أميدات ال�أولية:

أولية من اسم الحمض باستبدال المقطع )اأميد( بالمقطع )ويك(. تشتق تسمية ال�أميدات ال�
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آتية: مثال  )14(:   سّم ال�أميدات ال�

هكسان اأميداإيثان اأميد    بيوتان اأميد

آتية:   تمرين  )14(: سّم ال�أميدات ال�

2. طرق تحضير ال�أميدات: 

أولية بعدة طرق، ومن اأهم طرق تحضيرها: تحضر ال�أميدات ال�

ــادة  ــم التفاعــل فــي درجــة الحــرارة المعت ــد الحمــض والكحــول ، ويت ــة اأمي ســترات، مكون ــا مــع ال�إ أموني اأ. تفاعــل ال�

ــة: آتي ــه بطــيء  نســبياً، تاأمــل المعــادل�ت ال� ولكن

	
	

 :تيمعادلة التفاعل اآل ملكأ: )11(تمرین

 

 

                     ):Amides(األمیدات ) 5-7(

مین األمجموعة و )COR( سیلمجموعة األمن  األمیدات وتتكون 2RNCOR :ھي لألمیدات الصیغة العامة
)2RN(.وذلك حسب عدد مجموعات  ،تصنف األمیدات إلى أولیة وثانویة وثالثیةو)-R(  المتصلة بذرة
 :لنیوبركن المرتبطة بشكل مباشر مع مجموعة النتروجیال
 

 

 
 
 .الثالثة األمیداتصناف أمن  على كل صنف اكتب مثاالً  :)12(مرینت
 

 :األولیة ة االمیداتتسمی .1

 (ویك). بالمقطع (أمید) بدال المقطعستألمیدات األولیة من اسم الحمض باتشتق تسمیة ا

 :تیةاألمیدات اآل سمّ  )14( مثال

 

 

 

 :تیةاألمیدات اآل : سمّ )13(تمرین

 : األمیدات تحضیرق طر .2

 :ومن أھم طرق تحضیرھا ،طرق بعدةاألمیدات األولیة  رتحض

في درجة الحرارة المعتادة  ویتم التفاعل مكونة أمید الحمض والكحول ، ،مع اإلسترات مونیاتفاعل األ أ.
ً  ولكنھ  الت اآلتیة:، تأمل المعادبطيء  نسبیا

  

 

 

C
O

NH2C3H7

دن أمیبیوتا  

C
O

NH2C5H11
ن أمیدھكسا  

C
O

NH2C6H13 C
O

NH2C4H9

+H3CNH2 CH3NH3+Cl-

وليأ میدأ 	

C
O

R NH2
يثالث میدأ 	

C
O

R NR'R''
انويث میدأ 	

C
O

R NHR

 دایثان أمی
   

+ NH3 R'C

O

R O R' +C

O

R NH2 OH

CH3OHC

O

H3C O CH3 +C

O

H3C NH2+ NH3

ــا مشــكّلة  أموني ــا )NH3(: تتفاعــل الحمــوض الكربوكســيلية مــع ال� أموني ب. تفاعــل الحمــوض الكربوكســيلية مــع ال�

أميــدات: ــوم تتكــّون ال� أموني ــد تســخين كربوكســيلات ال� ــوم وعن أموني كربوكســيلات ال�

3. خواص ال�أميدات الكيميائية:

اأ. اإضافة الماء اإلى ال�أميدات عند تسخينها بوجود الحموض المعدنية كعوامل مساعدة: 
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مثال  )15(: اكتب معادلة تفاعل اإيثان اأميد مع الماء.

الحل:  

أمينــات الحاويــة العــدد نفســه مــن ذرات الكربــون بواســطة  أميــدات اإلــى ال� أميــدات: يمكــن اإختــزال ال� ب. اإختــزال ال�

آتــي: ألمنيــوم كمــا فــي التفاعــل العــام ال� هيدريــد الليثيــوم وال�

. LiAlH4 مثال  )16(:  اكتب معادلة تفاعل بروبان اأميد مع

الحل:  

ــة وخافضــاً للحــرارة ،  آل�م العصبي ــدات،  الباراســيتامول،الذي ُيســتخدم دواًء مســكناً للصــداع وال� أمي ومــن اأشــهر ال�

والنايلــون، وتعــّد البروتينــات مــن البولــي اأميــدات.
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الكيمياء واملجتمع والتكنولوجيا
الكروماتوغرافيا ) لالطالع(

توجــد عــدة طــرق لفصــل المركبــات العضويــة والتعــرف عليهــا مــن اأهمهــا الكروماتوغرافيــا: وهــي طريقــة لفصــل 

وتنقيــة وتكميــم المــواد الكيميائيــة المختلطــة، تعتمــد 

علــى توزيــع مكونــات الخليــط بنســب مختلفــة بيــن 

مكونــي نظــام ثنائــي اأحدهمــا متحــرك وال�آخــر ثابــت 

حســب قــوى الروابــط الجزيئيــة بيــن مكونــات الخليط 

تصنيــف  ويمكــن  والثابــت،  المتحــرك  والنظاميــن 

اأســاس  علــى  المختلفــة  )الكروماتوغرافيــا(  طــرق 

ــواع: ــى عــدة اأن ــي اإل ــات النظــام الثنائ مكون

ألومينــا والكلــس ومكونــاً ســائلاً . 1 كروماتوغرافيــا ســائل-صلب: تســتخدم مكونــاً صلبــاً كالســيليكا اأو ال�

متحــركاً كاأي مذيــب كالمــاء اأو المذيبــات العضويــة المعروفــة.

كروماتوغرافيــا صلب-غــاز: تســتخدم ســائلاً مدمصــاً علــى صلــب كمكــون ثابــت واأحــد الغــازات كمكــون . 2

متحــرك مثــل غــاز الهيليــوم وال�أرجــون.

ــوع يعــرف . 3 ــا سائل-ســائل: حيــث يكــون النظــام الثابــت ســائلاً والمتحــرك ســائلاً وهــذا الن  كروماتوغرافي

ــا الطــرد المركــزي.                                                                     بكروماتوغرافي
كروماتوغرافيــا الطبقــة الرقيقــة )TLC(: تتكــون مــن شــريحة زجاجيــة اأو معدنيــة اأو بلاســتيكية رقيقــة 
نســبياً ومغطــاة بطبقــة رقيقــة مــن مــادة صلبــة متماســكة مــع بعضهــا ومــع الشــريحة. يتــم وضــع نقطــة صغيــرة مــن 
الخليــط فــي اأســفل شــريحة ومــن ثــم يتــم وضــع الشــريحة فــي وعــاء فيــه منســوب مناســب مــن الســائل وعــن طريــق 
خاصيــة ال�نتشــار تبــداأ المــادة الصلبــة بامتصــاص الســائل الــذي ينتشــر بال�تجــاه العلــوي ســاحباً معــه المــواد المكونــة 
للخليــط فتنفصــل المــواد المكونــة للخليــط عــن بعضهــا البعــض حســب قــوى الترابــط بيــن الســائل وهــذه المــواد 

وبيــن الصلــب الثابــت والمركبــات العضويــة التــي تعتمــد علــى الصفــات القطبيــة لمكونــات النظــام. 
ــة التــي تســتخدم لفصــل المــواد عــن بعضهــا  ــم فيهــا وضــع المــادة الصلب ــة: يت ــا العمودي الكروماتوغرافي
ألومينــا مشــربة فــي ســائل اأو خليــط مــن الســوائل ثــم يوضــع الخليــط المــراد فصلــه داخــل  مثــل الســيليكا جــل اأو ال�
أنبــوب علــى الســطح العلــوي الصلــب ثــم يتــم تمريــر ســوائل معينــة وتبــداأ الســوائل فــي دفــع المــواد للاأســفل. يتــم  ال�

أنبــوب فــي اأوعيــة مرقمــة حســب خروجهــا ومــن ثــم يتــم تحليلهــا. تجميــع المــواد الخارجــة مــن ال�

)TLC( كروماتوغرافياالطبقة الرقيقة
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أسـئلة الوحدة

جابة الصحيحة في كل مما ياأتي: السؤال ال�أول ضع دائرة حول رمز ال�إ

1 ماذا ينتج عن اأكسدة الميثانال في ظروف مناسبة؟

د. حمض الميثانويك                      ج. اإيثر  ب. اإيثان  اأ. ميثانول 

أولية؟ 2 ماذا ينتج عن ال�أكسدة التامة للكحول�ت ال�

د. اإيثر ج. كيتون  ب.  حمض كربوكسيلي  اأ. األدهيد 

3 ما المركب الذي يختزل كاشف تولن؟

يثانويك د. حمض ال�إ يثانول  ج. ال�إ يثانال  ب.   ال�إ اأ. البروبانون 

4 ماذا ينتج عن اختزال الكيتونات؟

ألدهيدات د. ال� ج. الكحول�ت الثالثية  ب. الكحول�ت الثانوية  أولية  اأ. الكحول�ت ال�

5 ما المجموعة الوظيفية التي تميز ال�لدهيد والكيتون: 

OH- .د  -COOH .ج  -NH2 .ب اأ.   

6 ما المجموعة الوظيفية في الحموض الكربوكسيلية؟

 -COOH .د ج.   ب.    OH- .اأ

أولية مباشرة ؟ 7 ما المادة التي تختزل الحموض الكربوكسيلية اإلى الكحول�ت ال�

 P2O5 .د  MnO4
ج.  -  LiAlH4 .ب  O2  .اأ   

8 ما نوع المركب العضوي CH3COOH ؟

د. كيتون ج. اإستر  ب. كحول  اأ.  حمض كربوكسيلي 

ستر مع هيدروكسيد الصوديوم؟ 9 ماذا يسمى تفاعل ال�إ

د. اأسترة ج. حذف  ب. تصّبن  اأ. اأكسدة 

أمونيا؟ يثيل مع ال� 10 ما ناتج تفاعل اإيثانوات ال�إ

د. اأسيت اأميد ج. اأسيت األدهيد  ب. بروبانول  اأ. بروبانون 
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آتية، وسّم المركبات الناتجة: السؤال الثاني عّبر بالمعادل�ت الكيميائية عن كّل من التفاعلات ال�

1. اأكسدة  1 - بروبانول بالمؤكسدات القوية.

يثانويك بالهيدروجين بوجود عامل مساعد )البال�ديوم(. 2. اإختزال حمض ال�إ

3. تفاعل كلورو ايثان مع NaOH  في وسط كحولي.

يثانــول فــي حمــام مائــي بوجــود حمــض الكبريتيــك المركــز وفــق  يثانويــك مــع ال�إ السؤال الثالث يتفاعــل حمــض ال�إ

آتيــة: المعادلــة ال�

.)IUPAC( 1. سّم المركب العضوي الناتج بحسب النظام العالمي

2. ما دور حمض الكبريتيك المركز في هذا التفاعل؟

آتية بكتابة الناتج العضوي المناسب: السؤال الرابع  اأكمل المعادل�ت ال�
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آتية اإلى:   اأولية - ثانوية - ثالثية. أمينات ال� السؤال الخامس صنّف ال�

               (CH3)3N -3                (C2H5)NHCH3 -2                     CH3CH2NH2 -1

أمونيا وهيدروكسيد الصوديوم.  السؤال السادس  اكتب نواتج تفاعل يودو اإيثان مع ال�

 RCOOH ينتــج مــن تفاعل حمض كربوكســيلي C5H10O2 لــه الصيغــة العامــة A السؤال السابع  مركــب عضــوي

 A واإذا تفاعــل هيدروكســيد البوتاســيوم مــع المركــب العضــوي .R`CH2OH مــع كحــول اأولــي مشــبع

.A 49 مــن كتلــة المركــب
51

اأعطــى ملحــاً كتلتــه 

1. اكتب المعادل�ت الكيميائية المعبرة عن جميع التفاعلات الحاصلة.

2. استنتج صيغة كلٍّ من الحمض والكحول.

آتــي، واأكتــب رمــوز واأســماء المــواد المتفاعلــة والمــواد العضويــة الناتجــة  السؤال الثامن  ادرس المخطــط ال�

)والعوامــل المســاعدة( المشــار اإليهــا بالحــروف)A,B,C,D,E,F( الــواردة فــي المخطــط.
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الوحدة
 السادسة

يحافــظ الطــلاء الكهربائــي علــى ال�أجهــزة وال�أدوات المنزليــة والصناعيــة. مــاذا ينتــج عــن تفاعــلات التاأكســد 

وال�ختــزال التلقائيــة؟ ومــا العمــل عندمــا تكــون هــذه التفاعــلات غيــر تلقائيــة؟

اخلاليا الكهروكيميائية
Electrochemical Cells

اخلاليا الكهروكيميائية
Electrochemical Cells
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 Electrochemical Cells الخلايا الكهروكيميائية
أنظمــة التــي يتــم فيهــا تحويــل الطاقــة الكيميائيــة اإلــى طاقــة كهربائيــة )الخلايــا  تهتــم الكيميــاء الكهربائيــة بدراســة ال�

ــل الكهربائــي(.  ــا التحلي ــة )خلاي ــة كيميائي ــى طاق ــة اإل ــة الكهربائي ــل الطاق ــة(، اأو تحوي الجلفاني

وللخلايــا الكهروكيميائيــة تطبيقــات عمليــة حياتيــة متنوعــة، حيــث يتــم الحصــول علــى العديــد من العناصــر كالصوديوم 

والفلــور مــن التفاعــلات الكهروكيميائيــة وتحــّول البطاريــات وخلايــا الوقــود الطاقــة الكيميائيــة اإلــى طاقــة كهربائيــة، وتمتــاز 

ــوا قادريــن علــى  ــة بعــد دراســة هــذه الوحــدة اأن يكون ــة. يتوقــع مــن الطلب هــذه العمليــات بفاعليتهــا وعــدم تلويثهــا للبيئ

توظيــف دراســة تفاعــلات التاأكســد وال�ختــزال فــي تصميــم الخلايــا الجلفانيــة وخلايــا التحليــل الكهربائــي، مــن خــلال 

آتيــة: تحقيــق ال�أهــداف ال�

تصميم خلايا جلفانية بطريقة اآمنة، وحساب جهدها في الظروف المعيارية.. 1

تعّرف اأنواع البطاريات، وتاأثيرها على البيئة، واإعادة تدويرها.. 2

أيونية ومصاهيرها.. 3 التنبؤ بنواتج التحليل الكهربائي لمحاليل المواد ال�

جراء الطلاء الكهربائي.. 4 تصميم خلية تحليل كهربائي ل�إ

حساب كمية المادة المترسبة في خلايا التحليل الكهربائي.. 5
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:Galvanic cells الخلايا الجلفانية 1-6

لكترونــات فــي هــذه التفاعــلات  يقــوم مبــداأ عمــل الخلايــا الجلفانيــة علــى تفاعــلات التاأكســد وال�ختــزال، وتنتقــل ال�إ

مــن العوامــل المختزلــة اإلــى العوامــل المؤكســدة، ويتــم هــذا ال�نتقــال اإذا اختلطــت المــواد المتفاعلــة فــي وعــاء واحــد. 

نفــذ النشــاط )6-1(، لتتعــرف اأحــد هــذه التفاعــلات.

تفاعل النحاس مع محلول نترات الفضة نشاط )1-6(:  

يمثل الشكل )6-1( تفاعل التاأكسد وال�ختزال الذي يتم بين سلك 

آتية:   من النحاس ومحلول نترات الفضة، ويمكن التعبير عنه بالمعادلة الكيميائية ال�

 Cu(s) + 2AgNO3(aq) → Cu(NO3)2(aq) +2Ag(s)

تاأمل الشكل جيداً، واأجب عن ال�أسئلة التي تليه:

الشكل )6-1( التفاعل التلقائي بين سلك من النحاس مع محلول نترات الفضة

ما العامل المختزل؟ وما العامل المؤكسد في التفاعل؟. 1

اكتب معادلة نصف تفاعل التاأكسد.. 2

اكتب معادلة نصف تفاعل ال�ختزال.. 3

اكتب المعادلة الكلية التي تمثل هذا التفاعل.. 4

ــات الفضــة  ــزل�ً، واأن اأيون ــلاً مخت ــن )تاأكســدت(، وتســمى عام ــن ذرات النحــاس فقــدت اإلكتروني ــك اأن كل ذرة م ــن ل تبي

اكتســب كل منهــا اإلكترونــاً واحــداً، وترســبت علــى شــكل ذرات مــن الفضــة )اختزلــت(، وتســمى نتــرات الفضــة عاملاً مؤكســداً.

الخلية الجلفانية: 
سميت بهذا ال�سم نسبة 
يطالي لويجي  للطبيب ال�إ
غلفاني الذي اكتشف  
توليد الكهرباء مصادفة 

عام 1786 م
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تركيب الخلايا الجلفانية وعملها: 2-6

يمكــن الحصــول علــى تيــار كهربائــي مــن تفاعــلات التاأكســد وال�ختــزال المشــابهة للتفاعــل فــي النشــاط )6-1( اإذا 
توفــر نظــام ملائــم، واأمكــن فصــل نصــف تفاعــل التاأكســد عــن نصــف تفاعــل ال�ختــزال باســتخدام وعاءيــن منفصليــن، 

دون الســماح باختــلاط المــواد المتفاعلــة، كمــا هــو مبّيــن فــي النشــاط )2-6(. 

تركيب الخلايا الجلفانية وعملها: نشاط )2-6(: 

المــواد وال�أدوات اللازمــة: كاأس زجاجــي ســعة 200 مــل عــدد )2(، ومحلــول نتــرات النحــاس )II( تركيــزه )1 مــول/ لتــر(، 
ومحلــول نتــرات الخارصيــن تركيــزه )1 مــول / لتــر(، وصفيحــة مــن النحــاس، وصفيحــة مــن الخارصيــن، واأنبــوب علــى شــكل 

U، ومحلــول مشــبع مــن كلوريــد البوتاســيوم، وفولتميتــر، واأســلاك توصيــل، وقطــن، ومخبــار مــدرج.

طريقة العمل:

ضع  100 مل من محلول نترات النحاس )II( في الكاأس ال�أولى، واغمس بها صفيحة النحاس.. 1
ضع  100 مل من محلول نترات الخارصين في الكاأس الثانية، واغمس بها صفيحة الخارصين.. 2
أنبوب(.. 3 أنبوب على شكل U بمحلول كلوريد البوتاسيوم وسّد طرفيه بقطن )تاأكد من عدم وجود فقاعات هوائية في ال� املاأ ال�

ركّب الجهاز كما في الشكل )2-6(.. 4

اأغلــق الــدارة الكهربائيــة، ثــم راقــب . 5

مؤشــر الفولتميتــر وســّجل قراءتــه.

آتية: وال�آن اأجب عن ال�أسئلة ال�

مؤشــر . 1 انحــراف  دل�لــة  مــا 

؟ لتميتــر لفو ا

الدافعــة . 2 القــوة  مقــدار  مــا 

التــي  )الفولتيــة(  الكهربائيــة 

الفولتميتــر؟   قاســها 

زالة الجسر الملحي، ماذا تلاحظ؟ فّسر اإجابتك؟. 3 قم باإ

يــّدل انحــراف مؤشــر الفولتميتــر علــى ســريان التيــار الكهربائــي مــن صفيحــة الخارصيــن نحــو صفيحــة النحــاس عبــر 

آتــي قــد حــدث علــى صفيحــة الخارصيــن: اأســلاك التوصيــل، ويســتدل مــن ذلــك اأن تفاعــل التاأكســد ال�

Zn(s)→ Zn2+
(aq) + 2e

ــول، وتســمى صفيحــة  ــي المحل ــة تنتشــر ف ــات موجب ــى اأيون ــت اإل ــات، وتحول ــن اإلكترون ــدت ذرات الخارصي اإذ فق

الخارصيــن )المصعــد(، وتكــون شــحنته ســالبة )القطــب الســالب(، اأمــا علــى صفيحــة النحــاس فيتوقــع اأن يحــدث تفاعــل 

شكل )6-2(: تركيب الخلية الجلفانية
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Cu2+
(aq) + 2e- → Cu(s) :ال�ختزال ال�آتي

وتســمى صفيحــة النحــاس )المهبــط(، وتكون شــحنته موجبــة )القطب 

الموجب(.

ويقــوم الجســر الملحــي )القنطــرة الملحيــة( باإغــلاق الــدارة الكهربائيــة 

عبــر الســماح بانتقــال اأيونــات الكلــور الســالبة نحــو نصف خليــة الخارصين 

لمعادلــة اأيونــات الخارصيــن الزائــدة هنــاك، اأمــا اأيونــات البوتاســيوم فتنتقــل مــن الجســر الملحــي نحــو نصــف خليــة النحــاس 

لمعادلــة اأيونــات النتــرات الزائــدة، وبذلــك يتــم الحفــاظ علــى اتــزان الخليــة الكهربائــي، وتكــون المعادلــة الكلّيــة للتفاعــل 

الــذي تــم فــي تلــك الخليــة الكهروكيميائيــة:

Zn(s) + Cu2+
(aq) → Zn2+

(aq) + Cu(s)

يســمى هــذا النــوع مــن الخلايــا الكهروكيميائيــة الــذي تتحــول فيــه الطاقــة مــن طاقــة كيميائيــة اإلــى طاقــة كهربائيــة 
الخلايــا الجلفانيــة اأو الخلايــا الفولتيــة. وتمثــل قــراءة الفولتميتــر التــي ســجلتها جهــد الخليــة الجلفانيــة، وهــي القــوة الدافعــة 

لكترونــات فــي ســلك التوصيــل  الكهربائيــة )الفولتيــة( التــي تســبب انتقــال ال�إ

: ماذا يحدث لكل من: كتلة صفيحة الخارصين، وكتلة صفيحة النحاس؟ فّسر اإجابتك. 

) Eº ( جهد القطب القياسي 3-6

يقيــس جهــاز الفولتميتــر جهــد الخليــة الكلــي بيــن قطبــي الخليــة الجلفانيــة فــي النشــاط )6-2(، ول� توجــد اأداة تســتطيع 

أقطــاب منفردة. قيــاس جهــد ال�

لذلك لجاأ العلماء ل�ستخدام قطب الهيدروجين القياسي. تمّعن الشكل )6-3( ول�حظ اأجزاء القطب القياسي:

ــد التاأكســد القياســي  ــزال وجه ــد ال�خت ــاء اأن جه ــق العلم واتف

لهــذا القطــب )ويرمــز لهــذا الجهــد بالرمــز Eº( يســاوي صفــراً 

و  للاأيونــات،  مول/لتــر(   1 )تركيــز  المعياريــة  الظــروف  فــي 

انظــر  للغــازات ودرجــة حــرارة º 25س( ،  1 ضغــط جــوي 

آتيتيــن: ال� للمعادلتيــن 

2H+
(aq) + 2 e-    H2(g)       Eº = 0

            H2(g)     2H+
(aq) + 2e-        Eº = 0

مــاذا يحــدث عنــد اقتــران قطــب الهيدروجيــن القياســي 

المصعد: هو القطب الذي يحدث عليه 

تفاعل التاأكسد.

المهبط: هو القطب الذي يحدث عليه 

تفاعل ال�ختزال .

شكل )6-3( قطب الهيدروجين القياسي
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بنصــف خليــة نحــاس فــي الظــروف المعياريــة ؟ 

للتعرف على ذلك قم بتنفيذ نشاط  )3-6(.

تركيب خلية جلفانية )هيدروجين- نحاس( وقياس جهد اختزال النحاس نشاط )3-6(:  

انظر الشكل )6-4( واأجب عن ال�أسئلة التي تليه:

شكل )6-4( خلية جلفانية )هيدروجين-نحاس(

اأي القطبين يمثل المهبط؟ واأيهما يمثل المصعد؟. 1

أيونات عبر الجسر الملحي؟. 2 لكترونات في السلك الخارجي؟ وما اتجاه انتقال ال� ما اتجاه انتقال ال�إ

لكترونــات انتقلــت مــن قطــب الهيدروجيــن نحــو قطــب النحــاس، وهــذا يعنــي  تبّيــن لــك مــن الشــكل )6-4( اأن ال�إ

اأن جزيئــات الهيدروجيــن قــد تاأكســدت )فقــدت اإلكترونــات( علــى القطــب القياســي )المصعــد(، بينمــا اختزلــت اأيونــات 

النحــاس )اكتســبت اإلكترونــات( علــى صفيحــة النحــاس )المهبــط(. 

وُيســتدل مــن ذلــك اأن ميــل اأيونــات النحــاس +Cu2 للاختــزال كان اأكبــر مــن ميــل اأيونــات الهيدروجيــن +H للاختــزال، 

وبذلــك ســيكون جهــد اختــزال اأيونــات النحــاس اأعلــى مــن جهــد اختــزال اأيونــات الهيدروجيــن.

ــات  ــزال اأيون ــد اخت ــن جه ــرق بي ــل الف ــة، وتمث ــي الظــروف المعياري ــت ف ــة تســاوي 0.34 فول ــة المقاس ول�أن الفولتي

ــت.  ــيكون + 0.34 فول ــات النحــاس س ــزال اأيون ــد اخت ــاإن جه ــات النحــاس، ف ــزال اأيون ــد اخت ــن وجه الهيدروجي
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تمرين  )1(: 

اأ. قارن بين ميل كل من النحاس والهيدروجين للتاأكسد ، واستنتج من ذلك جهد تاأكسد النحاس. 

ب. ما العلاقة بين جهد اختزال اأيونات النحاس وجهد تاأكسد النحاس؟ 

 تمكــن العلمــاء فــي تجــارب مشــابهة مــن حســاب جهــد ال�ختــزال للعديــد مــن اأنصــاف التفاعــلات فــي الظــروف 

المعياريــة، وتــم ترتيــب اأنصــاف التفاعــلات وجهــود اختزالهــا القياســية فــي جدول يعــرف باسم)السلســلة الكهروكيميائية(، 

ويظهــر جــزء منهــا فــي جــدول )1-6( .

نصف تفاعل ال�ختزالEº)فولت( 

+2.87
+1.78
+1.69
+1.51
+1.46
+1.36
+1.33
+1.23
+1.09
+0.80
+0.54
+0.40
+0.34
0.00
- 0.13
- 0.14
- 0.25 
- 0.36
- 0.44
- 0.74
- 0.76
- 0.83
-1.03
-1.67
-2.38
-2.71
-2.84
-2.90
-2.92
-3.05      

F
2
 + 2e-   2F-

H
2
O

2
 + 2H+ + 2e-  2H

2
O

PbO
2
 + 4H+ + 2e-  Pb+2 + 2H

2
O

MnO
4
- + 8H+ + 5e-  Mn2+ + 4H

2
O

PbO
2
 + 4H+ + 2e-  Pb2+ + 2H

2
O

Cl
2
 + 2e-  2Cl-

Cr
2
O

7
2- + 14H+ + 6e-  2Cr3+ + 7H

2
O

O
2
 + 4H+ + 4e-  2H

2
O

Br
2
 + 2e  2Br-

Ag+ + e-  Ag
I
2 
+ 2e-  2I-

O
2
 + 2H

2
O + 4e-     4OH-

Cu2+ +2e-  Cu
2H+ + 2e-  H

2
Pb2+ + 2e-  Pb
Sn2+ + 2e-  Sn
Ni2+ + 2e-  Ni
PbSO

4
 + 2e-  Pb + SO

4
2-

Fe2+ + 2e-  Fe
Cr3+ + 3e-  Cr
Zn2+ + 2e-  Zn
2H

2
O + 2e-  H

2
 + 2OH-

Mn2+ + 2e-  Mn
AI3+ + 3e-  AI
Mg2+ + 2e-  Mg
Na+ + e-  Na
Ca2+ + 2e-  Ca
Ba2+ + 2e-  Ba
K+ + e-  K
Li+ + e-  Li

جدول )6-1( جهود ال�ختزال المعيارية عند درجة حرارة 25 ° س
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تمرين  )2(: 

1. ارسم خلية جلفانية يقترن فيها قطب الهيدروجين القياسي مع نصف خلية خارصين:

y .حّدد عليها : المصعد ، والمهبط، واتجاه سريان التيار الكهربائي في السلك الخارجي

y .استخدم الجدول )6-1( للتنبؤ بقراءة الفولتميتر

y .اكتب معادلة نصف تفاعل التاأكسد، ومعادلة نصف تفاعل ال�ختزال

y .اكتب المعادلة الكلّية للتفاعل في الخلية الجلفانية

ــط ،  ــى الرســم : المصعــد ، والمهب ــن والفضــة،  وحــّدد عل ــة يكــون قطباهــا مــن الخارصي ــة جلفاني 2. ارســم خلي

ــي فيهــا. ــار الكهربائ واتجــاه ســريان التي

آتي للتعبير عن الخلية الجلفانية )خارصين- فضة( التي قمت برسمها : يستخدم مخطط الخلية ال�صطلاحي ال�

 Zn(s)      |     Zn2+
(aq)        ||   Ag+

(aq)          |   Ag(s)

المهبط                  الجسر الملحي                  المصعد  

                       نصف خلية ال�ختزال                          نصف خلية التاأكسد

تمرين  )3(:  عّبر عن الخلية الجلفانية ) خارصين – هيدروجين( بمخطط اصطلاحي.

حساب جهد الخلايا الجلفانية 4-6

آتية: أمثلة ال� يمكن حساب جهد الخلايا الجلفانية باستخدام جهود ال�ختزال المعيارية  كماهو موضح  في ال�

ــن –  ــة خارصي ــة ) بطاري ــي الســيارات الكهربائي ــة ل�ســتخدامها ف ــة جلفاني ــر خلي ــاً تطوي مثال  )1(: يجــري حالي
ــة القياســي Eº ؟ ــد الخلي ــا جه ــة : Zn(s)  + Cl2(g)   →  ZnCl2(aq) م ــي الخلي ــي ف ــل الكلّ ــور(، والتفاع كل

الحل:  

ــزل ، ومــن الجــدول )6-1( ناأخــذ جهــد  ــة للتفاعــل اأن الخارصيــن تاأكســد والكلــور اخت ــة الكلّي عرفــت مــن المعادل

ــور، ونســتنتج جهــد تاأكســد الخارصيــن. ــزال للكل ال�خت

+Zn(s) → Zn2              )تاأكسد(
(aq)  + 2e-       Eº = + 0.76  v

Cl2(g) + e-  → 2Cl-(aq)       Eº = + 1.36   v             )اختزال(

                                     Zn(s)  +    Cl2(g)    →     ZnCl2(aq)       
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Eº للخلية = جهد اختزال الكلور + جهد تاأكسد الخارصين  

           =    1.36  +  0.76  = 2.12 فولت

ويمكن اإيجاد جهد الخلية بطرح جهد اختزال الخارصين من جهد اختزال الكلور كال�آتي:

Eº للخلية = جهد اختزال الكلور - جهد اختزال الخارصين  = 1.36 – )-0.76( =2.12 فولت

واأيضاً يمكن اإيجاد جهد الخلية بطرح جهد تاأكسد الكلور من جهد تاأكسد الخارصين.

ويمكن احتساب Eº للخلية باستخدام المعادلة:

)للمصعد(
 Eº - 

)للمهبط(
 Eº = 

)للخلية(
 Eº    

آتية التفاعل التلقائي الذي يحدث في اإحدى الخلايا الجلفانية : مثال  )2(: تمثل المعادلة ال�

 2Al(s) + 3Zn2+
(aq) → 2Al3+

(aq) + 3Zn(s)

عتماد على البيانات  الواردة في الجدول )1-6(. احسب جهد هذه الخلية بال�إ   

       الحل:

آتية: ألمنيوم في الخلية الجلفانية حسب المعادلة ال� يتاأكسد ال�   

 2× {Al(s) → Al3+
(aq)  + 3e-}              Eº = +1.66     

آتية: نها تختزل حسب المعادلة ال� اأما اأيونات الخارصين فاإ   

3× { Zn 2+
(aq) + 2e- → Zn(s)}                Eº = - 0.76     

                   2 Al(s) +3Zn2+
(aq)→ 2Al3+

(aq) +3Zn(s) المعادلة الكلية:     

ألمنيوم + جهد اختزال الخارصين  Eº    للخلية   =  جهد تاأكسد ال�

                   = 1.66 – 0.76 =  0.9  فولت.

تمرين  )4(: 

آتية: احسب جهد الخلية الجلفانية في الحال�ت ال�

 	   Mn(s) + Pb 2+
(aq) → Mn2+

(aq) + Pb(s)

 	     Zn(s)     l    Zn2+
(aq)         ll          Ag+

(aq)      l    Ag(s)

ل�حظــت اأن جهــد الخلايــا الجلفانيــة التــي درســتها موجــب دائمــاً، ويــدل ذلــك علــى اأن تفاعــلات التاأكســد 

وال�ختــزال التــي تتــم فــي الخلايــا الجلفانيــة تحــدث دائمــاً بشــكل تلقائــي.



155

Draf
t

آتية تتم بشكل تلقائي؟ تمرين  )5(:  اعتماداً على جدول )6-1( اأي تفاعلات التاأكسد وال�ختزال ال�

تفاعل الخارصين مع كبريتات المغنيسيوم.. 1

تفاعل الفضة مع كبريتات الخارصين.. 2

:  هل يمكن حفظ محلول كبريتات المغنيسيوم في وعاء من الخارصين؟

6-5 تطبيقات عملية على الخلايا الجلفانية:

أداة التــي تتحــول فيهــا الطاقــة الكيميائيــة المخزنــة اإلــى طاقــة كهربائيــة بالبطاريــة، وتتكــون بعــض البطاريــات    تســمى ال�

مــن خليــة جلفانيــة واحــدة مثــل العمــود الجــاف، وبعضهــا مــن عــدد مــن الخلايــا الجلفانيــة متصلــة علــى التوالــي مثــل 

بطاريــة الســيارة. 

1. البطاريات )الخلايا( الجافة: 

  يكــون التفاعــل الكيميائــي فيهــا غيــر منعكــس 

الكهربائــي عنــد تحــول  التيــار  فيتوقــف ســريان 

جميــع المــواد المتفاعلــة اإلــى مــواد ناتجــة، ومــن 

ــود الجــاف.  ــا العم ــة عليه أمثل اأشــهر ال�

تمّعــن الشــكل )6-5( الــذي يمثــل العمــود 

الجــاف، ثــم ل�حــظ اأجــزاءه.

ــة يحــدث تفاعــل التاأكســد  ــي هــذه البطاري وف

ــد(: ــن )المصع ــى قطــب الخارصي عل

Zn(s) → Zn2+
(aq)  + 2e-

اأما تفاعل ال�ختزال فيحدث على قطب الكربون )المهبط( كال�آتي:

2NH4   )ليست للحفظ(
+

(aq) + 2MnO2(s) +2e-
→ Mn2O3(s) +H2O(l) +2NH3(aq)

يعطــي العمــود الجــاف قــوة دافعــة كهربائيــة مقدارهــا 1.5 فولــت، لكنهــا تتناقــص تدريجيــاً عنــد اســتخدامها، وخاصــة 

فــي الجــو البــارد، ويســتخدم فــي مصابيــح اليــد، واألعــاب ال�أطفــال، وغيرهــا.

شكل )6-5(: العمود الجاف
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   اســتخدم مصــادر التعلــم المختلفــة بمــا فيهــا الشــبكة العنكبوتيــة للبحــث فــي تركيــب 

الخليــة القاعديــة )Alkaline cell( وعملهــا، التــي تــم تطويرهــا للتغلــب علــى عيــوب 

العمــود الجــاف.

2. خلايا التخزين:

يمكــن فــي هــذا النــوع مــن الخلايــا، عكــس التفاعــلات الكيميائيــة التلقائيــة، بتمريــر التيــار الكهربائــي خــلال الخلايــا 

ــا  ــهر خلاي ــن اأش ــغ(، وم ــي )الشــحن والتفري ــر عمليت ــرات عب ــات الم ــتخدامها مئ ــن اس ــك يمك ــة(، وبذل )شــحن الخلي

ــة الســيارة )المركــم الرصاصــي( التــي يمثلهــا الشــكل )6-6(. التخزيــن بطاري

شكل )6-6( بطارية السيارة » الِمْرَكم الرصاصي« 

أنتيمــون، ويغطــى المصعــد فيهــا بالرصــاص، بينمــا  أقطــاب فــي هــذه البطاريــة مــن ســبيكة مــن الرصــاص وال� تصنــع ال�

أقطــاب الموصولــة علــى التوالــي فــي محلــول مخفــف مــن حمــض  يغطــى المهبــط باأكســيد الرصــاص البنــي، وتغمــس ال�

آتيــة عنــد تفريــغ البطاريــة: الكبريتيــك كثافتــه 1.29 غــم / ســم3 وتركيــزه 30 %. وتحــدث التفاعــلات ال�

معادلة نصف تفاعل التاأكسد  Pb(s) +SO4
2-

(aq)→ PbSO4(s) +2e-     

معادلة نصف تفاعل ال�ختزال   PbO2(s) + 4H+
(aq) +SO4

2-
(aq)+2e- → PbSO4(s) + 2H2O(l)  

المعادلة الكلية للتفاعل في بطارية السيارة    Pb(s) +PbO2(s) + 4H+
(aq) + 2SO4

-2
(aq)  → 2PbSO4(s) + 2H2O

ذا تــم وصــل 6 خلايــا علــى التوالــي كمــا هــي العــادة فــاإن هــذه الخليــة  وجهــد هــذه الخليــة  Eيســاوي 2.0 فولــت، فــاإ

تعطــي قــوة دافعــة كهربائيــة مقدارهــا 12 فولتــاً تقريبــاً.

أقطــاب جزئيــاً بكبريتــات الرصــاص، ويصبــح الحمــض مخففــاً مــن المــاء الناتــج مــن التفاعــل تصبــح  وعندمــا تكتســي ال�
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عــادة شــحنها توصــل الخليــة بمصــدر فــرق جهــد خارجــي اأكبــر مــن 12 فولتــاً  الخليــة غيــر مشــحونة )discharge(، ول�إ

ُيجبــر التفاعــل اأن يتــم عكــس تفاعــل عمليــة التفريــغ.

  

ــن  ــة التخزي ــب وعمــل بطاري ــي تركي ــة للبحــث ف ــة بمــا فيهــا الشــبكة العنكبوتي ــم المختلف اســتخدم مصــادر التعل

الصغيــرة ) فضة-خارصيــن(.

3. خلايا الوقود:

 )% 25 KOH( خليــة الوقــود اأداة يتــم فــي اأشــهر اأنواعهــا تفاعــل بيــن ال�أكســجين والهيدروجيــن فــي وســط قاعــدي

نتــاج الكهربــاء والمــاء.  ل�إ

شكل)6-7(: خلية الوقود    

ــج  ــي، ويســتخدم رواد الفضــاء المــاء النات ــار الكهربائ ــد التي ــة لتولي ــات الفضائي ــا فــي المركب اســتخدمت هــذه الخلاي

ــة الناتــج نســبياً. ــة، وارتفــاع مــردود الطاق ــاز بعــدم تلويثهــا للبيئ للشــرب، وتمت
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آتية التفاعلات الكيميائية التي تتم في هذه الخلايا: وتمثل المعادل�ت ال�

2H2(g) + 4OH-
(aq) → 4H2O + 4e

O2(g) +  2H2O + 4e →   4OH-
(aq)

تمرين  )6(:    اكتب المعادلة الكلّية للتفاعل الذي يتم في خلية الوقود، واحسب قيمة جهد الخلية.

  

 استخدم مصادر التعلم بما فيها الشبكة العنكبوتية للبحث عن اأنواع اأخرى من خلايا الوقود.

مشروع )ملف 

نجاز(: ال�إ
» تاأثير البطاريات على البيئة واإعادة تدويرها«

خلايا التحليل الكهربائي: التفاعلات الكيميائية غير التلقائية ذاتيًا 6-6

تعلمت تركيب الخلية الجلفانية وعملها في النشاط )6-2(، وكانت المعادلة الكلّية لها:

Zn(s) + Cu2+
(aq) → Zn2+

(aq) + Cu(s)

مــاذا يحــدث لــو تــم ربــط الخليــة الســابقة بمصــدر للقــوة الدافعــة الكهربائيــة )بطاريــة( اأكبــر مــن 1.1 فولــت بقليــل، 

ــة؟ لتتعــرف  ــن بالقطــب الســالب للبطاري ــة وقطــب الخارصي ــل قطــب النحــاس بالقطــب الموجــب للبطاري ــّم توصي ــم ت ث

ذلــك نّفــذ النشــاط )4-6(.

تركيب خلية التحليل الكهربائي نشاط )4-6(:  

تمّعــن الشــكل )6-8(، تلاحــظ اأن التيــار الكهربائــي قــد انتقــل مــن قطــب النحــاس نحــو قطــب الخارصيــن، ويعنــي 

آتيــة: ذلــك اأن ذرات النحــاس قــد تاأكســدت علــى قطــب النحــاس حســب المعادلــة ال�
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Cu(s) → Cu2+
(aq) + 2e-

آتية: اأما على قطب الخارصين فاإن اأيونات الخارصين تختزل حسب المعادلة ال�

Zn2+
(aq) +2e- → Zn(s)

شكل )6-8( خلية تحليل كهربائي

آتية: وال�آن اأجب عن ال�أسئلة ال�

اكتب المعادلة الكلّية للتفاعل الذي يتم في الخلية.. 1

2 ..Eº احسب جهد الخلية

لقــد وجــدت اأن جهــد الخليــة ســالب، ويعنــي ذلــك اأن هــذا التفاعــل ل� يتــم بشــكل تلقائــي، واإنمــا بوجــود مصــدر 

للقــوة الدافعــة الكهربائيــة يســاوي اأو اأكبــر بقليــل مــن جهــد الخليــة.

تســمى هــذه الخلايــا خلايــا التحليــل الكهربائــي، ويســتفاد منهــا فــي تحضيــر بعض العناصــر وعملية الطــلاء الكهربائي، 

وســتتعرف علــى خلايــا التحليــل الكهربائــي لمصاهيــر بعض ال�أملاح ثــم لمحاليلها.

)NaCl التحليل الكهربائي لمصاهير المواد ال�أيونية )كلوريد الصوديوم 7-6

أقطــاب فــي هــذه  ــوم، وال� ــد الصودي ــة تحليــل كهربائــي لمصهــور كلوري ــل خلي ــن فــي الشــكل )6-9( الــذي يمث تمّع

الخليــة غيــر نشــطة كيميائيــاً وتصنــع مــن البلاتيــن اأو الكربــون، لضمــان عــدم مشــاركتها فــي التفاعــلات، ثــم اأجــب عــن 

ال�أســئلة التــي تليــه:
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أيونات في المصهور.. 1 حّدد اتجاه حركة ال�

اكتــب معادلــة نصــف تفاعــل التاأكســد الــذي يحــدث علــى المصعــد، ونصــف تفاعــل ال�ختــزال الــذي يحــدث . 2

علــى المهبــط.

3 ..Eº اكتب المعادلة الكلّية للتفاعل، واحسب قيمة جهد الخلية

تمام هذه العملية؟. 4 ما الحد ال�أدنى للقوة الدافعة الكهربائية اللازمة ل�إ

وتســتخدم خليــة التحليــل الكهربائــي، داونــز )Downs( لتحضيــر عنصــري الصوديــوم والكلــور، حيــث يوضــع كلوريــد 

آتيــة: الصوديــوم فــي الخليــة، ويتــم تســخينه، فينصهــر كلوريــد الصوديــوم حســب المعادلــة ال�

NaCl(s)  Na+
(l) + Cl-(l)

ويضاف كلوريد الكالسيوم في الخلية، فيخفض درجة انصهار كلوريد الصوديوم من º 800 س اإلى º 540 س

MgBr(؟
2
تمرين  )6(:   ما نواتج التحليل الكهربائي لمصهور بروميد المغنيسيوم )

التحليل الكهربائي لمحاليل المواد ال�أيونية 8-6

لتتعرف على نواتج التحليل الكهربائي لمحلول مادة اأيونية نّفذ النشاط )5-6(:
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نواتج التحليل الكهربائي لمحلول يوديد البوتاسيوم نشاط )5-6(   

المواد وال�أدوات اللازمة: 

محلــول يوديــد البوتاســيوم )KI( تركيــزه 1 مــول / لتــر، واأنبــوب كبيــر علــى شــكل U، ومصــدر فــرق جهــد، واأســلاك 

توصيــل، واأقطــاب غيــر نشــطة كيميائيــاً )كربــون اأو بلاتيــن(، وفينولفثاليــن. 

خطوات العمل:

ضــع 40 مــل مــن محلــول يوديــد البوتاســيوم فــي اأنبــوب . 1

.U علــى شــكل

ضع قطرتين من الفينولفثالين في المحلول.. 2

ــم صــل . 3 ــي الشــكل، ث ــول كمــا ف ــي المحل ــن ف ضــع  القطبي

القطــب ال�أول بالقطــب الموجــب لمصــدر فــرق الجهــد، 

وصــل القطــب الثانــي بالقطــب الســالب لمصــدر فــرق الجهــد 

ــي الشــكل )10-6(. ــت (كمــا ف ) 6 فول

انتظر 5 دقائق ثم ابداأ بتسجيل ملاحظاتك.. 4

اكتب معادلة كيميائية تمثل تفكك يوديد البوتاسيوم في الماء. . 5

آتية:   يتاأين يوديد البوتاسيوم في الماء حسب المعادلة ال�

KI(aq) → K+
(aq) + I-(aq)

ل�حظت تلّون المحلول حول المهبط باللون الزهري دل�لة على وجود اأيونات الهيدروكسيد -OH، كيف نفّسر ذلك؟

اتجهــت اأيونــات البوتاســيوم الموجبــة نحــو القطــب الســالب المغمــور فــي المــاء، وحــدث تنافــس علــى ال�ختــزال بيــن 

آتيتيــن: اأيونــات البوتاســيوم الموجبــة وجزيئــات المــاء، تمّعــن فــي المعادلتيــن ال�

K+
(aq) + e- → K(s)         Eo = -2.92 v

     2H2O(l) + 2e- → H2(g) + 2OH-
(aq)    Eo= -0.83 v

ــة فتــم  ــزال اأيونــات البوتاســيوم فــي الظــروف المعياري ــر ســهولة مــن اخت ــزال جزيئــات المــاء اأكث كمــا تلاحــظ اأّن اخت

H، ونتــج عــن ذلــك اأيونــات الهيدروكســيد، اأمــا حــول المصعــد فيتلــون المحلــول 
2
اختزالهــا ويتصاعــد غــاز الهيدروجيــن 

بمــا يــّدل علــى وجــود جزيئــات عنصــر اليــود. 

تمرين  )7(:   

 استخدم الجدول )6-1( في مقارنة جهد تاأكسد الماء وجهد تاأكسد اأيونات اليود للتاأكد من ملاحظاتك.

ويبقى في المحلول اأيونات البوتاسيوم واأيونات الهيدروكسيد، وتعّد هذه طريقة لتحضير هيدروكسيد البوتاسيوم.

 KI شكل )6-10( التحليل الكهربائي لمحلول
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اأمــا فــي التحليــل الكهربائــي لمحلــول كلوريــد البوتاســيوم، فــاإن المــاء يختــزل علــى المهبــط ويطلــق غــاز الهيدروجيــن و 

يتاأكســد علــى المصعــد مطلقــاً غــاز ال�أكســجين، اإذا كان تركيــز اأيونــات الكلــور قليــلاً، بينمــا تتاأكســد اأيونــات الكلوريــد، 

اإذا كان تركيزهــا فــي المحلــول عاليــاً وتطلــق غــاز الكلــور، بســبب تقــارب جهــود تاأكســد المــاء والكلوريــد.

تمرين  )8(:   

ــول . 1 ــي لمحل ــل الكهربائ ــة التحلي ــي خلي ــد ف ــى المصع ــا عل ــع حدوثه ــادل�ت التاأكســد المتوق ــب اأنصــاف مع اكت

ــيوم. ــد البوتاس كلوري

قارن بين جهد تاأكسد الماء وجهد تاأكسد اأيونات الكلور في الخلية السابقة.. 2

مــا الجهــد الكهربائــي المطلــوب مــن اأجــل اإجــراء عمليــة التحليــل الكهربائــي للمــاء للحصول على غاز ال�أكســجين . 3

وغــاز الهيدروجين. 

تطبيقات عملية على التحليل الكهربائي:  9-6

1. الطلاء الكهربائي:

ــزات  ــن الفل ــد م تعلمــت ســابقاً اأن العدي

والرطوبــة،  الجــوي  الهــواء  بفعــل  تتــاآكل 

ولحمايــة ال�أدوات وال�أجهــزة مــن التــاآكل يتــم 

طلاؤهــا كهربائيــاً، ويوضــح الشــكل )11-6( 

ــن  ــد بالفضــة، تمّع ــن الحدي ــة م ــلاء ملعق ط

ــة: الشــكل، واأجــب عــن ال�أســئلة ال�تي

ما المحلول المستخدم؟. 1

على اأي قطب توصل الملعقة؟. 2

ما اسم المادة المكونة للمصعد؟. 3

اكتب معادل�ت نصف تفاعل التاأكسد ونصف تفاعل ال�ختزال والتفاعل الكلي التي تتم في هذه الخلية.                                    . 4

                                                  

شكل )6-11( عملية الطلاء الكهربائي
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 ارسم خلية تحليل كهربائي لطلاء خاتم من الحديد بالذهب، وحّدد على الرسم كلاً من:

المصعد ، والمهبط ، ونوع المحلول.

2. تنقية النحاس من الشوائب  

يســتخدم النحــاس فــي الصناعــات الكهربائيــة، وبعضهــا يتطلــب اأن يكــون نقيــاً جــداً، ومــن الطــرق المســتخدمة فــي 

تنقيــة النحــاس التحليــل الكهربائــي، حيــث يوضــع النحــاس غيــر النقــي كمصعــد فــي خليــة تحليــل كهربائــي فــي محلــول 

ــة تتاأكســد ذرات  ــاً مــن النحــاس النقــي، وخــلال العملي ــط قضيب ــات النحــاس )CuSO4(،)II(، ويكــون المهب مــن كبريت

النحــاس علــى  المصعــد اإلــى اأيونــات النحــاس +Cu2 التــي يتــم اختزالهــا، وتترســب علــى المهبــط، وبعــد فتــرة مــن اســتمرار 

أقــل نشــاطاً منــه، منهــا مــا  هــذه العمليــة يتضخــم المهبــط، فيتــم وقــف العمليــة، اأمــا الشــوائب الموجــودة فــي المصعــد وال�

نــاء ويتــم فصلهــا وال�ســتفادة منهــا.  يبقــى ذائبــاً فــي المحلــول مثــل الخارصيــن، ومنهــا مثــل الذهــب يتجمــع فــي قعــر ال�إ

تمرين  )10(:   

 ارســم خليــة التحليــل الكهربائــي المســتخدمة لتنقيــة النحــاس ثــم اكتــب معادلــة نصــف تفاعــل التاأكســد، ومعادلــة 

نصــف تفاعــل ال�ختــزال.

6-10 الحسابات الكمّية في عملية التحليل الكهربائي

ــة  ــى اأن كمي ــه ال�أول اإل ــي قانون ــي، وتوصــل ف ــل الكهربائ ــا التحلي ــي خلاي ــة ف ــات الكمّي ــارادي العلاق ــم ف درس العال

أقطــاب، وتعتمــد  ــد ال� ــة عن ــة المــادة المتكون ــاً مــع كمّي ــي تتناســب طردي ــل الكهربائ ــا التحلي ــي خلاي ــاء المــارة ف الكهرب

أمبيــر(، وزمــن مــرور التيــار مقاســاً بالثانيــة. كميــة الكهربــاء المــارة فــي الخلايــا علــى شــدة التيــار الكهربائــي المقــاس )بال�

كمية الكهرباء )الكولوم( = شدة التيار )ال�أمبير( × الزمن )الثانية(

دعنــا نــدرس خليــة تحليــل كهربائــي لمحلــول نتــرات الفضــة، حيــث تتواجــد اأيونــات الفضــة +Ag، وتكتســب اأيونــات 

آتيــة: الفضــة علــى المهبــط اإلكترونــات حســب المعادلــة ال�

Ag+
(aq) + e- →  Ag(s)

نتــاج مــول واحــد مــن ذرات الفضــة، وبمــا اأن  لكترونــات ل�إ نجــد اأن مــول�ً واحــداً مــن اأيونــات الفضــة اكتســب 1 مــول مــن ال�إ

لكترونــات يحمــل شــحنة كهربائيــة مقدارهــا  لكتــرون يحمــل شــحنة كهربائيــة مقدارهــا 1.6 × 10-19  كولــوم، فــاإن مــول�ً مــن ال�إ ال�إ
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1.6 × 10-19 × 6.02 × 2310، وتســاوي 96500 كولــوم تقريبــاً، وســميت هــذه الكميــة بالفــارادي تقديــراً للعالــم فــارادي.

نستنتج من السابق اأن الفارادي يرسب مول�ً واحداً من الفضة ) 108 غرام(.

اأمــا فــي خليــة تحليــل كهربائــي تحتــوي علــى كبريتــات النحــاس II فــاإن اأيــون النحــاس يكتســب اإلكترونيــن ليترســب 

آتيــة : علــى شــكل ذرة نحــاس حســب المعادلــة ال�

Cu2+
(aq) + 2e- → Cu(s)

لكترونات وهذا يكافئ 2 فارادي ليترسب . وبالتالي فاإن مول�ً من النحاس يكتسب 2 مول من ال�إ

مثال  )3(: 

في خلية التحليل الكهربائي لمصهور كلوريد الصوديوم الشكل ) 9-6( : 

1. احســب كتلــة الصوديــوم بالغــرام  التــي يمكــن الحصــول عليهــا عنــد تمريــر تيــار كهربائــي شــدته 1.5 اأمبيــر لمــدة 

ساعتين.

2.  احسب حجم غاز الكلور الناتج في الخلية في الظروف المعيارية.

الحل:  

اأول�: حساب كتلة الصوديوم

كمية الكهرباء المارة في الخلية)كولوم( = شدة التيار)اأمبير( ×  الزمن )ثانية(

= 1.5 اأمبير × 2 × 60 × 60 ثانية                                      

= 10800 كولوم                                      

لكترونات ليتحول اإلى ذرات فاإن :   وبما اأن مول�ً من اأيونات الصوديوم يكسب مول�ً من ال�إ

96500 كولوم   ←    1 مول من الصوديوم

10800 كولوم ← ؟ مول

10800 × 1 = 0.11 مول
96500

عدد مول�ت الصوديوم الناتجة = 

كتلة الصوديوم التي يمكن الحصول عليها = 0.11 مول × 23 غم/مول = 2.53 غرام.

ثانيًا : حساب حجم غاز الكلور الناتج:

آتية : تتاأكسد اأيونات الكلور في الخلية حسب المعادلة ال�

2Cl-(aq) → Cl2(g) + 2e-

لكترونات وبذلك فاإن مول�ً واحداً من غاز الكلور ينتج عن فقد اأيونات الكلور 2 مول من ال�إ
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Cl
2
2 × 96500 كولوم 1 ← مول من 

10800 كولوم  ← ؟

 1 × 10800
96500 × 2

عدد مول�ت الكلور الناتجة =  

          = 0.06 مول

حجم الكلور الناتج في الظروف المعيارية = 0.06 مول × 22.4 لتر/مول = 1.3 لتر

تمرين  )11(: احســب كميــة الفضــة المترســبة فــي خليــة الطــلاء الكهربائــي )الشــكل6-11( اإذا مــّر تيــار كهربائــي 

شــدته 2 اأمبيــر لمــدة 10 ســاعات.

مثال  )4(: يقــوم مهنــي بطــلاء صنبــوٍر  للمــاء بـــ 0.86 غــرام مــن الكــروم مــن محلــول يحتــوي علــى كبريتــات 
ــة فــي 12.5 دقيقــة؟ تمــام العملي ــلازم ل�إ ــار الكهربائــي ال الكــروم (III) ، مCr2(SO4)3) ، مــا شــدة التي

الحل:  

0.86 = 0.0165 مول
52

عدد مول�ت الكروم = 

  Cr3+
(aq) + 3e- → Cr(s) آتية:  وبما اأن اأيونات الكروم تختزل حسب المعادلة ال�

3 × 96500  كولوم   ترسب 1 مول من الكروم فاإن : 

؟                 ترسب 0.0165 مول   

كمية الكهرباء المارة في الخلية = 0.0165 × 3 × 96500 =4777 كولوم

كمية الكهرباء = شدة التيار × الزمن

   4777 = شدة التيار × 12.5 × 60

شدة التيار الكهربائي المار في الخلية = 6.37 اأمبير.  

ــكل مــن  ــي لترســيب 0.225 غــرام مــن الني ــل كهربائ ــة تحلي ــي خلي ــره ف ــلازم تمري ــار ال ــا شــدة التي تمرين  )12(: م

ــق؟ ــلال 10 دقائ NiSO خ
4
ــول  محل
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الكيمياء واملجتمع والتكنولوجيا )لالطالع(
)Lithium-ion battery( )بطاريات )ليثيوم-أيون

نــوع مــن البطاريــات التــي يمكــن اإعادة شــحنها، 

)الخلايــا الثانويــة(، وتســتخدم فــي معظــم ال�أجهــزة 

التــي نســتخدمها كالهاتــف النقــال، والحواســيب 

المحمولــة وغيرهــا.

تصنــع بطاريــات )ليثيوم-اأيــون( مــن واحــدة اأو 

ــة  ــن ثلاث ــة م ــا، وتتكــون كل خلي ــن الخلاي ــر م اأكث

مكونــات: القطــب الموجــب، والقطــب الســالب، 

ومــادة كيميائيــة كهرليــة. يتكــون القطــب الموجــب 

الكوبالــت  الليثيــوم  اأكســيد  اســمه  مركــب  مــن 

LiCoO(، اأو فوســفات ليثيــوم الحديــد )LiFePO4( )II(. ويتكــون القطــب الســالب مــن الكربــون )الجرافيــت(، 
2
(

ويختلــف تركيبــه مــن نــوع اإلــى اآخــر فــي البطاريــات. تعمــل جميــع بطاريــات )ليثيوم-اأيــون( بنفــس الطريقــة، فاأثنــاء 

ــوم  ــاك. وتق ــى هن ــة، وتبق ــادة الكهرلي ــى القطــب الســالب خــلال الم ــوم اإل ــات الليثي ــل اأيون ــة، تنتق شــحن البطاري

ــة. ــة خــلال هــذه العملي ــن الطاق ــة بتخزي البطاري

لكترونــات فــي  وعنــد التفريــغ، تنتقــل اأيونــات الليثيــوم اإلــى القطــب الموجــب، وفــي كلتــا الحالتيــن تتدفــق ال�إ

ــات ال�أخــرى بنيــت داخــل  ــى عكــس البطاري ــة. وعل ــدارات الخارجي ــي ال ــات ف أيون ال�تجــاه المعاكــس لحركــة ال�

بطاريــات )الليثيوم-اأيــون( وحــدات تحكــم اإلكترونيــة تنظــم عمليتــي الشــحن والتفريــغ فيهــا، حيــث تمنــع الشــحن 

الزائــد وارتفــاع درجــة الحــرارة التــي يمكــن اأن تســبب انفجــار البطاريــة.

تمتــاز بطاريــات )ليثيوم-اأيــون( باأنهــا خفيفــة الــوزن بالمقارنــة مــع البطاريــات القابلــة للشــحن ال�أخــرى، ويمكنهــا 

تخزيــن طاقــة عاليــة جــداً، فمثــلاً تســتطيع بطاريــة ليثيوم-اأيــون كتلتهــا 1 كيلــو جــرام ال�حتفــاظ بطاقــة تصــل اإلــى 

1500 وات للســاعة، بينمــا يختــزن نــوع مــن بطاريــات التخزيــن، يســتخدم فيهــا معــدن النيــكل 700 وات للســاعة 

مــن الطاقــة لنفــس الكتلــة. وبطاريــة الســيارة تختــزن 25 وات للســاعة، غيــر اأن تكلفــة بطاريــة )ليثيوم-اأيــون( عاليــة 

بالمقارنــة مــع البطاريــات ال�أخــرى، وكذلــك فــاإن فتــرة حيــاة البطاريــة ل� يزيــد عــن 3 ســنوات مــن تاريــخ التصنيــع 

نتــاج، والبطاريــة حساســة جــداً ل�رتفــاع درجــات الحــرارة، واإذا عملــت البطاريــة فــي درجــات حــرارة عاليــة  وال�إ

فــاإن فتــرة حياتهــا تصبــح اأقــل بكثيــر مــن الوضــع الطبيعــي، ول� يمكــن ال�ســتفادة مــن البطاريــة اإذا تعرضــت للتلــف.
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أسـئلة الوحدة

جابة الصحيحة في كل مما ياأتي: السؤال ال�أول ضع  دائرة حول رمز ال�إ

آتية تتم بشكل تلقائي؟ 1 اأي تفاعلات التاأكسد وال�ختزال ال�

  Zn2+
(aq)  + Cu(s)  → Zn(s)   + Cu2+

(aq) .ب   Cu2+
(aq) + 2Ag(s)  → Cu(s) + 2Ag+

(aq) .اأ

2Ag+
(aq)  + Zn(s)  → 2Ag(s) + Zn2+

(aq) .د     Mg2+
(aq)  + Cu(s)   → Mg(s) + Cu2+

(aq).ج

آتية صحيحة فيما يخص المصعد في الخلية الجلفانية؟ 2 اأي العبارات ال�

اأ. قطب سالب، ويحدث عنده تفاعل التاأكسد.     ب. قطب سالب، ويحدث عنده تفاعل ال�ختزال.    

ج. قطب موجب، ويحدث عنده تفاعل التاأكسد.    د. قطب موجب، ويحدث عنده تفاعل ال�ختزال.

آتية تصلح للاستخدام كمصعد في قطب الهيدروجين القياسي؟ 3 اأي المواد ال�

د. المغنيسيوم ج. الخارصين   ألمنيوم   ب. ال�     اأ. البلاتين   

Sn(s) + 2Ag+
(aq) → 2Ag(s) + Sn2+

(aq) :4 ما جهد الخلية الجلفانية التي تكون معادلة التفاعل الكلّية فيها

د.1.74 فولت ج.  1.46 فولت   ب.   0.94 فولت    اأ. 0.66 فولت  

آتية صحيحة فيما يتعلق بخلايا التحليل الكهربائي؟ 5 اأي العبارات ال�

ب. يحدث التاأكسد على المهبط. اأ. جهد خلايا التحليل الكهربائي موجب.  

د. تعمل بفرق جهد خارجي.       ج.التفاعل الكيميائي فيها تلقائي.   

آتية المتعلقة بخلية التحليل الكهربائي لمصهور كلوريد البوتاسيوم غير صحيحة ؟ 6 اأي العبارات ال�

ب. يتم اختزال اأيونات البوتاسيوم على المصعد. اأ.  يتم تاأكسد اأيونات الكلور على المصعد.  

د. جهد الخلية القياسي Eº سالب.  ج. يتم اختزال اأيونات البوتاسيوم على المهبط.  

7  ماذا ينتج على المهبط من التحليل الكهربائي لمحلول بروميد الصوديوم؟

د. البروم ج. الهيدروجين   ب. ال�أكسجين   اأ. الصوديوم  

ــول(  ــم/ م ــن 65 غ ــة للخارصي ــة المولي ــن )الكتل ــة لترســيب 32.5 غــم خارصي ــاء اللازم ــة الكهرب ــا كمي 8  م

ــن؟ ــد الخارصي ــول كلوري ــي لمحل ــل الكهربائ بالتحلي

د. 0.2 فارداي ج. 0.5 فارداي   ب. 1 فارادي   اأ. 2 فارداي  
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السؤال الثاني اأ. ما المقصود بكل من :

المصعد، والمهبط ، والقطب القياسي، والفارادي، والجسر الملحي.    

ب. هل يمكن استبدال الجسر الملحي بموصل فلزي؟ فّسر اإجابتك.   

آتية : السؤال الثالث ارسم الخلية الجلفانية التي تعتمد على المعادلة الكيميائية الكلّية ال�

Mn(s) + Ni2+
(aq) → Mn2+

(aq) + Ni(s)   

1. حــّدد علــى الرســم : المصعــد، والمهبــط، والجســر الملحــي، واتجــاه ســريان التيــار الكهربائــي فــي 

الــدارة الخارجيــة.

2.اكتب التعبير ال�صطلاحي للخلية السابقة.

.Eº 3. احسب قيمة جهد الخلية القياسي

آتية: السؤال الرابع اأ. اكتب معادلة التفاعل الكلّية للخلية الجلفانية ال�

  Ni(s)     |    Ni2+
(aq)       ||      H

+
(aq)      |    H2(g) l     Pt(s)   

ب.احسب جهد الخلية الجلفانية السابقة.   

آتية: السؤال الخامس علّل العبارات ال�

عــدم اســتخدام محلــول كلوريــد المغنيســيوم المائــي فــي خلايــا التحليــل الكهربائــي لتحضيــر عنصــر . 1

المغنيســيوم.

استخدام ال�أقطاب غير النشطة كيميائياً في خلايا التحليل الكهربائي.. 2

استخدام الجسر الملحي في الخلايا الجلفانية.. 3

السؤال السادس قارن بين الخلايا الجلفانية وخلايا التحليل الكهربائي، من حيث:

ب. تحول�ت الطاقة في الخلايا. اأ. تلقائية حدوث التفاعلات ذاتياً.  

د. اإشارة جهد الخلية. ج. اإشارة كل من المصعد والمهبط.  
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السؤال السابع اأ- ارسم خلية تحليل كهربائي لمصهور بروميد الصوديوم، واكتب اأجزاءها على الرسم.

ب -اكتب معادلة نصف التاأكسد ومعادلة نصف ال�ختزال.

ج- اكتب المعادلة الكلية للتفاعل في الخلية.

السؤال الثامن تــم تحضيــر عنصــر الليثيــوم بالتحليــل الكهربائــي لمصهــور كلوريــد الليثيــوم LiCl، كــم غرامــاً مــن 

الليثيــوم يترســب عنــد تمريــر كميــة كهربــاء مقدارهــا 5000 كولــوم؟

السؤال التاسع  اأ. احســب شــدة التيــار الكهربائــي المــار فــي خليــة تحليــل كهربائــي تحتــوي علــى محلــول نتــرات 

الفضــة، علمــاً اأن 365 ملغــم مــن الفضــة ترســبت خــلال 216 ث.

ب. احسب جهد الخلية التي تعتمد على التفاعل ال�آتي:   

        Ni(s) + 2Cu+
(aq) →  Ni2+

(aq) + 2Cu(s)

وهل الخلية السابقة خلية تحليل كهربائي اأم خلية جلفانية ؟ فّسر اإجابتك.   

السؤال العاشر  احســب الزمــن )ثانيــة( الــلازم لترســيب 65.5 غــم مــن الخارصيــن علــى بوابــة مــن الحديــد اإذا 

.ZnSO
4
كانــت شــدة التيــار المــار تســاوي 21 اأمبيــر خــلال محلــول كبريتــات الخارصيــن 


