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مفاهيم متعلقة بالحموض والقواعد
االتزان في محاليل الحموض والقواعد الضعيفة
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الفصل األول
مفاهيم متعلقة بالحموض والقواعد
Concepts of Acids and Bases

النتاجات المتوقعة منك ،عزيزي الطالب وهي:
 -1توضح مفهوم كل من الحمض والقاعدة وفق تعريفات كل من أرهينيوس ،وبرونستد  -لوري،
ولويس.
 -2تكتب معادالت تمثل تفاعل الحمض والقاعدة وفق تعريف برونستد-لوري ،محددا ً األزواج
المترافقة من الحمض والقاعدة.
 -3تستنتج العالقة بين تركيز  H3O+وتركيز  OH-في المحاليل المائية.
 -4تحسب الرقم الهيدروجيني  pHلبعض محاليل الحموض والقواعد القوية.
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ا
أول

مفهوم أرهينوس للحموض والقواعد

 مر تعريف الحموض والقواعد بعدة مراحل هامة ،وكان أول هذه التعريفات وأبسطهامفهوم أرهينوس ،حيث عرف كالً من الحمض والقاعدة كما يلي:

الحمض :مادة تزيد من تركيز ايون الهيدروجين ( )H+عند إذابتها في الماء.
القاعدة :مادة تزيد من تركيز ايون الهيدروكسيد ( )OH-عند إذابتها في الماء.
أمثلة على القواعد
صيغته الكيميائية
اسم المركب

أمثلة على الحموض
صيغته الكيميائية
اسم المركب
حمض الهيدروكلوريك

HCl

هيدروكسيد الصوديوم

NaOH

حمض الهيدروبروميك

HBr

هيدروكسيد البوتاسيوم

KOH

حمض النتريك

HNO3

هيدروكسيد الليثيوم

LiOH

حمض البيروكلوريك

HClO4

هيدروكسيد الكالسيوم

Ca(OH)2

حمض الكبريتيك

H2SO4

هيدروكسيد االلمنيوم

Al(OH)3

حيث تذوب هذه الحموض في الماء لتعطي ايون الهيدروجين ( )H+كما في المعادالت الكيميائية
االتية:
)H+(aq) + Cl-(aq

H2O

)HCl(g

)H+(aq) + Br -(aq

H2O

)HBr(g

)H+(aq) + NO3-(aq

H2O

)HNO3(g

+

H2O

)HClO4(g

+

H2O

)H2SO4(g
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بينما تذوب هذه القواعد في الماء لتعطي ايون الهيدروكسيد ( )OH-كما في المعادالت الكيميائية
االتية:
)Na+(aq) + OH-(aq

H2O

)NaOH(s

)K+(aq) + OH- (aq

H2O

)KOH(s

)Li+(aq) + OH- (aq

H2O

)Ca+2(aq) +2OH-(aq
+

H2O
H2O

)LiOH(s
)Ca(OH)2(s
)Al(OH)3(s

والسؤال االن ؟؟؟
كيف ز
مي أرهينوس ز
بي الحمض القوي والحمض الضعيف؟
تمكن أرهينوس من التمييز بين الحمض القوي والحمض الضعيف بوصفها مواد كهرلية ،ومن
خالل التفاوت في التوصيل الكهربائي لمحاليل الحموض صنف الحموض إلى:
 الحموض القوية :التي تتأين كليا ً في الماء.
تمتلك هذه الحموض القدرة العالية على إيصال التيار الكهربائي بسبب تأينها القوي
ومن األمثلة عليها)HCl, HI , HBr, HNO3 , HClO4 , H2SO4( :
 الحموض الضعيفة :التي تتأين جزئيا ً في الماء.
تمتلك هذه الحموض قدرة منخفضة على إيصال التيار الكهربائي بسبب تأينها الضعيف
ومن األمثلة عليها)HF , HCN , CH3COOH , H2SO3 , HNO2( :
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التأين
كلي :تحول جميع
جزيئات المادة
إلى أيونات
جزئي :تحول
جزء من المادة
إلى أيونات

 سؤال اكتب معادلة تأين كل من األحماض اآلتية:
()HNO3 , HClO4 , HCN , CH3COOH

مساحة
لإلجابة
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الت واجهها تعريف أرهينوس "
" أوجه القصور ي
واجه تعريف أرهينوس العديد من أوجه القصور ،فمن أهم النقاط التي تمثل
القصور في تعريفه:
 -1اقتصار التعريف على المركبات في محاليلها المائية ،وبذلك فإن ( ) NH3، HClال يعدان
حمضا ً وقاعدة ما لم يذابا في الماء.
 -2لم يتمكن من تفسير السلوك الحمضي والقاعدي لمحاليل بعض األمالح مثل:
()CH3COONa , NaF , KCN , NH4Cl

سؤال صفحة ................ 10
فسر السلوك الحمضي لمحلول الحمض القوي  HBrوفق مفهوم أرهينوس؟
اإلجابة:
حمض  HBrوفق أرهينوس :مادة تزيد من تركيز أيون الهيدروجين ( )H+عند إذابتها
في الماء وفق المعادلة:
H2O
+
)HBr(g
)H (aq) + Br (aq
سؤال( )1صفحة ................ 25
وضح المقصود بـقاعدة أرهينوس؟
اإلجابة:
قاعدة ارهينوس :مادة تزيد من تركيز ايون الهيدروكسيد ( )OH-عند إذابتها في الماء.
سؤال( )5صفحة ................25
فسر مستعينا ً بمعادلة كيميائية السلوك الحمضي لحمض الهيدروسيانيك  HCNوفق
مفهوم أرهينوس؟
اإلجابة:
حمض  HCNوفق أرهينوس :مادة تزيد من تركيز أيون الهيدروجين ( )H+عند إذابتها
في الماء وفق المعادلة:
H2O
)HCN(g
)H+(aq) + CN -(aq
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ثانيا

مفهوم برونستد-لوري للحموض والقواعد

يجب اإلشارة أوالً إلى أن أيون الهيدروجين ( )H+هو عبارة عن بروتون صغير الحجم ،تكون
كثافة الشحنة عليه عالية جداً ،وبذلك فهو ال يوجد بصورة حرة في المحاليل المائية ،حيث أن
أيون الهيدروجين ( )H+يمتلك فلكا ً فارغاً ،وأيون الماء يمتلك زوجين من االلكترونات غير
الرابطة ،فيرتبط أيون ( )H+بزوج االلكترونات غير الرابطة على ذرة االكسجين في جزيء
الماء برابطة تناسقية مكونة أيون الهيدرونيوم ( ،)H3O+كما تبين المعادلة االتية:

ومن خالل ما سبق فإن أيون الهيدرونيوم ( )H3O+يمثل أيون الهيدروجين ( )H+في المحلول،
وبالتالي يمكن كتابة معادالت تأين الحموض السابقة على النحو التالي:
)H3O+ (aq) + Cl-(aq

)HCl(g) + H2O(l

)H3O+ (aq) + Br -(aq

)HBr(g) + H2O(l

)H3O+ (aq) + NO3-(aq

)HNO3(g) + H2O(l

+

)HClO4(g) + H2O(l

+

)H2SO4(g) + H2O(l

واعتمادا ً على انتقال البروتون بين المواد في التفاعالت الكيميائية وضع العالمان برونستد-لوري
مفهوما ً أكثر شموالً من مفهوم أرهينوس حيث عرفا الحمض والقاعدة كما يلي:

الحمض :مادة (جزئيات أو أيونات) قادرة على منح بروتون (مانح للبروتون) لمادة
أخرى في التفاعل.
القاعدة :مادة (جزئيات أو أيونات) قادرة على استقبال بروتون (مستقبل للبروتون)
عند تفاعلها مع غيرها.
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يمكن تحديد كل من الحموض والقواعد حسب مفهوم برونستد-لوري من خالل انتقال البروتون،
كما في المثالين اآلتيين:
H+

)H3O+ (aq) + Cl-(aq

)HCl (g) + H2O (l
مستقبل بروتون مانح بروتون
حمض
قاعدة
H+

)H3O+ (aq) + Br -(aq

)HBr (g) + H2O (l
مستقبل بروتون
قاعدة

مانح بروتون
حمض

وفق مفهوم برونستد-لوري يعتبر أيون الهيدروكسيد ( )OH-قاعدة ،ألنه يمتلك القدرة على
استقبال البروتون ( )H+من ( ،)H3O+حيث يتفاعالن معا ً إلنتاج الماء كما في المعادلة اآلتية:
مانح بروتون
حمض

)2H2O(l

)H3O+ (aq

مستقبل بروتون
قاعدة

)OH- (aq

+
+

H

 سؤال :عين الحمض والقاعدة وفق مفهوم برونستد-لوري ،لكل من التفاعالت اآلتية:
)H3O+(aq) + NO3-(aq

)HNO3(aq) + H2O(l

)OH- (aq) + HCO3-(aq

)CO3-(aq) + H2O(l

مساحة
لإلجابة
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األزواج المترافقة من الحموض والقواعد
+ H+
قاعدة مرافقة

+

+

قاعدة

حمض مرافق

حمض

-H +
من تعريف برونستد-لوري فإن الحمض يمنح بروتوناً ،فإذا ً البد من وجود مادة قادرة على
استقبال هذا البروتون يطلق عليها اسم قاعدة مرافقة.
والقاعدة عند استقبالها للبروتون فالبد من وجود مادة تمنحها البروتون ويطلق عليها اسم
حمض مرافق.
تسمى القاعدة والحمض المرافق لها

يسمى الحمض والقاعدة المرافقة له
زوجا ً مترافقا ً

حدد األزواج المترافقة من الحمض والقاعدة في التفاعالت اآلتية:
زوج مترافق

H3 O+

CH3COO- +

حمض مرافق

CH3COOH + H2O
قاعدة

قاعدة مرافق

حمض

زوج مترافق
زوج مترافق

H3 O+
حمض مرافق

HPO4-2 +
قاعدة مرافق

H2PO4- + H2O
قاعدة

حمض

زوج مترافق

مثال

زوجا ً مترافقا ً
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 سؤال :حدد األزواج المترافقة من الحمض والقاعدة في التفاعالت اآلتية:
H2CO3 + F-

1) HF + HCO3-

HCO3- + NH4+

2) H2CO3 + NH3

C6H5NH3+ + OH-

3) C6H5NH2 + H2O

N2H5+ + OH-

4) N2H4 + H2O

مساحة لإلجابة
واالن عزيزي الطالب ................
إذا طرح عليك السؤال التالي:
حدد صيغة الحمض المرافق أو القاعدة المرافقة لكل من المركبات المعطاة؟
فما عليك إال اعتماد القاعدة اآلتية

صيغة القاعدة المرافقة للحمض = صيغة الحمض – ()H+
صيغة الحمض المرافق للقاعدة = صيغة القاعدة )H+( +
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 سؤال :حدد صيغة القاعدة المرافقة لكل من الحموض اآلتية:
))HSO3- , HCl , HCN , NH4+ , H2CO3

مساحة لإلجابة
 سؤال :حدد صيغة الحمض المرافق لكل من القواعد اآلتية:
) (CH3COO- , NO3- , I- , CN- , OH-

مساحة لإلجابة
المواد المترددة (األمفوتيرية)
هناك مواد تسلك سلوكا ً حمضيا ً في تفاعل معين ،وتسلك سلوكا ً قاعديا ً في تفاعل آخر؛ تسمى
مثل هذه المواد المواد المترددة (األمفوتيرية)؛ ألنها تستطيع أن تتفاعل كحمض أو كقاعدة تبعا ً
للظروف الموجودة فيها.
ومن األمثلة على هذه المواد:
 -1الماء ()H2O
 -2األيونات السالبة التي تحتوي في تركيبها على ذرة هيدروجين تكون قادرة على منحها
لمادة أخرى .مثل ()HSO3-, HS- , HCO3- , HCrO4- , HPO4-2 , H2PO4-
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مثال

حدد سلوك  HS-في التفاعلين اآلتيين:
HS- + HF

H2S + F-

HS- + NH3

S-2 + NH4+
H2S + F-

يسلك سلوكا ً قاعديا ً

HS- + HF
حمض

S-2 + NH4+

يسلك سلوكا ً حمضيا ً

HS- + NH3
قاعدة

لذلك  HS-يعد مادة مترددة (أمفوتيرية)
فكر

لماذا ال يعد كالً من  HCOO-و  CH3COO-موادا ً مترددة (أمفوتيرية)؟

مساحة
لإلجابة
سؤال صفحة ................ 11
ادرس التفاعلين اآلتيين ،وعين كالً من الحمض والقاعدة وفق مفهوم برونستد-لوري
في كل منهما:
)N2H5+(aq) + OH-(aq
)H3O+(aq

)N2H4(aq) + H2O(l

HCOO-(aq) +

)HCOOH(aq) + H2O(l

اإلجابة:
)N2H5+(aq) + OH-(aq

)H2O(l
مانح بروتون/حمض

)H3O+(aq

HCOO-(aq) +

)H2O(l
مستقبل بروتون/قاعدة

قاعدة

+

)N2H4(aq

مستقبل بروتون/قاعدة

HCOOH(aq) +
مانح بروتون/حمض
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حمض

سؤال صفحة ................ 13
 عين القاعدة المرافقة لكل من الحموض اآلتية:
◄HF
◄H3O+
◄HCOOH
اإلجابة:
F-
H2 O
HCOO-
 عين الحمض المرافق لكل من القواعد اآلتية:
◄OH-

◄NO 3-

◄NH3

اإلجابة:
NH4+
HNO3
H2 O
 عين األزواج المترافقة في التفاعل اآلتي:
)CN-(aq) + H3O+(aq

)HCN(aq) + H2O(l

اإلجابة:
زوج مترافق

)CN-(aq) + H3O+(aq
حمض مرافق

قاعدة مرافقة

)HCN(aq) + H2O(l
قاعدة

حمض

زوج مترافق

 HCN/CNزوج متافق H3O+/H2Oزوج متافق
سؤال صفحة ................ 14
اكتب معادالت تبين سلوك كل من HCO3- :و  HS-كحمض في تفاعلهما مع ،N2H4
وكقاعدة في تفاعلهما مع .HNO2
HS- + HNO2
H2S + NO2يسلك سلوكا ً قاعديا ً
حمض

يسلك سلوكا ً حمضيا ً

S -2 + N2 H5 +

قاعدة

HS- + N2H4
قاعدة
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حمض

H2CO3 + NO2-

يسلك سلوكا ً قاعديا ً

HCO3- + HNO2
حمض

CO3-2 + N2H5+

يسلك سلوكا ً حمضيا ً

قاعدة

HCO3- + N2H4
حمض

قاعدة

سؤال( )1صفحة ................ 25
وضح المقصود بـحمض برونستد-لوري؟
حمض برونستد-لوري :مادة (جزئيات أو أيونات) قادرة على منح بروتون (مانح للبروتون)
لمادة أخرى في التفاعل.
سؤال( )2صفحة ................ 25
ادرس التفاعلين اآلتيين  ،وعين كالً من الحمض والقاعدة وفق مفهوم برونستد-لوري
في كل منهما:
)HPO4-2(aq) + OH-(aq
)H3O+(aq

)PO4-3(aq) + H2O(l

NO3-(aq) +

)HNO3(aq) + H2O(l

اإلجابة:
)HPO4-2(aq) + OH-(aq

)H2O(l

+

مانح بروتون/حمض

)H3O+(aq

NO3-(aq) +

)PO4-3(aq

)H2O(l

مستقبل بروتون/قاعدة

+

مستقبل بروتون/قاعدة

)HNO3(aq

مانح بروتون/حمض

سؤال( )3صفحة ................ 25
اكمل الجدول اآلتي:
الحمض المرافق

القاعدة

القاعدة المرافقة

الحمض

معادلة التفاعل
H2CO3 + F-

H2CO3
H2O
H2O
C6H5COO-

………+ OH-

HF + HCO3CH3NH2 + H2O

……..…..+………….

N2H5+ + H2O

C6H5COO- +…………..

………..+ H2O
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اإلجابة:
الحمض المرافق القاعدة

القاعدة المرافقة الحمض

H2CO3

HCO3-

F-

HF

CH3NH3+

CH3NH2

OH-

H2O

H3O+

H2O

N2H4

N2H5+

H3O+

H2O

C6H5COO-

معادلة التفاعل
H2CO3 + FCH3NH3+ + OH-

HF + HCO3CH3NH2 + H2O
N2H5+ + H2O

N2H4 + H3O+

C6H5COO- + H3O+ C6H5COOH

C6H5COOH+ H2O

سؤال( )4صفحة ................ 25
ادرس التفاعلين اآلتيين ،ثم أجب عما يأتي:
)HSO3- (aq) + H3O+ (aq

)H2SO3(aq) + H2O(l

)HCO3-(aq) + OH-(aq

)CO32-(aq

)+ H2O(l

أ) وضح سلوك الماء (كحمض أو قاعدة) في كل منهما؟
ب) حدد األزواج المترافقة من الحمض والقاعدة في كل منهما؟
اإلجابة:
+
أ) يسلك الماء في التفاعل األول سلوكا ً قاعديا ً فيستقبل بروتونا ً من الحمض  H2SO3ويتحول الى .H3O
يسلك الماء في التفاعل الثاني سلوكا ً حمضيا ً فيمنح بروتونا ً للقاعدة  CO3-2ويتحول الى .OH-
ب) األزواج المترافقة للتفاعل األول:
قاعدة مرافقة
HSO3- / H2SO3
حمض
حمض مرافق
H3 O+ / H2 O
قاعدة
األزواج المترافقة للتفاعل الثاني:
حمض مرافق
HCO3-/CO32قاعدة
قاعدة مرافقة
OH-/H2O
حمض
سؤال( )6صفحة ................ 25
فسر مستعينا ً بمعادالت السلوك القاعدي لألمونيا  NH3وفق مفهوم برونستد-لوري؟
اإلجابة:

OH-

NH4+ +

H 2O
حمض
مانح البروتون

+

NH3

.
قاعدة
مستقبل البروتون
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ثالثا

مفهوم لويس للحموض والقواعد

 -وضع لويس تعريفا ً أكثر شموال ً للحموض والقواعد فقام بتعريفهما كما يلي:

الحمض :مادة قادرة على استقبال زوجا ً أو أكثر من االلكترونات غير الرابطة من
خالل االفالك الفارغة.
القاعدة :مادة قادرة على منح زوجا ً أو أكثر من االلكترونات غير الرابطة.
 سؤال :بماذا تكمن أهمية مفهوم لويس؟
تكمن أهمية هذا المفهوم في أنه استطاع تفسير تفاعالت حموض وقواعد ال تشمل
على عملية انتقال البروتون.
ومن أشهر األمثلة على ذلك :تفاعل فلوريد البورون واألمونيا
H3N BF3

BF3 + NH3

رابطة تناسقية

في مثل هذا التفاعل ال يمكن تفسير الحمض والقاعدة اعتمادا ً على مفهوم برونستد-لوري ،بسبب
عدم انتقال البروتون ،ولكن مفهوم لويس استطاع تفسير ذلك.
◄ تعتبر األيونات الموجبة للفلزات وخاصة الفلزات االنتقالية حموض لويس وذلك بسبب احتوائها
على افالك فارغة قادرة على استقبال أزواج من االلكترونات من بعض االيونات والجزيئات.
◄ أما األيونات السالبة تسلك سلوك قواعد لويس بسبب احتوائها على أزواج الكترونات غير رابطة.

أي جزيء يحتوي ( )Bأو) (Beيعتبر من حموض لويس ،مثل:
()BF3 , BH3 , BeH2 , BeF2

16

 سؤال :عين حمض وقاعدة لويس في التفاعالت اآلتية:
[Fe(CN)6]-3

Fe+3 + 6CN-

[SnCl6]-2

SnCl4 + 2Cl-

[Cu(H2O)6]+2

Cu+2 + 6H2O

مساحة لإلجابة
سؤال صفحة ................ 15
 حدد حمض لويس وقاعدته في التفاعالت اآلتية:
)[Cu(H2O)6]2+(aq
)[Co(NH3)6]3+(aq
)F-(aq) + HCN(aq

)Cu2+(aq) + 6H2O(l
)Co3+(aq) + 6NH3(aq
)+ CN-(aq

)HF(aq

اإلجابة:
حمض لويس

قاعدة لويس

Cu+2

H2O

Co+3

NH3

HF

CN-
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 أكمل الفراغات في الجدول االتي ،والذي يقارن بين مفاهيم الحموض والقواعد لكل من
أرهينوس ،برونستد-لوري ولويس.
التعريف
أرهينوس

القاعدة

الحمض
يزيد من تركيز  H+عند إذابته في الماء

مستقبل لبروتون  H+في تفاعالته
مستقبل لزوج من االلكترونات غير الرابطة
اإلجابة:
التعريف

الحمض

أرهينوس

يزيد من تركيز  H+عند إذابته في الماء

برونستد-لوري
لويس

مانح لبروتون  H+في تفاعالته

القاعدة
تزيد من تركيز  OH-عند إذابتها في
الماء
مستقبل لبروتون  H+في تفاعالته

مستقبل لزوج من االلكترونات غير الرابطة مانح لزوج من االلكترونات غير الرابطة

سؤال( )1صفحة ................ 25
وضح المقصود بـقاعدة لويس؟
قاعدة لويس :مادة قادرة على منح زوجا ً أو أكثر من االلكترونات غير الرابطة.
سؤال( )6صفحة ................ 25
فسر مستعينا ً بمعادالت السلوك القاعدي لألمونيا  NH3وفق مفهوم لويس؟
اإلجابة:

حمض يستقبل زوج
االلكترونات غير الرابطة

قاعدة تمنح زوج
االلكترونات غير الرابطة
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سؤال( )7صفحة ................ 25
عين حمض لويس وقاعدته في التفاعليين اآلتيين:
)[Ag(NH3)2]+(aq
)[Fe(CN)6]3-(aq

)+ 2NH3(aq

)Ag+(aq

)Fe3+(aq) + 6CN-(aq

اإلجابة:
)[Ag(NH3)2]+(aq
)[Fe(CN)6]3-(aq

)Ag+(aq) + 2NH3(aq
حمض
قاعدة
)Fe3+(aq) + 6CN-(aq
حمض
قاعدة
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رابعا

الذات للماء
التأين
ي

 لقد ثبت علميا ً أن الماء النقي موصل ضعيف جدا ً للتيار الكهربائي ،وهذا دليل على وجودأيونات موجبة وسالبة مسؤولة عن ذلك .فما مصدر هذه األيونات؟
إن مصدر هذه األيونات هو التأين الذاتي للماء ،حيث يمكن لجزيء الماء أن يمنح بروتونا ً
لجزيء الماء االخر ،وعندها يسلك أحدهما سلوك الحمض في حين يسلك األخر سلوك القاعدة.

حيث يعبر عن ثابت االتزان ( )Kcللتأين الذاتي للماء كالتالي:
= Kc

][OH-][H3O+
][H2O][H2O

وألن الماء يتأين بدرجة ضئيلة جداً ،فان تركيزه يعد ثابت ،وبما أن ثابت االتزان ()Kc
يعود للماء فقط ،فانه يعبر عنه باستخدام الرمز ( )Kwويسمى ثابت تأين الماء.
لتصبح العالقة كما يلي:

[OH-][H3O+]= KW
= 10×1

14-

عند درجة حرارة 25س

o

تستخدم هذه العالقة لحساب تركيز أيون الهيدرونيوم ،وأيون الهيدروكسيد
في الماء ،أو أي محلول أخر.
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واآلن ومن خالل ما سبق نتوصل إلى ما يلي:
 تعريف التأين الذاتي للماء :وهو سلوك بعض جزيئات الماء كحمض وبعضها كقاعدة فيالماء النقي.
+
 تصنف المحاليل اعتمادا ً على تراكيز األيونات (  )H3O ، OHإلى ثالثة أصناف وهي: -1المحلول المتعادل :في هذا المحلول يكون ][OH-] = [H3O+
14-10×1

◄ = 2[OH-] = 2[H3O+]= KW
◄ ] 7-10×1 = [OH-] = [H3O+مول/لتر
 -2المحلول الحمضي :في هذا المحلول يكون ][OH-] < [H3O+
◄ ] 7-10×1 < [H3O+مول/لتر
◄ ] 7-10×1 > [OH-مول/لتر
 -3المحلول القاعدي :في هذا المحلول يكون ][OH-] > [H3O+
◄ ] 7-10×1 > [H3O+مول/لتر
◄ ][OH-
مثال

<  7-10×1مول/لتر

احسب ] [H3O+إذا علمت أن ]5-10×1 = [OH-مول/لتر  ،ثم حدد نوع المحلول؟
[OH-][H3O+]= KW

KW
]= [H3O+
] [OH

=

14-10×1
5-

10×1

] 7-10×1 > [H3O+مول/لتر

9-

=  10×1مول/لتر.

محلول قاعدي

نستنتج انه :كلما زاد ] [H3O+قل ][OH-
][OH-
][H3O+
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 سؤال )1 :احسب ] [OH-إذا علمت أن ]5-10×1 = [H3O+مول/لتر  ،ثم حدد نوع المحلول؟
 )2احسب ] [H3O+إذا علمت أن ]7-10×1 = [OH-مول/لتر  ،ثم حدد نوع المحلول؟

مساحة لإلجابة
سؤال صفحة ................ 18
اكمل الفراغات في الجدول اآلتي ،وصنف المحاليل فيه إلى حمضية أو قاعدية أو متعادلة:
رقم المحلول
1
2
3

] [H3O+مول/لتر
4-10×1

] [OH-مول/لتر

طبيعة المحلول

2-10×2

متعادل

اإلجابة:
رقم المحلول
1
2
3

] [H3O+مول/لتر
4-10×1
12-10×0.5
7-10×1

] [OH-مول/لتر
10-10×1
2-10×2
7-10×1

طبيعة المحلول
حمضي
قاعدي
متعادل

22

خامسا

محاليل الحموض والقواعد القوية

 عرفت سابقا ً أن الحموض والقواعد القوية تتأين كليا ً في الماء ،للتحول جميع جزيئاتالمادة الى أيونات موجبة وسالبة ،وأن تفاعالتها تكون غير منعكسة ،لذلك:
] الحمض القوي[ = ][H3O+
] القاعدة القوية[ = ][OH-

مثال

احسب تركيز ( )H3O+ , OH-في محلول  HClتركيزه  6-10×1مول/لتر؟
يعتبر الحمض  HClمن الحموض القوية ،ويتأين كليا ً في الماء كما في المعادلة اآلتية:
)H3O+(aq) + Cl-(aq

)HCl(g) + H2O(l

لذلك ]6-10×1 = [HCl] = [H3O+مول/لتر.
و ]= [OH-

KW
]O +

[H3

=

14-10×1
6-10×1

=  8-10×1مول/لتر.

 سؤال :احسب تركيز ( )H3O+ , OH-في محلول  KOHتركيزه  2-10×1مول/لتر؟

مساحة لإلجابة
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سؤال صفحة ................ 19
احسب تركيز كل من ( )H3O+ , OH-في كل من المحلولين اآلتيين:
◄ محلول  HClتركيزه  3-10×2مول/لتر.
◄ محلول  HNO3تركيزه  2-10×5مول/لتر.
اإلجابة◄ :يتأين حمض  HClكليا ً في الماء ،كما في المعادلة:
)H3O+(aq) + Cl-(aq

)HCl(g) + H2O(l

]3-10×2 = [HCl] = [H3O+مول/لتر.
]= [OH-

KW
]O +

[H3

=

14-10×1
3-10×2

=

12-10×5مول/لتر.

◄يتأين حمض  HNO3كليا ً في الماء ،كما في المعادلة:
)H3O+(aq) + NO3-(aq

)HNO3(g) + H2O(l

]2-10×5 = [HNO3] = [H3O+مول/لتر.
]= [OH-

KW
][H3O+

=

14-10×1
2-10×5

=

13-10×2مول/لتر.

سؤال صفحة ................ 20
احسب تركيز كل من ( )H3O+ , OH-في كل من المحلولين اآلتيين:
◄ محلول  KOHتركيزه  2-10×4مول/لتر.
◄ محلول  LiOHحضر بإذابة  4-10×2.5مول منه في الماء؛ للحصول على محلول حجمه100مل.
اإلجابة◄ :تتأين قاعدة  KOHكليا ً في الماء ،كما في المعادلة:
)OH- (aq) + K+(aq

H2O

)KOH(s
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] 2-10×4 = [OH-] = [KOHمول/لتر
14-10×1
KW
13
=  10×2.5مول/لتر.
=
]= [H3O+
]-
[OH
2-10×4

◄تتأين قاعدة  LiOHكليا ً في الماء ،كما في المعادلة:
)OH- (aq) + Li+(aq
]= [LiOH

عدد الموالت

=

الحجم

4-10×2.5

0.1

=

H2O

)LiOH(s

3-10×2.5مول/لتر.

]3-10×2.5 = [LiOH] = [OH-مول/لتر.

]= [H3O+

التركيز =

KW
][OH-

=

14-10×1
3-10×2.5

عدد الموالت
الحجم(لتر)

عدد الموالت =

=  12-10×4مول/لتر.

(  1لتر = 1000مل )

الكتلة
الكتلة المولية
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سادسا

الهيدروجيت pH
الرقم
ي

ويعرف كما يلي:
 يعد الرقم الهيدروجيني مقياسا ً لدرجة حموضة المحاليل المختلفة،ّ
الرقم الهيدروجيني :هو اللوغاريتم السالب لألساس ( )10لتركيز أيون الهيدرونيوم ( )H3O+في المحلول.
أي أن :
 - = pHلـــو ][H3O+

نالحظ من الشكل ما يلي:
 -1الرقم الهيدروجيني  pHيأخذ القيم من  0إلى 14
 -2اذا كانت قيمة  7 = pHفإن المحلول متعادل.
 -3اذا كانت قيمة ( )7 > pH ≥ 0فإن الوسط حمضي.
 -4اذا كانت قيمة (  ) 14 ≤ pH > 7فإن الوسط قاعدي.
 -5العالقة عكسية بين حمضية المحلول وقيمة  pHوهذا يعني أن حمضية
المحلول تقل بزيادة قيمة .pH
كلما زادت قيمة ] [H3O+قلت قيمة pH
وهذا يعني أن العالقة عكسية بين حمضية المحلول وقيمة pH
][OH-

pH
][H3O+
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احسب الرقم الهيدروجيني  pHللماء النقي؟

مثال

في الماء النقي ] 7-10×1 = [OH-] = [H3O+مول/لتر.
وبالتعويض في العالقة  - = pHلـــو ][H3O+
7=  -لــو 10×1
=  ( -لــو + 1لــو) 7-10
=  – 7لــو 7 = 0 – 7 = 1متعادل
قواعد لوغاريتمات مطلوبة
لـــــو = 1صفر
لــــو1 = 10
لــــو (س×ص) = لـــوس  +لـــوص
لــــو±10س = ±س لـــو± =10س

 سؤال :احسب قيمة  pHلمحلول فيه ] 0.001= [H3O+مول/لتر؟

مساحة لإلجابة
مثال

احسب قيمة  pHلمحلول فيه ] 5-10×1 = [OH-مول/لتر؟
]= [H3O+

KW
][OH-

=

14-10×1
5-10×1

=

 9-10×1مول/لتر

 - = pHلـــو ] - = [H3O+لــو  9 = 0 – 9 = 9-10×1قاعدي
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 سؤال :احسب قيمة  pHلمحلول فيه ] 0.01= [OH-مول/لتر؟

مساحة لإلجابة
مثال

احسب قيمة  pHلمحلول  HNO3تركيزه =  5-10×1مول/لتر؟
يتأين حمض  HNO3كليا ً في الماء ،كما في المعادلة:
)H3O+(aq) + NO3-(aq

)HNO3(g) + H2O(l

إلن  HNO3حمض قوي فإن ]5-10×1 = [HNO3] = [H3O+مول/لتر.

وبالتعويض في العالقة  - = pHلـــو ][H3O+
5=  -لــو 10×1
=  ( -لــو + 1لــو) 5-10
=  – 5لــو 5 = 0 – 5 = 1حمضي
 سؤال :احسب قيمة  pHلمحلول  HBrتركيزه = 6-10×2مول/لتر؟ "علما ً أن لــو"0.3 =2

مساحة لإلجابة
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مثال

احسب قيمة  pHلمحلول  NaOHتركيزه =  3-10×4مول/لتر؟
)OH- (aq) + K+(aq

H2O

)NaOH(s

] 3-10×4 = [OH-] = [NaOHمول/لتر
14-10×1
KW
1
2
=  10×2.5مول/لتر.
=
]= [H3O+
] [OH
3-10×4
وبالتعويض في العالقة  - = pHلـــو ][H3O+
12=  -لــو 10×2.5
=  ( -لــو + 2.5لــو) 12-10
=  – 12لــو 11.6 =0.4 – 12 = 2.5قاعدي
 سؤال :احسب قيمة  pHلمحلول  LiOHتركيزه = 4-10×2مول/لتر؟ "علما ً أن لــو"0.7 =5

مساحة لإلجابة
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حساب تركيز ) H3O+و  (OH-بمعرفة ))pH
ادرس المثال اآلتي لمعرفة كيفية حساب ] [OH-] , [H3O+اذا كانت قيمة  pHمعلومة :
مثال

احسب تركيز) H3O+و  (OH-لمحلول حمضي قيمة  pHله تساوي  5؟
 - = pHلـــو ][H3O+
] [ H 3 O+

=pH-10

]5-10×1= 5-10 = [H3O+مول/لتر

]= [OH-

KW
]O +

[H3

=

14-10×1
5-10×1

=

9-10×1مول/لتر.

 سؤال :احسب تركيز) H3O+و  (OH-لمحلول قاعدي قيمة  pHله تساوي  9؟

مساحة لإلجابة
مثال

احسب تركيز) H3O+و  (OH-لمحلول حمضي قيمة  pHله تساوي  3.3؟ (لـــو)0.7 =5
 - = pHلـــو ][H3O+
] [ H 3 O+

=pH-10

]4-10×5 =4-10×0.710 =4- )4+3.3-(10= 3.3-10 = [H3O+مول/لتر
14-10×1
KW
= 11-10×2مول/لتر.
=
]= [OH-
+
4-10×5
] [H3O
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 سؤال :احسب تركيز) H3O+و  (OH-لمحلول قاعدي قيمة  pHله تساوي  9.3؟ (لــــو)0.7=5

مساحة لإلجابة
سؤال صفحة ................ 23
 احسب الرقم الهيدروجيني ( )pHلكال المحلولين اآلتيين:
◄حمض البيروكلوريك  HClO4الذي تركيزه  2-10×1.5مول/لتر.
◄ حمض  HBrالذي تركيزه  3-10×3مول/لتر.
علما ً أن لـــو 0.18=1.5و لــــو0.5= 3
 بين أي المحلولين أكثر حمضية؟
اإلجابة:
◄ يتأين حمض  HClO4كليا ً في الماء ،كما في المعادلة:
)HClO4(g) + H2O(l
)H3O+(aq) + ClO4-(aq
إلن  HClO4حمض قوي فإن ]2-10×1.5 = [HClO4] = [H3O+مول/لتر.
وبالتعويض في العالقة  - = pHلـــو ][H3O+
2=  -لــو 10×1.5
=  ( -لــو + 1.5لــو) 2-10
=  – 2لــو1.82 = 0.18 – 2 = 1.5

◄يتأين حمض  HBrكليا ً في الماء ،كما في المعادلة:
)H3O+(aq) + Br-(aq

)HBr(g) + H2O(l
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إلن  HBrحمض قوي فإن ]3-10×3 = [HBr] = [H3O+مول/لتر.
وبالتعويض في العالقة  - = pHلـــو ][H3O+
3=  -لــو 10×3
=  ( -لــو + 3لــو) 3-10
=  – 3لــو2.5 = 0.5 – 3 = 3
 حمض  HClO4اكثر حمضية ألن  pHله أقل.
سؤال صفحة ................ 24
إذا علمت أن قيمة  pHلعينة دم اإلنسان =  ، 7.4فما تركيز أيون الهيدرونيوم  H3O+في
دمه؟ علما ً بإن لـــو0.6=4
اإلجابة:
 - = pHلـــو ][H3O+
] [ H 3 O+

=pH-10

]8-10×4 =8-10×0.610 =8- )8+7.4-(10=7.4-10 = [H3O+مول/لتر

سؤال ( )1صفحة ................ 25
وضح المقصود بالرقم الهيدروجيني()pH؟
اإلجابة:
الرقم الهيدروجيني ( :)pHهو اللوغاريتم السالب لألساس ( )10لتركيز أيون الهيدرونيوم
( )H3O+في المحلول.
سؤال ( )10صفحة ................ 26
تم إذابة 0.81غ من  HBrفي الماء فتكون محلول حجمه 500مل .احسب  pHللمحلول،
علما ً بإن الكتلة المولية لـ 81= HBrغ/مول ،لــو0.3=2
اإلجابة:
0.81
الكتلة
= 0.01مول
=
عدد الموالت =
81
الكتلة المولية
يتبع الحل....
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عدد الموالت

]= [HBr

=

الحجم(لتر)

0.01
0.5

=0.02مول/لتر.

] 2-10×2 = [HBr] = [H3O+مول/لتر
 - = pHلــــو][H3O+
=  -لــــو – 2 = 2-10×2لــو1.7= 0.3 – 2 = 2
سؤال ( )11صفحة ................ 26
احسب كتلة  KOHالالزمة لتحضير محلول حجمه لتر ،والرقم الهيدروجيني له ،12.3
علما ً بأن الكتلة المولية لـ56 = KOHغ/مول ،لـــو0.7 =5
اإلجابة:
]pH-10 = [H O+
3
=  13-10×5 = 13-10×0.710 = 13-)13+12.3-(10 = 12.3-10مول/لتر
]= [OH-

KW
]O +

[H3

=

14-10×1
13-10×5

= 0.02مول/لتر.

] 0.02 = [OH-] = [KOHمول/لتر
]= [KOH

عدد الموالت
الحجم(لتر)

عدد الموالت =

الكتلة

الكتلة المولية

عددالموالت= ] × [KOHالحجم = 0.02 =1×0.02مول

الكتلة = عددالموالت×الكتلة المولية =56×0.02
= 1.12غ
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تطبيقات حياتية
الت تنبت فيها
تتغت ر
لنبات القرطاسيا أزهار متعددة األلوان ر
بتغت درجة حموضة التبة ي
يل:
كما ي
-1
-2

التبة الحمضية ( :) 6 < pHيكون لونها أزرق  ،ألنها تستطيع أن تمتص اللمنيوم.
التبة القاعدية ( :) 7 > pHيكون لونها زهري  ،ألنها ل تستطيع أن تمتص اللمنيوم.

الهيدروجيت للتبة ؟؟؟؟
كيف يمكننا أن نتحكم يف الرقم
ي
-1
-2

يت
إضافة كربونات الكالسيوم(الكلس) :حيث تعمل عل رفع الرقم الهيدروج ي
للتبة؛ فتداد القاعدية للتبة فنحصل عل نبات بلون الزهري.
كتيتات اللمنيوم والقليل من الخل مع ماء الري :فتعمل عل تقليل
إضافة ر
الهيدروجيت للتبة؛ فتداد الحامضية للتبة ،وبذلك نحصل عل
الرقم
ي
نبات بلون األزرق.

 سؤال :لون نبات القرطاسيا يف التبة الحمضية أزرق .فرس ذلك؟

مساحة
لإلجابة
 سؤال :نحصل عل نبات قرطاسيا لونه زهري بإضافة الكلس .فرس ذلك؟

مساحة
لإلجابة
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الفصل الثاني
االتزان في محاليل الحموض والقواعد الضعيفة
Acid-Base Equilibria

النتاجات المتوقعة منك ،عزيزي الطالب وهي:
 -1تو َ
ضح مفهوم كل من الملح ،والتميّه ،واأليون المشترك ،والمحلول المنظم.
 -2تجري حسابات تتعلق باالتزان في المحاليل المائية للحموض والقواعد الضعيفة.
 -3تميّز بين الذوبان والتميه.
 -4تفسر التأثير الحمضي أو القاعدي لمحاليل األمالح.
 -5تو ّ
ظف مهاراتك الرياضية في الحسابات المتعلقة بتأثير األيون المشترك ،والمحلول المنظم.
سر آلية عمل المحلول المنظم ،وتقدر أهميته في الحياة.
 -6تف ّ
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ا
أول

التزان يف محاليل الحموض الضعيفة

 تعرفنا في الفصل السابق أن الحموض تقسم إلى قسمين: -1حموض قوية :تتأين كليا ً في الماء ،ويكون تفاعلها غير منعكس.
 -2حموض ضعيفة :تتأين جزئيا ً في الماء ،ويكون تفاعلها منعكساً.
كما عرفنا ايضا ً أن تركيز الحمض القوي يساوي تركيز أيون الهيدرونيوم

] الحمض القوي[ = ][H3O+
والسؤال االن كيف نحسب تركيز الحمض الضعيف.
يتأين الحمض الضعيف وفقا ً للمعادلة اآلتية:

)H3O+(aq) + A-(aq
قاعدة مرافقة

)HA(aq) + H2O(l

حمض مرافق

حمض

قاعدة

حيث يعبر عن ثابت االتزان ( )Kcلهذا التفاعل كالتالي:
= Kc

][A-][H3O+
][HA][H2O

وبما أن الماء يتأين بدرجة ضعيفة جداً ،يمكن اعتبار تركيزه ثابت ،ومع دمج هذا الثابت
مع ( )Kcيصبح الرمز للثابت الجديد ( )Kaويسمى بثابت تأين الحمض الضعيف ،ويعبر
عنه كما يلي:
= Ka

][A-][H3O+
][HA

من خالل هذه العالقة نستنتج:
كلما زادت قيمة ( )Kaزادت قوة الحمض وقلت قوة القاعدة المرافقة وزادت القدرة على تكوين أيون
 H3O+وبالتالي يزداد ] [H3O+وقلت قيمة . pH
pH

][OH-
][H3O+

()Ka
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يبين الجدول اآلتي قيم ثابت التأين( )Kaلبعض الحموض الضعيفة

مثال

يبين الجدول اآلتي ،مجموعة من الحموض الضعيفة وقيم  Kaلها ،ادرسه جيدا
ثم أجب عما يليه:
 -1اكتب صيغة القاعدة المرافقة لكل من هذه الحموض؟
 -2رتب الحموض في الجدول حسب قوتها؟
 -3اكتب صيغة القاعدة المرافقة األضعف؟ وصيغة الحمض
األضعف؟
 -4أي الحمضين اآلتيين ( ) HCN ,HFلها أعلى قيمة
 pH؟
 -5أي محاليل الحموض تركيز  OHفيه أقل؟

صيغة
الحمض
HCN
H2CO3
HF
HNO2

Ka
10-10×6.2
7-10×4.3
4-10×7.2
4-10×4

الحل:
CN- / HCO3- / F- / NO2- -1
 -2نبدأ من أعلى )HF > HNO2 > H2CO3 > HCN( Ka
 -3القاعدة المرافقة األضعف يكون حمضها األقوى أي أعلى  Kaوهي F-
الحمض األضعف يمتلك أقل قيمة  Kaوهو HCN
 -4الحمض الذي له أعلى قيمة  pHيمتلك أقل قيمة  Kaوهو HCN
 -5الحمض الذي له أقل ] [OH-يمتلك أعلى  Kaوهو HF
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 سؤال :يبين الجدول اآلتي ،مجموعة من الحموض الضعيفة وقيم  Kaلها ،ادرسه جيدا
ثم أجب عما يليه:
الحمض
 -1اكتب صيغة القاعدة المرافقة لكل هذه الحموض؟
HA
 -2رتب هذه الحموض حسب قوتها؟
HB
 -3اكتب صيغة الحمض األضعف؟ وصيغة القاعدة المرافقة األقوى؟
HC
 -4أي الحمضيين اآلتيين ( )HD ,HBله أقل قيمة  pH؟
HD
 -5أي محاليل الحموض تركيز  OH-فيه أعلى؟

مساحة لإلجابة
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Ka
6-10×1
9-10×1
3-10×1
1-10×1

حساب الرقم الهيدروجيني ) )pHلمحاليل الحموض الضعيفة
أوالً :نكتب معادلة تأين الحمض في الماء.

)H3O+(aq) + A-(aq

)HA(aq) + H2O(l

ثانياً :نقوم بكتابة التغير في التراكيز لكل مادة (ماعدا الماء) في بداية التفاعل ،والتغير خالل
التفاعل ،حتى الوصول إلى حالة االتزان.

ثالثاً :نقوم بكتابة قانون ثابت التأين للحمض الضعيف ،ومن ثم بتعويض القيم المعطاة ،وحساب ][H3O+
= Ka

][A-][H3O+
][HA

رابعاً :نقوم بتعويض قيمة ] [H3O+في قانون الرقم الهيدروجيني.
 - = pHلـــو ][H3O+
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مثال

احسب قيمة  pHلمحلول حمض  HFتركيزه  0.02مول/لتر.
" علما ً ان  ، 4-10×2 = Kaلــــو" 0.3 = 2

)H3O+(aq) + F-(aq
التركيز عند البداية
التغير في التركيز
التركيز عند االتزان

صفر
+س
س

)HF(aq) + H2O(l
ـــــــ
ـــــــ
ـــــــ

صفر
+س
س

0.02
س-0.02س

نالحظ أن ] = [F-] = [H3O+س
] – 0.02 = [HFس
تهمل ألن قيمتها صغيرة جدأ
بسبب صغر قيمة  Kaللحمض ،فإن قيمة س تكون صغيرة جدا ً ،فيمكن إهمالها في عمليتي
الجمع والطرح وعليه يكون :
][HFعند االتزان = ][HFاالبتدائي =  0.02مول/لتر.
نقوم بالتعويض في قانون ثابت تأين الحمض الضعيف على النحو االتي:
][F-][H3O+
= Ka
][HF
= 4-10×2

س2

0.02
2-10×2

س× 4-10×2 = 2
س6-10×4 = 2
وبأخذ الجذر التربيعي س =  3-10×2مول/لتر

س = ][H3O+

في النهاية نقوم بتعويض قيمة ] [H3O+في قانون الرقم الهيدروجيني
 - = pHلـــو ][H3O+
3-

=  -لــو 10×2
=  ( -لــو + 2لــو) 3-10
=  – 3لــو2.7 = 0.3 – 3 = 2
الحظ أن قيمة  pHالمحسوبة أقل من  7ألن المحلول حمضي
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 سؤال :احسب قيمة  pHلمحلول حمض  HCNتركيزه  0.0006مول/لتر .
(علما ً أن قيمة  ، 10-10×6 = Kaلـــو)0.78 = 6

مساحة لإلجابة
 سؤال :احسب قيمة  pHلمحلول حمض اإليثانويك  CH3COOHتركيزه  0.002مول/لتر
(علما ً أن قيمة  ، 5-10×2 = Kaلـــو)0.3 = 2

مساحة لإلجابة
41

حساب قيمة  Kaبمعرفة الرقم الهيدروجيني ))pH
لمحاليل الحموض الضعيفة
أوالً :نكتب معادلة تأين الحمض في الماء.

)H3O+(aq) + A-(aq

)HA(aq) + H2O(l

ثانياً :نحسب ] [H3O+من قانون الرقم الهيدروجيني على النحو:
] [ H 3 O+

=pH-10

حيث ][A-] = [H3O+
ثالثاً :نقوم بكتابة قانون ثابت التأين للحمض الضعيف ،ومن ثم بتعويض القيم المعطاة ،وحساب Ka
= Ka
مثال

][A-][H3O+
][HA

محلول حمض ضعيف ( )HXتركيزه  0.4مول/لتر  ،ورقمه الهيدروجيني  ،4احسب
قيمة  Kaلهذا المحلول؟

)H3O+(aq) + X-(aq

)HX(aq) + H2O(l
=pH-10

][H3O+
4]10= [H3O+
]4-10×1 = [X-] = [H O+
3
= Ka

][X-][H3O+
][HX

=
=

4-10×1×4-10×1
1-10×4
8-10×2.5
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مثال محلول حمض ضعيف ( )H2CO3تركيزه  0.009مول/لتر ،ورقمه الهيدروجيني ،4.2
احسب قيمة  Kaلهذا المحلول( .علما ً أن لـــو)0.8= 6.3

)H3O+(aq) + HCO3-(aq

)H2CO3 (aq) + H2O(l
=pH-10

][H3O+
]4.2-10= [H O+
3
] 5-10×6.3= 5-10× 0.810 = 5-)5+4.2-(10 = [H3O+مول/لتر.
]5-10×6.3 = [HCO -] = [H O+
3
3
= Ka

][HCO3-][H3O+
][H2CO3

=
=

5-10×6.3×5-10×6.3
3-10×9
7-10×4.4

 سؤال :احسب قيمة  Kaلمحلول حمض اإليثانويك  CH3COOHتركيزه  0.3مول/لتر،
وقيمة  pHله تساوي ( .2.88علما ً أن لــو)0.12 =1.32

مساحة لإلجابة
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سؤال صفحة ................ 32
 بالرجوع الى جدول قيم ثابت تأين الحموض الضعيفة أجب عن األسئلة اآلتية:
◄احسب قيمة الرقم الهيدروجيني لمحلول  HFالذي تركيزه  0.2مول/لتر .لــو.0.08 = 1.2
◄احسب تركيز محلول حمض  HNO2الذي رقمه الهيدروجيني  ،2.4علما ً بأن لـو .0.6=4
◄احسب قيمة  Kaلمحلول الحمض الضعيف  HZالذي تركيزه  0.2مول/لتر ،ورقمه
الهيدروجيني يساوي .4
اإلجابة◄ :يتأين حمض  HFفي الماء كما في المعادلة اآلتية:

)H3O+(aq) + F-(aq
صفر
+س
س

التركيز عند البداية
التغير في التركيز
التركيز عند االتزان

)HF(aq) + H2O(l
ـــــــ
ـــــــ
ـــــــ

صفر
+س
س

0.2
س -0.2س

] = [F-] = [H3O+س
] – 0.02 = [HFس
تهمل ألن قيمتها صغيرة جدأ
][HFعند االتزان = ][HFاالبتدائي =  0.02مول/لتر.
= Ka

][F-][H3O+
][HF

= 4-10×7.2

س2

0.2
1-10×2

س× 4-10×7.2 = 2
س4-10×1.44 = 2
وبأخذ الجذر التربيعي س =  2-10×1.2مول/لتر

س = ][H3O+

في النهاية نقوم بتعويض قيمة ] [H3O+في قانون الرقم الهيدروجيني
 - = pHلـــو ][H3O+
2-10×1.2

=  -لــو
=  ( -لــو + 1.2لــو) 2-10
=  – 2لــو1.92 = 0.8 – 2 = 1.2
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◄لحساب ] [HNO2نحسب أوال ً ] [H3O+من خالل  pHكما يلي :
=pH-10

][H3O+
]2.4-10= [H O+
3
] 3-10×4= 3-10× 0.610 = 3-)3+2.4-(10 = [H3O+مول/لتر.
]3-10×4 = [NO -] = [H O+
2
3
][NO2-][H3O+

= Ka
×4

][HNO2

4-10

3-10×4×3-10×4

=

]0.04 = [HNO2مول/لتر

][HNO2

◄لحساب قيمة  Kaنحسب أوال ً ] [H3O+من خالل  pHكما يلي :
=pH-10

][H3O+
4]10= [H3O+
]4-10×1 = [Z-] = [H O+
3
= Ka

][Z-][H3O+
][HZ

=
=

4-10×1×4-10×1
1-10×2
8-10×5

سؤال ( )7صفحة ................ 52
احسب قيمة  pHلمحلول حمض  HXتركيزه 0.2مول/لتر .علما ً بأن . 5-10×2 = Ka
اإلجابة:

][X-] = [H3O+

= Ka

][F-][H3O+

= 5-10×2

][HF
س2
0.2

س6-10×4 = 2
س = ] 3-10×2 = [H3O+مول/لتر
 - = pHلـــو ] - = [H3O+لــو  – 3 = 3-10×2لــو2.7 = 0.3 – 3 = 2
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ثانيا

التزان يف محاليل القواعد الضعيفة

 كما تعرفنا في الفصل السابق أن القواعد تقسم إلى قسمين: -1قواعد قوية :تتأين كليا ً في الماء ،ويكون تفاعلها غير منعكس.
 -2قواعد ضعيفة :تتأين جزئيا ً في الماء ،ويكون تفاعلها منعكساً.
كما عرفنا ايضا ً أن تركيز القاعدة القوية يساوي تركيز أيون الهيدروكسيد
] القاعدة القوية[ = ][OH-
والسؤال االن كيف نحسب تركيز القاعدة الضعيفة.
تتأين القاعدة الضعيفة وفقا ً للمعادلة اآلتية:

)OH-(aq) + BH+(aq
حمض مرافق

)B(aq) + H2O(l

قاعدة مرافقة

قاعدة

حمض

حيث يعبر عن ثابت االتزان ( )Kcلهذا التفاعل كالتالي:
== Kc

][OH-][BH+
][B][H2O

وبما أن الماء يتأين بدرجة ضعيفة جداً ،يمكن اعتبار تركيزه ثابت ،ومع دمج هذا الثابت
مع ( )Kcيصبح الرمز للثابت الجديد ( )Kbويسمى بثابت تأين القاعدة الضعيفة ،ويعبر
عنه كما يلي:

= Kb

][OH-][BH+
][B

من خالل هذه العالقة نستنتج:
كلما زادت قيمة ( )Kbزادت قوة القاعدة وقلت قوة الحمض المرافق وزادت القدرة على تكوين
أيون  OH-وبالتالي يزداد ] [OH-وزادت قيمة . pH
)(Kb

pH

][OH-
][H3O+

()Ka
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يبين الجدول اآلتي قيم ثابت التأين( )Kbلبعض القواعد الضعيفة

مثال

يبين الجدول اآلتي ،مجموعة من القواعد الضعيفة وقيم  Kbلها ،ادرسه جيدا ثم
أجب عما يليه:
 -1اكتب صيغة الحمض المرافق لكل من هذه القواعد؟
 -2رتب القواعد في الجدول حسب قوتها؟
 -3اكتب صيغة الحمض المرافق األضعف؟ وصيغة القاعدة
األضعف؟
 -4أي القاعدتين اآلتيين (  ) N2H4،NH3لها أعلى قيمة
 pH؟
+
 -5أي محاليل القواعد تركيز  H3Oفيه أقل؟

صيغة
القاعدة
NH3
C5H5N
CH3NH2
N2H4

Kb
5-10×1.8
9-10×1.7
4-10×4.4
6-10×1.3

الحل:
N2H5+/ CH3NH3+/ C5H5NH+ / NH4+ -1
 -2نبدأ من أعلى )C5H5N < N2H4 < NH3 < CH3NH2( Kb
 -3الحمض المرافق األضعف تكون قاعدته األقوى أي أعلى  Kbوهي CH3NH3+
القاعدة األضعف تمتلك أقل قيمة  Kbوهي C5H5N
 -4القاعدة التي لها أعلى قيمة  pHتمتلك أعلى قيمة  Kbوهي NH3
 -5القاعدة التي لها أقل ] [H3O+تمتلك أعلى  Kbوهي CH3NH2
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 سؤال :يبين الجدول اآلتي ،مجموعة من القواعد الضعيفة وقيم  Kbلها ،ادرسه جيدا
ثم أجب عما يليه:
القاعدة
 -1اكتب صيغة الحمض المرافق لكل من هذه القواعد؟
A -2رتب هذه القواعد حسب قوتها؟
B -3اكتب صيغة القاعدة األضعف؟ وصيغة الحمض المرافق األقوى؟
C
 -4أي القاعدتين اآلتيين ( )D- , B-له أقل قيمة  pH؟
D -5أي محاليل القواعد تركيز  H3O+فيه أعلى؟

مساحة لإلجابة
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Kb
6-10×1
9-10×1
3-10×1
1-10×1

حساب الرقم الهيدروجيني ) )pHلمحاليل القواعد الضعيفة
أوالً :نكتب معادلة تأين القاعدة في الماء.

)BH+(aq) + OH-(aq

)B(aq) + H2O(l

ثانياً :نقوم بكتابة التغير في التراكيز لكل مادة (ماعدا الماء) في بداية التفاعل ،والتغير
خالل التفاعل  ،حتى الوصول إلى حالة االتزان.

ثالثاً :نقوم بكتابة قانون ثابت التأين للقاعدة الضعيفة ،ومن ثم بتعويض القيم المعطاة ،وحساب ][OH-
= Kb

][BH+][OH-
][B

رابعاً :نقوم بحساب تركيز  H3O+من خالل قانون ثابت تأين الماء.

[OH-][H3O+]= KW
خامساً :نقوم بتعويض قيمة ] [H3O+في قانون الرقم الهيدروجيني.
 - = pHلـــو ][H3O+
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مثال

احسب قيمة  pHلمحلول قاعدة  Bتركيزه  0.02مول/لتر.
" علما ً ان  ، 6-10×2 = Kbلــــو" 0.7 = 5

)BH+(aq) + OH-(aq
التركيز عند البداية
التغير في التركيز
التركيز عند االتزان

صفر
+س
س

)B(aq) + H2O(l
ـــــــ
ـــــــ
ـــــــ

صفر
+س
س

0.02
س-0.02س

نالحظ أن ] = [BH+] = [OH-س
] – 0.02 = [Bس
تهمل ألن قيمتها صغيرة جدأ
بسبب صغر قيمة  Kbللقاعدة ،فإن قيمة س تكون صغيرة جدا ً  ،فيمكن إهمالها في عمليتي
الجمع والطرح وعليه يكون :
][Bعند االتزان = ][Bاالبتدائي =  0.02مول/لتر.
نقوم بالتعويض في قانون ثابت تأين القاعدة الضعيفة على النحو االتي:
][OH-][BH+
= Kb
][B
= 6-10×2

س2

0.02
س2-10×2 × 6-10×2 = 2
س8-10×4 = 2
وبأخذ الجذر التربيعي س =  4-10×2مول/لتر
نقوم االن بإيجاد ] [H3O+من خالل:
14-10×1
KW
=
]= [H3O+
4-10×2
][OH-

س = ][OH-

=  11-10× 5مول/لتر.

في النهاية نقوم بتعويض قيمة ] [H3O+في قانون الرقم الهيدروجيني
 - = pHلـــو ][H3O+
11-

=  -لــو 10×5
=  – 11لــو10.3 = 0.7 – 11 = 5
الحظ أن قيمة  pHالمحسوبة أكبر من  7ألن المحلول قاعدي
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 سؤال :احسب قيمة  pHلمحلول قاعدة  H2N4تركيزه  0.04مول/لتر .
(علما ً أن قيمة ) 6-10×1 = Kb

مساحة لإلجابة
 سؤال :احسب قيمة  pHلمحلول قاعدة  NH3تركيزه  0.002مول/لتر
(علما ً أن قيمة  ، 5-10×2 = Kbلـــو)0.7 = 5

مساحة لإلجابة
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حساب قيمة  Kbبمعرفة الرقم الهيدروجيني ))pH
لمحاليل القواعد الضعيفة
أوالً :نكتب معادلة تأين القاعدة في الماء.

)BH+(aq) + OH-(aq

)B(aq) + H2O(l

ثانيا ً :نحسب ] [H3O+من قانون الرقم الهيدروجيني على النحو:
] [ H 3 O+

=pH-10

ثالثاً :نحسب ] [OH-من قانون ثابت تأين الماء

[OH-][H3O+]= KW
رابعاً :نقوم بكتابة قانون ثابت التأين للقاعدة الضعيفة ،ومن ثم بتعويض القيم المعطاة ،وحساب Kb
= Kb
مثال

][BH+][OH-
][B

محلول قاعدة ضعيفة ( )Xتركيزه  0.4مول/لتر  ،ورقمه الهيدروجيني  ،8احسب
قيمة  Kbلهذا المحلول؟

)XH+(aq) + OH-(aq

)X(aq) + H2O(l
=pH-10

KW

]= [OH-

=

][H3O+

= Kb

][OH-][XH+
][X

][H3O+
8]10= [H3O+
14-10×1
=  6-10× 1مول/لتر.
8-10×1

=
=

6-10×1×6-10×1
1-10×4
12-10×2.5
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مثال

محلول قاعدة ضعيفة ( )NH3تركيزه  0.009مول/لتر  ،ورقمه الهيدروجيني ،8.2
احسب قيمة  Kbلهذا المحلول( .علما ً أن لـــو)0.8= 6.3

)NH4+(aq) + OH-(aq

)NH3 (aq) + H2O(l
=pH-10

][H3O+
]8.2-10= [H O+
3
] 9-10×6.3= 9-10× 0.810 = 9- )9+8.2-(10 = [H3O+مول/لتر.
14-10×1
]KW = [OH-
=  6-10× 1.6مول/لتر.
=
][H3O+

= Kb

][OH-][NH4+
][NH3

9-10×6.3

=
=

6-10×1.6×6-10×1.6
3-10×9
10-10×2.84

 سؤال :احسب قيمة  Kaلمحلول حمض اإليثانويك  CH3COOHتركيزه  0.3مول/لتر،
وقيمة  pHله تساوي ( .2.88علما ً أن لــو)0.12 =1.32

مساحة لإلجابة
53

سؤال صفحة................ 33
 بالرجوع الى جدول قيم ثابت تأين القواعد الضعيفة أجب عن األسئلة اآلتية:
◄أيهما أقوى :القاعدة  NH3أم القاعدة N2H4؟
◄اكتب صيغة الحمض المرافق األضعف في الجدول.
◄حدد األزواج المترافقة في محلول القاعدة األضعف.
◄أي المحلولين يكون تركيز  OH-فيه أعلى :محلول األمونيا  ، NH3أم محلول البيريدين
 ، C5H5Nإذا كان لهما التركيز نفسه؟
◄أي المحلولين رقمه الهيدروجيني أقل :أهو محلول ميثيل أمين ،أم محلول الهيدرازين ،إذا
كان لهما التركيز نفسه؟
اإلجابة:
◄ القاعدة األقوى هي :القاعدة. NH3
◄الحمض المرافق األضعف في الجدول هو .C2H5NH3+
◄ األزواج المترافقة في محلول القاعدة األضعف:
زوج مترافق
OHقاعدة مرافقة

+

C6H5NH3+
حمض مرافق

H 2O

+

حمض

C6H5NH2
قاعدة

زوج مترافق
◄ المحلول الذي يكون فيه تركيز  OH-أعلى ،هو :محلول األمونيا .NH3
◄المحلول الذي له رقم هيدروجيني أقل هو :محلول الهيدرازين.

سؤال صفحة................ 35
كم غراما ً من الهيدرازين  N2H4يلزم لتحضير محلول حجمه 0.2لترا ً  ،ورقمه الهيدروجيني ،10.8
علما ً بإن  Kbللهيدرازين =  ، 6-10×1.3والكتلة المولية له = 32غ/مول ،و لــــو0.2=1.6
اإلجابة:

)N2H5+(aq) + OH-(aq

)N2H4 (aq) + H2O(l
يتبع اإلجابة.....
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=pH-10

][H3O+
]10.8-10= [H O+
3
] 11-10×1.6= 11-10× 0.210 = 11- )11+10.8-(10 = [H3O+مول/لتر.
]= [OH-

KW
] O+

[H3

=

14-10×1

=  4-10×6مول/لتر.

11-10×1.6

]4-10×6 = [N2H4] = [OH-مول/لتر.
]=[N2H4

][OH-][N2H5+
Kb

=

4-10×6×4-10×6
6-10×1.3

=  0.28مول/لتر.
عددالموالت = التركيز× الحجم
= 0.056 = 0.2×0.28مول
الكتلة = عدد الموالت × الكتلة المولية
=  1.792غ
= 32 × 0.056
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ثالثا

الخواص الحمضية والقاعدية لمحاليل األمالح
يتكون الملح من تعادل الحمض مع القاعدة
ضعيفة

ضعيف
القاعدة

الحمض

قوية

قوي
الحمض القوي  +القاعدة القوية

ملح متـعادل

الحمض القوي  +القاعدة الضعيفة

ملح حمضي

الحمض الضعيف  +القاعدة القوية

ملح قاعدي

أمثلة

H2O
H2O

+
+

KBr

KOH

ملح متعادل

قاعدة قوية

NaF

NaOH

ملح قاعدي

قاعدة قوية

حمض ضعيف

NH3

HNO3 +

NH4NO3
ملح حمضي

قاعدة ضعيفة

+

HBr
حمض قوي

+

HF

حمض قوي

يمكن لبعض االمالح أن تتأين في الماء مكونة أيونات موجبة وأخرى سالبة ،ولبعضها
القدرة على التفاعل مع الماء ،منتجة أيونات  H3O+أو  OH-أو كليهما .

وهذا ما يعرف بالتميه
 سؤال :ما الفرق بين عملية التميه والذوبان ؟؟؟
التميه :تفكك الملح الى ايونات لها القدرة على التفاعل مع الماء وتغيير تركيز
 H3O+أو  OH-في المحلول.
الذوبان :تفكك الملح الى ايونات ليس لها القدرة على التفاعل مع الماء ويبقى
تركيز H3O+أو  OH-كما هو في المحلول .وهنا يكون الملح متعادل
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األمالح القاعدية
 NaOHقاعدة قوية
NaF

ملح قاعدي
 HFحمض ضعيف
H2O

NaF

Na+ + F Na+مصدرها القاعدة القوية  NaOHفال تتفاعل مع الماء
 Fقاعدة مرافقة قوية نسبيا ً للحمض الضعيف  HFتتفاعل مع الماء كما في المعادلة:F- + H2O
HF + OHنالحظ تكون الحمض  HFوأيونات  OH-التي تزداد في المحلول مسببه زيادة في قاعديته ،
وبالتالي زيادة في الرقم الهيدروجيني ليصبح اكبر من .7
أمثلة على االمالح القاعدية:
()CH3COOK, NaNO2 , KCN , HCOONa, LiNO2
ً
تفسي سلوك هذه المالح كأمالح قاعدية مستعينا بالمعادالت
عزيزي الطالب حاول
ر
التوضيح السابق
كما يف المثال
ي
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األمالح الحمضية
 HNO3حمض قوي
ملح حمضي

NH4NO3
 NH3قاعدة ضعيفة

H2 O

– NH4+ + NO3
–  NO3مصدرها الحمض القوي  HNO3فال تتفاعل مع الماء
 NH4+حمض مرافق قوي نسبيا ً للقاعدة الضعيفة  NH3تتفاعل مع الماء كما في
المعادلة:
NH4+ + H2O
NH3 + H3O+
نالحظ تكون القاعدة  NH3وأيونات  H3O+التي تزداد في المحلول مسببه زيادة في حامضيته،
وبالتالي نقصان في الرقم الهيدروجيني ليصبح اقل من .7
NH4NO3

أمثلة على االمالح الحمضية:
()N2H5Br, NH4Cl , CH3NH3I , N2H5Cl
ً
تفسي سلوك هذه المالح كأمالح حمضية مستعينا بالمعادالت
عزيزي الطالب حاول
ر
التوضيح السابق
كما يف المثال
ي
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األمالح المتعادلة
 HBrحمض قوي
KBr

ملح متعادل
 KOHقاعدة قوية

K+ + Br K+مصدرها القاعدة القوية  KOHفال تتفاعل مع الماء
 Brقاعدة مرافقة ضعيفة نسبيا ً للحمض القوي  HBrفال تتفاعل مع الماء .وعلى ذلك يبقى الرقم الهيدروجيني للماء كما هو . 7
H2O

KBr

أمثلة على االمالح المتعادلة:
( )KCl ,NaBr ,LiBr, KI ,KNO3
ً
تفسي سلوك هذه المالح كأمالح متعادلة مستعينا بالمعادالت
عزيزي الطالب حاول
ر
التوضيح السابق
كما يف المثال
ي

تذكر  ال ز
غن عن حل أسئلة الكتاب 
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سؤال صفحة................ 38
 حدد طبيعة محاليل كل من األمالح اآلتية (حمضي ،قاعدي ،متعادل):
CH3CH2NH3Br ، NaClO4 ، KF
 فسر مستعينا ً بمعادالت السلوك الحمضي أو القاعدي أو المتعادل لكل من األمالح
اآلتية:
N2H5Br, LiCl, CH3COONa
 أي الملحيين اآلتيين يعد ذوبانه في الماء تميّها KI , C5H5NHCl :؟
اإلجابة:
◄المحلول  KFذو طبيعة قاعدية
المحلول  NaClO4ذو طبيعة متعادلة
المحلول  CH3CH2NH3Brذو طبيعة حمضية
◄ )1

CH3COONa
 NaOHقاعدة قوية
ملح قاعدي

CH3COONa
 CH3COOHحمض ضعيف
H2O

Na+ + CH3COO Na+مصدرها القاعدة القوية  NaOHفال تتفاعل مع الماء
  CH3COOقاعدة مرافقة قوية نسبيا ً للحمض الضعيف  CH3COOHتتفاعلمع الماء كما في المعادلة:
CH3COO - + H2O
CH3COOH + OHCH3COONa

نالحظ تكون الحمض  CH3COOHوأيونات  OH-التي تزداد في المحلول مسببه زيادة
في قاعديته  ،وبالتالي زيادة في الرقم الهيدروجيني ليصبح اكبر من  .7لذلك يكون السلوك
قاعدي.
)2

LiCl
 HClحمض قوي
ملح متعادل

LiCl
 LiOHقاعدة قوية
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Li+ + Cl Li+مصدرها القاعدة القوية  LiOHفال تتفاعل مع الماء
 Clقاعدة مرافقة ضعيفة نسبيا ً للحمض القوي  HClفال تتفاعل مع الماء .H2O

LiCl

وعلى ذلك يبقى الرقم الهيدروجيني للماء كما هو  7لذلك يكون الوسط متعادل
)3

N2H5Br
 HBrحمض قوي
ملح حمضي

N2H5Br
 N2H4قاعدة ضعيفة

H2 O

– N2H5+ + Br
–  Brمصدرها الحمض القوي  HBrفال تتفاعل مع الماء
 N2H5+حمض مرافق قوي نسبيا ً للقاعدة الضعيفة  N2H4تتفاعل مع الماء كما في
المعادلة:
N2H5+ + H2O
N2H4 + H3O+
نالحظ تكون القاعدة  N2H4وأيونات  H3O+التي تزداد في المحلول مسببه زيادة في حامضيته،
وبالتالي نقصان في الرقم الهيدروجيني ليصبح اقل من  .7لذلك يكون الوسط حمضي.
N2H5Br

◄ الملح الذي يعد ذوبانه في الماء تميّها هوC5H5NHCl :

سؤال( )1صفحة................ 52
وضح المقصود بكل مما يأتي:
الملح  ،التميّه
اإلجابة:
الملح :مادة أيونية تنتج من تفاعل حمض مع قاعدة.
التميّه :تفاعل أيونات الملح مع الماء إلنتاج  OH-و H3O+أو كالهما.
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سؤال( )2صفحة................ 52
اكتب معادلة التأين لكل من األمالح اآلتية في الماء:
CH3COONa ، KHS ، NaBr ، NH4Cl
اإلجابة:
+ CH3COO-

H2O

Na+

+ Br-

Na+

H2O

K+

H2O

+ HS+ Cl-

CH3COONa

NH4+

H2O

NaBr
KHS
NH4Cl

سؤال( )3صفحة................ 52
أي األمالح اآلتية يتميه في الماء ،وأيها ال يتميه؟
CH3COOK ، LiCl ، NaCN ، NH4Cl
اإلجابة:
األمالح التي تتميّه هي CH3COOK ، NaCN ، NH4Cl:
سؤال( )4صفحة................ 52
ما الحمض والقاعدة اللذان يكونان كالً من األمالح اآلتية عند تفاعلهما؟
NaOCl ، NH4NO3 ، HCOONa ، KI
اإلجابة:
الحمض والقاعدة المكونة له
القاعدة
الحمض
الملح
KOH
HI
KI
NaOH
HCOOH
HCOONa
NH3
HNO3
NH4NO3
NaOH
HClO
NaOCl
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سؤال( )5صفحة............... 52
صنف محاليل األمالح اآلتية إلى حمضية وقاعدية ومتعادلة:
KNO2 ، NaCN ، KNO3 ، N2H5Cl ، LiBr
اإلجابة:
حمضية ( )N2H5Clقاعدية ( )NaCN ، KNO3متعادلة ()LiBr ، KNO2
سؤال( )6صفحة............... 52
اكتب معادالت كيميائية توضح السلوك الحمضي أو القاعدي لمحاليل األمالح اآلتية:
بC6H5COOK -
أCH3NH3Cl -
اإلجابة:
أ-
ب-

)CH3NH2 (aq) + H3O+(aq
)C6H5COOH (aq) + OH-(aq

) CH3NH3+ (aq) + H2O(l
) C6H5COO- (aq) + H2O(l
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رابعا

تأثت األيون المشتك
ر

 درسنا سابقا ً معادلة تأين الحمض الضعيف وهي:
H 3 O+ +

A-

H2 O

+

HA

فماذا يحدث لقيمة  pHعند إضافة ملح هذا الحمض إليه؟
مثال توضيحي :إذا اخذنا محلول الحمض الضعيف  CH3COOHوقمنا بإضافة الملح
 CH3COONaإلى محلول هذا الحمض ،فماذا يحدث لقيمة pH؟
بالبداية نكتب معادلة تأين كل من الحمض الضعيف والملح:
H3 O+

+

CH3COO-

Na+

+

CH3COO-

CH3COOH + H2O
H2O

CH3COONa

نالحظ وجود مصدرين لأليون  CH3COO-أحدهما من الحمض واألخر من الملح
لذا يطلق على هذا االيون اسم األيون المشترك.
نالحظ أيضا ً ان تأين الملح يزيد من تركيز األيون  CH3COO-الذي سيتفاعل مع
ايونات  H3O+وتكوين الحمض ،مما يؤدي لتقليل تركيز  ، H3O+وبالتالي زيادة
 pHللمحلول.
]= [CH3COOH

]الحمض[االبتدائي

]] = [CH3COO-الملح[
من = Ka

][H3O+] [CH3COO-

الن الملح يتأين كليا ً
فتكون معظم ايونات
 CH3COOمصدرهاالملح وليس الحمض

نتوصل إلى أن:

][CH3COOH

[CH3COOH] Ka
]= [H3O+
] [CH3COO

] Kaالحمض[
]الملح[

وأخيرا ً بعد إيجاد تركيز أيون الهيدرونيوم نعوض في قانون الرقم الهيدروجيني pH
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مثال

محلول حجمه 500مل من حمض  HFتركيزه  0.1مول/لتر أضيف اليه  0.2مول من
ملح  NaFمفترضا ً أن حجم المحلول لم يتغير بإضافة الملح ،وعلما ً أن  Kaللحمض
 4-10×7.2 = HFأجب عما يلي:
 -1ما صيغة األيون المشترك.
 -2احسب تركيز  H3O+قبل إضافة الملح.
 -3احسب قيمة  pHقبل إضافة الملح.
 -4احسب تركيز  H3O+بعد إضافة الملح.
 -5احسب قيمة  pHبعد إضافة الملح.
 -6احسب التغير في قيمة  pHللمحلول.
F- +

H3 O+
Na+
-1
-2

+

H2O
F-

H2O

+

HF

NaF

صيغة األيون المشترك F-
= Ka

= 4-10×7.2

][F-][H3O+
][HF
س2

0.1

س= 2

4-10×0.72

س=

2-10×0.85

س = ] 2-10×0.85 = [H3O+مول/لتر
-3

- = pHلــــو][H3O+
= -لــــو 2-10×0.85
=  – 2لــــو2.07 = )0.07-( – 2 = 0.85

-4
]= [H3O+

[HF]Ka
][F-

=

0.1×4-10×7.2
0.4

=  4-10×1.8مول/لتر.

-5

- = pHلــــو][H3O+
= -لــــو 4-10×1.8
=  – 4لــــو3.74 =0.26 – 4 =1.8

-6

∆ 1.67 = 2.07 – 3.74 = pH

تركيز الملح =
عدد الموالت  /الحجم
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واالن ...
ماذا تتوقع ان يحدث عند إضافة ملح إلى محلول قاعدة ضعيفة ؟؟
نستذكر معادلة تأين القاعدة الضعيفة وهي:
+ OH-

BH+

B + H2 O

تعلم من خالل المثال االتي:
نأخذ محلول القاعدة الضعيفة  NH3ونقوم بإضافة الملح  NH4Clإلى محلول هذه القاعدة،
فماذا سيحدث لقيمة pH؟
نكتب معادلة تأين كل من القاعدة الضعيفة ،والملح:
+ OHCl-

+

NH4+
NH4+

H3O+
H2O

NH3

+

NH4Cl

نالحظ وجود مصدرين لأليون  NH4+أحدهما من القاعدة واألخر من الملح
ويطلق عليه االيون المشترك.
نالحظ أيضا ً ان تأين الملح يزيد من تركيز االيون  NH4+الذي سيتفاعل مع ايونات
 OHوتكوين القاعدة ،مما يؤدي لتقليل تركيز  ، OH-وبالتالي تقل قيمة pHللمحلول.
]= [NH3

]القاعدة[االبتدائي

]] = [NH4+الملح[
من = Kb

]= [OH-

][NH4+][OH-
][NH3
[NH3]Kb
][NH4+

الن الملح يتأين كليا ً
فتكون معظم ايونات
 NH4+مصدرها الملح
وليس القاعدة

نتوصل إلى أن:
] Kbالقاعدة[
]الملح[

وأخيرا ً بعد إيجاد تركيز أيون الهيدروكسيد نعوض في قانون  Kwثم نحسب الرقم الهيدروجيني pH
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مثال

محلول حجمه لتر من القاعدة  N2H4تركيزها  0.01مول/لتر أضيف اليه 0.001
مول من ملح  N2H5Clمفترضا ً أن حجم المحلول لم يتغير بإضافة الملح ،وعلما ً
أن  Kbللقاعدة  6-10×1.3 = N2H4أجب عما يلي:
 -1ما صيغة االيون المشترك.
 -2احسب تركيز  H3O+قبل إضافة الملح.
 -3احسب قيمة  pHقبل إضافة الملح .
 -4احسب تركيز  H3O+بعد إضافة الملح.
 -5احسب قيمة  pHبعد إضافة الملح .
 -6احسب التغير في قيمة  pHللمحلول.
+ OH-

N 2 H5 +

+

N 2 H5 +

Cl-

H3O+
H2O

N 2 H4

+

N2H5Cl

 -1صيغة األيون المشترك N2H5+
 -2نقوم بالتعويض في قانون ثابت تأين القاعدة الضعيفة على النحو االتي:
][OH-][N2H5 +
= Kb
][N2H4
= 6-10×1.3

س2

0.01

8-10×1.3

س= 2
س = ][OH-
وبأخذ الجذر التربيعي س =  4-10×1.14مول/لتر
نقوم االن بإيجاد ] [H3O+من خالل:
14-10×1
KW
10
+
 10×0.88 = 4مول/لتر.=
] -] = [H3O
[OH
10×1.14
 - = pH -3لـــو ][H3O+
10-

=  -لــو 10×0.88
=  – 10لـــو10.06 = )0.06-( – 10 = 0.88
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-4
]= [OH-

[N2H4]Kb
]+

[N2H5

=

0.01×6-10×1.3
0.001

نقوم االن بإيجاد ] [H3O+من خالل:
14-10×1
KW
=
]= [H3O+
5-10×1.3
] [OH

=

5-10×1.3

مول/لتر.

=  9-10×0.77مول/لتر

- = pH -5لــــو][H3O+
= -لــــو 9-10×0.77
=  – 9لــــو9.11 = )0.11-( – 9 =0.77
0.95 = 9.11 – 10.06 = pH ∆ -6

تذكير :الرقم الهيدروجيني  pHيتناسب عكسيا ً مع ][H3O+
& طرديا ً مع ][OH-

نستنتج مما سبق ان:
 -1إضافة ملح (أيون مشترك ) إلى الحمض الضعيف يؤدي لزيادة قيمة . pH
 -2إضافة ملح (أيون مشترك) إلى القاعدة الضعيفة يؤدي لنقصان قيمة . pH
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 سؤال :احسب التغير الذي يحدث لقيمة  pHلمحلول  HFتركيزه ( 0.1مول/لتر)
عندما يذاب فيه كمية من الملح  NaFليصبح ]0.1( = [F-مول/لتر)؟
"علما ً أن  Kaللحمض  4-10×7.2 = HFو لـــو / 0.93=8.5لـــو"0.86=7.2

مساحة لإلجابة
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 سؤال :كم غراما ً من  NH4Clيجب إضافتها إلى 400مل من محلول القاعدة NH3
تركيزها (0.1مول/لتر) لينتج محلول  pHله =  9؟
" علما ً أن  Kbللقاعدة  5-10×1.8 = NH3و ك.م لــ 53.5 = NH4Clغ/مول "

مساحة لإلجابة
 سؤال :كم غراما ً من  HCOONaيجب إضافتها إلى لتر من محلول HCOOH
تركيزه (0.1مول/لتر) ليتغير الرقم الهيدروجيني بمقدار  1.6؟
"علما ً أن  4-10×1.7 =Kaو ك.م لــ 56 = HCOONaغ/مول ولــــو"0.6=4.1

مساحة لإلجابة
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سؤال صفحة................ 42
 وضح أثر إضافة الملح  HCOONaعلى قيمة  pHلمحلول حمضه الضعيف  HCOOH؟
 احسب قيمة  pHلمحلول مكون من 0.2مول/لتر من حمض  ،HNO2عند إضافة 0.3مول
من الملح  NaNO2إلى لتر من محلول حمض .علما ً بأن  Kaللحمض = . 4-10×4
اإلجابة:
◄ الفرع األول

)H3O+(aq) + HCOO-(aq

)HCOOH(aq) + H2O(l

+ HCOO-

Na+

H2O

HCOONa

نالحظ زيادة في أيونات  ، HCOO-أي أن هذه األيونات ستتفاعل مع أيونات H3O+
وتكوين الحمض  ،HCOOHوهذا يقلل من تركيز H3O+في المحلول مما يؤدي إلى
زيادة في الرقم الهيدروجيني  pHللمحلول .
◄ الفرع الثاني
]0.3 = [NO2-] = [NaNO2مول/لتر
]= [H3O+
]= [H3O+

[HNO2]Ka

]= [H3O+

][NO2-
0.2 × 4-10×4
0.3

=

]Kaالحمض[
]الملح[

4-10×2.67مول/لتر
/لتر

 - = pHلـــــو][H3O+
=  -لـــــو 4-10×2.67
=  – 4لـــــو3.57 =0.43 – 4 = 2.67
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سؤال صفحة................ 43
 لديك لتر من محلول الهيدرازين  N2H4الذي تركيزه 0.2مول/لتر ،فإذا علمت أن:
 Kbللهيدرازين =  ، 6-10×1.3فأجب عن األسئلة اآلتية:
◄احسب قيمة  pHللمحلول.
◄ كم تصبح قيمة  pHللمحلول عند إضافة  0.3مول من الملح  N2H4Clإلى لتر منه.
اإلجابة:
◄ الفرع األول
+ OH+ Cl-

N 2 H5 +
N 2 H5 +

= Kb

]= [H3O+

][N2H4
س2
س =] 4-10×5.1= [OH-مول/لتر

0.2
14-10×1

=

][OH-

H2O

][OH-][N2H5 +

= 6-10×1.3
KW

H3O+

N 2 H4 +
N2H5Cl

4-10×5.1

=

 11-10×1.96مول/لتر.

 - = pHلـــو ][H3O+
11=  -لــو 10×1.96
=  – 11لـــو10.71 = 0.29 – 11 =1.96
◄ الفرع الثاني
]= [OH-

[N2H4]Kb
]+

[N2H5

]= [H3O+

0.2×6-10×1.3

=

0.3

KW
][OH-

- = pHلــــو]- = [H3O+لــــو

=

=

14-10×1
7-10×8.7

=

7-10×8.7

مول/لتر.

 8-10×1.15مول/لتر

8-10×1.15

=  – 8لــــو7.94 = 0.06 – 8 =1.15
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سؤال ( )1صفحة................ 52
وضح المقصود بكل مما يأتي :األيون المشترك
اإلجابة:
األيون المشترك :أيون ينتج من تأين مادتين مختلفتين في محلول واحد (حمض ضعيف
وملحه أو قاعدة ضعيفة وملحها)
سؤال ( )9صفحة................ 52
كم غراما ً من  NaNO2يجب إضافتها إلى 100مل من محلول  HNO2بتركيز  0.1مول/لتر
لتعطي محلوال ً له 4 = pH؟ علما ً أن  Kaللحمض  4-10×4 = HNO2والكتلة المولية للملح
69 = NaNO2غ/مول.
اإلجابة:
]= pH-10 = [H3O+
]= [H3O+

]= [NO2-

4-10

[HNO2]Ka
][NO2-
0.1 × 4-10×4
4-10×1

]= [NO2-

[HNO2]Ka
][H3O+

=  0.4مول/لتر

] 0.4 = [NaNO2] = [NO2-مول/لتر
عدد موالت  = NaNO2التركيز × الحجم "لتر"
=  0.04 = 0.1 × 0.4مول
كتلة  = NaNO2عدد موالت  × NaNO2الكتلة المولية NaNO2
=  2.67 = 69 × 0.04غ
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خامسا

المحاليل المنظمة

عند إضافة كميات قليلة من الحمض أو القاعدة لمحلول ما فأن قيمة  pHتتغير ،ولمقاومة هذا التغير
يستخدم محلول يسمى بالمحلول المنظم.
وتقسم المحاليل المنظمة الى قسمين وهما:
 -1محلول منظم حمضي:
يتكون من حمض ضعيف وملحه أو حمض ضعيف وقاعدته المرافقة أو حمض
ضعيف وأيونه المشترك السالب.
مثل HCOOH/HCOONa :و HNO2/NaNO2
 -2محلول منظم قاعدي:
يتكون من قاعدة ضعيفة وملحها أو قاعدة ضعيفة وحمضها المرافق أو قاعدة
ضعيفة وأيونها المشترك الموجب.
مثل NH3/NH4Cl :و N2H4/N2H5Br

74

عزيزي الطالب :البد أنك تفكر االن بالسؤال:
كيف يقاوم المحلول المنظم التغير بالرقم الهيدروجيني ؟؟؟؟
يقاوم المحلول المنظم التغير في  pHعن طريق التخلص من أيونات H3O+أو  OH-المضاف اليه.
 سنأخذ أربع حاالت لتوضيح ذلك وهي:
 -1محلول منظم حمضي عند إضافة حمض قوي.
مثال  )NaF/HF( :عند إضافة HCl
الحمض القوي  HClيتأين كليا ً منتجا ً ايونات  H3O+التي تتفاعل مع القاعدة المرافقة F-
وتكوين الحمض HF
HF

H2 O +

F-

H3 O+ +

وبهذا تركيز الحمض HFيزداد وتركيز القاعدة  F-يقل وهكذا يتخلص المحلول من الزيادة
الحاصلة في تركيز H3O+نتيجة إضافة الحمض  HClو ال يحدث تغير على قيمة .pH
 -2محلول منظم حمضي عند إضافة قاعدة قوية.
مثال  )NaF/HF( :عند إضافة NaOH
القاعدة القوية  NaOHتتأين كليا ً منتجة ايونات  OH-التي تتفاعل مع الحمض الضعيف HF
OH- + HF
H2O + Fوبهذا تركيز الحمض HFيقل وتركيز القاعدة  F-يزداد وهكذا يتخلص المحلول من الزيادة
الحاصلة في تركيز  OH-نتيجة إضافة القاعدة  NaOHوال يحدث تغير على قيمة .pH
 -3محلول منظم قاعدي عند إضافة حمض قوي.
مثال )NH3/NH4Cl( :عند إضافة HCl
الحمض القوي  HClيتأين كليا ً منتجا ً ايونات  H3O+التي تتفاعل مع القاعدة الضعيفة NH3
NH4+

H2 O +

NH3

H3 O+ +

وبهذا تركيز القاعدة NH3يقل وتركيز الحمض  NH4+يزداد وهكذا يتخلص المحلول من الزيادة
الحاصلة في تركيز H3O+نتيجة إضافة الحمض  HClوال يحدث تغير على قيمة .pH
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 -4محلول منظم قاعدي عند إضافة قاعدة قوية.
مثال )NH3/NH4Cl( :عند إضافة NaOH
القاعدة القوية  NaOHتتأين كليا ً منتجة ايونات  OH-التي تتفاعل مع الحمض
المرافق  NH4+لتكوين القاعدة NH3
NH3

H2 O +

NH4+

OH- +

وبهذا تركيز القاعدة NH3يزداد وتركيز الحمض  NH4+يقل وهكذا يتخلص المحلول من الزيادة
الحاصلة في تركيز OH-نتيجة إضافة القاعدة  NH3و ال يحدث تغير على قيمة .pH

سؤال :أي المحاليل االتية تصلح كمحاليل منظمة؟
(NaCN/HCN) -2
(HF/KF) -1
(LiOH/HNO3) -3

(KClO4/HClO4) -4
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إ

ذا ً  ...كيف يمكن حساب قيمة  pHلمحلول منظم عند إضافة حمض قوي أو قاعدة قوية إليه:

مثال توضيحي:
محلول منظم مكون من الحمض  HFوالملح  NaFتركيز كل منهما (0.2مول/لتر) ،فإذا علمت أن
قيمة  Kaللحمض =  ، 4-10×7.2احسب- :
 -1قيمة  pHللمحلول عند إضافة 0.05مول من الحمض  HBrالى 500مل من المحلول.
 -2قيمة  pHللمحلول عند إضافة 0.1مول من القاعدة  LiOHالى لتر من المحلول.
 -1عند إضافة  0.05مول من الحمض  HBrالى نصف لتر من المحلول فإن ايونات H3O+
الناتجة تتفاعل مع أيونات  F-ليتكون الحمض  HFوفق المعادلة االتية:
H3O+ + FH2O + HF
وبالتالي يقل تركيز أيونات  F-بمقدار تركيز أيونات  H3O+المضاف  ،ليكون تركيزها الجديد
كما يلي :

][F-] = [F-االبتدائي –
= 0.05( – 0.2مول)0.5/
= 0.1 – 0.2
= 0.1مول/لتر

+
] [H3Oالمضاف

][F-االبتدائي=

]الملح[

نفسه االيون المشترك

وأما تركيز الحمض  HFفيزداد بمقدار تركيز ايونات  H3O+المضاف  ،ليكون تركيزه الجديد
كما يلي :

][HF] = [HFاالبتدائي +
= 0.1 + 0.2
= 0.3مول/لتر
]=[HF]Ka = [H3O+
][F-

+
] [H3Oالمضاف

]Kaالحمض[
]الملح[

=

0.3× 4-10×7.2

 - = pHلـــــو][H3O+
3=  -لــــو10×2.16
=  -3لــو2.67 = 0.33 - 3 = 2.16

0.1

= 10×2.16

3-

قيمة  pHقبل
اإلضافة تساوي
3.14
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 -2عند إضافة 0.1مول من القاعدة  LiOHإلى لتر من المحلول فإن أيونات  OH-الناتجة
تتفاعل مع الحمض الضعيف  HFوفق المعادلة االتية :
OH- + HF
H2O + Fوبالتالي يزداد تركيز أيونات  F-بمقدار تركيز أيونات  OH-المضاف  ،ليكون تركيزها الجديد
كما يلي :

][F-] = [F-االبتدائي ] +
= 0.1 + 0.2
= 0.1 + 0.2
= 0.3مول/لتر

-

[OHالمضاف

وأما تركيز الحمض  HFفيقل بمقدار تركيز ايونات  OH-المضاف  ،ليكون تركيزه الجديد كما
يلي :

][HF] = [HFاالبتدائي ] -
= 0.1 - 0.2
= 0.1مول/لتر

-

]=[HF]Ka = [H3O+
][F-

[OHالمضاف

]Kaالحمض[
]الملح[

=

0.1× 4-10×7.2

0.3

= 10×2.4

4-

 - = pHلـــــو][H3O+
4=  -لــــو10×2.4
=  -4لــو3.62 = 0.38 - 4 = 2.4
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 سؤال :محلول منظم حجمه لتر يتكون من القاعدة  N2H4تركيزها 0.4مول/لتر والملح
 N2H5Brتركيزه 0.3مول/لتر ،فإذا علمت أن  Kbللقاعدة  6-10×1.3= N2H4احسب-:
 pH -1للمحلول المنظم .
 pH -2للمحلول المنظم عند إضافة 0.1مول من الحمض  HClO4للمحلول.
 pH -3للمحلول المنظم عند إضافة 0.1مول من القاعدة  KOHللمحلول.

مساحة لإلجابة
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سؤال صفحة................ 46
أي المحاليل المكونة من أزواج المواد اآلتية تصلح كمحاليل منظمة؟
◄ N2H5Br/N2H4
◄KClO/HClO
◄NaNO3/HNO3
◄NaI/HI
اإلجابة:
األزواج التي تصلح كمحاليل منظمة هيKClO/HClO :

و N2H5Br/N2H4

سؤال صفحة................ 46
وضح كيف يقاوم المحلول المنظم () NH4Cl/ NH3التغير في قيمة  pHعند إضافة كمية
قليلة من قاعدة قوية مثل  NaOHإليه.
اإلجابة:
القاعدة القوية  NaOHتتأين كليا ً منتجة ايونات  OH-التي تتفاعل مع الحمض
المرافق  NH4+لتكوين القاعدة NH3
NH3

H2 O +

NH4+

OH- +

وبهذا تركيز القاعدة NH3يزداد وتركيز الحمض  NH4+يقل وهكذا يتخلص المحلول
من الزيادة الحاصلة في تركيز OH-نتيجة إضافة القاعدة  NH3وال يحدث تغير على
قيمة .pH
سؤال صفحة................ 50
 احسب قيمة  pHللمحلول المنظم في مثال( )5عند إضافة 0.1مول من القاعدة NaOH
إلى لتر من المحلول؟
 محلول منظم حجمه لتر يتكون من القاعدة  NH3تركيزها 0.3مول/لتر والملح NH4Cl
تركيزه  0.4مول/لتر .فإذا علمت بإن  Kbلــ  5-10×8= NH3احسب:
◄ pHللمحلول المنظم.
◄  pHللمحلول عند إضافة 0.2مول من الحمض  HBrإلى المحلول.
◄  pHللمحلول عند إضافة 0.2مول من القاعدة  KOHإلى المحلول.
يتبع اإلجابة....
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اإلجابة:
◄ الفرع األول
عند إضافة  0.1مول من القاعدة  NaOHالى لترمن المحلول فإن أيونات OH-
الناتجة تتفاعل مع الحمض  CH3COOHويقل تركيزه ،وتتكون أيونات  CH3COO-ويزداد
تركيزها وفق المعادلة اآلتية:
CH3COOH + OH-

H2O + CH3COO-

وبالتالي يزداد تركيز أيونات  CH3COO-بمقدار تركيز  OH-المضاف ويكون تركيزها الجديد كما يأتي:
][CH3COO-الجديد = ][CH3COO-
البتدات [OH ] +المضاف
ي
= 0.6 = 0.1 + 0.5مول/لتر.
اما تركيز الحمض  CH3COOHفيقل بمقدار تركيز  OH-المضاف ويكون تركيزه الجديد كما يأتي:
][CH3COOHالجديد = ][CH3COOH
البتدات [OH ] -المضاف
ي
= 0.4 = 0.1 - 0.5مول/لتر.
[CH3COOH]Ka

]= [H3O+

]= [H3O+

]= [H3O+

][CH3COO-
0.4 × 5-10×1.8
0.6

=

]Kaالحمض[الجديد

]الملح[

الجديد

5-10×1.2مول/لتر

 - = pHلـــــو][H3O+
5-10×1.2

=  -لـــــو
=  – 5لـــــو4.92 =0.08 – 5 = 1.2
◄ الفرع الثاني
0.3 = [NH3] )1مول/لتر
]0.4 = [NH4Cl] = [NH4+مول/لتر
]= [OH-
]= [H3O+

[NH3]Kb
]+

[NH4

KW
][OH-

=
=

0.3×5-10×1.8
0.4
14-10×1
5-10×1.53

=

5-10×1.53

مول/لتر.

=  10-10×7.4مول/لتر
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- = pHلــــو][H3O+
= -لــــو

10-10×7.4

=  – 10لــــو9.13 =0.87 – 10 = 7.4
 )2عند إضافة الحمض  HBrفإن أيونات  H3O+الناتجة تتفاعل مع القاعدة NH3
وتتكون أيونات  NH4+وفق المعادلة اآلتية:
NH3 + H3O+

H2O + NH4+

وبالتالي يقل تركيز أيونات  NH3بمقدار تركيز  H3O+المضاف ويكون تركيزها الجديد كما يأتي:
البتدات -
][NH3الجديد = ][NH3
ي

]+

[H3Oالمضاف

= 0.1 = 0.2 – 0.3مول/لتر.
اما تركيز الحمض  NH4+فيزداد بمقدار تركيز H3O+المضاف ويكون تركيزه الجديد كما يأتي:
البتدات +
][NH4+الجديد = ][NH4+
ي

]+

[H3Oالمضاف

= 0.6 = 0.2 + 0.4مول/لتر.

]= [OH-

]= [OH-

[NH3]Kb

]= [OH-

][NH4+
0.1 × 5-10×1.8
0.6
]= [H3O+

KW
][OH-

=
=

]Kbالقاعدة[الجديد

]الملح[

الجديد

6-10×3مول/لتر
14-10×1
6-10×3

=  9-10×3.3مول/لتر

 - = pHلـــــو] - = [H3O+لـــــو  – 9 = 9-10×3.3لـــــو8.48 =0.52 – 9 = 3.3
 )3عند إضافة القاعدة  KOHفإن أيونات  OH-الناتجة تتفاعل مع الحمضNH4+
لتتكون القاعدة  ، NH3وفق المعادلة:
NH3 +H2O

OH- + NH4+

وبالتالي يقل تركيز أيونات  NH4+بمقدار تركيز  OH-المضاف ويكون تركيزها الجديد كما يأتي:
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البتدات -
][NH4+الجديد = ][NH4+
ي

]-

[OHالمضاف

= 0.2 = 0.2 – 0.4مول/لتر.
اما تركيز القاعدة  NH3فيزداد بمقدار تركيز  OH-المضاف ويكون تركيزه الجديد كما يأتي:
البتدات +
][NH3الجديد = ][NH3
ي

]-

[OHالمضاف

= 0.5 = 0.2 + 0.3مول/لتر.
]= [OH-

]= [OH-

[NH3]Kb

]= [OH-

][NH4+
0.1 × 5-10×1.8
0.2
]= [H3O+

KW
][OH-

=
=

]Kbالقاعدة[الجديد

]الملح[

الجديد

5-10×4.5مول/لتر
14-10×1
5-10×4.5

=  10-10×2.2مول/لتر

 - = pHلـــــو] - = [H3O+لـــــو  – 10 = 10-10×2.2لـــــو9.66 =0.34 – 10 = 2.2

سؤال ( )1صفحة................ 52
وضح المقصود بكل مما يأتي :المحلول المنظم
اإلجابة:
المحلول المنظم :محلول يقاوم التغير في الرقم الهيدروجيني ( )pHعند إضافة كمية قليلة
من حمض قوي أو قاعدة قوية إليه.
سؤال ( )8صفحة................ 52
احسب الرقم الهيدروجيني لمحلول منظم مكون من محلول حمض البنزويك  C6H5COOHالذي
تركيزه 0.2مول/لتر ،ومحلول بنزوات الصوديوم  C6H5COONaالذي تركيزه 0.1مول/لتر.
علما ً بإن  Kaللحمض =.5-10×6.5
اإلجابة:
] 0.1 = [C6H5COONa] = [ C6H5COO-مول/لتر.
]= [H3O+

[C6H5COOH]Ka
]COO-

[C6H5

]= [H3O+

]Kaالحمض[
]الملح[
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]= [H3O+

0.2× 5-10×6.5
0.1

=

4-10×1.3مول/لتر.

 - = pHلـــــو][H3O+
4-10×1.3

=  -لـــــو
=  – 4لـــــو3.89 =0.11 – 4 =1.3
سؤال ( )10صفحة................ 53
محلول منظم مكون من قاعدة ضعيفة  C5H5Nتركيزها 0.3مول/لتر ،وملح C5H5NHBr
تركيزه 0.3مول/لتر ،فإذا علمت أن  Kbللقاعدة  ، 9-10×1.7= C5H5Nأجب عما يأتي:
أ) ما صيغة األيون المشترك؟
ب) احسب  pHللمحلول المنظم؟
ج) كم تصبح قيمة  pHعند إضافة  0.2مول من  HClإلى لتر من المحلول المنظم؟
اإلجابة:
أ) صيغة األيون المشترك C5H5NH+
ب) ]0.3 = [C5H5Nمول/لتر
]0.3 = [C5H5NHBr] = [C5H5NH+مول/لتر
]= [OH-
]= [H3O+

[C5H5N]Kb
]NH+
KW
][OH-

[C5H5
=

=

0.3×9-10×1.7
0.3

14-10×1
9-10×1.7

=

=

9-10×1.7

مول/لتر.

 6-10×5.9مول/لتر

- = pHلــــو][H3O+
= -لــــو

6-10×5.9

=  – 6لــــو5.23 =0.77 – 6 = 5.9
ج) عند إضافة الحمض  HClفإن أيونات  H3O+الناتجة تتفاعل مع القاعدة C5H5N
وتتكون أيونات  C5H5NH+وفق المعادلة اآلتية:
H2O + C5H5NH+

C5H5N + H3O+
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وبالتالي يقل تركيز أيونات  C5H5Nبمقدار تركيز  H3O+المضاف ويكون تركيزها الجديد كما
يأتي:
البتدات -
][C5H5Nالجديد = ][C5H5N
ي

]+

[H3Oالمضاف

= 0.1 = 0.2 – 0.3مول/لتر.
اما تركيز الحمض  C5H5NH+فيزداد بمقدار تركيز H3O+المضاف ويكون تركيزه الجديد كما
يأتي:
البتدات +
][C5H5NH+الجديد = ][C5H5NH+
ي

]+

[H3Oالمضاف

= 0.5 = 0.2 + 0.3مول/لتر.
]= [OH-

]= [OH-

[C5H5N]Kb

]= [OH-

][C5H5NH+
0.1 × 5-10×1.7
0.5
]= [H3O+

]Kbالقاعدة[الجديد

KW
][OH-

=
=

]الملح[

الجديد

9-10×0.34مول/لتر
14-10×1
9-10×0.34

=  5-10×2.94مول/لتر

 - = pHلـــــو] - = [H3O+لـــــو  – 5 = 5-10×2.94لـــــو4.53 =0.47 – 5 = 2.94
سؤال ( )13صفحة................ 53
محلول منظم مكون من الحمض  HZتركيزه 0.4مول/لتر ،وملح  KZتركيزه  0.5مول/لتر ،
فإذا علمت أن  Kaللحمض = 5-10×2احسب:
أ) تركيز  H3O+للمحلول المنظم؟
ب) كم غراما ً من  NaOHالصلب يجب إذابتها في لتر من المحلول المنظم لتصبح قيمة pH
للمحلول النهائي تساوي  .5علما ً بإن الكتلة المولية لـ 40= NaOHغ/مول.
اإلجابة:
أ)

]= [HZ]Ka = [H3O+
][Z-

]Kaالحمض[
]الملح[

=

5 -10×2

× 0.4

0.5

= 10×1.6

5-
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ب) عند إضافة كمية معينة (س) من القاعدة  NaOHإلى لتر من المحلول فإن أيونات OH-
الناتجة تتفاعل مع الحمض  ،HZفتتكون أيونات  Z-ويزداد تركيزها وفق المعادلة:
OH- + HZ
Z - + H2 O
وبالتالي يزداد تركيز أيونات  Z-بمقدار تركيز أيونات  OH-المضاف (س) ويكون
تركيزها الجديد كما يلي:
البتدات+
][Z-الجديد = ][Z-
ي

]-

[OHالمضاف

=  + 0.5س
اما تركيز الحمض  HZفإنه يقل بمقدار تركيز أيونات  OH-المضاف (س) ويكون
تركيزه الجديد كما يلي:
][HZالجديد =

][HZ
البتدات
ي

-

]-

[OHالمضاف

=  - 0.4س
]= pH-10 = [H3O+
]+

= Ka

3O

-][H

5-10

[Zالجديد

][HZالجديد

5-10×2

=

 + 0.5( × 5-10س)
 - 0.4س

س = 0.1مول/لتر

أي أن تركيز 0.1 = NaOHمول/لتر
عدد موالت  = NaOHالتركيز × الحجم
=  0.1 = 1 × 0.1مول
كتلة  = NaOHعدد الموالت × الكتلة المولية
= 4 = 40 × 0.1غ
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ً يتراوح الرقم
ً طبيعيا
يعد الدم محلوالً منظما
الهيدروجيني له بين (.)7.45 – 7.35
يحتوي الدم على عدة أنظمة من المحاليل المنظمة ،تعمل
على ضبط الرقم الهيدروجيني ومن أهم هذه المحاليل:
()HCO-/H2CO3
H3O+

HCO- +

H2O

+

H2CO3

 -1انخ فاض ] [H3O+في ا لدم  ،يز يد من تأين حمض الكربون يك
 H2CO3إلن تاج أيو نات  H3O+جد يدة للم حاف ظة على تركيز
من أ يوه ا ل هياادرو ن يوم  H3O+ف ي ب قى ا لر قم
ثاااباا
ً.
ً عند 7.4تقريبا
الهيدروجيني ( )pHللدم ثابتا
 -2زيادة ] [H3O+في الدم  ،تؤدي إلى تفاعله مع األيوهHCO-
 ،فيتكوه الحمض  H2CO3وهو ضاااعيل ال تأين ،فيتف كك في
ا لذي يتم التخلص م نه عن
ً ال ماء و ثاني
الر ئة مكو نا
طريق التنفس (الزفير) ،و بذ لك يتخلص ا لدم من ز يادة
ً على درجة حموضته.
 H3O+فيه ،ويبقى محافظا
سؤال ( )11صفحة................ 53
إذا احتوى الدم على محلول منظم مكون من ()HCO-/H2CO3وضح كيفية عمل الدم على
مقاومة الزيادة في تركيز  H3O+فيه.
اإلجابة:
زيادة ] [H3O+في الدم  ،تؤدي إلى تفاعله مع األيون ، HCO-فيتكون الحمض H2CO3
وهو ضعيف التأين ،فيتفكك في الرئة مكونا ً الماء وثاني اكسيدالكربون الذي يتم التخلص منه
عن طريق التنفس (الزفير) ،وبذلك يتخلص الدم من زيادة  H3O+فيه ،ويبقى محافظا ً على
درجة حموضته.
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 )6أ)  Eب)  Dج)  Cد)  Bهـ) A
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التأكسد واالختزال


الخاليا الكهركيميائية
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الفصل األول
التأكســــد واالختــــزال
Oxidation and Reduction

النتاجات المتوقعة منك ،عزيزي الطالب وهي:
 -1توضح المقصود بكل من المفاهيم اآلتية :التأكسد ،االختزال ،عدد التأكسد ،العامل المؤكسد،
العامل المختزل ،والتأكسد واالختزال الذاتي.
 -2تحسب عدد التأكسد لذرات العناصر في المركبات المختلفة.
 -3توازن معادالت التأكسد واالختزال بطريقة نصف التفاعل.
 -4تعطي امثلة على استخدامات تفاعالت التأكسد واالختزال في الحياة.
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ا
أول

ز
والختال
مفهوم التأكسد

 بداية تم تعريف التأكسد بأنه اتحاد المادة مع األكسجين ،كما تم تعريف االختزالبأنه عملية نزع األكسجين من خامات األكاسيد.
وبما أن هذا التعريف غير شامل ،تم التوصل إلى تعريف أخر للتأكسد ولالختزال
وهو:
التأكسد :عملية فقد المادة لإللكترونات خالل التفاعل.
االختزال :عملية كسب المادة لإللكترونات خالل التفاعل.
مثال

ادرس التفاعل الكيميائي اآلتي ،ثم أجب عما يليه:
Zn2+ + 2Ag
-1ما التغير الذي حدث على ذرة  Zn؟
-2ما التغير الذي حدث على ذرة  Ag+؟

2Ag+

Zn +

نالحظ تحول ذرة الخارصين  Znإلى أيون الخارصين الثنائي الموجب  ،Zn2+وذلك من خالل فقدها
لإللكترونات كما في نصف التفاعل اآلتي:
Zn
Zn2+ + 2eوبذلك يسمى هذا النصف من التفاعل (نصف تفاعل تأكسد)
كما نالحظ أيضا ً تحول أيون الفضة  Ag+األحادي الموجب إلى ذرة الفضة  ،Agوذلك من خالل كسبه
لإللكترونات كما في نصف التفاعل اآلتي:
2Ag+ + 2eAg
وعليه يسمى هذا النصف من التفاعل (نصف تفاعل االختزال)
ونالحظ أن عدد اإللكترونات المفقودة يساوي عدد اإللكترونات المكتسبة ،وعليه نستطيع جمع
أنصاف التفاعل للحصول على التفاعل الكلي كما يلي:
Zn2+ + 2eAg

Zn
2Ag+ + 2e-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Zn + 2Ag+
Zn2+ + 2Ag
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فكر

هل يمكن اعتبار تفاعل 2HF
اإللكترونات واكتسابها كلياً؟

 H2 + F2تفاعل تأكسد واختزال رغم عدم فقد

مساحة
لإلجابة
السؤال االن:
هل هناك قصور في تعريف التأكسد واالختزال بأنهما خسارة أو كسب لإللكترونات؟
بما أن هناك تفاعالت تأكسد واختزال ال تتضمن انتقاال ً كامالً لإللكترونات ،فهذا يشير إلى وجود
قصور في تعريف التأكسد واالختزال بأنهما خسارة أو كسب لإللكترونات.
وبسبب ذلك أصبح من الضروري الحديث عن مفهوم أكثر شموالً ،ليعبر عن تفاعالت التأكسد
واالختزال ،وهو مفهوم عدد لتأكسد.

عــدد الـتأكســــد
عدد التأكسد في المركبات األيونية هو :الشحنة الفعلية أليون الذرة.
عدد التأكسد في المركبات الجزيئية هو :الشحنة التي يفترض أن تكتسبها الذرة المكونة للرابطة
التساهمية مع ذرة أخرى فيما لو كسبت الذرة التي لها أعلى كهرسلبية إلكترونات الرابطة كليّا ً
وخسرت األخرى هذه اإللكترونات.
2HCl

H2 + Cl2

وهنا تحمل ذرة الهيدروجين( )Hشحنة جزيئية موجبة وذرة الكلور( )Clشحنة جزيئية سالبة
الن كهرسلبية ( )Clأعلى منها للهيدروجين(.)H
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قواعد عــدد الـتأكســــد
تعبر أعداد التأكسد عن عدد اإللكترونات التي يتم فقدها أو اكتسابها أو المشاركة بها ،وقد
يكون عدد التأكسد موجبا ً أو سالبا ً أو صفراً ،ولحساب عدد التأكسد قواعد عامة وهي:
 -1يكون عدد تأكسد العنصر الحر(المنفرد) يساوي صفراً ،مثل:
Na , Al , B , O2 , H2 , Cu , P4 , F2
 -2عدد تأكسد األيون البسيط (المكون من ذرة واحدة) يساوي شحنة ذلك األيون ،مثل:
1+ = Na+

1- = Cl-

3+ = Al+3

2 - = O -2

 -3أ)عدد تأكسد عناصر المجموعة األولى ( الفلزات القلوية  )IAيساوي  ،1+مثل:
K+ , Na+ , Li+
ب)عدد تأكسد عناصر المجموعة الثانية ( الفلزات القلوية الترابية  )IIAيساوي  2+مثل:
Mg+2 , Ca+2 , Ba+2
ج) عدد تأكسد االلمنيوم ( )Al+3يساوي 3+
 -4عدد تأكسد عناصر المجموعة السابعة (الهالوجينات )VIIAيساوي  1-مع الفلزات فقط ،مثل:
Br- , Cl- , Iما عدا الفلور ( )F-يكون دائما ً  1-في جميع المركبات
 -5عدد تأكسد الهيدروجين( )Hيساوي  1+في جميع المركبات ،باستثناء:
هيدريدات الفلزات فيكون عدد تأكسده يساوي  ، 1-مثلAlH3 , BaH2 , NaH :
 -6عدد تأكسد األكسجين في مركباته يساوي  2-في جميع المركبات ،باستثناء:
أ) فوق األكاسيد يكون عدد تأكسده يساوي  1-مثلH2O2 :
ب) مع الفلور يكون عدد تأكسده يساوي  2+وذلك الن الفلور أعلى كهرسلبية من األكسجين
فيحمل الشحنة السالبة بينما يحمل األكسجين الشحنة الموجبة ،مثل F2O :أو OF2
 -7في المركبات المتعادلة يكون مجموع أعداد التأكسد لجميع الذرات يساوي صفر.
 -8مجموع أعداد التأكسد لجميع الذرات في األيون متعدد الذرات يساوي شحنة األيون.
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القاعدة المستخدمة في إيجاد عدد تأكسد عنصر ما
الشحنة الكلية= (عدد ذرات العنصر األول×عدد تأكسده) ( +عدد ذرات العنصر الثاني×عدد تأكسده)... +
مثال

ما عدد تأكسد الكروم  Crفي كل من:
CrO3 -1

CrO3 )1

CrO2- -2

Cr2O7-2 -3

( عدد ذرات  × Oعدد تأكسده) ( +عدد ذرات  × Crعدد تاكسده) = الشحنة الكلية
(  × 1 ( + )2- × 3عدد تأكسد  = )Crصفر
عدد تأكسد 6+ = Cr

CrO2- )2

( عدد ذرات  × Oعدد تأكسده) ( +عدد ذرات  × Crعدد تاكسده) = الشحنة الكلية
(  × 1 ( + )2- × 2عدد تأكسد 1- = )Cr
عدد تأكسد 3+ = Cr

Cr2O7-2 )3

( عدد ذرات  × Oعدد تأكسده) ( +عدد ذرات  × Crعدد تاكسده) = الشحنة الكلية
( × 2 ( + )2- × 7عدد تأكسد 2- = )Cr
عدد تأكسد 6+ = Cr

 سؤال :ما عدد تأكسد ما تحته خط في كل مما يأتي:
) ( Li4C , VO3- , P2O5 , IO3- , AlCl3

مساحة لإلجابة
100

مفهوم التأكسد واالختزال باالعتماد على
عــدد الـتأكســــد
ان تفاعالت التأكسد واالختزال يرافقها تغير في أعداد التأكسد لبعض ذرات العناصر في التفاعل،
إذ يزداد عدد التأكسد للذرات التي تأكسدت ،في حين يقل عدد التأكسد للذرات التي اختزلت.
عالقة التأكسد واالختزال بعدد التأكسد
تأكسد

عدد التأكسد

زيادة

اختزال

نقصان

التأكسد :زيادة في عدد التأكسد.
االختزال :نقصان في عدد التأكسد.
مثال

بين الذرات التي تأكسدت والذرات التي اختزلت باستخدام التغير في أعداد التأكسد في
التفاعل اآلتي:
Fe + Cu+2
Fe+2 + Cu

أوالً :نحدد عدد تأكسد كل ذرة في التفاعل:
صفر

+ Cu

2+

2+

Cu+2

Fe+2

صفر

Fe +

ثانياً :نحدد التغير في عدد التأكسد ،لتحديد الذرات الت تأكسدت والتي اختزلت:
زيادة في عدد التأكسد(تأكسد)
صفر

+ Cu

2+

Fe+2

2+

Cu+2

صفر

Fe +

نقصان في عدد التأكسد(اختزال)

الذرة التي تأكسدت هي الحديد والذرة التي اختزلت هي النحاس
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 سؤال :حدد الذرات التي تأكسدت ،والذرات التي اختزلت في التفاعالت اآلتية:
2AlCl3 + H2

1. 6HCl + 2Al

CO2 + 2H2O

2. CH4

2Fe + 3CO

+ 2O2

3. Fe2O3 + 3C

مساحة لإلجابة
سؤال صفحة ................ 60
يتفاعل الكلور مع الصوديوم إلنتاج كلوريد الصوديوم حسب المعادلة االتية:
2Na + Cl2
2NaCl
◄ حدد ذرة العنصر التي تأكسدت وذرة العنصر التي اختزلت.
◄ اكتب نصفي تفاعل التأكسد واالختزال في التفاعل.
اإلجابة:
◄ ذرة الصوديوم  Naتأكسدت ،وذرة الكلور  Clاختزلت.
Na
Na+ + e◄ نصف تفاعل التأكسد:
Cl2 + 2eنصف تفاعل االختزال2Cl- :
سؤال صفحة ................ 63
ما عدد تأكسد الذرة التي تحتها خط في كل مما يأتي:
HPO42- , KClO3 , BF3 , Cr2O72يتبع اإلجابة...
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اإلجابة:
:Cr2O72س = 6+
×2( + )2-×7( = 2س):BF3
س = 3+
صفر= (×1( + )1-×3س)
:KClO3
س = 5+
صفر= (×1( + )2-×3س) )1+×1( +
:HPO42س = 5+
×1( + )2-×4( = 2س) )1+×1( +سؤال صفحة ................ 66
حدد الذرات التي تأكسدت والذرات التي اختزلت في كل من المعادلتين االتيتين باالعتماد
على التغير عدد التأكسد:
SnO2 + 2C
Sn + 2CO
MnO2 + 4HCl
MnCl2 + Cl2 + 2H2O
اإلجابة:
زيادة في عدد
التأكسد (تأكسد)
2+ 2-

صفر

صفر

Sn + 2CO

4+ 2-

SnO2 + 2C
نقصان في عدد
التأكسد(اختزال)

القصدير( )Snاختزل و الكربون( )Cتأكسد
زيادة في عدد
التأكسد(تأكسد)
1+ 2-

صفر

2+ 2-

MnCl2 + Cl2 + 2H2O

1+ 1-

4+ 2-

MnO2 + 4HCl
نقصان في عدد التأكسد(اختزال)

المنغنيز( )Mnاختزل و الكلور( )Clتأكسد
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ثانيا

ز
المختلة
العوامل المؤكسدة والعوامل

التأكسد :هو فقد المادة لإللكترونات (زيادة في عدد التأكسد) وتسمى المادة التي تأكسدت
عامل مختزل ،ألنها تختزل المادة األخرى.
االختزال :هو كسب المادة لإللكترونات (نقصان في عدد التأكسد) وتسمى المادة التي اختزلت
عامل مؤكسد ،ألنها تُأكسد المادة األخرى.
يعد المركب كامالً أو األيون عامالً مؤكسدا ً أو عامالً مختزال ً وليس الذرة فقط
مثال

بين الذرات التي تأكسدت والذرات التي اختزلت باستخدام التغير في أعداد التأكسد ،ثم حدد
العامل المؤكسد والعامل المختزل في التفاعل اآلتي:
Fe + Cu+2
Fe+2 + Cu

أوالً :نحدد عدد تأكسد كل ذرة في التفاعل:
صفر

+ Cu

2+

2+

Cu+2

Fe+2

صفر

Fe +

ثانياً :نحدد التغير في عدد التأكسد ،لتحديد الذرات الت تأكسدت والتي اختزلت:
زيادة في عدد التأكسد(تأكسد)
صفر

2+

Ni+2 + Pb

2+

صفر

Ni + Pb+2

نقصان في عدد التأكسد(اختزال)

الذرة التي تأكسدت هي النيكل والذرة التي اختزلت هي الرصاص
العامل المؤكسد هو أيون الرصاص  Pb+2والعامل المختزل هو النيكل Ni
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 سؤال :حدد الذرات التي تأكسدت ،والذرات التي اختزلت ،ثم حدد العامل المؤكسد
والعامل المختزل في التفاعالت اآلتية:
ZnCl2 + H2
2NO2

1. 6HCl + Zn
+ O2

MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2. 2NO

3. MnO2 + 4HCl

مساحة لإلجابة
مثال

هل يحتاج حدوث نصف التفاعل اآلتي إلى عامل مؤكسد أم عامل مختزل؟ فسر إجابتك.
Fe+3 + 3eFe
نحدد طبيعة نصف التفاعل ،وبما أن اإللكترونات في المواد المتفاعلة نستنتج أنه نصف
تفاعل اختزال .أي أن أيونات الحديد  Fe+3قد اختزلت ،وكي يتم اختزال هذه األيونات،
فالبد من وجود عامل مختزل يختزلها .وعليه فإن نصف التفاعل يحتاج لعامل مختزل.

 سؤال :هل يحتاج حدوث أنصاف التفاعالت اآلتية إلى عامل مؤكسد أم عامل مختزل؟ فسر إجابتك.
Na+ + e2H2O

1. Na
2. 4e- + O2 + 4H+

مساحة
لإلجابة
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التأكسد واالختزال الذاتي
هو وجود مواد تسلك في بعض الحاالت كعامل مؤكسد وعامل مختزل في نفس التفاعل
مثال

حدد العامل المؤكسد والعامل المختزل في التفاعل اآلتي:
+ 2OHCl- + ClO- +H2O

Cl2

أوالً :نحدد عدد تأكسد كل ذرة في التفاعل:
صفر 1+

1+ 2ClO-

صفر 1+

1+ 2ClO-

1-

Cl-

صفر

2+ 1+
2OH-

Cl2 +
+
+H2O
ثانياً :نحدد التغير في عدد التأكسد ،لتحديد الذرات الت تأكسدت والتي اختزلت:
زيادة في عدد التأكسد(تأكسد)

+H2O

1-

+

Cl-

2+ 1+
2OH-

صفر

Cl2 +

نقصان في عدد التأكسد(اختزال)

نالحظ أن  Cl2تأكسد فهو عامل مختزل ،كما أن  Cl2نفسه قد اختزل في نفس التفاعل فهو عامل
مؤكسد ،وبذلك يسمى هذا التفاعل تفاعل تأكسد واختزال ذاتي.
 سؤال :حدد العامل المؤكسد والعامل المختزل في التفاعل اآلتي:
2H2O + O2

2H2O2

مساحة
لإلجابة
هناك مواد قد تسلك كعامل مؤكسد في تفاعل كيميائي وكعامل مختزل في تفاعل كيميائي آخر مثال
ذلك الهيدروجين:
2NaH

( 2Na + H2هنا يسلك  H2كعامل مؤكسد)

2HCl

( H2 + Cl2هنا يسلك  H2كعامل مختزل)
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سؤال صفحة ................ 68
 حدد العامل المؤكسد والعامل المختزل في التفاعليين اآلتيين:
ZnSO4 + Mg
Zn + MgSO4
2FeCl3 + SnCl2
2FeCl2 + SnCl4
أي نصفي التفاعليين اآلتيين يحتاج لعامل مؤكسد؟ وأيهما يحتاج لعامل مختزل؟
ٌّ 
3+
Cr
+ 3e
Cr
2H2O
O2 + 4H+ + 4eاإلجابة :الفرع األول:
زيادة في عدد
التأكسد (تأكسد)
صفر

2+ 6+2-

صفر

Zn + MgSO4

2+ 6+ 2-

ZnSO4 + Mg
نقصان في عدد
التأكسد(اختزال)

 ZnSO4عامل مؤكسد و  Mgعامل مختزل
زيادة في عدد التأكسد
(تأكسد)
4+ 1-

2+ 1-

2FeCl2 + SnCl4

2+ 1-

3+ 1-

2FeCl3 + SnCl2
نقصان في عدد التأكسد(اختزال)

 FeCl3عامل مؤكسد و  SnCl2عامل مختزل
الفرع الثاني:
Cr3+ + 3eCr
2H2O
O2 + 4H+ + 4e-

يحتاج عامل مختزل
يحتاج عامل مؤكسد

سؤال صفحة ................ 68
في أي التفاعليين اآلتيين يكون سلوك النيتروجين  N2كعامل مؤكسد ،وفي أيهما يكون سلوكه
كعامل مختزل.
N2 + 2O2
2NO2
N2 + 3H2
2NH3
اإلجابة:
 N2 + 2O2عامل مختزل
2NO2
 N2 + 3H2عامل مؤكسد
2NH3
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سؤال صفحة ................ 69
بيّن سلوك البروم  Br2كعامل مؤكسد وكعامل مختزل في التفاعل االتي:
2OH- + Br2
BrO- + Br- + H2O
اإلجابة:

عامل مختزل

زيادة في عدد
التأكسد(تأكسد)
1+ 2-

+ H2 O

1-

1+ 2-

Br-

BrO-

+

صفر

+ Br2

2- 1+

2OH-

نقصان في عدد
التأكسد(اختزال)
عامل مؤكسد
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ثالثا

ز
والختال بطريقة نصف التفاعل(أيون-إلكتون)
موازنة معادلت التأكسد

يجب توفر الشرطيين اآلتيين كي تكون المعادلة الكيميائية موزونة:
 -1قانون حفظ المادة ،وينص على :تساوي أعداد الذرات وأنواعها في طرفي المعادلة الكيميائية.
 -2قانون حفظ الشحنة ،وينص على :تساوي المجموع الجبري للشحنات في طرفي المعادلة الكيميائية.
خطوات الموازنة بطريقة نصف التفاعل
 -1نقسم التفاعل إلى نصفين ،اعتمادا ً على المواد المتفاعلة والناتجة.
 -2نوازن ذرات العناصر ،وذلك بتساوي أعداد الذرات وأنواعها في طرفي المعادلة الكيميائية.
 -3نوازن الشحنة الكهربائية ،وذلك بتساوي المجموع الجبري للشحنات في طرفي المعادلة الكيميائية.
 -4نساوي أعداد اإللكترونات المفقودة والمكتسبة.
 -5نجمع نصفي التفاعل للحصول على معادلة التفاعل الموزونة.
مثال وازن معادلة التفاعل اآلتية:
Cu + Au3+
Cu2+ + Au
 -1نقسم التفاعل إلى نصفين:
Cu
Cu+2
Au+3
Au
 -2نوازن الذرات ،وهنا الذرات متساوية عددا ً ونوعا ً
 -3نوازن الشحنة الكهربائية:
في النصف األول نالحظ أن عدد التأكسد زاد بمقدار 2نتيجة فقد اإللكترونات أي ان  Cuتأكسد ولذلك
نضع إلكترونين في المواد الناتجة:
+2
Cu
Cu + 2e
(نصف تفاعل تأكسد)
في النصف الثاني نالحظ أن عدد التأكسد نقص بمقدار  3نتيجة كسب اإللكترونات أي ان  Auاختزل
ولذلك نضع  3إلكترونات في المواد المتفاعلة:
Au+3 + 3eAu
(نصف تفاعل اختزال)
 -4نساوي عدد اإللكترونات المفقودة والمكتسبة:
3 ( Cu
)Cu+2 + 2e-
2 (Au+3 + 3e( Au
 -5نجمع نصفي التفاعل:
3Cu
3Cu+2 + 6e2Au+3 + 6e2Au
3Cu + 2Au+3
3Cu+2 + 2Au
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 سؤال :وازن معادلة التفاعل اآلتية:
Ni2+ + Ag

Ag+ + Ni

مساحة لإلجابة
 سؤال :وازن معادلة التفاعل اآلتية:
Sn2+ + Fe

Fe3+ + Sn

مساحة لإلجابة
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موازنة المعادالت في وسط حمضي
هناك اختالف في موازنة تفاعالت التأكسد واالختزال التي تحدث في وسط حمضي ،حيث أن للماء وأيون
الهيدروجين  H+دور هام في موازنة المعادالت الكيميائية في الوسط الحمضي ،ولمعرفة كيفية موازنة
المعادالت في الوسط الحمضي اتبع الخطوات اآلتية:
 -1نقسم التفاعل إلى نصفين ،اعتمادا ً على المواد المتفاعلة والناتجة.
 -2نوازن كل نصف تفاعل على النحو اآلتي:
أ -نوازن ذرات العناصر عدا األكسجين والهيدروجين.
ب -نووووازن ذرات األكسوووجين بإضوووافة عووودد مووون جزيئوووات المووواء  H2Oيسووواوي الفووورق فوووي ذرات
األكسووجين بووين المووواد المتفاعلووة والناتجووة ،إلووى الطوورف الووذي يحتوووي أقوول عوودد موون ذرات
األكسجين.
ج -نوازن ذرات الهيدروجين بإضافة عدد من أيونات الهيدروجين  H+يساوي الفرق في ذرات
الهيدروجين بين المواد المتفاعلة والناتجة ،إلى الطرف الذي يحتوي أقل عدد من ذرات
الهيدروجين.
د -نوووازن الشووحنة الكهربائيووة ،وذلووك بتسوواوي المجموووع الجبووري للشووحنات فووي طرفووي المعادلووة
الكيميائية ،من خالل إضافة عدد من اإللكترونات إلى أحد الطرفين.
 -3نساوي أعداد اإللكترونات المفقودة والمكتسبة.
 -4نجمع نصفي التفاعل للحصول على معادلة التفاعل الموزونة.
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مثال وازن المعادلة اآلتية بطريقة نصف التفاعل في وسط حمضي:
BiO43- + ClO2Bi3+ + ClO4 -1نقسم التفاعل إلى نصفين:
BiO43Bi3+
ClO2ClO4 -2نوازن كل نصف تفاعل على النحو اآلتي:
أ -نوازن ذرات العناصر عدا األكسجين والهيدروجين ،وهنا عدد ذرات  Biمتساوي.
BiO43Bi3+
ب -نوازن ذرات األكسجين بإضافة عدد من جزيئات الماء  H2Oيساوي الفرق في ذرات األكسجين
بين المواد المتفاعلة والناتجة ،إلى الطرف الذي يحتوي أقل عدد من ذرات األكسجين.
وهنا عدد ذرات األكسجين في المواد المتفاعلة = 4بينما في المواد الناتجة = صفر لذا نضيف
4جزيئات من الماء  H2Oإلى المواد الناتجة.
BiO43Bi3+ + 4H2O
ج -نوازن ذرات الهيدروجين بإضافة عدد من أيونات الهيدروجين  H+يساوي الفرق في ذرات
الهيدروجين بين المواد المتفاعلة والناتجة ،إلى الطرف الذي يحتوي أقل عدد من ذرات
الهيدروجين ،وهنا عدد ذرات الهيدروجين في المواد الناتجة =  8وفي المواد المتفاعلة =صفر لذا
نضيف 8أيونات من  H+إلى المواد المتفاعلة.
BiO43- + 8H+
Bi3+ + 4H2O
د -نوازن الشحنة الكهربائية ،وذلك بتساوي المجموع الجبري للشحنات في طرفي المعادلة الكيميائية،
من خالل إضافة عدد من اإللكترونات إلى أحد الطرفين.
3+
صفر

5+
3+
Bi3+

8+

3-

BiO43- + 8H+

+ 4H2O
لذا نضيف  2إلكترون إلى المواد المتفاعلة
3
+
3+
BiO4 + 8H + 2e
Bi + 4H2O
(نصف تفاعل اختزال)
 -3نطبق الخطوات السابقة على نصف التفاعل الثاني:
أ -نوازن ذرات العناصر عدا األكسجين والهيدروجين ،وهنا عدد ذرات  Clمتساوي.
ClO2ClO4ب -نوازن ذرات األكسجين بإضافة عدد من جزيئات الماء  H2Oيساوي الفرق في ذرات األكسجين
بين المواد المتفاعلة والناتجة ،إلى الطرف الذي يحتوي أقل عدد من ذرات األكسجين.
وهنا عدد ذرات األكسجين في المواد المتفاعلة = 2بينما في المواد الناتجة =  4لذا نضيف جزيئين
من الماء  H2Oإلى المواد المتفاعلة.
ClO2- + 2H2O
ClO4-
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ج -نوازن ذرات الهيدروجين بإضافة عدد من أيونات الهيدروجين  H+يساوي الفرق في ذرات
الهيدروجين بين المواد المتفاعلة والناتجة ،إلى الطرف الذي يحتوي أقل عدد من ذرات
الهيدروجين ،وهنا عدد ذرات الهيدروجين في المواد الناتجة = صفر وفي المواد المتفاعلة = 4لذا
نضيف 4أيونات من  H+إلى المواد الناتجة.
ClO2- + 2H2O
ClO4- + 4H+
د -نوازن الشحنة الكهربائية ،وذلك بتساوي المجموع الجبري للشحنات في طرفي المعادلة الكيميائية،
من خالل إضافة عدد من اإللكترونات إلى أحد الطرفين.
3+
4+

11-

-

صفر

ClO4 + 4H+
لذا نضيف  4إلكترونات إلى المواد الناتجة
ClO4- + 4H+ + 4e(نصف تفاعل تأكسد)

1-

ClO2 + 2H2O
ClO2- + 2H2O

 -4نساوي عدد اإللكترونات المفقودة والمكتسبة ،وذلك بضرب نصف تفاعل االختزال ب 2
2( BiO43- + 8H+ + 2e)Bi3+ + 4H2O
(نصف تفاعل اختزال)
 -5نجمع نصفي التفاعل:
+

6H2O

2Bi3+

4e-

12H

16H+

3-

2BiO4 +
+
+ 8H2O
ClO2- + 2H2O
ClO4- + 4H+ + 4e2BiO43- + ClO2- + 12H+
2Bi3+ + ClO4- + 6H2O
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 سؤال :وازن المعادالت اآلتية بطريقة نصف التفاعل في وسط حمضي:
CuCl + As
H3AsO4 + Mn2+

1- Cu + Cl- + As4O6
2- MnO42- + AsH3

مساحة لإلجابة
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موازنة المعادالت في وسط قاعدي
هناك اختالف في موازنة تفاعالت التأكسد واالختزال التي تحدث في وسط قاعدي ،حيث أن للماء وأيون
الهيدروكسيد  OH-دور هام في موازنة المعادالت الكيميائية في الوسط القاعدي ،ولمعرفة كيفية موازنة
المعادالت في الوسط القاعدي اتبع الخطوات اآلتية:
 -1نستخدم نفس الخطوات السابقة في موازنة المعادالت الكيميائية في الوسط الحمضي.
 -2نساوي أعداد اإللكترونات المفقودة والمكتسبة.
 -3نجمع نصفي التفاعل للحصول على معادلة التفاعل الموزونة.
 -4نضيف عددا ً من أيونات  OH-يساوي عدد أيونات  H+إلى طرفي المعادلة.
 -5نجمع أيونات  OH-و  H+الموجودة في طرف واحد من المعادلة معا ً للحصول على جزيئات الماء.
 -6نحذف عددا ً متساويا ً من جزيئات الماء المشتركة من الطرفين ،لتبقى جزيئات الماء في أحدهما فقط
مثال وازن المعادلة اآلتية بطريقة نصف التفاعل في وسط قاعدي:
BiO43- + ClO2Bi3+ + ClO4 -1قمنا باستخدام خطوات موازنة المعادالت الكيميائية في الوسط الحمضي في المثال السابق
وحصلنا على المعادلة اآلتية:
2BiO43- + ClO2- + 12H+
2Bi3+ + ClO4- + 6H2O
 -2نضيف عددا ً من أيونات  OH-يساوي عدد أيونات  H+إلى طرفي المعادلة ،وهنا عدد
ايونات  H+يساوي  12أيون ،فتصبح المعادلة:
2Bi3+ + ClO4- + 6H2O + 12OH-

2BiO43- + ClO2- + 12H+ + 12OH-

 -3نجمع أيونات  OH-و  H+الموجودة في طرف واحد من المعادلة معا ً للحصول على جزيئات
الماء  ،H2Oفتصبح المعادلة:
2Bi3+ + ClO4- + 6H2O + 12OH-

2BiO43- + ClO2- + 12H2O

 -4نحذف عددا ً متساويا ً من جزيئات الماء المشتركة من الطرفين ،لتبقى جزيئات الماء في
أحدهما فقط ،فتصبح المعادلة:
2Bi3+ + ClO4- + 6H2O + 12OH2Bi3+ + ClO4- + 12OH-

6H2O
+ ClO2- + 12H2O
+ ClO2- + 6H2O

2BiO432BiO43-
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 سؤال :وازن المعادالت اآلتية بطريقة نصف التفاعل في وسط قاعدي:
Sb2O5 + S + NO

1- Sb2S3 + NO3-

VO2+
I2 + IO3- + H2PO4-

2- VO2+ + V2+
3- IPO4

مساحة لإلجابة
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سؤال صفحة ................ 70
 وازن المعادلة الكيميائية اآلتية بطريقة المحاولة والخطأ ،ثم تحقق من قانوني حفظ
المادة والشحنة في طرفي المعادلة:
Al + Cl2
AlCl3
 لماذا تعد المعادلة الكيميائية االتية غير موزونة:
Cu + Au3+
Cu2+ + Au
اإلجابة:
2Al + 3Cl2
الفرع األول2AlCl3 :
الفرع الثاني :لعدم تحقق قانون حفظ الشحنة ألن المجموع الجبري للشحنات في المواد المتفاعلة
=  ، 3+وفي المواد الناتجة = 2+
سؤال صفحة ................ 75
وازن المعادلتين اآلتيتين بطريقة نصف التفاعل في وسط حمضي:
MnO4- + ClO3Mn2+ + ClO4As2O3 + NO3H3AsO4 + NO
اإلجابة:
MnO4- + 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O
ClO3- + H2O → ClO4- + 2H+ +2e)2× (MnO4-+ 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O
( 5× )ClO3- + H2O → ClO4- + 2H+ +2e-
6H+

3H2O

2MnO4- + 16H+ + 10e- → 2Mn2+ + 8H2O
5ClO3- + 5H2O → 5ClO4- + 10H+ +10eـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2MnO4- + 5ClO3- + 6H+ → 2Mn2+ + 5ClO4- + 3H2O

)3(As2O3 + 5H2O → 2H3AsO4 +4H+ + 4e-
)4(NO3- +3e- + 4H+→ NO + 2H2O
7H2O

3As2O3 + 15H2O → 6H3AsO4 +12H+ + 12e4NO3- + 12e- + 16H+→ 4NO + 8H2O
4H+
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

3As2O3 + 4NO3-+ 7H2O + 4H+ → 6H3AsO4 + 4NO
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سؤال صفحة ................ 77
وازن المعادلة اآلتية بطريقة نصف التفاعل في وسط قاعدي ،ثم حدد العامل المؤكسد والمختزل فيها:
S2- + I2
SO42- + Iاإلجابة:
)4×( I2 + 2e- → 2I-
S2- + 4H2O → SO42- + 8H+ +8e4I2 + 8e- → 8IS2- + 4H2O → SO42- + 8H+ + 8eــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

S2- + 4I2 + 4H2O → SO42- + 8I- + 8H+
S2- + 4I2 + 4H2O + 8OH-→ SO42-+ 8I- + 8H++ 8OH4H2O

S2- + 4I2 + 4H2O + 8OH-→ SO42-+ 8I- + 8H2O
S2- + 4I2 + 8OH-→ SO42-+ 8I- + 4H2O
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أهميته:
حل مشكلة تسخين الوجبات الجاهزة التي يتناولها
رواد الفضاء.
مبدأ عمله:
يتفاعل المغنيسيوم مع الماء فيتأكسد منتجا أكسيد
المغنيسيوم حيث يرافق هذا التفاعل توليد حرارة.

حرارة Mg(OH)2 + H2 +

Mg + 2H2O

ليست الحرارة المطلوبة
 يضاف الحديد وملح الطعام إلى المغنيسيوم المتفاعلفينطلق من التفاعل طاقة حرارية تقدر بـ 355كيلوجول
وهي الحرارة المطلوبة.
مكوناته:
كيس شبه منفذ يحتوي خليط المغنيسيوم
والحديد والملح موضوع في كيس بالستيكي
مقاوم للحرارة.
طريقة االستخدام:
يوضع الكيس شبه المنفذ والوجبة المراد
تسخينها والمغلفة جيدا في الكيس البالستيكي
المقاوم ،ثم تضاف إليهما كمية من
الماء ،ويتركان لمدة  10دقائق.
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الفصل الثاني
الخاليا الكهركيميائية
Electrochemical Cells

النتاجات المتوقعة منك ،عزيزي الطالب وهي:

 .1تميز أنواع الخاليا الكهركيميائية.
 .2تحدد مكونات الخاليا الكهركيميائية ،وكيفية عمل كل منها.
 .3توضح المقصود بجهد الخلية المعياري.
 .4ترتب العوامل المختزلة والعوامل المؤكسدة وفق جهود االختزال المعيارية.
 .5تحسب جهد الخلية الكهركيميائية ،وتحدد تلقائية حدوث التفاعل فيها.
 .6تتنبأ بنواتج التحليل الكهربائي لمصاهير المركبات األيونية ومحاليلها.
 .7تبين بعض التطبيقات العملية للخاليا الكهركيميائية.
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ا
أول

الخاليا الغلفانية

هي خاليا يحدث فيها تفاعالت تأكسد واختزال تلقائي إلنتاج طاقة كهربائية ،ومن التطبيقات
عليها البطاريات بأنواعها المختلفة.

مم تتكون الخلية الغلفانية؟؟؟؟
يبين الشكل اآلتي خلية لقطبي النحاس والخارصين غلفانية وتتكون من:
 -1وعائين منفصلين :كل وعاء يحتوي على قطب فلزي
مغموس في محلول كهرلي يحتوي على نفس أيونات
الفلز.
 -2أسالك توصيل :تسمح لإللكترونات باالنتقال بين
القطبين.
 -3قنطرة ملحية :وهي عبارة عن أنبوب زجاجي على
شكل حرف  Uيحتوي على محلول مشبع ألحد االمالح
المشبعة مثل  KClحيث تعمل على:
أ) اكمال الدارة الكهربائية عن طريق انتقال األيونات
في المحاليل دون اختالطها.
ب) موازنة الشحنات الكهربائية في المحاليل.
 -4فولتميتر :يستخدم لقياس جهد الخلية.
في الخاليا الغلفانية يحدث التأكسد على المصعد (القطب السالب) فيزداد تركيز األيونات في
خلية المصعد وتقل كتلة المصعد ،أما االختزال فيحدث على المهبط (القطب الموجب) فيقل
تركيز األيونات في خلية المهبط وتزداد كتلة المهبط.
تكون حركة اإللكترونات عبر الدارة الخارجية(االسالك) من المصعد (القطب السالب) إلى
المهبط (القطب الموجب).
بينما تكون حركة األيونات السالبة في القنطرة الملحية نحو نصف وعاء خلية المصعد
لمعادلة الزيادة في الشحنات الموجبة ،أما األيونات الموجبة فتتجه إلى نصف وعاء خلية
المهبط لمعادلة الزيادة في الشحنات السالبة.
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سؤال :ادرس الخلية الغلفانية اآلتية ،ثم أجب عما يلي:
 -1اكتب معادالت أنصاف التفاعل عند كل قطب.
(نصف تفاعل التأكسد)
(نصف تفاعل اختزال)

Zn2+(aq) + 2e)Cu(s

)Zn(s

Cu2+(aq) + 2e-

 -2حدد المصعد والمهبط في الخلية ،وشحنة كل منهما.
المصعد هو قطب الخارصين( )Znوشحنته سالبة
المهبط هو قطب النحاس( )Cuوشحنته موجبة
 -3ماذا يحدث لكتلة كل من النحاس والخارصين بعد
مدة من الزمن.
تزداد كتلة النحاس(المهبط) بينما تقل كتلة الخارصين(المصعد)
 -4ماذا يحدث لتركيز كل من األيونات  Zn2+و  Cu2+و  SO42-في نصف خلية النحاس.
يزداد تركيز كل من األيونات  Zn2+و  SO42-ويقل تركيز Cu2+
 -5حدد اتجاه حركة اإللكترونات عبر الدارة الخارجية (األسالك).
تتحرك اإللكترونات من قطب الخارصين(المصعد) إلى قطب النحاس(المهبط).
 -6اكتب معادلة التفاعل الكلي للخلية.
)Zn2+(aq) + Cu(s

)Zn(s) + Cu2+(aq

 سؤال :إذا علمت ان التفاعل االتي يحدث بصورة تلقائية ،أجب عما يليه:
)Sn2+(aq) + 2Ag(s

)Sn(s) + 2Ag+(aq

 -1أكتب أنصاف التفاعالت عند كل قطب.
 -2ماذا يحدث لتركيز  Sn2+بعد فترة من الزمن.
 -3ما اتجاه حركة األيونات السالبة عبر القنطرة الملحية.
 -4ماذا تتوقع أن يحدث لكتلة كل من قطبي  Snو . Ag

مساحة لإلجابة
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جهد الخلية الغلفانية
ينتج التيار الكهربائي في الخلية الغلفانية نتيجة دفع اإللكترونات للتحرك من القطب السالب (المصعد)
إلى القطب الموجب (المهبط) عبر األسالك ،والقوة التي تدفع اإللكترونات تسمى بالقوة الدافعة
الكهربائية للخلية ،وهي أكبر فرق لقيمة فرق الجهد الكهربائي بين القطبين في الخلية الغلفانية،
وتقاس بوحدة الفولت(.(V
ويعتبر جهد الخلية الغلفانية ( )Eمقياسا ً للقوة الدافعة للتفاعل ،وهو يتأثر بعدة عوامل لذلك يقاس في
ظروف معيارية وهي:
 .1تركيز األيونات (1مول/لتر)  .2درجة الحرارة (25س)5

 .3ضغط الغاز إن وجد (1ض.جـ)

ويرمز لجهد الخلية المعياري بالرمز ( )Eoويقاس بوحدة الفولت ،وعليه يمكن إيجاد جهد القطب
للخلية من خالل العالقة االتية:

 Eoخلية = Eo

تأكسد(مصعد)

Eo +

اختزال(مهبط)

إن ميل نصف تفاعل التأكسد للحدوث في قطب معين عكس ميل نصف تفاعل االختزال للقطب نفسه،
لذا فإن جهد االختزال ( Eoاختزال) لنفس القطب يساوي جهد التأكسد ( Eoتأكسد) ولكن يعاكسها في
اإلشارة ،لذلك يمكن تمثيل العالقة السابقة على النحو:

 Eoخلية = Eoاختزال(مهبط) Eo -
 Eoتأكسد(مصعد) = Eo -

اختزال(مصعد)

اختزال(مصعد)

) Fe(s) + Cu2+(aqاحسب جهد الخلية
مثال في التفاعل اآلتي )Fe2+(aq) + Cu(s
المعياري ،علما ً أن جهد االختزال المعياري لقطب النحاس = 0.34فولت ولقطب
الحديد = 0.44-فولت.
من المعادلة أعاله نالحظ:
تأكسد ذرات الحديد ( Feالمصعد) واختزال أيونات النحاس ( Cu2+المهبط) وعليه:
o
o
o
 Eخلية =  Eاختزال(مهبط)  E -اختزال(مصعد)
= 0.78 = )0.44-( – 0.34فولت
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) Cd(s) + Ni2+(aqإذا علمت أن جهد االختزال
 سؤال :في التفاعل االتي )Cd2+(aq) + Ni(s
المعياري لقطب للكادميوم 0.40- = Cdفولت ولقطب النيكل 0.23- = Niفولت ،احسب
 Eoللخلية؟

مساحة لإلجابة
قطب الهيدروجين المعياري
تم استخدام قطب الهيدروجين كقطب مرجعي الستخدامه مع قطب آخر لتكوين خلية غلفانية
وحساب جهد القطب اآلخر بعد قياس جهد الخلية ،ويعود اختيار قطب الهيدروجين كقطب معياري
لموقعه المتوسط بين العناصر في نشاطه الكيميائي ،مما يسهل استخدامه كمصعد أو مهبط اعتمادا ً
على طبيعة القطب اآلخر في الخلية.

مم يتكون قطب الهيدروجين المعياري؟؟؟؟
يبين الشكل المجاور قطب الهيدروجين المعياري حيث يتكون من:
قطب بالتين مغموس في محلول حمضي يحتوي أيونات  H+بتركيز
(1مول/لتر) وتحت ضغط (1ض.جـ) من غاز الهيدروجين ،حيث
تعمل قطعة البالتين على توفير مساحة سطح كبيرة لحدوث التفاعل.

 يمثل التفاعل الذي يحدث في القطب المعياري للهيدروجين بالمعادلة اآلتية:
 = Eoصفر
2H+(aq) + 2e)H2(g
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سؤال :يمثل الشكل المجاور خلية غلفانية قطباها من الخارصين
والهيدروجين ،ادرس الشكل ثم أجب عما يلي:

V0.76

 -1اكتب معادالت أنصاف التفاعل عند كل قطب.
(نصف تفاعل التأكسد)

Zn2+(aq) + 2e-

(نصف تفاعل اختزال) )H2(g

)Zn(s

2H+(aq) + 2e-

 -2حدد المصعد والمهبط في الخلية.
المصعد هو قطب الخارصين( )Znوشحنته سالبة
المهبط هو قطب الهيدروجين ( )H2وشحنته موجبة
 -3اكتب معادلة التفاعل الكلي للخلية.
)Zn2+(aq) + H2(g

)Zn(s) + 2H+(aq

 -4احسب جهد االختزال المعياري للخارصين.
مالحظة :قيمة جهد الخلية المعياري من قراءة الفولتميتر = 0.76فولت
o
o
o
 Eخلية =  Eاختزال(مهبط)  E -اختزال(مصعد)
o
 = 0.76صفر – Eاختزال()Zn
Eoاختزال( 0.76- = )Znفولت
 سؤال :خلية غلفانية في الظروف المعيارية مكونة من الفضة والهيدروجين ،وجد ان قيمة
 Eoللخلية =  0.80فولت ،احسب جهد االختزال المعياري للفضة ،إذا كان قطب
الفضة يمثل القطب الموجب؟
مالحظة :قطب الفضة يمثل القطب الموجب أي يمثل (المهبط)

مساحة لإلجابة
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جدول جهود االختزال المعيارية
تم معرفة جهود االختزال المعيارية ألقطاب كثيرة اعتمادا ً على قطب الهيدروجين المعياري ،وتم
وضعها في جدول على شكل أنصاف تفاعالت اختزال ،رتبت تصاعديا ً وفق تزايد جهود االختزال
المعيارية سمي بجدول جهود االختزال المعياري.
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 مالحظات عامة على جدول جهود االختزال المعياري:
 -1من أعلى ألسفل الجدول تزداد جهود االختزال أي يزداد الميل لالختزال فتزداد قوة
المواد كعوامل مؤكسدة.
 -2من أسفل ألعلى الجدول تقل جهود االختزال أي يقل الميل لالختزال فتزداد قوة المواد
كعوامل مختزلة.
 -3كل نصف تفاعل في الجدول يحتوي على عامل مؤكسد وعامل مختزل ،مثل:
Li+(aq) + e( Li+اختزل فهو عامل مؤكسد) )Li (s
)Li (s
( Li+تأكسد فهو عامل مختزل) Li+(aq) + e-
 يستفاد من جدول جهود االختزال المعياري:
1

حساب جهد الخلية المعياري:
عند تصميم خلية غلفانية اعتمادا ً على قيم ) (Eoفإن:
المهبط (يحدث له اختزال) هو العنصر الذي له أعلى ).(Eo
المصعد (يحدث له تأكسد) هو العنصر الذي له أقل ).(Eo
وبعد تحديد المهبط والمصعد نستطيع حساب جهد الخلية المعياري من خالل العالقة:

 Eoخلية = Eoاختزال(مهبط) Eo -

اختزال(مصعد)

ولعمل خلية غلفانية لها أعلى فرق جهد يتم اختيار فلزين:
أعلى )( (Eoأقوى عامل مؤكسد) و أقل )( (Eoأقوى عامل مختزل).
ولعمل خلية غلفانية لها أقل فرق جهد يتم اختيار فلزين:
نقوم بالترتيب ومن ثم إيجاد اقل فرق في الجهد بين فلزين متتاليين.
مثال

احسب قيمة الجهد المعياري لخلية غلفانية قطباها من الكالسيوم  Caوالمنغنيز
Mnمستعينا ً بجدول جهود االختزال المعياري؟

بالرجوع للجدول فإن ) (Eoللكالسيوم =  2.76-فولت و ) (Eoللمنغنيز=  1.18-فولت
العنصر الذي له أعلى ) (Eoيمثل المهبط وهو Mn
العنصر الذي له أقل ) (Eoيمثل المصعد وهو Ca
وبالتعويض بالعالقة:

 Eoخلية = Eoاختزال(مهبط) Eo -

اختزال(مصعد)

نجد أن:
 Eoخلية =  1.58 = )2.67-( – 1.18-فولت
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 سؤال :باالستعانة بجدول جهود االختزال المعياري ،أجب عما يلي:
 -1خلية غلفانية قطباها من الرصاص( )Pbوالنيكل ) ،)Niحدد المهبط والمصعد لهذه الخلية.
 -2أحسب جهد االختزال المعياري لخلية غلفانية قطباها من الفضة( )Agوالخارصين(.)Zn
 -3حدد الفلزين اللذين يكونان خلية لها أعلى فرق جهد من الفلزات اآلتية:
( ) Al , Zn , Sn , Co , Cd
 -4خلية غلفانية قطباها من النيكل( )Niوالنحاس( ،)Cuوجد أن جهد هذه الخلية= 0.59فولت،
احسب جهد اختزال النيكل ،علما ً أن جهد اختزال النحاس= 0.34+فولت.
 -5حدد الفلزين اللذين يكونان خلية لها أعلى فرق جهد من الفلزات اآلتية:
( ) Al , Zn , Sn , Co , Cd

مساحة لإلجابة
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2

تحديد تلقائية حدوث تفاعالت التأكسد واالختزال:

إذا كانت قيمة (Eoخلية( موجبة فإن التفاعل يحدث بشكل تلقائي.
أما إذا كانت قيمة (Eoخلية( سالبة فإن التفاعل يحدث بشكل غير تلقائي.
وبازدياد القيمة الموجبة لجهد الخلية تزداد القوة الدافعة لحدوث التفاعل.
مثال

هل يحدث التفاعل اآلتي بصورة تلقائية أم ال ؟ وإذا كان غير تلقائي ،اكتب معادلة التفاعل
التلقائي؟
2
+
3
+
)2Cr(s) + 3Zn (aq
)2Cr (aq) + 3Zn(s
(نصف تفاعل التأكسد/المصعد)
(نصف تفاعل اختزال/المهبط)

)2Cr(s
2Cr3+(aq) + 6e3Zn2+(aq) + 6e)3Zn(s

بالرجوع للجدول فإن ) (Eoللكروم =  0.73-فولت و ) (Eoللخارصين=  0.76-فولت
وبالتعويض بالعالقة:

 Eoخلية = Eoاختزال(مهبط) Eo -

اختزال(مصعد)

نجد أن:
o
 Eخلية

=  0.03- = )0.73-( – 0.76-فولت.

 Eoخلية سالبة وعليه فإن التفاعل غير تلقائي الحدوث ،فيكون التفاعل العكسي هو التلقائي:
)2Cr3+(aq) + 3Zn(s
)2Cr(s) + 3Zn2+(aq
 سؤال :مستعينا ً بجدول جهود االختزال المعياري حدد تلقائية حدوث التفاعل االتي:
)3Fe3+(aq) + 2Au(s

)2Au3+(aq) + 3Fe(s

مساحة لإلجابة
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عند السؤال :هل يمكن حفظ أو تحريك محلول  Aفي وعاء أو سلك أو ملعقة من  Bفإن:
 Aتتواجد على شكل أيونات ،فيحدث لها اختزال و Bتوجد على شكل ذرات وتمثل
الفلز فيحدث لها تأكسد وبنا ًء على ذلك نحسب قيمة  Eoخلية فإذا كانت:

-1
 Eo -2خلية سالبة فإن التفاعل ال يحدث بشكل تلقائي وعليه يمكن الحفظ أو التحريك.

 Eoخلية موجبة فإن التفاعل يحدث بشكل تلقائي وعليه ال يمكن الحفظ أو التحريك.

مثال

هل يمكن حفظ محلول كبريتات االلمنيوم في وعاء من الخارصين؟ وضح إجابتك.
كبريتات االلمنيوم عبارة عن محلول أي تتواجد على شكل أيونات فيحدث لها اختزال (مهبط)
وعاء الخارصين يوجد على شكل ذرات ويمثل الفلز فيحدث له تأكسد (مصعد)
وبالرجوع لجدول جهود االختزال المعياري نجد أن:
) (Eoللخارصين=  0.76-فولت و ) (Eoلأللمنيوم=  1.66-فولت

وبالتعويض بالعالقة:

 Eoخلية = Eoاختزال(مهبط) Eo -

اختزال(مصعد)

نجد أن:
 Eoخلية =  0.90- = )0.76-( – 1.66-فولت
 Eoخلية سالبة فإن التفاعل ال يحدث بشكل تلقائي وعليه يمكن الحفظ أو التحريك.
 سؤال :مستعينا ً بجدول جهود االختزال المعياري ،هل يمكن تحريك محلول نترات الفضة بملعقة
من النيكل؟ وضح إجابتك.

مساحة لإلجابة
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عند السؤال :أي الفلزات تحرر(تطلق) غاز الهيدروجين  H2عند تفاعلها مع محلول حمض
الهيدروكلوريك المخفف  HCl؟
 الفلزات التي تتفاعل مع محاليل الحموض ( يتأكسد الفلز ويختزل الحمض) ،وتطلق
غاز الهيدروجين  H2هي الفلزات التي لها جهد اختزال سالب.
 أما الفلزات التي ال تتفاعل مع محاليل الحموض وال تطلق غاز الهيدروجين  H2هي
التي لها جهد اختزال موجب.
مثال

أي الفلزات اآلتية تتفاعل مع محلول حمض الهيدروكلوريك المخفف( )HClمطلقة غاز
الهيدروجين )Cd , Au , Al , Ag , Zn( :H2؟
بالرجوع إلى جدول جهود االختزال المعياري ،الفلزات التي لها جهد اختزال سالب
تتفاعل مع محلول الحمض وتطلق غاز الهيدروجين  H2وهي:
()Cd , Al , Zn

 سؤال :مستعينا ً بجدول جهود االختزال المعياري ،عدد ثالثة فلزات تطلق (تحرر) غاز  H2عند
تفاعلها مع محاليل الحموض المخففة؟

مساحة
لإلجابة
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3

مقارنة قوة العوامل المؤكسدة والعوامل المختزلة:

بزيادة قيمة جهود االختزال المعياري لألقطاب يزداد الميل لالختزال فتزداد قوتها كعوامل
مؤكسدة ،وكلما قلت قيمة جهود االختزال يقل الميل لالختزال فتزداد قوتها كعوامل مختزلة.
أقوى عامل مؤكسد يمتلك أعلى قيمة )(Eo
أقوى عامل مختزل يمتلك أقل قيمة )(Eo
أقوى عامل مؤكسد يسبب التأكسد لجميع المواد التي تعلوه في جدول جهود االختزال
المعياري.
أقوى عامل مختزل يسبب االختزال لجميع المواد التي أسفله في جدول جهود االختزال
المعياري.
مثال

ادرس الجدول اآلتي ثم أجب عما يليه:
نصف تفاعل االختزال
2.76Ca2+(aq) + 2e)Ca(s
0.76Zn2+(aq) + 2e)Zn(s
0.44Fe2+(aq) + 2e)Fe(s
0.34+
Cu2+(aq) + 2e)Cu(s
 -1حدد أقوى عامل مؤكسد.
o
أقوى عامل مؤكسد يمتلك أعلى قيمة )  (Eوهو Cu
 -2حدد أقوى عامل مختزل.
أقوى عامل مختزل يمتلك أقل قيمة ) (Eoوهو Ca
 -3هل يستطيع عنصر الخارصين اختزال أيونات الحديد؟ وضح إجابتك.
نعم ،إلن عنصر الحديد يقع أسفل عنصر الخارصين في جدول جهود االختزال المعياري.
وأيضا ً عند حساب جهد اختزال الخلية) (Eoنجد أن:
)o

 Eoخلية = Eoاختزال(مهبط) Eo -

 (Eفولت

اختزال(مصعد)

 Eoخلية = 0.32+ = )0.44-( – 0.76-فولت
 Eoخلية موجبة فإن التفاعل يحدث بشكل تلقائي وعليه يمكن للخارصين اختزال الحديد
 -4هل تستطيع أيونات النحاس أكسدة عنصر الكالسيوم؟ وضح إجابتك.
نعم ،أل ن عنصر الكالسيوم يقع أعلى عنصر النحاس في جدول جهود االختزال المعياري.
وعند حساب جهد اختزال الخلية) (Eoنجد أن:
 Eoخلية =  3.1+ = )2.76-( – 0.34فولت
 Eoخلية خلية موجبة فإن التفاعل يحدث بشكل تلقائي وعليه يمكن للنحاس أكسدة الكالسيوم.
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 سؤال :باالستعانة بجدول جهود االختزال المعياري ،أجب عما يلي:
 -1هل يستطيع  H2اختزال  Ag+؟
 -2ما العنصر الذي يستطيع أكسدة النحاس  Cuوال يستطيع أكسدة أيونات الحديد  Fe2+؟
 -3رتب المواد التالية تصاعديا ً حسب قوتها كعوامل مؤكسدة:
( ) Al3+ , Zn2+ , Sn2+ , Co2+ , Cd+2
 -4أي الفلزات اآلتية ( )Al , Ni , Znأقواها كعامل مختزل؟
 -5هل يستطيع  Auاختزال  Cu2+؟

مساحة لإلجابة
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 سؤال :اعتمادا ً على قيم جهود االختزال المعيارية ألنصاف التفاعالت في الجدول المجاور أجب
عما ما يلي:
o
نصف تفاعل االختزال
)  (Eفولت
 -1حدد أقوى عامل مؤكسد ،وأقوى عامل مختزل.
0.80+
Ag+(aq) + e)Ag(s
 -2حدد الفلزات التي تحرر غاز الهيدروجين عند
1.66Al3+(aq) + 3e)Al(s
تفاعلها مع محلول حمض  HClالمخفف.
0.23Ni2+(aq) + 2e)Ni(s
 -3رتب الفلزات حسب تزايد قوتها كعوامل
0.76Zn2+(aq) + 2e)Zn(s
مختزلة.
1.09+
Br2 (l) + 2e)2Br-(aq
 -4حدد الفلزين الذين يكونان خلية غلفانية لها
أعلى فرق جهد.
 -5وضح إمكانية حدوث التفاعل اآلتي في الظروف المعيارية:
)2Ag(s) + Br2(l
)2Ag+(aq) + 2Br-(aq
 -6هل يمكن حفظ في ) Br2(lوعاء من النيكل.
 -7عند بناء خلية غلفانية مكونة من (:)Ni/Zn
أ) حدد المصعد والمهبط وشحنة كل منهما.
ب) احسب جهد الخلية المعياري.
ج) ماذا يحدث لكتلة القطب ( )Znوتركيز ( )Ni2+بعد فترة من الزمن.

مساحة لإلجابة
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 سؤال :لديك الفلزات ذات الرموز االفتراضية اآلتية ( ،(A , B , Cوجميعها تكون أيونات ثنائية
موجبة ،وجد أنه:
 عند وصل نصف الخلية  Aمع نصف الخلية  Bأن اإللكترونات تنتقل من  Bإلى .A
 أيونات  B2+تؤكسد العنصر .C
أجب عما يلي:
 -1رتب أيونات الفلزات حسب قوتها كعوامل مؤكسدة.
 -2حدد الفلزين اللذين يكونان خلية غلفانية لها أكبر فرق جهد.
 -3حدد الفلز الذي يختزل .B2+
 -4أي القطبين يمثل المهبط في الخلية الغلفانية المكونة من  Bو .A

مساحة لإلجابة
 سؤال :إذا علمت أن التفاعالت االتية تميل للحدوث تلقائياً:
Pb + Cu2+
Pb2+ + Cu
Ni + Sn2+
Ni2+ + Sn
Sn + Pb2+
Sn2+ + Pb
 -1رتب الفلزات حسب قوتها كعوامل مختزلة.
 -2حدد األيونات التي تستطيع أكسدة العنصر .Sn
 -3اختر فلزين يكونان خلية غلفانية بأعلى فولتية.
 -4عند عمل خلية غلفانية من قطبي  Pbو: Ni
ب -ماذا يحدث لكتلة  Pbبعد فترة من الزمن.
أ -حدد المهبط والمصعد

مساحة لإلجابة
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سؤال صفحة ................ 83
إذا علمت أن التفاعل االتي يحدث في خلية غلفانية ،فأجب عن األسئلة التي تليه:
)+ Sn2+(aq
)Cd2+(aq) + Sn(s
◄ اكتب نصفي تفاعل التأكسد واالختزال.
◄ حدد اتجاه حركة اإللكترونات عبر الدارة الخارجية.
◄ أي القطبين  Cdأم  Snتزداد كتلته مع استمرار مرور التيار الكهربائي.

)Cd(s

اإلجابة:
◄ (نصف تفاعل التأكسد/المصعد)
(نصف تفاعل اختزال/المهبط)

)Cd(s
Cd2+(aq) + 2eSn2+(aq) + 2e)Sn(s

◄ تتحرك اإللكترونات من قطب المصعد الكادميوم( )Cdإلى قطب المهبط القصدير(.)Sn
◄ تزداد كتلة قطب القصدير( )Snمع استمرار مرور التيار.
سؤال صفحة ................ 85
إذا علمت أن جهد الخلية المكونة من األقطاب ( )X,Yفي الظروف المعيارية تساوي ( )0.57فولت
وأن جهد الخلية المكونة من األقطاب ( )X,Wفي الظروف المعيارية تساوي ( )0.78فولت ،وأن
المادة  Xفي الخليتين هي المهبط ،فأي العنصرين ( )Y,Wأكثر ميالً للتأكسد.
اإلجابة:
بما أن  Eoللخلية ( 0.57=)X,Yفولت وهو أقل من  Eoللخلية ( 0.78=)X,Wفولت ،وبما أن قطب
المهبط هو العنص  Xوهو نفسه في الخليتين ،فإن العنصر  Wأكثر ميالً للتأكسد من العنصر.Y
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ثانيا

خاليا التحليل الكهربائ

هي خاليا يحدث فيها تفاعل تأكسد واختزال بتأثير تيار كهربائي غير تلقائي ،إلحداث تفاعل كيميائي.
قد يكون التحليل الكهربائي لمحلول أو مصهور مادة أيونية وهما في الحالتين يوصالن التيار الكهربائي
بسبب وجود أيونات حرة الحركة ،فعند مرور تيار كهربائي في محلول أو مصهور مادة أيونية ،تتحرك
األيونات باتجاه األقطاب المخالفة لها في الشحنة.

التحليل الكهربائي لمصاهير المواد األيونية
في خاليا التحليل الكهربائي يكون المهبط هو القطب السالب ويحدث عليه االختزال ،أما المصعد فهو
القطب الموجب ويحدث عليه التأكسد.
وفي التحليل الكهربائي ألي مصهور فإن:
 األيون الموجب (الفلز) هو الذي يختزل.
 األيون السالب (الهالوجين  )I- , Br- , Cl- : Xهو الذي يتأكسد إلى ).)I2(l) , Br2(l) , Cl2(g) : X2
مثال يمثل الشكل المجاور خلية تحليل كهربائي لمصهور كلوريد الصوديوم ،NaCl
ادرسه ثم أجب عما يليه:
 -1ما مكونات خلية التحليل الكهربائي.
تتكون خلية التحليل الكهربائي من :أسالك و أقطاب
غرافيت ،وعاء يحتوي مصهور مادة كهرلية ،بطارية.
 -2أي األقطاب يمثل المصعد وأيها يمثل المهبط.
المصعد هو القطب الموجب
المهبط هو القطب السالب
 -3أكتب أنصاف التفاعالت التي تحدث عند كل قطب.
Na+(l) + e)Na(l
المهبط
)2Cl-(l
Cl2(g) + 2eالمصعد
 -4اكتب التفاعل الكلي.
+
)2Na (l) + 2Cl (l
)Cl2(g) + 2Na(l
 -5ما نواتج التحليل الكهربائي لمصهور .NaCl
 -1تكون الصوديوم( )Naعلى المهبط -2 .انطالق غاز الكلور( )Cl2عند المصعد
 -6احسب  Eoلهذه الخلية ( .مستعينا ً بجدول جهود االختزال المعياري).

 Eoخلية = Eoاختزال(مهبط) Eo -

اختزال(مصعد)

 Eoخلية =  4.07- = 1.36 – 2.71-فولت
 Eoخلية سالبة فإن التفاعل ال يحدث بشكل تلقائي وعليه يستخدم تيار كهربائي (بطارية)
لدفع اإللكترونات في الدارة الخارجية.
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 سؤال :ما نواتج التحليل الكهربائي لمصاهير كل من  LiHو  CuCl2؟ اكتب معادلة التفاعل الكلي.

مساحة لإلجابة
التحليل الكهربائي لمحاليل المواد األيونية
عند التحليل الكهربائي لمحاليل المواد األيونية نت ّبع القواعد اآلتية:
 -1يكون االختزال :
أ -أليونات فلزات العناصر االنتقالية ،مثل )Zn2+ , Pb2+ , Ag+ , Ni2+ , Cu2+ , …(:في
حال وجود محاليلها وليس للماء.
+
+
+
2+
2+
3+
ب -للماء ،في حال وجود محاليل أيونات الفلزات الممثلة ،مثل)K , Na , Li , Mg , Ca , Al (:
 -2يكون التأكسد :
أ -لأليونات (  ) I- , Br- , Cl- , H-في حال وجودها ،وليس للماء.
ب -للماء ،في حال وجود أيونات المجموعات ،مثل.)SO42- , NO3-( :



يُالحظ تأكسد الهالوجين والهيدروجين (  ) I- , Br- , Cl- , H-على المصعد في حال وجود أيوناته على
شكل مصهور أو محلول.
2+
2+
+
2+
2+
كما يُالحظ اختزال أيونات العناصر االنتقالية (…  )Zn , Pb , Ag , Ni , Cu ,على المهبط
سواء في المصهور أو المحلول.
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مثال

في خلية تحليل كهربائي لمحلول كلوريد الصوديوم  ،NaClما نواتج التحليل الكهربائي
لهذا المحلول.
يتفكك محلول كلوريد الصوديوم في الماء كما في المعادلة:
)Na+(aq) + Cl-(aq

)NaCl(s

 -1المهبط (القطب السالب) :يتواجد عليه أيونات  Na+وجزيئات الماء  ، H2Oلذا فإن تفاعالت
االختزال المحتملة هي:
Na+(aq) + e)Na(s
2H2O(l) + 2e)H2(g) + 2OH-(aq
التفاعل األكثر قابلية للحدوث هو  :اختزال الماء ،ألن أيونات  Na+إحدى أيونات الفلزات الممثلة.
 -2المصعد (القطب الموجب) :ويتواجد عليه أيونات  Cl-و جزيئات الماء  ، H2Oلذا فإن تفاعالت
التأكسد المحتملة هي:
)2Cl (aq
Cl2(g) + 2e)2H2O(l
O2(g) + 4H+(aq) + 4eالتفاعل األكثر قابلية للحدوث هو  :تأكسد الكلور ،Cl-وليس الماء.
نصف تفاعل االختزال/المهبط
نصف تفاعل التأكسد/المصعد

2H2O(l) + 2e)H2(g) + 2OH-(aq
)2Cl-(aq
Cl2(g) + 2e-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التفاعل الكلي

)H2(g) + Cl2(g) + 2OH-(aq

)2H2O(l) + 2Cl-(aq

نواتج التحليل:
 -1عند المصعد تصاعد غاز الكلورCl2
 -2عند المهبط تصاعد غاز الهيدروجينH2
 -3تكون محلول قاعدي من NaOH
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مثال

في خلية تحليل كهربائي لمحلول نترات الخارصين  ،Zn(NO3)2ما نواتج التحليل الكهربائي
لهذا المحلول.
يتفكك محلول نترات الخارصين في الماء كما في المعادلة:
)Zn(NO3)2 (s
)Zn2+(aq) + 2NO3-(aq

 -1المهبط (القطب السالب) :يتواجد عليه أيونات  Zn2+وجزيئات الماء  ، H2Oلذا فإن تفاعالت
االختزال المحتملة هي:
Zn2+(aq) + 2e)Zn (s
2H2O(l) + 2e)H2(g) + 2OH-(aq
التفاعل األكثر قابلية للحدوث هو :اختزال الخارصين وليس الماء ،إلنه فلز انتقالي.
 -2المصعد (القطب الموجب) :ويتواجد عليه أيونات  NO3-و جزيئات الماء  ، H2Oلذا فإن
تفاعالت التأكسد المحتملة هي:
)NO3 (aq
NO3(g) + e)2H2O(l
O2(g) + 4H+(aq) + 4eالتفاعل األكثر قابلية للحدوث هو  :تأكسد الماء ،إلن  NO3-مجموعة أيونية.
نصف تفاعل االختزال/المهبط
نصف تفاعل التأكسد/المصعد

2(Zn2+ (aq) + 2e()Zn (s
)2H2O(l
O2(g) + 4H+(aq) + 4e-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التفاعل الكلي

)O2(g) + 2Zn(s) + 4H+(aq

)2H2O(l) + 2Zn2+(aq

نواتج التحليل:
 -1ترسب الخارصين  Znعند المهبط
 -2تصاعد غاز األكسجين O2عند المصعد
 -3تكون محلول حمضي من HNO3
سؤال :هل يمكن تحضير عنصر النيكل من محاليل أمالحه ،باستخدام التحليل الكهربائي؟ فسر إجابتك.
نعم يمكن ،ألن جهد اختزال النيكل أكبر من جهد اختزال الماء
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 سؤال :ما نواتج التحليل الكهربائي لمحاليل كل من  NaNO3و KI؟ اكتب معادلة التفاعل الكلي.

مساحة لإلجابة
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استخدام اليود في المجال الطبي
شكل بلورات

يوديد البوتا سيوم :مركب غير ع ضوي ،يوجد على
بيضاء.
يتأين يوديد البوتاسيوم في الماء كما في المعادلة:
KI
 K+ + Iً من التطبيقات العملية الشائعة
وتعد نواتج تحليله كهربائيا
االستخدام في المجال الطبي.
نواتج التحليل:
المهبط(القطب السالب) :تختزل جزيئات الماء ،وينتج غاز
الهيدروجين  H2كما في المعادلة:
2H2O(l) + 2e)H2(g) + 2OH-(aq
المصعد(القطب الموجب) :تتأكسد أيونات اليود ،منتجة
اليود I2كما في المعادلة:
)2I (aq
I2(s) + 2eوعليه التفاعل الكلي هو:
)2I-(aq) + 2H2O(l
)I2(s) + H2(g) + 2OH-(aq
حيث يتفاعل اليود الناتج من التفاعل مع أيون اليود
ً أيون  I3-البني اللون كما في المعادلة:
مكونا
)I3-(aq

)I2(s) + I-(aq

أهمية أيون  I3-تكمن في تحضير األدوية
التي تستخدم في عالج المرضى ،إذا
نقص إفراز اليود عندهم أو استؤصلت
الغدة الدرقية من أجسامهم.
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( )6عند التحليل الكهربائي لمصهور  NaClباستخدام أقطاب الغرافيت ،فإنه ينتج:
أ) ذرات الصوديوم عند المهبط ،وغاز الكلور عند المصعد.
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ب) خلية
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 )1( )1د
-1 )2

( )2جـ ( )3ب ( )4د ( )5د ( )6أ ( )7ب ( )8د ( )9أ
)5(HSO3- + H2O → SO42- + 3H+ + 2e-
2IO3- + 10e- + 12H+ → I2 + 6H2O
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

5HSO3- + 2IO3- → 5SO42- + I2 + 3H++ H2O
-2
)2(ICl + 2e- → I2 + 2Cl-
ICl + 3H2O → IO3- + Cl- + 6H+ +4eـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

5ICl + 3H2O → IO3- + 2I2 + 5Cl- + 6H+
-3
MnO4- + 4H+ + 3e- → MnO2 + 2H2O
)3(NO2 + H2O → NO3- + 2H+ + e-
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

MnO4- + H2O + 3NO2 + 2OH- → MnO2 + 3NO3- + 2H++ 2OHMnO4- + 3NO2 + 2OH- → MnO2 + 3NO3- + H2O
)3
ب) من كيميائية إلى كهربائية.
أ) خلية تحليل كهربائي.
ج) ص :تمثل القنطرة الملحية وهي تعمل على حفظ التوازن في الشحنات الكهربائية في الخاليا الغلفانية.
)Li+(aq) + e- → Li(S
د) اختزال أيونات الليثيوم
2+
Ni(s) → Ni (aq) + 2e
هـ) تأكسد النيكل
و) البطارية هي مصدر الطاقة تزود الخلية بالطاقة حتى يحدث التفاعل.
)4
أ) (Eاختزال الفضة) = 0.80فولت
ب) قطب .Ag
ج) (Eoالتفاعل) = 0.62فولت
د) Co > Ni > Cu > Ag
هـ) نعم يمكن.
و) Ni
)5
o
o
o
(Eالتفاعل) = (Eاختزال الصوديوم) (E -اختزال االكلور)
=  4.07- = 1.36 – 2.71-فولت
ال يحدث التفاعل إلن الخلية تحتاج لفرق جهد أكبر من  4.07فولت حتى يحدث التفاعل.
o
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)6
( )1غاز األكسجين  O2عند المصعد و ذرات العنصر  Dعند المهبط.
(Y )2
( )3تقل كتلة X
2+
( )4يزداد تركيز أيونات C
( )5نعم يمكن
( )6تتأكسد أيونات الهيدروجين كما يلي2H → H2(g) + 2e :
( C )7مع Y

نهاية الوحدة الثانية
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سرعة التفاعل الكيميائي.





نظرية التصادم والعوامل المؤثرة في سرعة
التفاعل الكيميائي.
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الفصل األول
سرعة التفاعل الكيميائي
Rate Of Chemical Reaction
النتاجات المتوقعة منك ،عزيزي الطالب وهي:
 -1توضح المقصود بسرعة التفاعل الكيميائي.
 -2تقترح طرائق للتعبير عن سرعة التفاعل الكيميائي وقياسها.
 -3تجري حسابات تتعلق بسرعة التفاعل الكيميائي.
 -4تبين أثر تركيز المواد المتفاعلة في سرعة التفاعل الكيميائي.
 -5تكتب الصيغة العامة لقانون سرعة التفاعل الكيميائي.
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ا
أول

مفهوم رسعة التفاعل

تعرف السرعة بشكل عام بأنها :مقياس التغير في كمية معينة في وحدة الزمن.
وينطبق ذلك على التفاعل الكيميائي ،حيث تعد سرعة التفاعل الكيميائي مقياسا
لمقدار التغير في كميات المواد المتفاعلة أو المواد الناتجة في وحدة الزمن.
الكمية تعني :تركيز أو حجم أو كتلة أو عدد موالت  ......الخ.
حيث تعتمد سرعة التفاعل الكيميائي على نوع الكميات المستخدمة وعليه:
معدل سرعة التفاعل =

التغير في الكمية
التغير في الزمن

فإذا كانت الكمية عبارة عن كتلة فيكون:
معدل سرعة التفاعل =

التغير في الكتلة

ويقاس بوحدة (غ/ثانية)

التغير في الزمن

أما إذا كانت الكمية عبارة عن حجم فيكون:
معدل سرعة التفاعل =

التغير في الحجم

ويقاس بوحدة (مل/ثانية)

التغير في الزمن

فاذا كانت الكمية عبارة عن تركيز وهو األكثر شيوعا ً فيكون:
معدل سرعة التفاعل =

التغير في التركيز

ويقاس بوحدة (مول/لتر.ثانية)

التغير في الزمن
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ومن خالل النظر للتفاعل اآلتيB :

A

نالحظ نقصان تراكيز المواد المتفاعلة وزيادة تركيز
المواد الناتجة مع الزمن.

وفي التفاعل االفتراضي اآلتي:
)+ D(g

)X(s) + A(aq

)C(aq

يمكن التعبير عن معدل سرعة التفاعل كاآلتي:
معدل سرعة التفاعل= معدل سرعة استهالك = A

∆][A∆ن

أو:
معدل سرعة التفاعل= معدل سرعة انتاج = C

∆][C
∆ن

ويمكن ايضا ً التعبير عن معدل سرعة التفاعل بداللة التغير في الكتلة لـ  Xأو بداللة الحجم لـ D

ما سبب وجود اإلشارة السالبة عند حساب معدل السرعة للمادة A؟
إلن المادة  Aمادة متفاعلة (تستهلك) فإن تركيزها يتناقص مع الزمن وعند حساب معدل السرعة
لها فإن التغير في التركيز يكون سالبا ،لذلك يضرب التغير في التركيز بإشارة سالبة ،لتصبح
السرعة قيمة عددية موجبة.
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مثال

ادرس التفاعل اآلتي ،ثم أجب عما يليه:
)Fe2+(aq) + Cu(s

)Fe(s) + Cu2+(aq

 -1إذا كان تركيز  Cu2+يساوي 0.4مول/لتر في بداية التفاعل ،وعند مرور 10ثواني اصبح
0.2مول/لتر ،احسب معدل سرعة التفاعل.
 -2احسب معدل سرعة انتاج المادة .Fe2+
الحل:
-1

معدل سرعة التفاعل= معدل سرعة استهالك= Cu2+

=

-2

()0.4-0.2()0 -10

∆][Cu2+∆ن

= 0.02مول/لتر.ث

نالحظ أن عدد الموالت متساو لجميع المواد في التفاعل وعليه:

معدل سرعة التفاعل= معدل سرعة انتاج  = Fe2+معدل سرعة استهالك 0.02 = Cu2+مول/لتر.ث

هل يختلف معدل سرعة التفاعل باختالف عدد الموالت في المعادلة الكيميائية الموزونة؟
نعم ،وقد اصطلح للتعبير عن معدل سرعة التفاعل الكلي بداللة مول واحد من أي من المواد
المتفاعلة أو الناتجة.
ومن خالل التفاعل االفتراضي اآلتي:

cC

aA + bB

يمكن التعبير عن معدل سرعة التفاعل وعالقته بمعدل سرعة االستهالك للمواد المتفاعلة ومعدل
سرعة اإلنتاج للمواد الناتجة على النحو االتي:
معدل سرعة التفاعل= 1
ــــ معدل سرعة استهالك1 =B
ــــ معدل سرعة استهالك1 =A
ــــ معدل سرعة انتاجC
a
c
b
وبالتعبير بداللة التغير في التركيز مع الزمن:
[B]∆- 1 [A]∆- 1
[C]∆ 1
= ـــــ
= ـــــ
معدل سرعة التفاعل = ـــــ
c
b
∆ن
∆ aن
∆ن
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مثال

ادرس التفاعل اآلتي ،ثم أجب عما يليه:
)2CO2(g

)2CO(g) + O2(g

 -1إذا كان تركيز  CO2يساوي  0.2مول/لتر في بداية التفاعل ،وعند مرور  5ثواني اصبح
0.1مول/لتر ،احسب معدل سرعة استهالكه خالل التفاعل.
 -2احسب معدل سرعة انتاج المادة  O2والمادة .CO
 -3احسب معدل سرعة التفاعل.
الحل:
-1

معدل سرعة استهالك = CO2

∆][CO2()0.2-0.1=
() 0 - 5
∆ن

=  0.02مول/لتر.ث

-2
∆][CO

1
ـــــ 1 = [CO2]∆-
ـــــ
2
∆ 2ن
∆ن

=

∆][O2
∆ن

∆] [O
1 = 2
ــــ ×  0.01 = 0.02مول/لتر.ث
∆ن
2
∆][CO
= 1
ــــ ×  0.01 = 0.02مول/لتر.ث
∆ن
2
 -3معدل سرعة التفاعل = معدل سرعة انتاج  0.01 = O2مول/لتر.ث
 سؤال :اكتب العالقة بين معدل سرعة استهالك  H2O2ومعدل سرعة انتاج كالً من  O2و : H2O
2H2O + O2

2H2O2

مساحة
لإلجابة
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سؤال صفحة ................ 113
)+ NO (g
في التفاعل اآلتي:

)CO2(g

)CO(g) + NO2(g

إذا علمت أن تركيز  NOيساوي  0.40مول/لتر بعد مرور  45ثانية من بدء التفاعل ،ويساوي
 0.85مول/لتر بعد مرور  80ثانية على بدئه:
◄ احسب معدل استهالك CO
◄ احسب معدل سرعة التفاعل.
اإلجابة:
0.4 – 0.85
=  0.013مول/لتر.ث
◄ معدل سرعة التفاعل = معدل سرعة إنتاج = NO
45 – 80
◄ معدل سرعة استهالك  = COمعدل سرعة التفاعل =  0.013مول/لتر.ث

سؤال صفحة ................ 115
ادرس بيانات الجدول أدناه والمتعلقة بالتفاعل اآلتي ،والذي يحدث عند  300س ،ثم أجب عن األسئلة
)2NO2(g
)2NO (g) + O2(g
التي تليه:
◄ اكتب العالقة بين معدل سرعة استهالك  NO2ومعدل سرعة إنتاج O2
◄ احسب معدل سرعة استهالك  NO2في الفترة (.) 50 – 0
◄ احسب معدل سرعة استهالك  NOفي الفترة (.) 150 – 100
◄ أي الفترات اآلتية يكون معدل سرعة التفاعل فيها أعلى:
( ، )50-0أو (  ، )100 -50أو ( ،)150-100ولماذا؟
اإلجابة:

الزمن(ث)

] [NO2مول/لتر

0

0.0100

50

0.0080

100

0.0065

150

0.0055

◄ 1
ـــــ معدل سرعة استهالك  = NO2معدل سرعة إنتاج O2
2
()0.0100 – 0.0080=  5-10×4مول/لتر.ث
◄ معدل سرعة استهالك = NO2
0 – 50
()0.0065 – 0.0055= 5-10×2
◄ معدل سرعة إنتاج  = NOمعدل سرعة استهالك = NO2
100 – 150
◄ يكون معدل سرعة التفاعل أعلى في الفترة ( ) 50 – 0ألن التركيز أكبر ما يمكن
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ثانيا

تغي رسعة التفاعل مع الزمن
ر

تسمى سرعة التفاعل عند أي لحظة زمنية بالسرعة اللحظية ،وعند بداية التفاعل أي عند الزمن
صفر فتسمى بالسرعة االبتدائية ،حيث تتناقص سرعة التفاعل باستمرار مع الزمن وتكون اكبر ما
يمكن في بداية التفاعل.

 كيف من الممكن حساب السرعة اللحظية؟
يمكن حساب السرعة اللحظية عند زمن محدد من خالل رسم منحنى يمثل التغير في تركيز
المواد المتفاعلة أو الناتجة مع الزمن ،ثم إيجاد ميل المماس للمنحنى الناتج عند تلك اللحظة.

مثال

ادرس الشكل المجاور ،ثم احسب السرعة اللحظية عند زمن  35ثانية؟

الحل :نالحظ أن المماس يقطع محور التركيز
عند 0.062مول/لتر ويقطع محور الزمن
عند  78ثانية وعليه يمكن حساب السرعة
اللحظية من خالل العالقة:
()0 -0.062
∆][CO
=
السرعة اللحظية =
( )0 - 78
∆ن
=  4-10×7.95مول/لتر.ث
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ثالثا

ر ز ز
كي يف رسعة التفاعل
أثر الي ر

تتناسب سرعة التفاعل طرديا مع تركيز المواد المتفاعلة مرفوعة ألس معين
أوال

التفاعل الذي يتكون من مادة متفاعلة واحدة

سرعة التفاعل [A] α

X

سرعة التفاعل = [A]k

رتبة تفاعل المادة A

x
ثابت سرعة التفاعل

مثال

ادرس الجدول االتي ثم أجب عما يليه:
رقم التجربة ] [Aاالبتدائي مول/لتر
0.1
1
0.2
2
0.4
3

السرعة االبتدائية مول/لتر.ث
410×1.8
410×3.2
410×6.4

 -1احسب رتبة المادة A؟
 -2اكتب قانون سرعة التفاعل؟
 -3احسب قيمة ثابت سرعة التفاعل  kوما وحدة قياسه؟
 -4احسب سرعة التفاعل عندما يكون ] 0.5 = [Aمول/لتر.

الحل:
 نكتب الصيغة العامة لقانون سرعة التفاعل كما يلي:
x
سرعة التفاعل = [A]k
 نحسب قيمة الرتبة  xكما يلي:
 -1نأخذ أي تجربتين من الجدول مثل ( 1و ) 2
 -2نعوض التركيز والسرعة في الصيغة العامة لقانون السرعة لكل تجربة مختارة:
س)1( …………. x)0.1( k = 4-10×1.8 = 1
س)2( …………. x)0.2( k = 4-10×3.2 = 2
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 -3نقسم التجربة ( )2على التجربة (: )1
)0.2( k = 4-10×3.2

)2( ………….

x

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)0.1( k = 4-10×1.8
2=2

)1( ………….

x

1=x

x

 نكتب قانون سرعة التفاعل:
سرعة التفاعل = 1[A]k

التفاعل أحادي الرتبة

 نحسب قيمة ثابت سرعة التفاعل  kكما يلي:
نختار أي تجربة من الجدول ونقوم بتعويض قيمة التركيز والسرعة بقانون سرعة التفاعل:
س)3( …………. 1)0.4( k = 4-10×6.4 = 3
=k
=k

4-10×6.4
(1)1-10×4

السرعة مول/لتر.ث
التركيز مول/لتر

=

3-10×1.6

=

ث1-

مالحظة  :يمكن حساب رتبة التفاعل من خالل االستنتاج حيث عند مضاعفة التركيز تضاعفت
السرعة بالمقدار نفسه وعليه تكون الرتبة تساوي .1
 نقوم بتعويض قيمة التركيز المعطى في قانون سرعة التفاعل وإيجاد السرعة ألي تركيز:
سرعة التفاعل = 1[A]k
= 1)0.5( × 3-10×1.6
=  3-10×0.8مول/لتر.ث
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 سؤال :من خالل دراستك للتفاعل اآلتي ،والجدول المجاور اجب عما يلي:
2H2O + O2
 -1احسب رتبة المادة H2O2؟
 -2اكتب قانون سرعة التفاعل؟
 -3احسب قيمة ثابت سرعة التفاعل k
وما وحدة قياسه؟
 -4احسب سرعة التفاعل عندما يكون
] 0.15 = [H2O2مول/لتر.

رقم
التجربة

مول/لتر

1
2
3

0.05
0.1
0.2

][H2O2االبتدائي

2H2O2
السرعة االبتدائية
مول/لتر.ث
4-

10×1.2
410×4.8
310×1.92

مساحة لإلجابة
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ثانيا

التفاعل الذي يتكون من مادتين متفاعلتين

سرعة التفاعل [B] X[A]α

y
رتبة المادة A
رتبة المادة B
y

رسعة التفاعل = [B]x[A]k

ثابت سرعة التفاعل

مثال

تم الحصول على النتائج اآلتية للتفاعل اآلتي عند درجة حرارة معينة:
2A + 3B
3C + 2D
رقم التجربة ] [Aاالبتدائي مول/لتر

] [Bاالبتدائي مول/لتر

السرعة االبتدائية مول/لتر.ث

0.1
0.1
0.2

0.1
0.4
0.4

0.1
1
0.2
2
0.2
3
 -1احسب رتبة المادة A؟ ورتبة المادة B؟
 -2اكتب قانون سرعة التفاعل؟
 -3ما رتبة التفاعل الكلية؟
 -4احسب قيمة ثابت سرعة التفاعل  kوما وحدة قياسه؟
 -5احسب سرعة التفاعل عندما يكون ] 0.3 = [B] = [Aمول/لتر.

الحل:
 نكتب الصيغة العامة لقانون سرعة التفاعل كما يلي:
y
سرعة التفاعل = [B] x[A]k
 نحسب قيمة الرتبة  xكما يلي:
 -1نأخذ تجربتين من الجدول يكون تركيز  Bفيهما ثابت مثل (  1و )2
 -2نعوض التركيز والسرعة في الصيغة العامة لقانون السرعة لكل تجربة مختارة:
س)1(................... y)0.1( x(0.1( k = 0.1 = 1
س)2(................... y)0.1( x(0.2( k = 0.4 = 2
 -3نقسم التجربة ( )2على التجربة (: )1
)2(................... y)0.1( x(0.2( k = 0.4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(................... y)0.1( x(0.1( k = 0.1
2=4

x

2=x
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 نحسب قيمة الرتبة  yكما يلي:
 -1نأخذ تجربتين من الجدول يكون تركيز  Aفيهما ثابت مثل (  2و )3
 -2نعوض التركيز والسرعة في الصيغة العامة لقانون السرعة لكل تجربة مختارة:
س)3(................... y)0.2( x(0.2( k = 0.4 = 3
س)2(................... y)0.1( x(0.2( k = 0.4 = 2
 -3نقسم التجربة ( )3على التجربة (: )2

)3(................... y)0.2( x(0.2( k = 0.4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(................... y)0.1( x(0.2( k = 0.4
=1

y2

0=y

أي عدد مرفوع للقوة صفر يساوي 1

 نكتب قانون سرعة التفاعل:
سرعة التفاعل =

2[A]k

التفاعل ثنائي الرتبة (الرتبة الكلية= )2

مالحظة :عندما تكون رتبة التفاعل بالنسبة لمادة ما تساوي صفر ،فهذا يعني أن تركيز هذه
المادة ال يؤثر على سرعة التفاعل الكيميائي ،لذلك ال نقوم بكتابتها في قانون السرعة.
 نحسب قيمة ثابت سرعة التفاعل  kكما يلي:
نختار أي تجربة من الجدول ونقوم بتعويض قيمة التركيز والسرعة بقانون سرعة التفاعل:
س)3( …………. 2)0.2( k =0.4 = 3
=k

0.4
(2)0.2

= 10

السرعة مول/لتر.ث

=k
التركيز
 نقوم بتعويض قيمة التركيز المعطى في قانون سرعة التفاعل وإيجاد السرعة ألي تركيز:
سرعة التفاعل = 2[A]k
= 2)0.3( × 10
= 0.9مول/لتر.ث
(مول/لتر)2

= لتر/مول.ث
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 سؤال :من خالل دراستك للتفاعل اآلتي ،والجدول المجاور اجب عما يلي:
2H2O + N2
 -1احسب الرتبة الكلية؟
 -2اكتب قانون سرعة التفاعل؟
 -3احسب قيمة ثابت سرعة التفاعل k
وما وحدة قياسه؟
 -4احسب سرعة التفاعل عندما يكون
] 0.1= [H2] = [NOمول/لتر.

2NO + 2H2

رقم
التجربة

][NOاالبتدائي

][H2االبتدائي

مول/لتر

مول/لتر

السرعة االبتدائية
مول/لتر.ث

1
2
3

0.2
0.2
0.4

0.1
0.2
0.2

0.03
0.06
0.12

مساحة لإلجابة
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ثالثا

التفاعل الذي يتكون من ثالث مواد متفاعلة

سرعة التفاعل [C]Y[B] X[A]α

Z
رتبة المادة A
رتبة المادة B

z

رسعة التفاعل = [C]y[B]x[A]k

رتبة المادة C

ثابت سرعة التفاعل

مثال

تم الحصول على النتائج اآلتية للتفاعل اآلتي عند درجة حرارة معينة:
2A + 3B + C
F + 2D
رقم
التجربة

][A
مول/لتر

االبتدائي

][B
مول/لتر

االبتدائي

][C
مول/لتر

االبتدائي

السرعة االبتدائية
مول/لتر.ث

0.04
0.16
0.64
0.64

0.4
0.2
0.2
1
0.4
0.2
0.4
2
1.6
0.4
0.4
3
1.6
0.6
0.4
4
 -1احسب رتبة المادة A؟ ورتبة المادة B؟ ورتبة المادة C؟
 -2اكتب قانون سرعة التفاعل؟
 -3ما رتبة التفاعل الكلية؟
 -4احسب قيمة ثابت سرعة التفاعل  kوما وحدة قياسه؟
 -5احسب سرعة التفاعل عندما يكون ] 0.1 = [B] = [Aمول/لتر و ] 0.2 = [Cمول/لتر
الحل:
 نكتب الصيغة العامة لقانون سرعة التفاعل كما يلي:
z
سرعة التفاعل = [C]y[B] x[A]k
 نحسب قيمة الرتبة  xكما يلي:
 -1نأخذ تجربتين من الجدول يكون تركيز  Bو  Cفيهما ثابت مثل (  1و )2
 -2نعوض التركيز والسرعة في الصيغة العامة لقانون السرعة لكل تجربة مختارة:
س)1(................... z)0.4( y)0.2( x(0.2( k = 0.04 = 1
س)2(................... z)0.4( y)0.2( x(0.4( k = 0.16 = 2

173

 -3نقسم التجربة ( )2على التجربة (: )1
)2(................... z)0.4( y)0.2( x(0.4( k = 0.16
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(................... z)0.4( y)0.2( x(0.2( k = 0.04
2=4

x

2=x

 نحسب قيمة الرتبة  yكما يلي:
 -1نأخذ تجربتين من الجدول يكون تركيز  Aو  Cفيهما ثابت مثل (  3و )4
 -2نعوض التركيز والسرعة في الصيغة العامة لقانون السرعة لكل تجربة مختارة:
س)3(................... z)1.6( y)0.4( x(0.4( k = 0.64 = 3
س)4(................... z)1.6( y)0.6( x(0.4( k = 0.64 = 4
 -3نقسم التجربة ( )4على التجربة (: )3
)4(................... z)1.6( y)0.6( x(0.4( k = 0.64
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)3(...................

)1.6( y)0.4( x(0.4( k = 0.64

z

=1

y1.5

0=y

أي عدد مرفوع للقوة صفر يساوي 1

 نحسب قيمة الرتبة  zكما يلي:
 -1نأخذ تجربتين من الجدول يكون تركيز  Aو  Bفيهما ثابت ولكن نالحظ في هذا الجدول
عدم وجود تجربتين  Aو Bفيهما ثابت وبما أن رتبة المادة  Bتساوي صفر فهذا يعني
أن تركيز المادة  Bال يؤثر على السرعة وال يكتب في قانون السرعة .وهنا نختار
تجربتين تركيز  Aفقط فيهما ثابت  .مثل ( 2و )3
 -2نعوض التركيز والسرعة في الصيغة العامة لقانون السرعة لكل تجربة مختارة:
س)2(................... z)0.4( y)0.2( x(0.4( k = 0.16 = 2
س)3(................... z)1.6( y)0.4( x(0.4( k = 0.64 = 3
 -3نقسم التجربة ( )3على التجربة (: )2
)0.4( x(0.4( k = 0.64صفر ()3(................... z)1.6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)0.2( x(0.4( k =0.16صفر ()0.4

)2(...................

z

4=4

z

1=z
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 نكتب قانون سرعة التفاعل:
سرعة التفاعل = 1[C]2[A] k

التفاعل ثالثي الرتبة
(الرتبة الكلية= )3

 نحسب قيمة ثابت سرعة التفاعل  kكما يلي:
نختار أي تجربة من الجدول ونقوم بتعويض قيمة التركيز والسرعة بقانون سرعة التفاعل:
س)3( …………. 1)1.6(2)0.4( k =0.64 = 3
=k
=k

0.64
(1)1.6(2)0.4

السرعة مول/لتر.ث
التركيز

(مول/لتر)3

= 2.5
= لتر/2مول.2ث

 نقوم بتعويض قيمة التركيز المعطى في قانون سرعة التفاعل وإيجاد السرعة ألي تركيز:
سرعة التفاعل = 1[C]2[A] k
= 1)0.2( 2)0.1( × 2.5
= 0.005مول/لتر.ث =  3-10×5مول/لتر
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مالحظات مهمة
 -1الرتبة الكلية للتفاعل = مجموع الرتب للمواد المتفاعلة.
 -2اذا كانت السرعة مقاسة بوحدة مول/لتر.ث فإن وحدة الثابت  Kتكون:
أ) للتفاعل اآلحادي (التبة الكلية== )1

ث1-

ب) للتفاعل الثنائي (الرتبة الكلية=  = )2لتر/مول.ث

ج) للتفاعل الثالثي (الرتبة الكلية=  = )3لتر/2مول.2ث

وهكذا....

 -3اذا تضاعف تركيز أي مادة إلى الضعف مع بقاء السرعة ثابتة فإن الرتبة لهذه المادة = 0
وذلك بشرط ثبات تركيز المادة األخرى.
 -4اذا تضاعف تركيز أي مادة بنفس تضاعف السرعة فإن الرتبة لهذه المادة = 1
وذلك بشرط ثبات تركيز المادة األخرى2 = x2 .

1=x

 -5اذا تضاعف تركيز أي مادة مرتين وتضاعفت السرعة  4مرات فإن الرتبة لهذه المادة = 2
وذلك بشرط ثبات تركيز المادة األخرى4 = x2 .

2=x

 -6اذا تضاعف تركيز أي مادة 3مرات وتضاعفت السرعة  9مرات فإن الرتبة لهذه المادة = 2
وذلك بشرط ثبات تركيز المادة األخرى9 = x3 .

2=x

 -7اذا تضاعف تركيز أي مادة 4مرات وتضاعفت السرعة 16مرة فإن الرتبة لهذه المادة = 2
وذلك بشرط ثبات تركيز المادة األخرى16 = x4 .

2=x

 -8اذا تضاعف تركيز أي مادة مرتين وتضاعفت السرعة  8مرات فإن الرتبة لهذه المادة = 3
وذلك بشرط ثبات تركيز المادة األخرى8 = x2 .

3=x

 -9اذا كانت رتبة مادة ما تساوي صفر فهذا يعني أن تركيزها مهما تغير فإنه ال يؤثر على سرعة
التفاعل الكيميائي .لذلك ال تكتب في قانون السرعة.
 -10وحدة ثابت سرعة التفاعل  Kهي لتر(الرتبة الكلية –  / )1مول(الرتبة الكلية –  . )1وحدة الزمن.
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1

ادرس الجدول اآلتي جيدا ،ثم أجب عما يليه:
 -1أوجد رتبة المادة  M؟
 -2أوجد رتبة المادة  R؟
 -3أوجد الرتبة الكلية؟
 -4اكتب قانون سرعة التفاعل؟
 -5أوجد تركيز المادة Rفي التجربة 4؟

السرعة االبتدائية
مول/لتر.دقيقة

رقم
التجربة

][Mاالبتدائي

][Rاالبتدائي

مول/لتر

مول/لتر

1

0.1

0.2

10×1.2

2

0.1

0.8

2-

10×0.48

3

0.3

0.2

3-

4

0.1

س

2-

3-

10×10.8
10×0.96

الحل-:
 -1عند مضاعفة تركيز  3 Mمرات تضاعفت السرعة  9مرات وعليه فإن رتبة المادة 2 = M
مع ثبات تركيز المادة . R
2= x
9 = X3
 -2عند مضاعفة تركيز  Rتضاعفت السرعة بنفس المقدار وعليه فإن رتبة المادة 1 = R
مع ثبات تركيز المادة . M
1=y
4 = y4
 -3الرتبة الكلية = رتبة  + Mرتبة 3 = 1 + 2 = R
 -4سرعة التفاعل = 1[M] 2[R] k
 -5إليجاد تركيز المادة  Rيجب أوال إيجاد ثابت سرعة التفاعل  kعلى النحو االتي:
نقوم باختيار أي تجربة كاملة المعطيات من الجدول وتعويض القيم في قانون سرعة التفاعل
كما يلي :
من تجربة  1مثال 1)0.2(2)0.1( k = 3-10×1.2 :
=K

3-10×1.2
(1)0.2(2)0.1

= 0.6

لتر/2مول.2دقيقة

وبالتعويض في التجربة : 4
0.6 = 2-10×0.96

(1[R] 2)0.1

] 1.6 = [Rمول/لتر
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2

2FT
في التفاعل االفتراضي اآلتي
إذا علمت أن وحدة ثابت السرعة لهذا التفاعل هي (دقيقة)1-
تم الحصول على النتائج المبينة في الجدول اآلتي ادرسه جيدا ،ثم أجب عما يليه:
F2 + T2

رقم
التجربة

][T2االبتدائي

][F2االبتدائي

مول/لتر

مول/لتر

السرعة االبتدائية
مول/لتر.دقيقة

 -1أوجد رتبة المادة  F2؟
 -2أوجد رتبة المادة  T2؟
210×2.8
0.2
0.3
1
 -3اكتب قانون سرعة التفاعل؟
210×5.6
0.4
0.3
2
 -4احسب قيمة ثابت السرعة؟
 -5كم مرة تتضاعف السرعة عند مضاعفة ] [F2مرتين ومضاعفة ] [T2مرة واحدة.

الحل-:
 -1عند مضاعفة تركيز  F2تضاعفت السرعة بنفس المقدار وعليه فإن رتبة المادة
 1 = F2مع ثبات تركيز المادة . T2
 -2من وحدة ثابت السرعة ( kدقيقة )1-نستنتج أن التفاعل آحادي الرتبة (الرتبة الكلية =) 1
وعليه فإن:
رتبة  = T2الرتبة الكلية – رتبة  = 1 – 1 = F2صفر
 -3سرعة التفاعل = 1[F ] k
2
-4

k = 2-10×2.8
= k

(1)0.2

2-10×2.8
(1)0.2

=

 1-10×1.4دقيقة 1-

 -5مرتين .

178

3

N2 + 2H2
2NH3
في التفاعل اآلتي :
وجد أنه عند مضاعفة تركيز  N2مرتين تضاعفت السرعة  8مرات مع ثبات تركيز ، H2
ولكن عند مضاعفة تركيز  N2و  H2مرتين لكل منهما تضاعفت السرعة  16مرة.
 -1أوجد رتبة المادة  N2؟
 -2أوجد رتبة المادة  H2؟
 -3اكتب قانون سرعة التفاعل؟
 -4إذا كان معدل سرعة تكون 0.5 = NH3مول/لتر.ث ،فما معدل سرعة استهالك (اختفاء)
كال من  H2 :و  N2؟
الحل-:
3=x
8 = x2
 -1رتبة N2
رتبة 1 = H2
1=y
(2 = 16 = y)2
16 = y)2( 3)2( -2
8
 -3سرعة التفاعل = 1[H ]3[N ] k
2
2
 -4معدل سرعة استهالك (اختفاء)  = H2معدل سرعة انتاج (تكون) NH3
=  0.5مول/لتر.ث
معدل سرعة استهالك (اختفاء)  × 1 = N2معدل سرعة انتاج (تكون) NH3
2
=  0.25 = 0.5 × 1مول/لتر.ث
2

4

A + 2B + 3C
4D
في التفاعل االفتراضي اآلتي:
إذا كان قانون السرعة لهذا التفاعل =  ، 2[C]2[B] kفكم مرة تتضاعف السرعة عند
مضاعفة تركيز كال من  Aو  Bمرتين ومضاعفة تركيز 3 Cمرات ؟ وما رتبة التفاعل
للمادة  B؟
الحل-:
س = ( 36 = 9 × 4 = 2)3( × 2)2مرة
رتبة التفاعل للمادة = Bصفر ألنها غير موجودة في قانون السرعة.
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5

M + S
MS
في التفاعل االفتراضي اآلتي:
إذا علمت أن السرعة تتضاعف  9مرات عند مضاعفة تركيز  3 Sمرات مع بقاء تركيز
 Mثابت  ،وأن قيمة ثابت سرعة التفاعل  0.8 = kلتر / 2مول. 2ث :
 -1أوجد رتبة المادة  S؟
 -2اوجد رتبة المادة  M؟
 -3اكتب قانون سرعة التفاعل؟
 -4أحسب سرعة التفاعل ،إذا علمت أن ]0.6 = [Mمول/لتر و ]0.2 = [Sمول/لتر؟
الحل-:
x
 2 = xرتبة المادة 2 = S
9 = )3( -1
 -2من وحدة ثابت السرعة نالحظ أن التفاعل ثالثي الرتبة ( الرتبة الكلية = )3
وعليه فإن رتبة 1 = 2 – 3 = M
 -3سرعة التفاعل = 1[M]2[S] k
 -4سرعة التفاعل =  2-10×1.92 = 1)0.6( × 2)0.2( × 0.8مول/لتر.ث

فكر

هل هناك عالقة بين رتب التفاعل للمواد المتفاعلة وعدد الموالت؟

مساحة
لإلجابة
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سؤال صفحة ................ 122
2A
نواتج
في التفاعل اآلتي:
إذا علمت أن قيمة ثابت السرعة  kعند درجة حرارة معينة يساوي  4-10 ×1.5ث. 1-
◄ اكتب قانون سرعة التفاعل.
◄ احسب سرعة التفاعل عندما يكون ] 0.1 = [Aمول/لتر.

اإلجابة:
]1[A

◄ قانون سرعة التفاعل س= k
◄ سرعة التفاعل =  5-10×1.5 = 0.1 × 4-10×1.5مول/لتر.ث
سؤال صفحة ................ 124
 ما معنى أن تكون رتبة التفاعل بالنسبة لمادة ما تساوي صفرا؟
F+E+D
نواتج
 في التفاعل االفتراضي اآلتي:
تم تسجيل البيانات المبينة في الجدول المجاور عمليا ً من خالل التجربة:

◄ اكتب قانون سرعة التفاعل؟
◄ احسب تركيز المادة  Dفي التجربة رقم  5؟
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اإلجابة:
 -1أي أن التغير في التركيز لهذه المادة ال يؤثر في سرعة التفاعل.
 ◄ -2نكتب الصيغة العامة لقانون سرعة التفاعل:
z
سرعة التفاعل = [F]y[E] x[D]k
نأخذ التجربتين ( )1،2إليجاد رتبة التفاعل بالنسبة لـ  Fحيث يكون ] [Dو ] [Eثابت
نالحظ أنه عند مضاعفة ] [Fمرتين تضاعفت السرعة مرتين وهذا يعني أن رتبة التفاعل
بالنسبة لـ 1 = F
نأخذ التجربتين ( )1،3إليجاد رتبة التفاعل بالنسبة لـ  Eحيث يكون ] [Dو ] [Fثابت
نالحظ أنه عند مضاعفة ] [Eمرتين تبقى سرعة التفاعل ثابتة وهذا يعني أن رتبة التفاعل
بالنسبة لـ  = Eصفر
نأخذ التجربتين ( )4،1إليجاد رتبة التفاعل بالنسبة لـ  Dحيث يكون ] [Fو ] [Eثابت
نالحظ أنه عند مضاعفة ] 3 [Dمرات تضاعفت السرعة  3مرات وهذا يعني أن رتبة
التفاعل بالنسبة لـ 1 = D
فيكون قانون سرعة التفاعل سرعة التفاعل = k
◄ أوال نحسب قيمة  kمن تجربة  1مثال:
1)0.2( 1)0.1( k = 6-10×4.4
 4-10×2.2 = kلتر/مول.ث
1[D] 1)0.1( 4-10×2.2 = 6-10×8.8
] 0.4 = [Dمول/لتر

]1[F]1[D
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الفصل الثاني
نظرية التصادم والعوامل المؤثرة في سرعة
التفاعل الكيميائي
Collision Theory and the Factors that Affect
Reaction Rate
النتاجات المتوقعة منك ،عزيزي الطالب وهي -1:توضح بنود نظرية التصادم  ،وتوظفها في
تفسير العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل.
 -2تستنتج العالقة بين طاقة التنشيط والتغير في المحتوى الحراري للتفاعل في اتجاهيه:
االمامي والعكسي باستخدام منحنى الطاقة – سير التفاعل.
 -3تستقصي العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل الكيميائي.
 -4توضح مفهوم العامل المساعد ،وتبين أثره في سرعة التفاعل ،و طاقة التنشيط.
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ا
أول

نظرية التصادم

تفسر نظرية التصادم سرعة التفاعالت الكيميائية من خالل ثالثة فرضيات وهي:
الفرضية األولى( :إن تفاعل أي مادتين يتطلب تصادم دقائقهما) وهو شرط أساسي لحدوث التفاعل،
وكل ما ازداد عدد التصادمات بين دقائق المواد المتفاعلة زادت احتمالية حدوث التفاعل.
الفرضية الثانية( :إن سرعة التفاعل الكيميائي تتناسب طرديا مع عدد التصادمات الحاصلة بين دقائق
المواد المتفاعلة في وحدة الزمن)
الفرضية الثالثة( :حتى يؤدي التصادم إلى تكوين نواتج يجب أن يكون التصادم فعاال) وحتى يكون
التصادم فعاالً يجب أن يتوافر فيه الشرطيين اآلتيين:
الشرط األول( :أن يكون اتجاه التصادم مناسبا) أي أن تتصادم الدقائق باالتجاه الصحيح الذي يؤدي
لتكوين النواتج المطلوبة.
أ) تكونت نواتج
ب) لم تتكون نواتج
الشرط الثاني( :أن تمتلك الجزيئات المتصادمة حد أدنى من الطاقة الحركية لكسر الروابط في المواد
المتفاعلة عند اصطدامها مما يؤدي إلى تكوين نواتج جديدة) حيث يسمى هذا الحد
األدنى من الطاقة بطاقة التنشيط ( .)Ea

المعقد المنشط :بناء غير مستقر بين المواد المتفاعلة والمواد الناتجة له طاقة وضع عالية.
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من خالل الفرضيات السابقة نتوصل إلى نظرية التصادم التي تنص على:
( لحدوث تفاعل كيميائي فال بد أن يحدث تصادم بين الجزيئات المتفاعلة بحيث تمتلك الجزيئات
المتصادمة الحد األدنى من الطاقة الالزمة لحدوث تصادم فعال)
فكر

ال تؤدي جميع التصادمات بين دقائق المواد المتفاعلة إلى حدوث تفاعل ،فسر ذلك؟

مساحة
لإلجابة
 سؤال :ادرس الشكل اآلتي الذي يبين تفاعل غاز  NOمع غاز  ،Cl2ثم أجب عما يليه:

 -1أيهما يؤدي إلى تكوين المواد الناتجة المطلوبة ،االصطدام في الوضع (أ) أم في الوضع (ب)؟
 -2أيهما يعد تصادما فعاال؟
 -3اكتب معادلة كيميائية تمثل التفاعل الذي أدى إلى تكوين النواتج المطلوبة؟
 -4ارسم المعقد المنشط في التفاعل الذي أدى لتكوين النواتج المطلوبة؟

مساحة لإلجابة
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سؤال صفحة ................ 130

اإلجابة :الوضع ب ألنه يؤدي لتكوين نواتج.
سؤال صفحة ................ 131
ارسم بناء المعقد المنشط في التفاعل اآلتي:
اإلجابة:

2HI

H2 + I2

H ….H
I …. I

سؤال صفحة ................ 134
إذا كانت قيم طاقات الوضع (كيلوجول) التفاعل أفتراضي هي:
المواد المتفاعلة  ، 80المواد الناتجة  ،50طاقة التنشيط للتفاعل األمامي ، 75 = Ea1
فأجب عن األسئلة اآلتية:
◄ ما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي؟
◄ ما طاقة الوضع للمعقد المنشط؟
◄ ما قيمة ∆ Hللتفاعل؟
اإلجابة:
 -1قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي 105
 -2طاقة وضع المعقد المنشط = 155
 -3قيمة ∆30- = H
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سؤال صفحة ................ 143
إذا كانت قيم طاقات الوضع (كيلوجول) التفاعل أفتراضي هي:
المواد المتفاعلة  ، 110المواد الناتجة  ،80والمعقد المنشط من دون عامل مساعد = 180
 ،والمعقد المنشط بوجود عامل مساعد =  ، 140فأجب عن األسئلة اآلتية:
◄ ما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي من دون عامل مساعد؟
◄ ما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل األمامي بوجود عامل مساعد؟
◄ ما قيمة ∆ Hللتفاعل؟
◄ ما أثر إضافة العامل المساعد للتفاعل في طاقة وضع المواد المتفاعلة؟
اإلجابة:
)100( -1

)30( -2

)30- ( -3

 -4ال يؤثر
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ثانيا
ز
ز
العالقة ربي طاقة التنشيط
والتغي يف المحتوى الحراري
ر
للتفاعل
وأخرى تنتج الطاقة وتسمى طاردة للطاقة.
هناك تفاعالت تحتاج إلى طاقة تسمى تفاعالت ماصة للطاقة،

تختزن المواد المتفاعلة كمية من الطاقة تعرف بطاقة وضع المواد المتفاعلة أو بما يسمى بالمحتوى
الحراري للمواد المتفاعلة ،كما تمتلك أيضا ً المواد الناتجة كمية من الطاقة تعرف بطاقة وضع المواد
الناتجة أو بما يسمى بالمحتوى الحراري للمواد الناتجة ،حيث يمثل الفرق بين المحتوى الحراري للمواد
الناتجة والمحتوى الحراري للمواد المتفاعلة بما يسمى بالتغير في المحتوى الحراري للتفاعل (∆.)H

إذا كانت طاقة وضعععععععع المواد الناتجة أكبر من طاقة وضعععععععع المواد المتفاعلة فإن قيمة ∆ Hتكون موجبة
ويكون التفاعل ماص للطاقة (الحرارة) ،كذلك تكون قيمة طاقة التنشعععععيط للتفاعل األمامي ( )Ea1أكبر من
طاقة التنشيط للتفاعل العكسي (.)Ea2
أما إذا كانت طاقة وضع المواد الناتجة أقل من طاقة وضع المواد المتفاعلة فإن قيمة ∆ Hتكون سالبة
ويكون التفاعل طارد للطاقة (الحرارة) ،تكون قيمة طاقة التنشيط للتفاعل األمامي ( )Ea1أقل من طاقة
التنشيط للتفاعل العكسي (.)Ea2

Hناتجة >
 Eaأمامي >

Hمتفاعلة

Hناتجة <

 Eaعكسي

 Eaأمامي <

∆ = Hموجبة

Hمتفاعلة
 Eaعكسي

∆ = Hسالبة
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مثال

ادرس منحنى طاقة وضع سير تفاعل تصادم  NOمع  Cl2إلنتاج  NOClو  Clثم أجب عن
األسئلة التي تليه:
 -1ماذا تمثل كل من الرموز (أ،ب،ج)؟

طاقة الوضع

 -2ماذا يمثل الفرق في الطاقة بين الرمز (ب)
والمواد المتفاعلة؟
 -3ماذا يمثل الفرق في الطاقة بين الرمز (ب)
والمواد الناتجة؟
 -4ماذا يمثل الفرق في الطاقة بين المواد
المتفاعلة والمواد الناتجة؟
 -5هل التفاعل ماص أم طارد للطاقة؟
وضح إجابتك.

ب

ج

الحل-:

أ
سير التفاعل

( -1أ) المواد المتفاعلة.
(ب) المعقد المنشط.
(ج) المواد الناتجة.
 -2طاقة التنشيط للتفاعل األمامي (.)Ea1
 -3طاقة التنشيط للتفاعل العكسي (.)Ea2
 -4التغير في المحتوى الحراري ∆.H
 -5ماص للطاقة ،إلن طاقة وضع المواد الناتجة أكبر من طاقة وضع لمواد المتفاعلة أي أن قيمة
∆ Hموجبة  ،أو إلن قيمة  Eaأمامي أكبر من  Eaعكسي.

 )1المعقد المنشط :حالة انتقالية بين المواد المتفاعلة والمواد الناتجة تكون طاقة الوضع عنده عالية.
 = H∆ )2طاقة وضع المواد الناتجة – طاقة وضع المواد المتفاعلة
Ea = H∆ )3
Ea )4

أمامي

أمامي

Ea -

عكسي

= طاقة وضع المعقد المنشط – طاقة وضع المواد المتفاعلة.

 Ea )5عكسي = طاقة وضع المعقد المنشط – طاقة وضع المواد الناتجة.
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 سؤال :ادرس منحنى طاقة الوضع خالل سير تفاعل تصادم  H2و  F2إلنتاج  ، HFثم أجب
عن األسئلة التي تليه:
 -1حدد على الرسم كل من:
أ -المواد المتفاعلة.
ب) المواد الناتجة.
ج) المعقد المنشط.
د) طاقة التنشيط للتفاعل األمامي.
هـ) طاقة التنشيط للتفاعل العكسي.
و) التغير في المحتوى الحراري.
 -2هل التفاعل طارد أم ماص للطاقة؟ وضح إجابتك.
 -3أيهما أسرع تفاعالً :تكون  HFأم تفككه؟ وضح إجابتك.

مساحة لإلجابة
 في التفاعالت الماصة للطاقة يتم اكتساب الطاقة  ،وتكتب كلمة طاقة أو قيمتها مع المواد
المتفاعلة في المعادلة الكيميائية على النحو اآلتي:
A + B

AB + 505 kJ
يمثل التغير في المحتوى الحراري ويكون موجب

 في التفاعالت الطاردة للطاقة يتم انبعاث الطاقة  ،وتكتب كلمة طاقة أو قيمتها مع المواد الناتجة
في المعادلة الكيميائية على النحو اآلتي:
AB + 663 kJ

A + B

يمثل التغير في المحتوى الحراري ويكون سالب
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1

ادرس منحنى طاقة وضع سير التفاعل اآلتي  ،ثم أجب عما يليه:

 -1ما قيمة طاقة الوضع لكل من:
أ -المواد المتفاعلة.
ب -المواد الناتجة.
ج -المعقد المنشط.
 -2احسب قيمة التغير في المحتوى الحراري∆.H
 -3هل التفاعل طارد أم ماص للحرارة؟ ولماذا؟
 -4احسب قيمة طاقة التنشيط للتفاعل األمامي؟
 -5احسب قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي؟

40
30
20
10
10
سير التفاعل

الحل-:
 -1أ H -المواد المتفاعلة =  10كيلوجول/مول
ب H -المواد الناتجة =  30كيلوجول/مول
ج -طاقة وضع المعقد المنشط =  70كيلوجول/مول
-2

∆ H = Hالمواد الناتجة – H
=  20+ = 10 – 30كيلوجول/مول
المواد المتفاعلة

 -3ماص ،إلن قيمة التغير في المحتوى الحراري ∆ Hموجبة.
Ea -4

أمامي

= طاقة وضع المعقد المنشط –
=  60 = 10 – 70كيلوجول/مول

 Hالمواد المتفاعلة

 Ea -5عكسي = طاقة وضع المعقد المنشط –
=  40 = 30 – 70كيلوجول/مول

 Hالمواد الناتجة

يمكن حساب ∆ Hأيضا ً من خالل العالقة Ea = H∆ :أمامي Ea -
=  20+ = 40 – 60كيلوجول/مول
عكسي

196

طاقة الوضع كيلوجول/مول

70
60
50

 2في تفاعل متزن كانت ∆ 80- ( = Hكيلوجول/مول) وطاقة وضع المعقد المنشط =
( 150كيلوجول/مول) وطاقة تنشيط التفاعل األمامي = (  50كيلوجول/مول)  ،أجب عن
األسئلة اآلتية:
ب -ما قيمة طاقة وضع المواد المتفاعلة؟
أ -ما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي؟
د -أيهما أسرع التفاعل األمامي أم العكسي؟
ج -هل التفاعل ماص أم طارد للطاقة؟
الحل-:

أ Ea = H∆ -أمامي Ea -
 Ea - 50 = 80عكسي Eaعكسي =  130كيلوجول/مول
عكسي

ب Ea -أمامي = طاقة وضع المعقد المنشط –
 H - 150 = 50المواد المتفاعلة
 Hالمواد المتفاعلة =  100كيلوجول /مول

 Hالمواد المتفاعلة

ج -طارد ،إلن ∆ Hسالبة.
د -التفاعل األمامي  ،إلن Ea

3

أمامي

أقل من Ea

ادرس التفاعل اآلتي ،ثم أجب عما يليه:
+ I2(g) + 51.8 kJ

 -1حدد نوع التفاعل :طارد أم ماص للطاقة؟
 -3أيهما أقل  Eaأمامي أم  Eaعكسي ؟

عكسي

)H2(g

)2HI(g

 -2ما قيمة التغير في المحتوى الحراري ∆ H؟
 -4أيهما أكبر  Hالمواد المتفاعلة أم  Hالمواد الناتجة ؟

الحل-:
 -1طارد ،إلن الطاقة مع المواد الناتجة أي منبعثة .
 51.8 - = H∆ -2كيلوجول
 Ea -3أمامي إلن التفاعل طارد للطاقة
 H -4المواد المتفاعلة
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ثالثا
أوال

ز
ف
الكيميائ
التفاعل
رسعة
العوامل المؤثرة ي
ي
تركيز المواد المتفاعلة
إن زيادة تركيز إحدى المواد المتفاعلة تؤدي إلى زيادة سرعة التفاعل الكيميائي ،فمثالً تكون
سرعة احتراق الكربون بوجود األكسجين النقي أكبر من سرعة احتراقه في الهواء الجوي،
بسبب قلة تركيز األكسجين في الهواء الجوي عنه في األكسجين النقي.

وفي التفاعالت التي تشمل على مواد متفاعلة في الحالة الغازية فإن زيادة ضغط الغاز يعمل على
تقليل حجم الغاز ،وبالتالي زيادة عدد جزيئات الغاز (زيادة تركيزه) ،فتزداد سرعة التفاعل الكيميائي،
كما في تصنيع األمونيا حيث تؤدي زيادة ضغط غازي الهيدروجين والنيتروجين إلى زيادة سرعة
إنتاج األمونيا.

فكر

كيف تفسر نظرية التصادم زيادة سرعة التفاعل بزيادة تركيز المواد المتفاعلة؟

مساحة
لإلجابة
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طبيعة المواد المتفاعلة

ثانيا

تختلف سرعة التفاعل الكيميائي باختالف التركيب الكيميائي للمادة وخصائصها ،حيث يعتمد ذلك
على عدد إلكترونات التكافؤ (عدد إلكترونات المدار األخير) فمثالً هناك مواد يحتوي مدارها
األخير على إلكترون واحد ومواد أخرى على إلكترونين ،وبالتالي فقد المادة إللكترون واحد أسرع
من فقد إلكترونين.
ومن الممكن أيضا ً أن تكون المادة على شكل محلول أو مسحوق ،حيث أن المواد على شكل
محلول تكون أيوناتها حرة الحركة بعكس المسحوق تكون مقيدة الحركة ،وبالتالي فإن المادة على
شكل محلول أسرع تفاعالً من الماد على شكل مسحوق.
مثال
أي المواد اآلتية أسرع تفاعالً:
 -1فلز الكالسيوم أم فلز الليثيوم؟
 -2محلول نترات النحاس أم مسحوقه؟
الحل-:
 -1فلز الليثيوم الحتواء مداره األخير على إلكترون واحد بينما يحتوي الكالسيوم على إلكترونين.
 -2محلول نترات النحاس أسرع ألن أيوناته حرة الحركة.

مساحة سطح المواد المتفاعلة في الحالة الصلبة

ثالثا

قد تكون المادة على شكل مسحوق (بودرة) أو على شكل بلورة ،حيث أن المواد المتفاعلة في
حالة المسحوق أسرع منها في حالة البلورة ،ألن مساحة السطح المعرضة للتفاعل في حالة
المسحوق أكبر منها في حالة البلورة (كلما كانت مساحة السطح المعرض للتفاعل أكبر كان
التفاعل أسرع).
فكر

تصدأ برادة الحديد بسرعة أكبر من سلك من الحديد عند الظروف نفسها .فسر ذلك؟

مساحة
لإلجابة
199

رابعا

درجة الحرارة
جميع التفاعالت الكيميائية تزداد سرعتها مع زيادة درجة الحرارة سواء كانت ماصة أو طاردة
للحرارة ،مثل زيادة درجة الحرارة أثناء طهي الطعام ،وكذلك خفض الحرارة يقلل من سرعة
التفاعل الكيميائي كما في حفظ األطعمة في الثالجة لضبط التفاعالت الكيميائية التي تحدث
لألطعمة وتسبب تحللها وفسادها.
كما تحفظ األدوية في درجة الحرارة التي تنصح بها الشركة الصانعة وذلك لمنع تحلل أو تفكك
المواد الكيميائية المكونة لها وبالتالي فسادها وعدم الحفاظ على صفاتها العالجية.
من خالل نظرية التصادم كيف يمكن تفسير أثر درجة الحرارة في سرعة التفاعل؟
يتم تفسير ذلك باستخدام منحنى ماكسويل-بولتزمان والذي يبين العالقة بين عدد الجزيئات
وطاقتها الحركية كما في الشكل:

حيث أن معدل الطاقة الحركية للجزيئات يزداد بازدياد درجة الحرارة ،فنالحظ من الشكل أنه كلما
ارتفعت درجة الحرارة ازداد عدد الجزيئات (المنطقة المظللة) التي تمتلك طاقة التنشيط (أو أعلى
منها) مما يعني زيادة عدد التصادمات التي تؤدي إلى زيادة سرعة التفاعل الكيميائي.
 العالقة بين طاقة التنشيط وسرعة التفاعل عالقة عكسية فكلما ازدادت طاقة التنشيط قلتسرعة التفاعل.
 ال تؤثر درجة الحرارة على طاقة التنشيط بل أن زيادة درجة الحرارة يؤدي إلى زيادة عددالجزيئات التي تمتلك طاقة التنشيط فتزداد التصادمات الفعالة وتزداد سرعة التفاعل.
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العوامل المساعدة

خامسا

هي مواد تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي في االتجاهين األمامي والعكسي دون
أن تستهلك أثناء التفاعل ،وذلك بتقليل طاقة التنشيط للتفاعل.
تستخدم العوامل المساعدة لتقليل الزمن وزيادة اإلنتاج.
مثال :يتحلل فوق أكسيد الهيدروجين ببطء ،في درجة الحرارة العادية إلى ماء وأكسجين كما في
)2H2O2(aq
)2H2O(l) + O2(g
المعادلة اآلتية:

ولزيادة سرعة التفاعل أعاله يضاف يوديد البوتاسيوم ( )KIكعامل مساعد ،حيث يستدل على
سرعة التفاعل بسرعة تصاعد غاز األكسجين بإضافة سائل تنظيف ،فتمثل المعادلة على النحو:
)2H2O(l) + O2(g
فكر

KI

)2H2O2(aq

كيف يعمل العامل المساعد على زيادة سرعة التفاعل؟

مساحة
لإلجابة
201

أثر العامل المساعد على سرعة التفاعل
بدون عامل
مساعد

Ea2

عامل
بوجودعامل
بوجود
مساعد
مساعد

Ea1

طاقة الوضع

*Ea2
*Ea1
∆H

سير التفاعل

نالحظ من الشكل أن وجود العامل المساعد لم يؤثر على طاقة وضع المواد المتفاعلة أو الناتجة وبالتالي
فإن التغير في المحتوى الحراري ∆ Hلم يتأثر ويبقى كما هو.
كما نالحظ انخفاض طاقة التنشيط للتفاعلين األمامي والعكسي بسبب انخفاض طاقة المعقد المنشط مما
يسهل أو يسرع من حدوث التفاعل.

202

 سؤال :ادرس منحنى سير التفاعل اآلتي ،ثم أجب عما يليه:
س

3

بوجود
عاعمل
مساعد

140
120

1

100

2
5

60

طاقة الوضع

4

80

40
20

سير التفاعل

 -1ماذا تمثل الرموز ( س  ،ع )؟
 -2ماذا تمثل األرقام من ( )5 – 1؟
 -3احسب قيمة المحتوى الحراري ∆ H؟
-4هل التفاعل ماص أم طارد للطاقة؟
 -5احسب طاقة التنشيط للتفاعل األمامي بوجود عامل مساعد؟
 -6احسب طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بدون وجود العامل المساعد؟
 -7كيف يؤثر وجود العامل المساعد على كل من:
أ -طاقة وضع المتفاعالت؟
ج -المحتوى الحراري؟

ب -طاقة التنشيط للتفاعل العكسي ؟
د -سرعة التفاعل األمامي؟

 -8أيهما أسرع التفاعل األمامي أم العكسي؟
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 سؤال :في التفاعل اآلتي:

حرارة 2NH3(g) +

)N2(g) + 3H2(g

إذا علمت أن طاقة الوضع للمواد المتفاعلة = 150كيلو جول ،وطاقة الوضع للمواد الناتجة =  60كيلو
جول ،وطاقة التنشيط لتفاعل األمامي =  20كيلو جول  ،أجب عما يلي:
 -1ما قيمة ∆ Hللتفاعل؟
 -2ما قيمة طاقة الوضع للمعقد المنشط؟
 -3ما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي؟
 -4هل التفاعل طارد أم ماص للحرارة؟
 -5ما أثر رفع درجة الحرارة على سرعة التفاعل العكسي ( تزداد ،تقل ،تبقى ثابتة )؟

مساحة لإلجابة
 سؤال :إذا كانت قيم طاقات الوضع (كيلوجول/مول) لتفاعل ما هي :
المواد المتفاعلة ( ، )50المواد الناتجة ( ،)80المعقد المنشط بدون عامل مساعد ( ، )150المعقد
المنشط بوجود عامل مساعد ( ، )120أجب عما يلي:
 -2ما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل األمامي بدون عامل مساعد؟
 -1ما قيمة ∆ Hللتفاعل؟
 -3ما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بوجود عامل مساعد؟  -4هل التفاعل ماص أم طارد للطاقة؟

مساحة لإلجابة
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ى
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تفاعالت المركبات العضوية وطرائق تحضيرها.





المركبات العضوية الحيوية.
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الفصل األول
تفاعالت الﻤﺮكﺒات العﻀﻮية وﻃﺮائق تﺤﻀﻴﺮها
Reactions and Preparation of Organic Compounds
النتاجات المتوقعة منك ،عزيزي الطالب وهي:
 -1تكتب معادالت كيميائية تعبر عن إلضافة ،واالستبدال ،والحذف ،والتأكسد واالختزال
لبعض المركبات العضوية.
 -2تميز مخبريا ً بين بعض أنواع المركبات العضوية.
 -3تكتب معادالت كيميائية تبين كيفية تحضير بعض المركبات العضوية.
 -4تبين أثر تركيز المواد المتفاعلة في سرعة التفاعل الكيميائي.
 -5تقدّر أهمية بعض المركبات العضوية في حياتنا اليومية.
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ا
أول

تفاعالت المركبات العضوية

تصنف تفاعالت المركبات العضوية بنا ًء على طريقة حدوثها إلى تفاعالت:
 تفاعالت اإلضافة
 تفاعالت الحذف
 تفاعالت االستبدال
 تفاعالت التأكسد واالختزال
 تفاعالت الحموض والقواعد العضوية
وسنقوم اآلن بدراسة كيفية حدوث هذه التفاعالت ومعرفة نواتجها العضوية
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1
هو تفاعل مادتين أو أكثر إلنتاج مادة واحدة جديدة ،حيث يشترط
لحدوث مثل هذا النوع من التفاعالت وجود روابط ثنائية أو ثالثية
ليتم كسرها وتكوين روابط جديدة وذلك الحتوائها على رابطة من نوع  πمما يجعلها
تتفاعل باإلضافة.
ومن المركبات التي تحتوي على روابط من نوع : π
 -1األلكينات
 -3الكربونيل

أ

 -2األلكاينات
مثل:

تتميز األلكينات باحتوائها على رابطة ثنائية بين ذرتي كربون مما يجعل لديها القدرة على
التفاعل باإلضافة

المواد التي يتم إضافتها إلى األلكينات:

1

إضافة الهيدروجين (الهدرجة)
ألكين  +هيدروجين

عامل مساعد ( Niأو )Pt

ألكان
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مثال

أكمل التفاعالت اآلتية:
………………………….
……………………………
………………………….

Ni

Ni

1) CH3CH = CHCH3 + H2
Pt

2) CH2 = C(CH3)2 + H2
3) CH3CH = CHCH2CH3 + H2

الحل-:

1) CH3CH2CH2CH3
2) CH3CH(CH3)2
3) CH3CH2CH2CH2CH3
 سؤال :أكمل التفاعالت اآلتية:

……………………………

1) CH3CH2CH = CH2 + H2

……………………………

2) (CH3)2C = C(CH3)2 + H2

………………………….

3) (CH3CH2CH2)2C = CH2 + H2

مما سبق نالحظ أن اإلضافة تكون على ذرتي الكربون الالتي يملكنا الرابطة الثنائية وذلك من خالل
كسر الرابطة  πوتكوين روابط جديدة من نوع  ، σمما يؤدي إلى تكوين هيدروكربون مشبع (ألكان)
 ،حيث تستخدم  Niأو  Ptكعوامل مساعدة دون أن تستهلك أثناء التفاعل.
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2

إضافة الهالوجينات ()X2
ألكين  +هالوجين

هاليد ألكيل

 X2تمثل Cl2 :أو  I2وهنا ال نستخدم عامل مساعد
وتمثل أيضاً Br2 :وهنا نستخدم عامل مساعد وهو ()CCl4

X

X

–C–C

مثال

+ X–X

أكمل التفاعالت اآلتية:
………………………….

1) CH3CH = CHCH3 + Cl2

……………………………

2) CH2 = C(CH3)2 + I2

CCl

3) CH3CH = CHCH2CH3 + Br2

……………………….

4

الحل-:
Cl

Cl

1) CH3CH - CHCH3

I
2) CH2I - C(CH3)2
Br

Br

3) CH3CH - CHCH2CH3
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 سؤال :أكمل التفاعالت اآلتية:
……………………………

1) CH3CH2CH = CH2 + Cl2

……………………………

……… ………………….

2) (CH3)2C = C(CH3)2 + I2
4

CCl

3) (CH3CH2CH2)2C = CH2 + Br2

مما سبق نالحظ أن اإلضافة تكون على ذرتي الكربون الالتي يملكنا الرابطة الثنائية وذلك من خالل
كسر الرابطة  πوتكوين روابط جديدة من نوع  ، σمما يؤدي إلى تكوين هاليد األلكيل  ،حيث
يستخدم  CCl4عند إضافة  Br2كعامل مساعد دون أن يستهلك أثناء التفاعل.
عند إضافة محلول البروم  Br2المذاب في  CCl4ذي اللون البني المحمر إلى األلكينات ،فإن البروم
يتفاعل مع األلكينات منتجا ً هاليد األلكيل مع اختفاء اللون البني المحمر لمحلول البروم ،مما يدل على
حدوث التفاعل.
يستخدم محلول البروم  Br2المذاب في  CCl4للتمييز مخبريا ً بين الهيدروكربونات الغير مشبعة
(األلكينات واأللكاينات) والهيدروكربونات المشبعة (األلكانات) حيث يتفاعل مع الهيدروكربونات الغير
المشبعة منتجا ً هاليد األلكيل مع اختفاء اللون البني المحمر ،وال يتفاعل مع الهيدروكربونات المشبعة
ويبقى اللون كما هو.
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كيف تميز مخبريا ً بين البيوتان  CH3CH2CH2CH3والبيوتين  CH3CH=CHCH3؟
وضح إجابتك بمعادالت كيميائية؟

فكر

مساحة
لإلجابة
3

إضافة هاليدات الهيدروجين ()HX
هاليد ألكيل

ألكين  +هاليد الهيدروجين

 HXتمثل HCl :أو  HIأو HBrوهنا ال نستخدم عامل مساعد
حيث يعتبر مركب  HXمركب قطبي
أ -إضافة  H – Xإلى ألكين متماثل:
H

X
+ H–X

H

X
H

H
+ H–X

عندما يكون عدد ذرات الهيدروجين المرتبطة بذرتي الكربون اللتان تشتركان بتكوين الرابطة
الثنائية متساوي يكون األلكين متماثل لذلك ال يوجد فرق عند إضافة Hأو  Xإلى أي من ذرتي
الكربون المشتركة في الرابطة الثنائية ،كما في المعادلتين السابقتين ،حيث نالحظ تكون المركب
نفسه في الحالتين.
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ب -إضافة  H – Xإلى ألكين غير متماثل:
X

H
H–X

CH3
CH3

H

H

X
H–X

CH3
CH3

)1

+

)2

+

H

عندما يكون عدد ذرات الهيدروجين المرتبطة بذرتي الكربون اللتان تشتركان بتكوين الرابطة الثنائية
غير متساوي يكون األلكين غير متماثل لذلك يوجد فرق عند إضافة  Hأو  Xإلى أي من ذرتي
الكربون المشتركة في الرابطة الثنائية ،كما في المعادلتين السابقتين ،حيث نالحظ تكون مركبين
مختلفين عند اإلضافة في الحالتين ،فأي الحالتين هي األرجح للحدوث ؟؟
لمعرفة أي الحالتين هي األرجح للحدوث نتبع قاعدة تسمى قاعدة ماركوفنيكوف وتنص على:
" عند إضافة مركب قطبي إلى الرابطة الثنائية في ألكين غير متماثل؛ فإن ذرة الهيدروجين من
المركب المضاف ترتبط بذرة كربون الرابطة الثنائية المرتبطة بأكبر عدد من ذرات الهيدروجين"
وعليه فإن المركب الناتج في الحالة األولى هو األرجح للحدوث حسب قاعدة ماركوفنيكوف.
مثال

أكمل التفاعالت اآلتية:
1) CH3CH = CHCH3 + HCl

………………………….
……………………………

2) CH2 = C(CH3)2 + HI

……………………….

3) CH3CH = CHCH2CH3 + HBr

الحل-:
Br

H

3) CH3CH - CHCH2CH3

I

H

2) CH2 - C(CH3)2

Cl

H

1) CH3CH - CHCH3
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 سؤال :أكمل التفاعالت اآلتية:
……………………………

1) CH3CH2CH = CH2 + HCl

…………………………

2) (CH3)2C = C(CH3)2 + HI

…… ………………….

4

3) (CH3CH2CH2)2C = CH2 + HBr

إضافة الماء ()H2O
ألكين  +الماء

عامل مساعد

كحول

يستخدم هنا عامل مساعد من كمية قليلة من حمض قوي H+
حيث يعتبر مركب  H2Oمركب قطبي
أ -إضافة  H – OHإلى ألكين متماثل:
OH H
+

H

H

+ H – OH

H OH
+

H

H

+ H – OH

عندما يكون عدد ذرات الهيدروجين المرتبطة بذرتي الكربون اللتان تشتركان بتكوين الرابطة
الثنائية متساوي يكون األلكين متماثل لذلك ال يوجد فرق عند إضافة  Hأو  OHإلى أي من ذرتي
الكربون المشتركة في الرابطة الثنائية ،كما في المعادلتين السابقتين ،حيث نالحظ تكون المركب
نفسه في الحالتين.
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ب -إضافة  H – OHإلى ألكين غير متماثل:
H OH
+

CH3
CH3

H

+ H – OH

)1

H

OH H
+

CH3
CH3

H

+ H – OH

)2

H

عندما يكون عدد ذرات الهيدروجين المرتبطة بذرتي الكربون اللتان تشتركان بتكوين الرابطة الثنائية
غير متساوي يكون األلكين غير متماثل لذلك يوجد فرق عند إضافة  Hأو  OHإلى أي من ذرتي
الكربون المشتركة في الرابطة الثنائية ،كما في المعادلتين السابقتين ،حيث نالحظ تكون مركبين
مختلفين عند اإلضافة في الحالتين ،فأي الحالتين هي األرجح للحدوث ؟؟
لمعرفة أي الحالتين هي األرجح للحدوث نتبع قاعدة تسمى قاعدة ماركوفنيكوف وتنص على:
" عند إضافة مركب قطبي إلى الرابطة الثنائية في ألكين غير متماثل؛ فإن ذرة الهيدروجين من
المركب المضاف ترتبط بذرة كربون الرابطة الثنائية المرتبطة بأكبر عدد من ذرات الهيدروجين"
وعليه فإن المركب الناتج في الحالة األولى هو األرجح للحدوث حسب قاعدة ماركوفنيكوف.
مثال

أكمل التفاعالت اآلتية:
………………………….

H+
H+

……………………………
……………………….

1) CH3CH = CHCH3 + H2O

H+

2) CH2 = C(CH3)2 + H2O

3) CH3CH = CHCH2CH3 + H2O

الحل-:
OH

H

3) CH3CH - CHCH2CH3

OH

H

2) CH2 - C(CH3)2

OH

H

1) CH3CH - CHCH3
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 سؤال :أكمل التفاعالت اآلتية:
H+

……………………………

H+

…………………………
…… ………………….

أ

1) CH3CH2CH = CH2 + H2O

H+

2) (CH3)2C = C(CH3)2 + H2O
3) (CH3CH2CH2)2C = CH2 + H2O

تتميز األلكاينات باحتوائها على رابطة ثالثية بين ذرتي كربون مما يجعل لديها القدرة على
التفاعل باإلضافة

المواد التي يتم إضافتها إلى األلكاينات:

1

إضافة الهيدروجين ()H2
ألكاين 2 +مول هيدروجين
Ni

H +2H2

CH3CH3
مثال

أكمل التفاعالت اآلتية:
…………………………

………………………...
…………………….....
الحل-:
3) CH3CH2CH2CH2CH(CH3)2

عامل مساعد ( Niأو )Pt

Ni

Ni
Ni

ألكان

H
1) HC ≡ CCH3 + 2H2

2) CH3C≡CCH3 + 2H2

3) CH3CH2C≡CCH(CH3)2 + 2H2

2) CH3CH2CH2CH3

1) CH3CH2CH3
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 سؤال :أكمل التفاعالت اآلتية:
Pt

……………………………

Ni

…………………………
…… ………………….

Pt

1) CH3CH2C ≡ CH + 2H2
2) CH3C ≡ CCH3 + 2H2

3) CH3CH2CH2C ≡ CH + 2H2

نالحظ مما سبق أنه عند إضافة الهيدروجين إلى األلكاين نتج عن ذلك هيدروكربون مشبع (ألكان(
وذلك من خالل كسر رابطتي  πوتكون  4روابط  σجديدة  ،بوجود العامل المساعد  Niأو . Pt

2

إضافة الهالوجينات ()X2
هاليد ألكيل

ألكين  2 +مول هالوجين

 X2تمثل Cl2 :أو  I2وهنا ال نستخدم عامل مساعد
وتمثل أيضاً Br2 :وهنا نستخدم عامل مساعد وهو ()CCl4

X

X

–C–C
X
مثال

)─ C ≡ C ─ + 2(X – X

X

أكمل التفاعالت اآلتية:
………………………….
……………………………
CCl
………………………..
4

1) CH3C ≡ CCH3 + 2Cl2
2) HC ≡ CCH3 + 2I2
3) CH3C ≡ CCH2CH3 + 2Br2

الحل-:
Br Br

I

2) CH(I2) - CCH3 3) CH3C – CCH2CH3
Br Br

I

Cl Cl
1) CH3C - CCH3
Cl Cl
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 سؤال :أكمل التفاعالت اآلتية:
1) CH3CH2C ≡ CH + 2Cl2

……………………………
………………………

……… ………………….

4

2) CH3C ≡ CCH3 + 2I2

3) CH3CH2CH2C ≡ CH + 2Br2

CCl

مما سبق نالحظ أن اإلضافة تكون على ذرتي الكربون الالتي يملكنا الرابطة الثالثية وذلك من خالل
كسر الرابطة  πوتكوين روابط جديدة من نوع ، σحيث يستخدم  CCl4عند إضافة  Br2كعامل
مساعد دون أن يستهلك أثناء التفاعل.
ما هي المادة المستخدمة للتمييز مخبريا ً بين األلكاينات واأللكانات؟

فكر

مساحة
لإلجابة
3

إضافة هاليدات الهيدروجين ()HX
ألكاين 2 +مول هاليد الهيدروجين

هاليد ألكيل

 HXتمثل HCl :أو  HIأو HBrوهنا ال نستخدم عامل مساعد
حيث يعتبر مركب  HXمركب قطبي
ونستخدم هنا قاعدة ماركوفنيكوف
حيث يتم إضافة ذرتي الهيدروجين إلى ذرة الكربون نفسها
H
X
CH – CH
X

)H + 2(H – X

H

H
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أكمل التفاعالت اآلتية:
………………………….
……………………………
………………………..

مثال

1) CH3C ≡ CCH3 + 2HCl
2( HC ≡ CCH3 + 2HI
3) CH3C ≡ CCH2CH3 + 2HBr

الحل-:
H Br

3) CH3C – CCH2CH3
H Br

I

H

2) CH - CCH3
I

H

H Cl

1) CH3C - CCH3
H Cl

 سؤال :أكمل التفاعالت اآلتية:
……………………………
………………………
………………………….

1) CH3CH2C ≡ CH + 2HCl
2) CH3C ≡ CCH3 + 2HI
3) CH3CH2CH2C ≡ CH + 2HBr

نالحظ مما سبق انه تم إضافة ذرتي الهيدروجين إلى نفس ذرة الكربون ،حيث أنها ترتبط بأكبر عدد
من ذرات الهيدروجين حسب قاعدة ماركوفنيكوف.
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جـ

تتميز األلديهايدات والكيتونات باحتوائها على رابطة ثنائية بين ذرة الكربون وذرة
األكسجين (مجموعة الكربونيل) مما يجعل لديها القدرة على التفاعل باإلضافة.

مثل :الميثانال

و

مثل :البروبانون

األيثانال

المواد التي يتم إضافتها إلى األلديهايدات والكيتونات:

1

إضافة الهيدروجين ()H2
ميثانال  +هيدروجين
ألدهايد  +هيدروجين
كيتون  +هيدروجين

ميثانول يحتوي 3ذرات  Hمن
دون أي مجموعة ألكيل – R

كحول أولي يحتوي ذرتين  Hو
مجموعة ألكيل  – Rواحدة

كحول ثانوي يحتوي ذرة H
واحدة و مجموعتين ألكيل – R

R

عامل مساعد ( Niأو )Pt
عامل مساعد ( Niأو )Pt
عامل مساعد ( Niأو )Pt

ميثانول
كحول أولي
كحول ثانوي

عامل مساعد ( Niأو )Pt

+ H–H

عامل مساعد ( Niأو )Pt

+ H–H

R2
OH

R1

عامل مساعد ( Niأو )Pt

+ H–H
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مثال

أكمل التفاعالت اآلتية:
………………………….
……………………….

Ni

Ni

)1

+ H2
+ H2

………………………..

)2
Pt

CH2O + H2

)3

الحل-:
OH
3) CH3OH
ميثانول

2) CH3CH2CHCH2CH3
كحول ثانوي

1) CH3CH2CH2OH
كحول أولي

 سؤال :أكمل التفاعالت اآلتية:
Pt

)1

+ H2
O
Ni

2) CH3CH2 – C - CH3 + H2

مما سبق نالحظ أن اإلضافة تكون على ذرتي الكربون واألكسجين الالتي يملكنا الرابطة الثنائية
وذلك من خالل كسر الرابطة  πوتكوين روابط جديدة من نوع ، σحيث يستخدم  Niأو  Ptكعامل
مساعد دون أن يستهلك أثناء التفاعل ،وينتج من اإلضافة على الميثانال كحول الميثانول وعلى باقي
األلديهايدات كحول أولي ،بينما على الكيتونات ينتج كحول ثانوي.
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2

إضافة مركب غرينيارد ()RMgX
ما هو مركب غرينيارد؟ وكيف يتم تحضيره؟
يحمل مركب غرينيارد الصيغة العامة  RMgXويتم تحضيره من خالل تفاعل فلز
المغنيسيوم مع هاليدات األلكيل ( األولية والثانوية والثالثية ) بوجود اإليثر الجاف،
كما في المعادلة اآلتية:
اإليثر R – X + Mg
RMgX

مثل:
اإليثر

CH3MgCl
CH3CH2MgBr
MgI
CH3CHCH3

اإليثر

اإليثر

CH3 – Cl + Mg

CH3CH2 – Br + Mg
I
CH3CHCH3 + Mg

واالن كيف يتم إضافة مركب غرينيارد إلى كل من األلديهايدات والكيتونات؟
OMgX
+ R – MgX

-CR

وبعد ذلك يتم إضافة هاليد الهيدروجين المناسب كما يلي:
OMgX

OH
+ MgX2

-C-

+ H–X

R

ميثانال  +غرينيارد
ألدهايد  +غرينيارد
كيتون  +غرينيارد

-CR

ثم HX
ثم HX
ثم HX

كحول أولي
كحول ثانوي
كحول ثالثي
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مثال

أكمل التفاعالت اآلتية:
……. A …....

اإليثر

……. B …….

الحل-:
D) MgBr2

CH3Br + Mg

+ A

……. C ……. + …… D……..
OMgBr
B) H – C – H
C) CH3CH2OH

O
H–C–H
B + HBr

A) CH3MgBr

CH3
 سؤال :أكمل التفاعالت اآلتية:
Cl
 ……………………….اإليثر 1) CH3CCH3 + Mg
CH3
O
2) CH3 – C – CH3 + CH3CH2MgCl
……………………
O
3) CH3CH2 – C – H + CH3MgI
………….. HI
…………..
………………………..

1- CH3CHBrCH3
2- HBr

4) CH2O

مما سبق نالحظ أن عدد ذرات الكربون في المركب الناتج يساوي عدد ذرات الكربون في مركب
الكربونيل ومركب غرينيارد المضاف ،أي أنه عند إضافة مركب غرينيارد ينتج كحول بعدد ذرات
كربون أكبر.
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2
تفاعالت يتم فيها تحويل الهيدروكربونات المشبعة إلى هيدروكربونات غير مشبعة ،وهي
عكس تفاعالت اإلضافة حيث يتم تكوين رابطة  πبدل من كسرها.
ومن المركبات التي تتفاعل بالحذف:
 -1الكحوالت ( (ROHبأنواعها.
 -2هاليدات األكيل ( (RXالثانوية والثالثية.

أ
كحول

H2SO4مركز

تسخين

ألكين  +ماء

H H
H – C = C – H + HOH

H2SO4مركز

تسخين

H H
H–C–C–H
H OH

مثال

أكمل التفاعالت اآلتية:
…………… + ………….

H2SO4مركز

1) CH3CH2CH2OH
تسخين
OH
H2SO4مركز
2) CH3 – CH – CH3
…………… + ……….....
تسخين
CH3
H2SO4مركز
3) CH3 – C – CH3
…………… + ……….....
تسخين
OH

الحل-:
1) CH3CH=CH2 + H2O
2) CH3CH=CH2 + H2O
CH3
3) CH3C=CH2 + H2O
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 سؤال :أكمل التفاعالت اآلتية:
H2SO4مركز

………………………….
………………………….

تسخين

H2SO4مركز

تسخين

OH
1) CH3CH2CHCH3

2) CH3CH2CH2CH2OH

نالحظ مما سبق أن الحذف يتم على ذرة الكربون التي تحمل ( (OHوذرة الكربون المجاورة لها
والتي تحمل أكبر عدد من ذرات الهيدروجين ،بوجود حمض الكبريتيك المركز والتسخين لينتج
هيدروكربون غير مشبع (ألكين( والماء ،كما نالحظ أن حذف الماء من الكحوالت ال يقتصر على
نوع محدد من الكحوالت بل يشمل جميع أنواع الكحوالت األولية والثانوية والثالثية ،ما عدا
الميثانول ( (CH3OHألنه ال يحتوي إال على ذرة كربون واحدة.
ب

هاليد ألكيل KOH +

تسخين

ألكين  +هاليد البوتاسيوم  +ماء

H H
H – C = C – CH3 + KX + HOH

تسخين

H CH3
H – C = C – CH3 + KX + HOH

تسخين

H H
H – C – C – CH3 + KOH
H X
هاليد ألكيل ثانوي
H CH3
H – C – C – CH3 + KOH
X

H

هاليد ألكيل ثالثي
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مثال

أكمل التفاعالت اآلتية:
……… ..…… + ……….. +

………… ……… + ……..... +
………… ………. + ………. +

Br
1) CH3 – CH – CH3 + KOH
تسخين
CH3
2) CH3 – C – CH3 + KOH
تسخين
Cl
3) CH3CH2CHCH3 + KOH
تسخين
I

الحل-:
1) CH3CH=CH2 + KBr + H2O
CH3
2) CH3C=CH2 + KCl + H2O
3) CH3CH2CH=CH2 + KI + H2O
 سؤال :أكمل التفاعالت اآلتية:

CH2CH3
1) CH3 – C – CH3 + KOH
………… ……… + ……..... +
تسخين
Cl
2) CH3CH2CHCH2CH3 + KOH
……… ………. + ………. +
تسخين
Br
نالحظ مما سبق أن الحذف يتم على ذرة الكربون التي ترتبط بالهالوجين وذرة الكربون المجاورة لها
والتي تحمل أكبر عدد من ذرات الهيدروجين ،وذلك من خالل التفاعل مع هيدروكسيد البوتاسيوم
(وسط قاعدي) مع التسخين.
كما نالحظ أن حذف  HXمن هاليدات األلكيل يقتصر على هاليدات األلكيل الثانوية والثالثية فقط.
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3
تفاعالت يتم فيها استبدال احدى الذرات أو المجموعات بذرة أو مجموعة أخرى من مركب
آخر .
ومن المركبات التي تتفاعل باالستبدال:
 -1األلكانات (هيدروكربونات مشبعة(.
 -2الكحوالت ((ROH
 -3هاليدات األكيل ( (RXاألولية.
O
 -4الحموض الكربوكسيلية R – C – OH

أ
ألكان  +هالوجين

H H
H–C–C–H +H–X
H X
مثال

ضوء

هاليد ألكيل  +هاليد هيدروجين

H H
H–C–C–H + X–X
H H

ضوء

أكمل التفاعالت اآلتية:
……………………………. + …………..
………………………….. + ………...

الحل-:

ضوء

ضوء

2) CH3CH2Cl + HCl

1) CH4 + I2

2) CH3CH3 + Cl2
1) CH3I + HI

 سؤال :أكمل التفاعل اآلتي:
CH3Br + …………..

......
......

……………….. + Br2
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ب
كحول  +هاليد الهيدروجين

مثال

هاليد ألكيل  +ماء

H H
H – C – C – X + HOH
H H
هاليد ألكيل أولي

H H
H – C – C –OH + H – X
H H
كحول أولي

X H
CH3 – C – C – H + HOH
H H
هاليد ألكيل ثانوي

OH H
CH3 – C – C –H + H – X
H H
كحول ثانوي

X
CH3 – C – CH3 + HOH
CH3
هاليد ألكيل ثالثي

OH
CH3 – C – CH3 + H – X
CH3
كحول ثالثي

أكمل التفاعالت اآلتية:
…………… + ………….
…………… + ……….....
…………… + ……….....

1) CH3CH2CH2OH + HCl
OH
2) CH3 – CH – CH3 + HBr
CH3
3) CH3 – C – CH3 + HI
OH

الحل-:
1) CH3CH2CH2Cl + H2O 2) CH3CHBrCH3 + H2O
3) (CH3)3CI + H2O
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 سؤال :أكمل التفاعالت اآلتية:
1) CH3OH + HCl

…………… + ………….

2) (CH3)2CHOH + HBr
CH2CH3
3) CH3 – C – CH3 + HI
OH

…………… + ……….....
…………… + ……….....

نالحظ مما سبق أن ذرة الهالوجين( )Xالموجودة في هاليد الهيدروجين تحل مكان الهيدروكسيد()OH
الموجود في الكحول مما يؤدي لتكوين هاليد ألكيل معتمدا ً على نوع الكحول الموجود سواء أكان أولي
أو ثانوي أو ثالثي.
جـ
هاليد ألكيل OH- +

كحول X- +

هاليد ألكيل RO- +

إيثر X- +
ROH + X-

RX + OH-

ROR + X-

RX + RO-

كيف يمكن الحصول على المجموعة  RO-؟
تتفاعل الكحوالت مع الفلزات النشطة حيث تحل ذرة الفلز مكان ذرة الهيدروجين ،مما يؤدي إلى
إنتاج مركب أيوني يتفكك إلى أيون الفلز الموجب والمجموعة األيونية السالبة  ، RO-حيث يستخدم
في تحضير اإليثر ( ،)RORكما في المثال اآلتي:
ROH + Na
RO-Na+ + 1/2H2
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مثال

أكمل التفاعالت اآلتية:
………………………………
……………………………
……………………………
……………………………

1) CH3Br + NaOH
2) CH3CH2Cl + CH3O3) CH3OH + K
4) CH3CH2CH2Br + OH-

الحل-:
1) CH3OH + NaBr 2) CH3CH2OCH3 + Cl– 2) CH3O-K+ + 1/2H2 3) CH3CH2CH2OH + Br
 سؤال :أكمل التفاعل اآلتي-:
CH3CH2Br + NaOH
A + B
A + Na
C + 1/2H2
C + CH3Cl
D + Cl-

د
O
يميز الحموض الكربوكسيلية احتوائها على مجموعة الكربوكسيل – C – OH
حيث يتفاعل الحمض الكربوكسيلي مع الكحول في وسط حمضي مع التسخين ويتميز هذا
التفاعل بكونه تفاعل منعكس ،ويسمى مثل هذا النوع من التفاعالت بـتفاعل األسترة.
O
O
H+
R – C – OH + R' – OH
R – C – OR' + HOH
تسخين
حمض كربوكسيلي
كحول
استر
ماء
يتكون األستر الناتج من شقين؛ شق من الكحول والشق اآلخر من الحمض الكربوكسيلي
O
الكحول ' R – C – ORالحمض الكربوكسيلي
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 سؤال :حدد الشق اآلتي من الكحول والشق االتي من الحمض الكربوكسيلي في اإلسترات اآلتية:
O
O
/ CH3CH2COCH2CH3
مثال

CH3 – C – OCH3

أكمل التفاعالت اآلتية:
O
…… ………….. +
……………….. + ……..

الحل-:

H+
تسخين
H+
تسخين

1) CH3-C – OH + CH3CH2OH
O
OH
2) H – C – OH + CH3CHCH3

O
O
CH3
1) CH3 – C – OCH2CH3 + H2O 2) H – C – OCHCH3 + H2O
 سؤال :أكمل التفاعالت اآلتية:

O
H+
1) CH3CH2 -C – OH + CH3CH2OH
تسخين
H+
تسخين

O
OH
2) CH3 – C – OH + CH3CHCH3

نالحظ مما سبق أنه تم استبدال ( )ORالموجودة في الكحول بـ ( )OHالموجودة في الحمض الكربوكسيلي

بوجود وسط حمضي وبمساعدة التسخين إلنتاج اإلستر والماء.
عند تسخين اإلستر الناتج بوجود محلول لقاعدة قوية مثل NaOH :أو  ،KOHينتج الكحول وملح الحمض
الكربوكسيلي ويسمى هذا التفاعل بتفاعل التصبن .حيث يستخدم مثل هذا النوع من التفاعالت في صناعة
الصابون لذا سمي بهذا االسم تفاعل التصبن.
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تفاعل التصبن :
O
R – C – ONa + ROH
مثال

تسخين

O
R – C – OR + NaOH

أكمل التفاعل اآلتي:
………………….. + ……………...

تسخين

O
CH3–C–OCH3 + KOH

 سؤال :أكمل التفاعل االتي:
………………….. + ……………...

تسخين

O
CH3CH2–C–OCH3 + NaOH

4
في المركبات العضوية توصف:
عملية التأكسد :زيادة محتوى األكسجين أو نقصان محتوى الهيدروجين في مركب معين.
عملية االختزال :زيادة محتوى الهيدروجين أو نقصان محتوى األكسجين في مركب معين.
ومن المركبات التي يحدث لها تأكسد أو اختزال:
 -1تأكسد الكحوالت األولية والثانوية.
 -2تأكسد األلديهايد.
 -3اختزال األلكين واأللكاين.
 -4اختزال مركبات الكربونيل ( األلديهايدات و الكيتونات).
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أ
كحول أولي
كحول أولي

+

K2Cr2O7/H

حمض كربوكسيلي

PCC

ألديهايد

كحول ثانوي K2Cr2O7 Or PCC

كيتون
ال يتأكسد

كحول ثالثي

O
R -C – OH

K2Cr2O7/H+

H
R–C–H
OH
H

O
PCC

R -C – H

R–C–H
OH

O
'R - C – R

+

'R
K2Cr2O7/H

R–C–H
OH

ال يتأكسد

K2Cr2O7/H+

'R
"R – C – R
OH

نالحظ أن األكسدة تتم بانتزاع الهيدروجين من ذرة الكربون التي تحمل (،(OH
باستخدام دايكرومات البوتاسيوم ( (K2Cr2O7في وسط حمضي أو باستخدام عامل
مؤكسد ضعيف مثل كلوروكرومات البريدينيوم ( ،(PCCوبما أن الكحول الثالثي ال
يملك أي ذرة هيدروجين على ذرة الكربون التي تحمل ( (OHفهو ال يتأكسد.

247

مثال

أكمل التفاعالت اآلتية:
……………………….

/H+

K2Cr2O7

…………………….....

PCC

…………………….....

PCC

1) CH3CH2CH2OH
OH
2) CH3 – CH – CH3
CH3
3) CH3 – C – CH3
OH

الحل-:
1) CH3CH2COOH
O
2) CH3 – C – CH3
كحول ثالثي (ال يتأكسد) )3
 سؤال :أكمل التفاعالت اآلتية:
……………………….

PCC

1) CH3OH

+

2) (CH3)2CHOH K2Cr2O7/H …………………….....
CH2CH3
3) CH3 – C – CH3
…………………….....
OH

ميثانول يحتوي 3ذرات  Hمن
دون أي مجموعة ألكيل – R

CH3OH

كحول أولي يحتوي ذرتين  Hو
مجموعة ألكيل  – Rواحدة

RCH2OH

كحول ثانوي يحتوي ذرة  Hواحدة
و مجموعتين ألكيل – R

R2CHOH

كحول ثالثي ال يحتوي  Hويحتوي
 3مجموعات ألكيل – R

R3COH
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ب
ألديهايد

مثال

K2Cr2O7/H+

حمض كربوكسيلي

O
H – C – OH

+

K2Cr2O7/H

O
R – C – OH

+

K2Cr2O7/H

O
H–C–H
O
R–C–H

أكمل التفاعالت اآلتية:
O
+
1) CH3 – C – H K2Cr2O7/H

…………………………….
…………………………...

K2Cr2O7/H+

2) CH3CH2CHO

 سؤال :أكمل التفاعالت اآلتية:
K2Cr2O7/H+

……………………….

1) CH3CH2CH2CHO

+

2) (CH3)2CHO K2Cr2O7/H …………………….....
CH2CH3
3) CH3 – CH – CH2 CHO
…………………….....

كيف نميز بين األلديهايد والكيتون مخبريا ً ؟؟؟؟
يستخدم محلول يسمى محلول تولينز  [Ag(NH3)2]+مكون من نترات الفضة
واألمونيا للتمييز بين األلديهايد والكيتون.
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فكر

كيف تميز مخبريا ً بين الهكسانال والهكسانون؟ وضح إجابتك بمعادالت كيميائية؟

مساحة
لإلجابة
جـ
هو نفس تفاعل إضافة الهيدروجين لأللكين ولأللكاين بوجود العامل المساعد  Niأو Pt
ألكين  +هيدروجين عامل مساعد ( Niأو  )Ptألكان
ألكين  2 +مول هيدروجين عامل مساعد ( Niأو  )Ptألكان
يمكنك مراجعة أمثلة بند اإلضافة في األلكينات واأللكاينات التي درسنها سابقاً.
د
هو نفس تفاعل إضافة الهيدروجين لأللديهايدات أو الكيتونات بوجود العامل المساعد Ni
أو Pt
ألديهايد  +هيدروجين عامل مساعد ( Niأو  )Ptكحول أولي
كيتون  +هيدروجين عامل مساعد ( Niأو  )Ptكحول ثانوي
يمكنك مراجعة أمثلة بند اإلضافة في األلديهايدات والكيتونات التي درسنها سابقاً.
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4
 -1الحموض الكربوكسيلية ()RCOOH
 -2األمينات ( )RNH2وهي مواد ذات خصائص قاعدية.

أ
تتفاعل الحموض مع القواعد القوية مثل KOH :أو  NaOHكما تتفاعل مع
بعض األمالح التي تمتلك خصائص قاعدية مثل. NaHCO3 :
O
R – C – ONa + HOH
O
R – C – ONa + HOH + CO2

O
R – C – OH + NaOH
O
R – C – OH + NaHCO3

كيف نميز الحمض الكربوكسيلي عن غيره من المركبات العضوية مخبريا ً ؟؟؟؟
نقوم باستخدام كربونات الصوديوم الهيدروجينية  NaHCO3حيث ينطلق غاز ثاني
أكسيد الكربون كمؤشر على حدوث التفاعل عند تفاعلها مع الحمض الكربوكسيلي.
فكر

كيف تميز مخبريا ً بين حمض الميثانويك والميثان؟ وضح إجابتك بمعادالت كيميائية؟

مساحة
لإلجابة
251

مثال

أكمل التفاعالت اآلتية:
…………………………

O
1) CH3 – C – OH + NaOH
O
2) CH3CH2 – C – OH + NaHCO3

……………………………
الحل-:
O
O
1) CH3 – C – ONa + H2O 2) CH3CH2 – C – ONa + H2O + CO2

 سؤال :أكمل التفاعالت اآلتية:
…………………………
…………………………

O
1) (CH3)2CH – C – OH + KOH
O
2) (CH3)2CH – C – OH + NaHCO3

أ
تتفاعل األمينات مع الحموض مكونة امالحاً ،وسبب سلوك األمينات كقواعد عضوية وجود
زوج من اإللكترونات غير الرابطة حول ذرة النيتروجين .N
RNH3X
مثال

أكمل التفاعل اآلتي:
……………………….
الحلCH3CH2CH2NH3Br -:

..

RNH2 + HX

CH3CH2CH2NH2 + HBr

 سؤال :أكمل التفاعل اآلتي:
……………………….

CH3
CH3CH2CHNH2 + HCl
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ثانيا

تحضي المركبات العضوية
ر
حذف جزيء  HXمن هاليد ألكيل ثانوي أو ثالثي

األلكينات
حذف الماء ( )H2Oمن الكحوالت
إضافة الماء إلى األلكين في وسط حمضي
االستبدال في هاليدات األلكيل األولية

الكحوالت
اختزال مركبات الكربونيل بإضافة H2
إضافة مركب غرينارد إلى مركبات الكربونيل
االستبدال في األلكان

هاليدات األلكيل

إضافة جزيء  HXإلى األلكين
االستبدال في الكحول

األلديهايدات

تأكسد الكحول األولي باستخدام PCC

الكيتونات

تأكسد الكحول الثانوي باستخدام  K2Cr2O7أو PCC
تأكسد الكحول األولي باستخدام K2Cr2O7

الحموض الكربوكسيلية
تأكسد األلديهايدات باستخدام K2Cr2O7

اإلسترات

تفاعل حمض كربوكسيلي مع كحول في وسط حمضي

اإليثرات

استبدال بين هاليد ألكيل أولي ومركب عضوي صيغته RONa
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مثال مبتدئا ً بالميثان  CH4ومستخدما ً اإليثر وأي مركبات غير عضوية مناسبة بين بالمعادالت
O
كيفية تحضير الميثيل ايثانوات  CH3 – C – OCH3؟
الحل-:
 CH3Cl + HClضوء CH4 + Cl2
إيثر
CH3Cl + Mg
CH3MgCl
CH3Cl + KOH
CH3OH + KCl
O
CH3OH PCC H – C – H
O
OMgCl
H – C – H + CH3MgCl
CH2CH3
OMgCl
CH2CH3 + HCl
CH3CH2OH + MgCl2
O
K2Cr2O7/H+
CH3CH2OH
CH3 – C – OH
O
O
H+
تسخين CH3 – C – OH + CH3OH
CH3 – C – OCH3 + H2O
مثال

مبتدئا ً بالميثان  CH4ومستخدما ً اإليثر وأي مركبات غير عضوية مناسبة بين بالمعادالت
كيفية تحضير ثنائي الميثيل إيثر  CH3OCH3؟

الحل-:
 CH3Cl + HClضوء CH4 + Cl2
CH3Cl + KOH
CH3OH + KCl
CH3OH + Na
CH3O-Na+ + 1/2H2
CH3Cl + CH3O-Na+
CH3OCH3 + NaCl
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 سؤال -:مستعينا ً بأي مواد غير عضوية مناسبة بين بالمعادالت كيفية تحضير كالً من المركبات اآلتية:
O
 -1البيوتانون  CH3CH2- C-CH3من اإليثين  CH2 = CH2؟
O
 -2البروبانون  CH3CCH3من الميثان  CH4و اإليثين  CH2 = CH2؟
OH
-2 -3ميثيل-2-بنتانول  CH3CH2CH2-C-(CH3)2من البروبان  CH3CH2CH3؟
 -4كلوروبيوتان  CH3CH2CH2CH2Clمن اإليثان  CH3CH3؟
O
 -5الميثانال  HCHوحمض اإليثانويك  CH3CHOOHمن الميثيل بروبانوات  CH3CH2COOCH3؟
 -6اإليثيل إيثانوات  CH3COOCH2CH3من اإليثان  CH3CH3؟
OH
-3 -7هكسانول  CH3CH2CH2CHCH2CH3من البروبانال  CH3CH2CHO؟
 -8البروبين  CH3CH = CH2من اإليثان  CH3CH3والميثانال  CH2O؟
CH3 O
-2 -9ميثيل بيوتانون  CH3CH – C – CH3من البروبين  CH3CH = CH2و CH3CH2OH؟
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1

أختر رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي:

 -1التفاعل الذي يحول البروبانون إلى -2بروبانول  ،يسمى:
أ -ز
د -استبدال
جـ -حذف
ب -تأكسد
اخيال
 -2في التفاعل اآلتي ()CH3C≡ CH + 2HClيكون الناتج-:
أ CH3CH2CHCl2 -ب CH3CCl2CH3 -جـ  CH3CHClCH2Cl -دClCH2CH2CH2Cl -
 -3عند تسخين -3كلورو هكسان مع  KOHينتج :
ر ز
د-3 -هكسانول
جـ  -هكسان
ب-2 -
أ-1 -هكساين
هكسي
 -4المركب الناتج عن أكسدة  -2بروبانول باستخدام محلول  K2Cr2O7في وسط حمضي هو:
ر ز
د -حمض بروبانويك
جـ -
ب -بروبانال
أ -بروبانون
بروبي
 -5يستخدم محلول تولنز للكشف عن:
أ -الكحولت
د -األلكينات
جـ  -الكيتونات
ب -األلديهايدات
 -6الغاز الناتج عن تفاعل حمض البروبانويك مع كربونات الصوديوم الهيدروجينية هو:
دCO -
جـ CO2 -
ب H2 -
أ O2 -
 -7تفاعل الميثانول مع حمض الميثانويك بوجود قطرات من حمض قوي يعد مثاال ً لتفاعل:
ز
د -إضافة
جـ  -حذف
التصي
ب-
أ -األسية
 -8تستخدم كربونات الصوديوم الهيدروجينية  NaHCO3للكشف عن المركب :
دCH3COOH -
ب CH3CH2OH -جـ CH2=CH2 -
أCH3CHO -
 -9ناتج تفاعل الكيتونات مع مركب غرينيارد وحمض الهيدروكلوريك هو:
أ -كحولت أولية ب -كحولت ثانوية جـ  -كحولت ثالثية د -حموض كربوكسيلية

2

كيف تميز مخبريا ً بين كل زوج من المركبات االتية-:
ب -البيوتانون والبيوتانال
أ -البروبان و البروبين
د -حمض اإليثانويك و اإليثانال
ج -اإليثانول و اإليثان
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3

اكتب الناتج العضوي في كل من المعادالت اآلتية ،ثم اذكر نوع التفاعل-:
O
Pt
1) CH3C – CH2CH3 + H2
O
2) H – C – H + CH3CH2CH2MgBr
OH

HCl

H2SO4مركز

تسخين

H+
تسخين

3) CH3CH2CHCH2CH3

O
OH
4) CH3CH2C – OH + CH3CHCH3
5) CH3CH2CH2Cl + CH3CH2O-

4

مركب عضوي  Xيحتوي ثالث ذرات من الكربون ،يتفاعل مع فلز الصوديوم مطلقا ً غاز
الهيدروجين ،ولدى أكسدة المركب  Xبوجود محلول دايكرومات البوتاسيوم في وسط
حمضي ،تكون المركب العضوي  Yالذي يغير لون ورقة تباع الشمس إلى اللون األحمر،
كما أنه يتفاعل مع كربونات الصوديوم الهيدروجينية مطلقا ً غاز ثاني أكسيد الكربون ،
ولدى تسخين مزيج من المركبين  X،Yبوجود قطرات من حمض قوي مركز فإنه يتكون
المركب العضوي  Zالمتميز برائحته العطرة.
أ -ما الصيغة البنائية لكل من المركبات  Z ، Y ، X؟
ب -اكتب معادالت كيميائية تمثل التفاعالت الحادثة.

5

أكمل المخطط اآلتي-:
+

M

-

H

B

OH

PCC
Q

K2Cr2O7

W

ضوء

 Mgإيث
C

D

HCl

A

Cl2

CH3CH3

E
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6

تتبع المخطط التالي ثم أجب عما يليه-:
2

CH3CH2OH

CH3CHO

1

CH3COOH

3

C2H5OH H+
4

CH2=CH2

+

B

CH2ClCH2Cl

CH3COONa

5

A

 -1ما نوع التفاعالت المشار إليها باألرقام  4 ، 2 ، 1؟
 -2اكتب صيغة المواد الالعضوية التي تحقق التحوالت  5 ، 3؟
 -3ما صيغة المركبين  B ، A؟
 -4وضح بالمعادالت كيف تميز بين المركبين CH3COOH ، CH3CH2OH؟
 -5ما هي المادة المستخدمة لتمييز المركب  CH3CHOعن غيره من المركبات؟

7

المركب  Aعبارة عن كحول أولي ،حيث أجرى أحد الطلبة سلسلة من التفاعالت التي اعتمدت
على هذا المركب بشكل أساسي كما هو في المخطط اآلتي-:
E
+

NaOH

D

+A

C

K2Cr2O7/H+

F

B

PCC

CH3CH2OH
A

ما الصيغة البنائية لكل من  F ، E ، D ، C ، B؟
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8

لديك الجدول المجاور الذي يمثل عدد من المركبات العضوية ممثلة بالرموز من ()F–A
ادرسه جيدا ً ثم أجب عما يليه-:

CH3CHO
)(A

CH3CH2COCH3
)(B

CH3CH2OH
)(C

CH2 = CH2
)(D

CH3COOCH2CH3
)(E

CH3COOH
)(F

 -1ما نوع التفاعل الذي يحول المركب  Cإلى المركب  D؟
 -2اكتب رمز المركب المناسب:
أ -تفاعل المركب  Fمع المركب .C
ب -يتفاعل مع  Naوال يتفاعل مع . NaHCO3
ج -ينتج عن اختزال المركب . A
د -يتفكك بالتسخين عند تفاعله مع  NaOHليعطي كحول وملح عضوي.
هـ  -يتفاعل مع  RMgClمتبوعا ً بـ  HClليعطي كحول ثانوي.
و -يزيل لون البروم األحمر المذاب في . CCl4
ز -ينتج من أكسدة . A
ح -يمثل المركب الذي يُختزل ليعطي المركب . C
ط -ينتج من تسخين المركب  Cبوجود  H2SO4المركز.

9

لديك الجدول المجاور الذي يمثل عدد من المركبات العضوية ممثلة بالرموز من ()F–A
ادرسه جيدا ً ثم أجب عما يليه-:
CH3CHOHCH3
CH3CH2CH2OH
CH3C≡CH
)(C
)(B
)(A
CH3COOH
CH3CH2CHO
CH3CH = CH2
)(F
)(E
)(D
 -1ما نوع التفاعل الذي يحول المركب  Eإلى المركب  B؟
 -2ما ناتج تفاعل المركب  Bمع المركب  F؟
 -3ما رمز المركب الناتج من إضافة  H2Oفي وسط حمضي إلى المركب  D؟
-4ما رمز المركب الذي يطلق غاز  CO2عند تفاعله مع  NaHCO3؟
 -5مما يتكون المحلول الذي يستخدم لتمييز المركب  Eمخبريا ً عن غيره من
المركبات العضوية بظهور راسب من الفضة الالمعة على جدار أنبوب األختبار؟
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10

لديك الجدول المجاور الذي يمثل عدد من المركبات العضوية ممثلة باألرقام من ()8 – 1
ادرسه جيدا ً ثم أجب عما يليه-:
CH3CHOHCH2CH3
CH3CH2CH2Br
CH3CHBrCH3
)(3
)(2
)(1
CH3CH2COOH
CH3CH2CHO
CH3CH = CH2
)(6
)(5
)(4
CH3COCH2CH3
(CH3)2OHCH2CH3
)(8
)(7
 -1عند أكسدة المركب رقم  3بوجود  K2Cr2O7في وسط حمضي فما رقم المركب الناتج ؟
 -2عند إضافة  HBrإلى المركب رقم  4فما رقم المركب الناتج؟
 -3ما نوع التفاعل الذي يحول المركب رقم  8إلى المركب رقم  3؟
 -4عند إضافة مركب ميثيل كلوريد المغنيسيوم إلى المركب  8بوجود  HClفما رقم المركب
الناتج ؟
 -5عند أكسدة المركب  5بإضافة  K2Cr2O7في وسط حمضي فما رقم المركب الناتج ؟
 -6ما رقم المركبات التي تتفاعل مع  CH3ONaلإلنتاج اإليثر؟
 -7ما رقم المركب الناتج من تسخين المركب رقم  1بوجود  KOH؟
 -8ما أرقام المركبين الذين ينتجا األستر عند خلطهما معا ً في وسط حمضي؟
 -9ما نوع الكحول الناتج من تفاعل المركب رقم  2مع  Mgبوجود اإليثر ،ثم إضافته إلى
المركب رقم  8بوجود  HCl؟
 -10ما نوع الكحول الناتج من تفاعل المركب رقم  2مع  Mgبوجود اإليثر ،ثم إضافته إلى
المركب رقم  5بوجود  HCl؟

11
+ Ag

ما الصيغة البنائية للمركب  C3H7Clفي المخطط االتي-:
C

Ag[(NH3)2]+ /H+

B

K2Cr2O7/H+

A

تسخين

C3H7Cl + KOH

لالستزادة :بعد دراستك لهذا الفصل عليك بحل أسئلة المحتوى وأسئلة الفصل في كتابك المدرسي.
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من أهم المركبات العضوية التي تمتاز بروائح
عطرية " اإلسترات" وهذه الصفة جعلتها تدخل في
العديد من الصناعات الغذائية وغير الغذائية.
ومن أهم استخدامات اإلسترات:
ً في
 -1تكوين مبلمرات اإلسترالتي أصبحت اساسا
ً بعد تقويتها باأللياف
العديد من الصناعات خصوصا
الزجاجية ،مثل تصنيع هياكل الطائرات والسيارات
والقوارب.
 -2المجال الطبي ؛ حيث يعد االسبرين من اإلسترات
وهو يتكون من اتحاد حمض الساليسيليك و أنهايدريد
حمض اإليثانويك.

استخدامات األسبرين

 -1خافض للحرارة

 -2التقليل من تجلط الدم
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الفصل الثاني
الﻤﺮكﺒات العﻀﻮية الحيوية
Bio-organic Compounds
النتاجات المتوقعة منك ،عزيزي الطالب وهي:
 -1تبين دور بعض المركبات الحيوية ،مثل  :البروتينات والسكريات والليببيدات في حياتنا اليومية.
 -2تميز الوحدات البنائية األساسية لبعض المركبات الحيوية مثل  :البروتينات والسكريات
والليببيدات ،وتبين كيفية ارتباطها معا ً لتكوين هذه المركبات.
 -3تقدر أهمية بعض المركبات الحيوية لإلنسان.
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ا
أول

الكربوهيدرات

دلت الدراسات ان هذه المركبات تمثل مبلمرات تتكون من وحدات أبسط منها؛ إذ تتحلل في الوسط
الحمضي لتعطي وحدات صغيرة تعرف بالسكريات االحادية.
الدور الحيوي للكربوهيدرات (النشاط البيولوجي)-:
تعد الكربوهيدرات المصدر الرئيسي للطاقة الالزمة للتفاعالت التي تحدث في أجسام الكائنات الحية.
الكربوهيدرات :مركبات حيوية يدخل في تركيبها الهيدروجين واألكسجين والكربون.
تتميز الكربوهيدرات بالصيغة العامة Cn(H2O)m
 5 = n :و  5 = mالسكريات أحادية
 6 = n :و  6 = mالسكريات أحادية
 12 = n :و  11 = mالسكريات ثنائية
 n :اكثر من  12سكريات متعددة

1

السكريات األحادية

تعد السكريات الحادية أبسط أنواع الكربوهيدرات ،ألنها ال تتحلل إلى وحدات أصغر منها  ،فهي
الوحدة األساسية في تكوين الكربوهيدرات.
حيث تشير الدراسات إلى أن السكريات األحادية تتواجد بأحد شكلين ،هما البناء المفتوح والبناء
الحلقي ،ونتيجة لحدوث تفاعل داخلي بين المجموعات الوظيفية يتحول البناء المفتوح إلى البناء
الحلقي.
 -1سكر الغلوكوز C6H12O6
ويسمى " سكر العنب " وهو السكر الرئيسي في دم اإلنسان وهو سكر سداسي وحلقته سداسية.
ألديهايد
 - αغلوكوز

 - βغلوكوز

غلوكوز مفتوح
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تالحظ أن البناء الحلقي للسكر يتكون نتيجة تفاعل داخلي يحدث بين مجموعة األلديهايد على ذرة
الكربون رقم( )1مع مجموعة الهيدروكسيل على ذرة الكربون رقم( )5وينشأ عن ذلك رابطة
إيثرية(  )C – O – Cوتتكون نتيجة لذلك حلقة سداسية ،كما تالحظ أن مجموعة الهيدروكسيل
المرتبطة بذرة الكربون رقم ( )1إما أن تكون تحت مستوى الحلقة  ،ويطلق على السكر في هذه الحالة
( – αغلوكوز) أو قد تكون فوقها ويطلق عليها ( – βغلوكوز).
الفرق بين  αو  βمجموعة  OHالمرتبطة بذرة الكربون رقم ( )1في  βتكون فوق مستوى الحلقة
وليست تحت مستوى الحلقة كما في . α
 -1سكر الفركتوز C6H12O6
هو سكر سداسي وحلقته خماسية

يفسر تكون البناء الحلقي على أنه تفاعل داخل الجزيء نفسه بين مجموعة  OHمن ذرة الكربون
رقم ( )5ومجموعة الكيتون على ذرة الكربون رقم ( )2مما يؤدي إلغالق الحلقة.
يبين الجدول اآلتي مقارنة بين الغلوكوز والفركتوز-:
وجه المقارنة
نوع الحلقات

المجموعة الوظيفية المميزة في الصيغة المفتوحة للسكر
نوع الرابطة التي انتجت التكوين الحلقي
ذرتي الكربون اللتين يحدث االرتباط بينهما لتكوين البناء الحلقي

غلوكوز

فركتوز

سداسية

خماسية

ألدهايد

كيتون

رابطة إيثرية

رابطة إيثرية

1و5

2و5
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2

السكريات الثنائية

تتكون السكريات الثنائية من ارتباط وحدتين من السكريات األحادية ومنها المالتوز والسكروز.
 -1سكر المالتوز C12H22O11
يعرف بسكر الشعير؛ ألنه يستخرج بشكل أساسي من الشعير.

رابطة غاليكوسيدية 1:4– α
 – αغلوكوز
 – αغلوكوز
مالتوز حلقي
مالحظات:
 -1نوع الوحدات  :وحدتين  – αغلوكوز.
 -2نوع الحلقات  :سداسية وسداسية.
 -3نشوء رابطة غاليكوسيدية بين الكربون ( )1من  – αغلوكوز والكربون ( )4من
 – αغلوكوز آخر وذلك بحف جزيء الماء.
 -4نوع الرابطة :غاليكوسيدية (.)1:4 – α
H2O

 -1سكر السكروز C12H22O11
يعرف بسكر المائدة ويستخرج بشكل أساسي من قصب السكر والشمندر.
مالحظات:
 -1نوع الوحدات :وحدتين -αغلوكوز و -βفركتوز
 -2نوع الحلقات:

 – αغلوكوز

حلقة سداسية وحلقة خماسية

 -3نشوء رابطة غاليكوسيدية بين الكربون ( )1من
 – αغلوكوز و الكربون ( )2من  – βفركتوز وذلك
بحذف جزيء ماء.
 -4نوع الرابطة :غاليكوسيدية ( .)1:2 – β،α

 – βفركتوز

سكروز
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وجه المقارنة

مالتوز

عدد الوحدات  /الحلقات

سكروز
2

2

نوع الوحدات

– αغلوكوز – α +غلوكوز

– αغلوكوز  – β +فركتوز

نوع الحلقات

سداسية  +سداسية

سداسية  +خماسية

نوع الرابطة الغاليكوسيدية
ذرتي الكربون المشاركتين بتكوين
الرابطة الغاليكوسيدية

3

() 4:1 – α
 1و 4

()2:1 – β،α
 1و 2

السكريات المتعددة
وهي كربوهيدرات تتكون من اتحاد جزيئات عديدة متشابهة من السكريات األحادية بروابط
غاليكوسيدية ،وهي مبلمرات طبيعية تتكون من ارتباط عدد كبير من وحدات بناء أساسية
(مونومرات)من السكر األحادي.
 -1النشا
يخزن النبات النشا كمصدر احتياطي للطاقة في جذور النبات وثمارها وبذورها ،حيث يتحول
النشا إلى غلوكوز عند نقص تركيزه في الخاليا بتزويدها بالطاقة الضرورية للعمليات الحيوية
التي تحدث فيها.
ينفصل النشا عند ذوبانه في الماء الساخن إلى نوعين من المبلمرات :أميلوز و أميلوبكتين
أميلوز (رابطة غاليكوسيدية )
( )4 :1 – α

أميلوبكتين (رابطة غاليكوسيدية )
( )6 :1 – α
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األميلوز:
 -1يشكل  % 20 – 10من كتلة النشا.
 -2يذوب في الماء.
 -3سالسل من الغلوكوز غير المتفرعة.
 - 4ارقام الكربون المكونة للرابطة الغاليكوسيدية بين وحدات الغلوكوز  1 :و . 4
 -5نوع الرابطة الغاليكوسيدية.)4:1 – α( :
األميلوبكتين:
 -1يشكل  % 90 – 80من كتلة النشا.
 -2ال يذوب في الماء.
 -3السالسل متفرعة.
 - 4ارقام الكربون المكونة للرابطة الغاليكوسيدية بين وحدات الغلوكوز  1 :و 4
وفي السلسلة غير المتفرعة 1 :و  4وبين السالسل المتفرعة 1 :و .6
 -5نوع الرابطة الغاليكوسيدية في السلسلة غير المتفرعة)4:1 – α( :
وبين السالسل)6:1 – α( :
 -2الغاليكوجين
يعد الغاليكوجين المخزون الرئيس للغلوكوز في جسم اإلنسان حيث يتركز وجوده في الكبد
والعضالت ،وبذلك فهو من مصادر الطاقة الرئيسية للجسم ،فعند نقص نسبة الغلوكوز في
الخاليا يعمل الجسم على تحويل الغاليكوجين إلى الغلوكوز ،لتزويدها بالطاقة الضرورية
للعمليات الحيوية لتي تحدث فيها.
وللغاليكوجين تركيب يشبه تركيب األميلوبكتين ،إال أنه أكثر تفرعاً ،وسالسله أكثر طوالً ،ولذلك
فإن له كتلة مولية أكبر بكثير من الكتلة المولية لألميلوبكتين.
مالحظة :عند مقارنة الغاليكوجين بغيره من المركبات الحيوية نكتب نفس الخصائص في
األميلوبكتين.
غاليكوجين
أميلوز
وجه المقارنة
ال يذوب
يذوب
الذوبان في الماء
غير متفرع متفرع
التفرع
غاليكوسيدية في السلسلة :غاليكوسيدية ()4:1 – α
نوع الروابط
( )4:1 – αبين السالسل :غاليكوسيدية ()6:1 – α
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 -3السيليلوز
يعد السيليلوز الدعامة لهيكل النبات ألنه يتواجد في النبات على شكل سالسل غير متفرعة
ترتبط فيما بينها بروابط هيدروجينية مما يجعلها متماسكة بقوة ،وهذا يتناسب مع وظيفتها
الرئيسية كدعامة للهيكل النباتي.

مالحظات:
 -1ال يذوب في الماء.
 -2سالسل غير متفرعة.
 -3السكر األحادي – β :غلوكوز.
 -4أرقام الكربون المكونة للرابطة الغاليكوسيدية بين وحدات الغلوكوز  1و . 4
 -5نوع الرابطة الغاليكوسيدية.)4:1 – β ( :

وجه المقارنة








الذوبان في الماء:
وحدة البناء األساسية:
وجود التفرع:
أرقام الكربون المكون للرابطة
الغاليكوسيدية في السلسلة غير المتفرعة:
وفي السلسلة المتفرعة:
نوع الرابطة الغاليكوسيدية في السلسلة:
بين السالسل المتفرعة:
الوظيفة الحيوية:

غاليكوجين

النشا
أميلوبكتين
أميلوز
ال يذوب
ال يذوب
ال يذوب
يذوب
-αغلوكوز -αغلوكوز -αغلوكوز -βغلوكوز
غير متفرع
متفرع
غير متفرع متفرع
1و4
ـــــــــــ
((4:1-α
ـــــــــــــ
مصدر
احتياطي
للطاقة في
جذور
النبات

1و4
1و6
((4:1-α
((6:1-α
مصدر
احتياطي
للطاقة في
جذور
النبات

1و4
1و6
((4:1-α
((6:1-α
المخزون
الرئيسي
للغلوكوز
في جسم
اإلنسان

سيليلوز

1و4
ـــــــــــ
((4:1 -β
ـــــــــــــ
الدعامة
لهيكل
النبات
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ثانيا

اليوتينات

توجد البروتينات في جميع الخاليا الحية ،وتعد من الجزيئات الضخمة التي تشكل  %50من كتلة
الجسم الجاف.
الدور الحيوي للبروتينات (النشاط البيولوجي)-:
 -1تدخل في تركيب عضالت الجسم واألغشية الخلوية والشعر واألظافر.
 -2تحفيز (تسريع) التفاعالت الحيوية المختلفة في الجسم كعمليات هدم الدهون في الجسم (مثل
إنزيمات)
 -3تنظيم وظائف األعضاء المختلفة وعمليات البناء والهدم التي تحدث في الخاليا (هرمونات)
 -4تعمل على نقل  O2بين الخاليا.
البروتينات :مبلمرات طبيعية وحدة بنائها األساسية حموض أمينية من النوع . α
مبلمرات :مركبات مكونة من جزيئات عمالقة تتكون بتكرار عدد كبير من الوحدات الصغيرة (مونومر).

1

الحموض األمينية
وهي مركبات عضوية تحتوي على مجموعتين وظيفيتين ،مجموعة الكربوكسيل الحمضية
) )- COOHومجموعة األمين القاعدية (  )- NH2وتعد وحدة البناء األساسية للبروتينات.
H
R – C – COOH
NH2
لعلك توصلت إلى أن الحمض األميني يتكون من مجموعة كربوكسيل ( )- COOHحمضية،
ومجموعة أمين ( )- NH3قاعدية ،إضافة إلى السلسلة الهيدروكربونية ( )Rالتي تختلف من حمض
إلى آخر ،وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الحموض التي تكون فيها مجموعة األمين مرتبطة بذرة الكربون
المجاورة لمجموعة الكربوكسيل يطلق عليها الحموض األمينية ألفا ( ،)αحيث تتكون البروتينات من
هذا النوع من الحموض.
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2

األيون المزدوج
يوجد الحمض األميني في المحلول على شكل أيون مزدوج ،حيث تمنح مجموعة الكربوكسيل
الحمضية  H+إلى مجموعة األمين القاعدية.
H
R – C – COONH3+

H
R – C – COOH
NH2

أيون مزدوج
الحمض األميني يسلك كحمض في الوسط القاعدي ،كما يسلك كقاعدة في الوسط الحمضي ويكون
متعادال ً في الوسط المتعادل؛ بسبب وجود الحمض األميني على شكل ايون مزدوج.

2

تركيب البروتينات
عند تكاثف حمضين أمينيين ( αبحذف  )1H2Oفإن الناتج "ثنائي ببتيد" وعند تكاثف 3
حموض أمينية (بحذف  )2H2Oفإن الناتج "ثالثي ببتيد" وما يربط بين الحموض األمينية
هو "روابط ببتيدية أو أميدية".
الرابطة الببتيدية أو األميدية :رابطة تنشأ بين مجموعة كربوكسيل من حمض أميني
ومجموعة أمين من حمض اميني آخر ،وعدد هذه الروابط = عدد الحموض األمينية – . 1
وعند ارتباط عدد كبير من الحموض األمينية ينتج مبلمر "سلسلة الببتيد" أو "بروتين"
وبهذا نستنتج أن الحمض األميني  αهو الوحدة البنائية (مونومر) للبروتين.
وتتخذ سلسلة البروتين أشكاأل ً مختلفة ترتبط أجزاؤها فيما بينها بروابط هيدروجينية.
 سؤال :إذا علمت أن جزيء ببتيد مكون من ( )8حموض أمينية  αفأجب عما يلي:
أ -ما نوع الروابط التي تربط الحموض األمينية في الببتيد؟ وما عددها؟
ب -ما عدد جزيئات الماء الناتجة من ترابط هذه الحموض؟
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اتحاد حمضين أمينيين لتكوين ثنائي الببتيد

أحد أشكال سالسل البروتين
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ثالثا

الليبيدات

تعد الليبيدات مصدرا ً مهما ً للطاقة في جسم اإلنسان والحيوان ،فهي تضم أنواعا ً مختلفة من
المركبات ،من أشهرها الدهون والزيوت والستيرويدات.
الليبيدات :مركبات عضوية حيوية تذوب في المذيبات العضوية غير القطبية منها :دهون وزيوت
وسترويدات.

1

الدهون

الدهون والزيوت :استرات ثالثية للغليسرول مع الحموض الدهنية ،فإن كان ثالثي الغليسرايد صلبا ً
سمي دهنا ً وإن كان سائالً سمي زيتاً.

الدور الحيوي للدهون (النشاط البيولوجي):
تعد الدهون مصدرا ً مهما ً للطاقة في اإلنسان والحيوان ،كما انها تخزن في جسم اإلنسان في طبقات تحت
الجلد ،ويتركز وجودها في منطقة البطن وحول األعضاء الداخلية كالقلب والرئتين والكليتين ،وتعمل على
حماية هذه األعضاء من الصدمات الخارجية ،كما أنها تشكل عازال ً للحرارة بين الجسم والوسط الخارجي،
كما تدخل الدهون في تكوين األغشية البالزمية للخاليا.
 1مول غليسرول  3 +مول حموض دهنية
 1 + 3H2Oمول دهون

تعد الدهون من اإلسترات ،ويحوي الجزيء منها على ثالث مجموعات إستر،ولذلك تسمى
باإلسترات الثالثية نظرا ً لتكوين ( )3روابط إسترية ،ويطلق عليها أيضا ً ثالثي غليسرايد،
وتتكون من أتحاد الغليسرول مع ثالثة حموض دهنية قد تكون متشابهة أو مختلفة ،وتتميز
بأنها مركبات غير قطبية ،ترتبط بينها بقوى لندن الضعيفة  ،وهذا يفسر انخفاض درجة
انصهارها ،كما أنها ال تذوب في المذيبات العضوية غير القطبية ،مثل رباعي كلوريد الكربون أو
البنزين.
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2

الستيرويدات
تعد الستيرويدات من المركبات الحيوية في الجسم ومن أمثلتها الكوليسترول الذي يدخل في
تركيب األغشية الخلوية ،وفي بعض الفيتامينات كفيتامين (د) وبعض الهرمونات.
R

CH3

CH3

تالحظ من الشكل أن الستيرويدات تتكون من أربع حلقات مدمجة ،ثالثة منها سداسية وحلقة
خماسية ،إضافة إلى سلسلة هيدروكربونية ( )Rتختلف من ستيرويد آلخر ،وتتميز الستيرويدات
بأنها ال تذوب في الماء ولكنها تذوب في الدهون ولذلك فهي تخزن في األنسجة الدهنية في
الجسم ،ومن الجدير بالذكر أن معظم الستيرويدات يتم تكوينها في الجسم ،فالكبد مثالً ينتج حوالي
 %70من حاجة الجسم من الكوليسترول.
وعلى الرغم من حاجة الجسم للكوليسترول ،إال أن زيادة نسبته في الدم تؤدي إلى ترسبه في
األوعية الدموية ،مما يسبب تصلبها وعدم قدرتها على األنقباض واألنبساط ،مما يعيق حركة الدم
في هذه األوعية ،ويساعد على تخثر الدم فيها ،مكونا ً ما يعرف بالجلطة الدموية.
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فيتامين د
فيتامين الشمس
يعد من الفيتامينات الهامة للجسم؛ ويتم بناؤه من
الكوليسترول في الجلد عند التعرض ألشعة الشمس.

إن نقص فيتامين د يسبب-:
 -1انخفاض في امتصاص الكالسيوم ،مما يسبب
الكساح عند األطفال ،ولين العظام وهشاشتها
عند البالغين.
 -2اإلصابة باالكتئاب.
 -3زيادة الفرصة باإلصابة بارتفاع كوليسترول
الدم.
 -4اإلصابة بتصلب الشرايين ،مما قد يسبب ارتفاع
ضغط الدم.
يمكن تعويض نقص فيتامين د عن طريق:
 -1الغذاء
 -2بعض المستحضرات الدوائية(متممات غذائية).
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عزيزي الطالب بعد دراستك لهذه الوحدة عليك
بحل أسئلة المحتوى وأسئلة الفصل والوحدة من
كتابك المدرسي

نهاية الوحدة الرابعة
مع أطيب أمنياتي بالنجاح والتوفيق لجميع
طالب المملكة
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