اجلزء النظري ملادة الكيمياء للتىجيهي العلمي
إعداد االستاذ :أمحد املراونة 0788122568
الوحدة األولى  :الحموض والقواعد
التعرٌفات :
حمض ارهٌنٌوس  :مادة تزٌد من تركٌز اٌون الهٌدروجٌن  H+عند اذابته فً الماء
قاعدة ارهٌنٌوس  :مادة تزٌد من تركٌز اٌون الهٌدروكسٌد  OH-عند اذابته فً الماء
حمض برونستد لوري  :مادة قادرة على منح البروتون لمادة اخرى فً التفاعل
قاعدة برونستد لوري  :مادة قادرة على استقبال البروتون .
حمض لوٌس :مادة قادرة على استقبال زوج او اكث ر من االلكترونات غٌر الرابطة من مادة اخرى الحتوائها على
افالك فارغة
قاعدة لوٌس :مادة قادرة على منح زوج او اكثر من االلكترونات غٌر الرابطة لمادة اخرى.
المادة األمفوتٌرٌة ( المترددة )  :مادة تسلك كحمض فً تفاعالت وكقاعدة فً تفاعالت أخرى
الحمض المرافق :مادة تنتج عن استقبال القاعدة للبروتون
القاعدة المرافقة  :مادة تنتج عن منح الحمض للبروتون.
االزواج المترافقة  :الحمض والقاعدة المتكونان نتٌجة استقبال ومنح البروتون فً التفاعل.
التأٌن الذاتً للماء :سلوك بعض جزٌئات الماء كحمض وبعضها كقاعدة فً الماء النقً.
الرقم الهٌدروجٌنً  :اللوغارٌتم السالب لالساس  01لتركٌز اٌون الهٌدرونٌوم فً المحلول
التمٌه :تفاعل اٌونات الملح مع الماء النتاج  H3O+او  OH-أو كلٌهما
الذوبان  :تفكك الملح الى اٌونات غٌر قادرة على التفاعل مع الماء وال تؤثر على تركٌز  H3O+و OH-
الملح :مادة اٌونٌة تنتج عن تفاعل الحمض مع القاعدة .
االمالح المتعادلة  :امالح تنتج من تفاعل حمض قوي مع قاعدة قوٌة وتكون 7 = PH
االمالح الحمضٌة  :امالح تنتج من تفاعل حمض قوي مع قاعدة ضعٌفة وتكون  PHأقل من 7
االمالح القاعدٌة  :امالح تنتج من تفاعل حمض ضعٌف مع قاعدة قوٌة وتكون  PHاكبر من 7
األٌون المشترك :اٌون ناتج عن تأٌن حم ض ضعٌف وملحه أو قاعدة ضعٌفة وملحها
اسباب عجز (قصور) مفهوم ارهٌنٌوس :
عجز عن تفسٌر السلوك القاعدي للقواعد التً ال تتضمن  OHفً تركٌبها
عجز عن تفسٌر السلوك الحمضً والقاعدي لبعض االمالح
اسباب عجز (قصور) مفهوم برونستد -لوري :
عجز عن تفسٌر السلوك الحمضً اوالقاعدي فً التفاعالت التً ال تتضمن انتقال البروتون
مالحظة  :نوع الرابطة المتكونة بٌن حمض وقاعدة لوٌس :تناسقٌة

اسئلة علل :
ٌعتبر مفهوم لوٌس للحموض والقواعد هو االشمل .
ألنه استطاع تفسٌر السلوك الحمضً ألٌونات الفلزات االنتقالٌة الموجبة (مثل ) Cu , Ag+
أو :ألنه استطاع تفسٌر السلوك الحمضً اوالقاعدي فً التفاعالت التً ال تتضمن انتقال البروتون
+2

ال ٌوجد أٌون  H+منفرداً فً المحالٌل المائٌة .
ألن حجمه صغٌر وذو كثافة كهربائٌة موجبة ومرتفعة
فسر السلوك الحمضً للملح  ( NH4Clاو اي ملح حمضً )
بسبب تفاعل االٌون الموجب من الملح مع الماء فٌزداد تركٌز  H3O+فتقل PH
فسر السلوك القاعدي للملح ( NaFاو اي ملح قاعدي )
بسبب تفاعل االٌون السالب من الملح مع الماء فٌزداد تركٌز  OH-وٌقل تركٌز  H3O+وتزداد PH
فسر السلوك المتعادل للملح ( NaClاو اي ملح متعادل )
ألن الملح ال ٌتمٌه  ،بالتالً فإن  OH-و  H3O+و  PHتبقى ثابتة
فسر زٌادة  PHعند اضافة الملح القاعدي وفق مبدأ لوتشاتٌلٌه
ٌزداد تركٌز االٌون المشترك فٌتجه االتزان نحو الٌسار فٌقل تركٌز  H3O+فتزداد PH
فسر انخفاض  PHعند اضافة الملح الحمضً وفق مبدأ لوتشاتٌلٌه
ٌزداد تركٌز االٌون المشترك فٌتجه االتزان نحو الٌسار فٌزداد تركٌز  H3O+وتقل PH
الحمض األقوى  :أعلى Ka ، H3O+
أقل OH - ، PH

القاعدة القوٌة  :أعلى Kb ، OH - ، PH
أقل H3O+

حمض قوي  +قاعدة قوٌة = ملح متعادل (ال ٌتمٌه )
حمض قوي  +قاعدة ضعٌفة = ملح حمضً ( ٌتمٌه )
حمض ضعٌف  +قاعدة قوٌة = ملح قاعدي ( ٌتمٌه )
ٌعتبر امفوتٌري مع انه ال ٌحتوي على شحنة سالبة
استثناءات االمفوتٌري H2O :
 CH3COO-لٌس امفوتٌري ألن ذرة  Hلٌست حمضٌة

الوحدة الثانٌة  :التأكسد واالختزال
التعرٌفات :
التأكسد  :فقدان المادة لاللكترونات اثناء التفاعل
االختزال :اكتساب المادة لاللكترونات اثناء التفاعل
العامل المؤكسد  :مادة ٌحدث لها اختزال فً التفاعل و تتسبب فً اكسدة غٌرها
العامل المختزل :مادة ٌحدث لها تأكسد فً التفاعل وتتسبب فً اختزال غٌرها
عدد التأكسد فً المركبات االٌونٌة  :الشحنة الفعلٌة ألٌون الذرة
عدد التأكسد فً المركبات الجزٌئٌة  :الشحنة التً ٌفترض ان تكتسبها الذرة المكونة للرابطة التساهمٌة مع ذرة
اخرى فٌما لو كسبت الذرة التً لها اعلى كهروسالبٌة الكترونات الرابطة كلٌاً،وخسرت االخرى هذه االلكترونات
التأكسد واالختزال الذاتً  :سلوك بعض المواد كعامل مؤكسد وكعامل مختزل فً التفاعل نفسه
الخلٌة الجلفانٌة :أداة أو جهاز ٌحدث فٌها تفاعالت تأكسد واختزال بشكل تلقائً النتاج طاقة كهربائٌة
المصعد  :القطب الذي تحدث عنده عملٌة التأكسد فً الخالٌا الكهروكٌمٌائٌة
المهبط  :القطب الذي تحدث عنده عملٌة التأكسد فً الخالٌا الكهروكٌمٌائٌة
القنطرة الملحٌة  :انبوب زجاجً على شكل حرف ٌ Uحتوي محلول مشبع ألحد االمالح ٌ ،صل بٌن قطبً الخلٌة
الجلفانٌة لحفظ التوازن الكهربائً للشحنات
القوة الدافعة الكهربائٌة  :قوة تنشأ بسبب االختالف فً جهد االختزال بٌن قطبً الخلٌة
جهد االختزال المعٌاري  :مٌل القطب لالختزال عندما ٌكون تركٌز المذاب ( )0مول/لٌتر وضغط الغاز
( )0ض.ج عند درجة حرارة ْ 52س
جهد الخلٌة المعٌاري  :مقٌاس للقوة الدافعة الكهربائٌة التً تنشأ بسبب االختالف فً فرق الجهد بٌن قطبً الخلٌة
فً الظروف المعٌارٌة
قطب الهٌدروجٌن المعٌاري  :قطب مرجعً ٌمكن استخدامه لمعرفة جهد االختزال المعٌاري لقطبً الخلٌة الجلفانٌة
عندما ٌكون تركٌز اٌونات المذاب ()0مول/لٌتر وضغط الغاز ( )0ض.ج عند درجة حرارة ْ 52س
مكونات قطب الهٌدروجٌن المعٌاري :
وعاء ٌحتوي على صفٌحة البالتٌن مغموسة فً محلول  HClبتركٌز ( )0مول/لٌتر  ،محاطة بغاز الهٌدروجٌن
تحت ضغط ( )0ض.ج عند درجة حرارة ْ 52س
علل :اختٌار قطب الهٌدروجٌن لٌكون قطب مرجعً
بسبب نشاطه المتوسط بٌن العناصر  ،فٌمكن ان ٌكون مصعد او مهبط
وظٌفة القنطرة الملحٌة  :ضبط التوازن االٌونً فً الخلٌة
وظٌفة الفولتمٌتر :قٌاس جهد الخلٌة

الوحدة الثالثة  :سرعة التفاعل الكٌمٌائً
التعرٌفات :
سرعة التفاعل الكٌمٌائً  :مقٌاس لمقدار التغٌر فً كمٌة احدى المواد المتفاعلة او الناتجة فً وحدة الزمن
السرعة االبتدائٌة  :هً سرعة التفاعل عند الزمن صفر
السرعة اللحظٌة  :سرعة التفاعل عند زمن معٌن
رتبة المادة  :قٌمة عددٌة صحٌحة او كسرٌة تبٌن اثر التركٌز فً سرعة التفاعل وٌمكن حسابها من التجربة العملٌة
طاقة التنشٌط  :هً الحد االدنى من الطاقة الذي ٌجب توفره لكسر الروابط بٌن ذرات المواد المتفاعلة كً تتفاعل و
تكون نتائج
المعقد المنشط :بناء غٌر مستقر بٌن المواد المتفاعلة و الناتجة ذو طاقة وضع عالٌة
قانون سرعة التفاعل  :عالقة رٌاضٌة تبٌن العالقة بٌن سرعة التفاعل و تراكٌز المواد المتفاعلة
التصادم الفعال  :التصادم الذي ٌؤدي الى تكوٌن نواتج .
العوامل المساعدة  :مواد تزٌد من سرعة التفاعل الكٌمٌائً دون ان تستهلك اثناء التفاعل
حرارة التفاعل  : ∆Hالتغٌر فً المحتوى الحراري بٌن المواد المتفاعلة والمواد الناتجة
معدل سرعة التفاعل  :التغٌر فً كمٌات احدى المواد المتفاعلة او الناتجة فً وحدة الزمن
نص نظرٌة التصادم :لحدوث تفاعل كٌمٌائً ال بد ان ٌحدث تصادم بٌن الجزٌئات المتفاعلة بحٌث تمتلك الجزٌئات
المتصادمة الحد االدنى من الطاقة الالزمة لحدوث تصادم فعال.
 فرضٌات نظرٌة التصادم:
 -0التصادم بٌن دقائق المواد المتفاعلة شرط اساسً لحدوث التفاعل
 -5سرعة التفاعل الكٌمٌائً تتناسب طردٌا مع عدد التصادمات بٌن دقائق المواد المتفاعلة
ٌ -3جب ان ٌكون التصادم فعال حتى ٌحدث تفاعل
 شروط التصادم الفعال :
-0
-5

ان ٌكون اتجاه التصادم بٌن دقائق المواد المتفاعلة مناسب
ان تمتلك دقائق المواد المتفاعلة الحد االدنى من الطاقة الالزمة لكسر الروابط بٌنها

 تأثٌرالعامل المساعد و درجة الحرارة:
 Hنواتج
ثابت
 Hمتفاعالت الزمن سرعة التفاعل طاقة المعقد المنشط طاقة التنشٌط
السرعة K
∆H
ثابت
تقل
تقل
تزداد
ٌقل
العامل المساعد ثابتة
تزداد
ثابتة
ثابتة
تزداد
ٌقل
درجة الحرارة ثابتة
 استخدامات العوامل المساعدة :
ٌ( KIودٌد البوتاسٌوم )  :تحلٌل فوق اكسٌد الهٌدروجٌن H2O2
 ( V2O5اكسٌد الفنادٌوم )  :تسرٌع تحضٌر حمض الكبرٌتٌك H2SO4
 مالحظة  :كتلة العامل المساعد تبقى ثابتة عند انتهاء التفاعل
 مالحظة  :بزٌادة سرعة التفاعل ٌزداد عدد الجزٌئات التً امتلكت طاقة تنشٌط

اسئلة علل :
زٌادة سرعة التفاعل بزٌادة تركٌز المواد المتفاعلة
النه بزٌادة التركٌز ٌزداد عدد الجسٌمات وٌزداد عدد التصادمات الفعالة فتزداد سرعة التفاعل
سرعة تفاعل المحالٌل اكبر من المساحٌق
الن حركة االٌونات فً المحالٌل حرة اما فً المساحٌق مقٌدة وكلما زادت الحركة زادت التصادمات وزادت سرعة التفاعل

سرعة تفاعل المساحٌق اكبر من البلورات
الن المساحٌق مساحة سطحها اكبر  ،وكلما زادت المساحة زاد عدد التصادمات و زادت السرعة
اسئلة اخرى لها نفس االجابة :
برادة الحدٌد تصدأ بسرعة اكبر من قطعة حدٌد
نشارة الخشب تحترق بسرعة اكبر من قطعة خشب
سرعة تفاعل مسحوق الطباشٌر مع الخل اكبر من قطع الطباشٌر الكبٌرة
تزداد سرعة التفاعل بزٌادة درجة الحرارة
النه بزٌادة درجة الحرارة تزداد الطاقة الحركٌة للجزٌئات فتزداد التصادمات الفعالة فتزداد سرعة التفاعل
اسئلة اخرى لها نفس االجابة :
عند طهً الطعام على نار مرتفعة فإنه ٌنضج بسرعة أكبر من النار الهادئة
تحفظ االدوٌة عند درجات حرارة منخفضة
تحفظ االطعمة فً الثالجة
اضافة العامل المساعد تزٌد سرعة التفاعل الكٌمٌائً
ألنه ٌقلل طاقة التنشٌط بإٌجاد مسارات بدٌلة للتفاعل
ٌتم حرق السكر فً جسم االنسان عند درجة حرارة ْ 73س بٌنما ٌحتاج حرقه فً المختبر لدرجة حرارة اعلى
بسبب وجود االنزٌمات فً جسم االنسان ،حٌث تعمل على زٌادة سرعة الحرق عن طرٌق خفض طاقة التنشٌط
تستخدم المضادات الحٌوٌة للقضاء على مسببات االمراض
ألنها تعمل على تعطٌل عمل االنزٌمات لدى مسببات االمراض
بعض التصادمات ال تؤدي الى تكوٌن نواتج
ألنها قد تكون غٌر فعالة ،والتصادم الفعال شرط اساسً لحدوث التفاعل
التغٌر فً المحتوى الحراري للتفاعل الماص موجب
ألن طاقة وضع النواتج اكبر من طاقة وضع المتفاعالت
التغٌر فً المحتوى الحراري للتفاعل الطارد سالب
ألن طاقة وضع المتفاعالت اكبر من طاقة وضع النواتج

الوحدة الرابعة  :الكٌمٌاء العضوٌة
التعرٌفات :
تفاعل االضافة  :تفاعل ٌتم بٌن مادتٌن النتاج مادة واحدة باستخدام جمٌع الذرات بٌن المادتٌن
تفاعل الحذف  :تفاعل ٌتم فٌه حذف جزيء ماء من الكحول او جزيء حمض  HXمن هالٌد االلكٌل لتكوٌن االلكٌن
تفاعل االستبدال  :تفاعل ٌتم فٌه استبدال ذرة او مجموعة ذرات بذرة او مجموعة ذرات فً مركب ما
تفاعل التأكسد  :تفاعل ٌتم فٌه زٌادة محتوى االكسجٌن او نقص فً محتوى الهٌدروجٌن
تفاعل االختزال  :تفاعل ٌتم فٌه زٌادة محتوى الهٌدروجٌن او نقص فً محتوى االكسجٌن
تفاعل الهدرجة  :تفاعل ٌتم فٌه اضافة الهٌدروجٌن الى مركب غٌر مشبع للحصول على مركب مشبع
تفاعل االسترة  :تفاعل الحمض الكربوكسٌلً مع الكحول بوجود حمض قوي والتسخٌن النتاج االستر
تفاعل التصبن  :هو تفكك االستر بالتسخٌن مع  NaOHالنتاج ملح الحمض الكربوكسٌلً والكحول
قاعدة ماركوفنٌكوف  :عند اضافة مركب قطبً مثل  HXالى الرابطة الثنائٌة فً الكٌن غٌر متماثل  ،فإن
الهٌدروجٌن من المركب المضاف ٌرتبط بذرة كربون الرابطة الثنائٌة المرتبطة بأكبر عدد من ذرات الهٌدروجٌن
مركب جرٌنٌارد  :هو المركب الناتج من تفاعل هالٌدات االلكٌل مع عنصر المغنٌسٌوم بوجود االٌثر
محلول تولٌنز  :محلول مكون من نترات الفضة واالمونٌا Ag(NH3)2+/OH-
اسئلة علل :
ٌستخدم  Niفً هدرجة االلكٌن
ألنه ٌعمل على اضعاف الرابطة بٌن ذرتً الهٌدروجٌن
ٌستخدم الضوء كعامل مساعد فً هلجنة االلكانات .
النه عمل على كسر الرابطة بٌن ذرتً الهالوجٌن  ،فتحل ذرة الهالوجٌن مكان ذرة الهٌدروجٌن
مالحظة ٌ :نتج عن هذا التفاعل مركب ٌحتوي على ذرة هالوجٌن واحدة وتسمى هذه العملٌة (استبدال احادي)
واذا نتج مركب ٌحتوي على ذرتً هالوجٌن ،فتسمى هذه العملٌة (استبدال ثنائً)
تتمٌز االلكٌنات بقدرتها على عمل تفاعالت االضافة
بسبب وجود روابط  πالضعٌفة
تتمٌز االلكاٌنات بقدرتها على عمل تفاعالت االضافة
بسبب وجود روابط  πالضعٌفة
االلدهاٌدات والكٌتونات لها القدرة على اجراء تفاعالت االضافة
بسبب وجود رابطة  πالضعٌفة
االلكانات غٌر قادرة على عمل تفاعل االضافة
ألنها ال تحتوي على رابطة  πالضعٌفة
تسمى عملٌة تفكك االستر فً الوسط القاعدي (بالتصبن)
ألنها تستخدم فً تحضٌر الصابون عن طرٌق مفاعلة االسترات الموجودة فً الدهون والزٌوت مع NaOHالنتاج الصابون

 التمٌٌز المخبري:
المادة
محلول البروم Br2/CCl4
محلول تولٌنزAg(NH3)2+/OH-
قطعة  Naأو K

استخدامها
التمٌٌز بٌن الهٌدروكربونات المشبعة وغٌر المشبعة
للتمٌٌز بٌن االلدهاٌد عن غٌره(مثل الكٌتون)
للتمٌٌز بٌن الكحول عن غٌره

نوع التفاعل
اضافة
أكسده
استبدال

 العوامل المؤكسدة :
داٌكرومات البوتاسٌوم K2Cr2O7/H+
كلورو كرومات البرٌدٌنٌوم PCC

قوي
ضعٌف

 مالحظات :
تفاعل االلكان مع جزيء هالوجٌن بوجود الضوء ٌسمى هلجنة
تفاعل اضافة الهٌدروجٌن الى مركب االلكٌن ٌسمى هدرجة
اضافة قطعة من  Naأو  Kالى الكحول ٌسبب تصاعد غاز H2
نواتج تفاعل التصبن هً :ملح الحمض والكحول

امنياتي للجميع بالنجاح
االستاذ  :أمحد املراونة

0788122568

