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كتاب الطالب

الصف الحادي عشر



مطبعة جامعة كامبريدج، الرمز البريدي CB2 8BS، المملكة المتحدة.

تشكل مطبعة جامعة كامبريدج جزًءا من الجامعة.
وللمطبعة دور في تعزيز رسالة الجامعة من خالل نشر المعرفة، سعًيا وراء

تحقيق التعليم والتعلم وتوفير أدوات البحث على أعلى مستويات التميز العالمية.

© مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.

يخضع هذا الكتاب لقانون حقوق الطباعة والنشر، ويخضع لالستثناء التشريعي
المسموح به قانوًنا وألحكام التراخيص ذات الصلة.

ال يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب من دون الحصول على اإلذن المكتوب من
مطبعة جامعة كامبريدج ومن وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.

الطبعة التجريبية ٢٠٢٢ م، ُطبعت في سلطنة ُعمان

ت مواءمتها من كتاب الطالب - الكيمياء للصف الحادي عشر - من سلسلة كامبريدج للكيمياء  هذه نسخة تمَّ
لمستوى الدبلوم العام والمستوى المتقدم AS & A Level للمؤلفين لوري ريان، وروجر نوريس

تمت مواءمة هذا الكتاب بناًء على العقد الموقع بين وزارة التربية والتعليم ومطبعة
جامعة كامبريدج.

ال تتحمل مطبعة جامعة كامبريدج المسؤولية تجاه المواقع اإللكترونية
المستخدمة في هذا الكتاب أو دّقتها، وال تؤكد أن المحتوى الوارد على تلك المواقع دقيق

ومالئم، أو أنه سيبقى كذلك.

تمت مواءمة الكتاب
بموجب القرار الوزاري رقم ٢٠٢٢/1٢1 واللجان المنبثقة عنه

جميع حقوق الطبع والتأليف والنشر محفوظة لوزارة التربية والتعليم
أ أو ترجمته  وال يجوز طبع الكتاب أو تصويره أو إعادة نسخه كامًل أو مجّزً

أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات بهدف تجاري بأي شكل من األشكال
إاّل بإذن كتابي مسبق من الوزارة، وفي حال االقتباس القصير يجب ذكر المصدر.
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د، وعلى آله وصحبه  الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على خير المرسلين، سّيدنا ُمحمَّ
أجمعين. وبعد:

فقد حرصت وزارة التربية والتعليم على تطوير المنظومة التعليمية في جوانبها ومجاالتها المختلفة 
كافة؛ لتُلّبي ُمتطلّّبات المجتمع الحالية، وتطلُّعاته المستقبلية، ولتتواكب مع الُمستجّدات العالمية في 
اقتصاد المعرفة، والعلوم الحياتية المختلفة؛ بما يؤّدي إلى تمكين المخرجات التعليمية من المشاركة 

في مجاالت التنمية الشاملة للسلطنة.

نات المنظومة التعليمية، بمراجعة  ًنا أساسًيا من مكوِّ وقد حظيت المناهج الدراسية، باعتبارها مكوِّ
التدريس،  وطرائق  الدراسية،  المقّررات  من  بدًءا  المختلفة؛  نواحيها  في  شامل  وتطوير  مستمرة 
وأساليب التقويم وغيرها؛ وذلك لتتناسب مع الرؤية المستقبلية للتعليم في السلطنة، ولتتوافق مع 

فلسفته وأهدافه.

وقد أولت الوزارة مجال تدريس العلوم والرياضيات اهتماًما كبيًرا يتالءم مع مستجدات التطور 
الدولية؛  الخبرات  من  االستفادة  إلى  اتَّجهت  المنطلق  هذا  ومن  والمعرفي.  والتكنولوجي  العلمي 
اتساًقا مع التطوُّر المتسارع في هذا المجال، من خالل تبّني مشروع السالسل العالمية في تدريس 
لدى  واالستنتاج  والتقّصي  البحث  مهارات  تنمية  أجل  من  الدولية؛  المعايير  وفق  الماّدتَين  هاتَين 
الطلبة، وتعميق فهمهم للظواهر العلمية المختلفة، وتطوير قدراتهم التناُفسية في المسابقات العلمية 

والمعرفية، وتحقيق نتائج أفضل في الدراسات الدولية.

ًقا ألهداف التعليم في  إن هذا الكتاب، بما يحويه من معارف ومهارات وقيَم واتجاهات، جاء ُمحقِّ
نه من أنشطة وصور ورسوم.  السلطنة، وموائًما للبيئة العمانية، والخصوصية الثقافية للبلد، بما يتضمَّ

وهو أحد مصادر المعرفة الداعمة لتعلُّم الطالب، باإلضافة إلى غيره من المصادر المختلفة.

نتمّنى ألبنائنا الطلبة النجاح، ولزمالئنا المعلّمين التوفيق فيما يبذلونه من جهود ُمخِلصة، لتحقيق 
لموالنا  الحكيمة  القيادة  ظل  تحت  العزيز،  الوطن  لهذا  خدمة  السامية؛  التربوية  الرسالة  أهداف 

حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعّظم، حفظه اهلل ورعاه.

واهلل ولي التوفيق

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم 
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xii

  كيف تستخدم هذه السلسلة

في  عشر  الحادي  الصف  في  للطلبة  الدعم  المصادر(  )أو  المكّونات  هذه  تقّدم 
سلطنة عمان لتعلم مادة الكيمياء واستيعابها، حيث تعمل كتب هذه السلسلة جميعها 
مًعا لمساعدة الطلبة على تطوير المعرفة والمهارات العلمية الالزمة لهذه المادة. 
مهارات  من  وتمكينهم  للطلبة  المعارف  هذه  إليصال  للمعلمين  الدعم  تقّدم  كما 

االستقصاء العلمي.

اء
مي

كي
ال

ب
ال

ط
ال

ب 
تا

ك
شر

 ع
ي

اد
ح

 ال
ف

ص
ال

ول
األ

ي 
س

درا
 ال

ل
ص

لف
ا

م
 20

22
 - 

هـ
 14

44
ة  

بي
ري

ج
لت

ة ا
ع

طب
ال

1444 هـ - 2022 م  الطبعة التجريبية

الكيمياء
الصف الحادي عشر

كتاب الطالب

الفصل الدراسي األول

ة
ط

ش
ألن

وا
ة 

لي
م

ع
ال

ب 
ار

ج
لت

 ا
ب

تا
ك

اء
مي

كي
ال

شر
 ع

ي
اد

ح
 ال

ف
ص

ال
ل

ألو
ي ا

س
درا

 ال
ل

ص
لف

ا
م

 20
22

 -
هـ 

 14
44

ة  
بي

ري
ج

لت
ة ا

ع
طب

ال

كتاب التجارب العملية واألنشطة

1444 هـ - 2022 م  الطبعة التجريبية

الكيمياء
الصف الحادي عشر

الفصل الدراسي األول

العملية واألنشطة« على أنشطة  التجارب  يحتوي »كتاب 
تّم اختيارها بعناية، بهدف  الوحدة، والتي  وأسئلة نهاية 
التي  المختلفة  المهارات  تطوير  على  الطلبة  مساعدة 
يحتاجون إليها أثناء تقدمهم في دراسة كتاب الكيمياء. 
كما تساعد هذه األسئلة الطلبة على تطوير فهمهم لمعنى 
إلى  األفعال اإلجرائية المستخدمة في األسئلة، إضافة 

دعمهم في اإلجابة عن األسئلة بشكل مناسب.
كما يحّقق هذا الكتاب للطلبة الدعم الكامل الذي سوف 
يساعدهم على تطوير مهارات االستقصاء العملية األساسية 
االستقصاءات،  تخطيط  المهارات  هذا  وتشمل  جميعها. 
الفرضيات،  وطرح  معه،  التعامل  وكيفية  الجهاز  واختيار 

وتدوين النتائج وعرضها، وتحليل البيانات وتقييمها.

يقّدم »كتاب الطالب« دعًما شاماًل لمنهج الكيمياء 
للصف الحادي عشر في سلطنة عمان، ويقّدم شرًحا 
للحقائق والمفاهيم والتقنيات العلمية بوضوح، كما 
يستخدم أمثلة من العالم الواقعي للمبادئ العلمية. 
واألسئلة التي تتضمنها كل وحدة تساعد على تطوير 
فهم الطلبة للمحتوى، في حين أن األسئلة الموجودة 
في نهاية كل وحدة تحقق لهم مزيًدا من التطبيقات 

العلمية األساسية.



كيف تستخدم هذه السلسلةالوحدة األولى: المهارات العملية

xiii

العملية  التجارب  و»كتاب  الطالب«  »كتاب  المعلم  دليل  يدعم 
فيهما.  الموجودة  العملية  والمهارات  األسئلة  ويعزز  واألنشطة«، 
للتدريس وإجابات عن كل  الدليل أفكاًرا تفصيلية  ويتضّمن هذا 
سؤال ونشاط وارد في »كتاب الطالب« وفي »كتاب التجارب العملية 
واألنشطة«، فضاًل عن اإلرشادات التعليمية لكل موضوع، بما في 
والتقويم  النشط  للتعلم  وأفكار  المقترحة،  التدريس  خطة  ذلك 
التمهيدية،  واألنشطة  بالموضوع،  المرتبطة  والمصادر  التكويني، 
وسوء  الخاطئة  والمفاهيم  التعليم(  )تفريد  المتمايز  والتعليم 
االستقصاءات  إلجراء  مفصاًل  دعًما  أيًضا  يتضمن  كما  الفهم. 
العملية وتنفيذها في »كتاب التجارب العملية واألنشطة«، بما في 
إلى  إضافة  جيد،  بشكل  تسير  األمور  لجعل  »مهم«  فقرات  ذلك 
مجموعة من عينات النتائج التي يمكن استخدامها إذا لم يتمكن 
الطلبة من إجراء التجربة، أو أخفقوا في جمع النتائج النموذجية.
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خالل دراستك هذا الكتاب، ستالحظ الكثير من الميزات المختلفة التي ستساعدك في 
التعلم. هذه الميزات موضحة على النحو اآلتي:

  كيف تستخدم هذا الكتاب

xiv

أهداف التعّلم
تُمّثل هذه األهداف مضمون كل وحدة دراسية، وتساعد على إرشاد الطلبة خالل دراسة 
»كتاب الطالب«، كما تشير إلى المفاهيم المهمة المطروحة في كل موضوع، ويتم التركيز 

عليها عند تقويم الطالب. 

قبل أن تبدأ بدراسة الَوحدة

تحتوي هذه الميزة على أسئلة وأنشطة تتمحور حول المعرفة القبلية للموضوعات التي 
ستحتاج إليها قبل البدء بدراسة الوحدة.

العلوم ضمن سياقها
تُقّدم هذه الميزة أمثلة وتطبيقات واقعية للمحتوى الموجود في كل وحدة دراسية، ما 

يعني أنها تشجع الطلبة على إجراء المزيد من البحث في الموضوعات المختلفة.

مهارات عملية
ال يحتوي هذا الجزء من الكتاب على تعليمات مفصلة إلجراء تجارب معّينة، لكنك 

ستجد، في مرّبعات النص هذه، توجيهات أساسية حول المهارات المخبرية التي تحتاج 
إلى تطبيقها. 

علمية مصطلحات 
يتم تمييز المصطلحات 

األساسية في النص 
عند تقديمها ألول 
مرة. ثم يتم تقديم 

تعريفات لها في 
الهامش تشرح معاني 

هذه المصطلحات.

أفعال إجرائية
لقد تّم إبراز األفعال 

اإلجرائية الواردة 
في المنهج الدراسي 
بلون غامق في أسئلة 
نهاية الوحدة، ويمكن 

استخدامها في 
االختبارات، خصوًصا 

عندما يتم تقديمها 
للمرة األولى. وستجد 

في الهامش تعريًفا 
لها.

أسئلة
يتخلّل النص أسئلة تمنحك فرصة للتحقق من أنك قد فهمت الموضوع الذي قرأت عنه. 

أمثلة

تحتوي على أمثلة محلولة توّضح كيفية استخدام صيغة رياضية معّينة إلجراء عملية 
حسابية.

مهّم
يتم في مرّبعات النص 

هذه إدراج حقائق 
وإرشادات مهّمة 

للطلبة.
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xv

ملّخص

تحتوي مرّبعات النص هذه على ملّخص للنقاط الرئيسية في نهاية كل وحدة.

أسئلة نهاية الوحدة
تقيس هذه األسئلة مدى تحّقق األهداف التعليمية في الوحدة، وقد يتطلب بعضها استخدام معارف علمية من وحدات 

سابقة. تتوافر إجابات هذه األسئلة في دليل المعلم.

قائمة تقييم ذاتي
تلي الملّخص عبارات تتضّمن عناوين منها: »أستطيع أن« التي تتطابق مع أهداف التعلم الموجودة في بداية الوحدة؛    

و »أحتاج إلى بذل المزيد من الجهد«، أو »متمّكن إلى حدٍّ ما« اللتَين تشيران إلى وجوب مراجعة ما تراه ضرورًيا في 
هذا المجال. وقد تجد أنه من المفيد تقييم مدى ثقتك بكل من هذه العبارات أثناء عملية المراجعة.

أراجع أستطيع أن
الموضوع

أحتاج إلى 
بذل المزيد 
من الجهد

متمّكن إلى 
حدٍّ ما

مستعّد 
للمضي 

قدًما
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  المقدمة
يغطي هذا الكتاب الفصل الدراسي األول من منهج سلطنة عمان للكيمياء للصف الحادي عشر.

تتمثل األهداف الرئيسية ألي كتاب مدرسي، كهذا الكتاب، في شرح المفاهيم المختلفة للكيمياء التي 
تحتاج إلى فهمها، وفي تزويدك باألسئلة التي ستساعدك على اختبار فهمك، وفي تطوير المهارات 
األساسية الالزمة للنجاح في هذا الصف الدراسي. كما توضح صفحات »كيف تستخدم هذا الكتاب« 

بنية كل وحدة وميزات هذا الكتاب.

خالل دراستك مادة الكيمياء، ستجد أن بعض المفاهيم األساسية قد تتكرر، وأن هذه المفاهيم تشكل 
»موضوعات« مترابطة لكافة مجاالت الكيمياء المختلفة. وسوف تمضي قدًما في دراستها بتعّمق أكثر، 
بذلك ستكتسب المزيد من الثقة في فهم مادة الكيمياء إذا تعّمقت في هذه الموضوعات. ويشمل هذا 

الكتاب المفاهيم األساسية اآلتية:

الذرات والقوى  �

التجارب واألدلة والبراهين  �

أنماط التدرج الكيميائي والتفاعالت  �

الروابط الكيميائية  �

التغيرات في مستويات الطاقة  �

تُعّد دراسة الكيمياء تجربة محّفزة وجديرة باالهتمام؛ فالكيمياء شأن عام، وال يمكن لدولة أن تتفّرد 
فيه أو أن تحتكر التطّور وتحصره في موضوعاتها. كما تُعّد دراسة الكيمياء تدريًبا مفيًدا الكتشاف 
كيف أسهم مختلف العلماء في تطوير معرفتنا ورفاهيتنا، وذلك من خالل أبحاثهم التي أجروها في 

مفاهيم الكيمياء وتطبيقها.

نأمل أاّل يساعدك هذا الكتاب على النجاح في دراساتك ومهنتك المستقبلية فحسب، بل أن يحّفز 
فضولك وخيالك العلمي أيًضا؛ فقد يصبح طلبة اليوم من العلماء والمهندسين المبدعين غًدا. كما 
نأمل أن تكون التجارب التي أجراها الكيميائيون في الماضي درجة من درجات سلّم التطّور، فنمضي 

بالكيمياء قدًما نحو مستويات أعلى وأرقى.

xvi



  الوحدة الثالثة

الترابط الكيميائي
 Chemical Bonding
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أهداف التعلم

الكيميائية  الروابط  من  المختلفة  األنواع  ٣-١  يصف 
)األيونية والتساهمية والفلزية( وقوى الترابط بين 

الجزيئات. 
جذب  قوى  أنها  على  األيونية  الرابطة  ٣-2  يعرف 
كهروستاتيكي بين األيونات ذات الشحنات المعاكسة 
السالبة  واألنيونات  الشحنة  الموجبة  )الكاتيونات 

الشحنة(.
٣-٣  يستخدم مخّططات التمثيل النقطي إلظهار ترتيب 
األيوني  الترابط  ذات  المرّكبات  في  اإللكترونات 
والتساهمي )بما فيها الروابط المتعددة( والترابط 

التناسقي.  
٣-4  يفهم أن بعض العناصر الموجودة في الدورة الثالثة 
تتجاوز قاعدة الثمانية )إلى أكثر من 8 إلكترونات 
في مستوى طاقة التكافؤ كما في المرّكبات: ثنائي 
الفوسفور  كلوريد  وخماسي   ،SO2 الكبريت  أكسيد 

)SF6 وسداسي فلوريد الكبريت ،PCl5

التساهمية  )الرابطة  التناسقية  الرابطة  ٣-٥  يصف 
التناسقية(، كما في : 

●  التفاعل بين غازي األمونيا وكلوريد الهيدروجين   

 NH4   
لتكوين أيون األمونيوم +

 Al2Cl6 جزيء  ●  

   [Cu(H2O)6]
[CuCl4] و +2

األيونات المعقدة –2  ●  

الروابط  وزوايا  للجزيئات  الهندسية  األشكال  ٣-٦  يذكر 
أزواج  بين  التنافر  نظرية  باستخدام  فيها  الموجودة 
اإللكترونات VSEPR ويشرحها، بتطبيق هذه النظرية 

على األمثلة البسيطة اآلتية:
BF3 )مثلث مستوي، 120°(  ●  

CO2 )خطي ، 180°(  ●  

CH4 )رباعي األوجه، 109.5°(  ●  

NH3 )هرم ثالثي، 107°(  ●  

H2O )منحني، 104.5°(  ●  

SF6 )ثماني األوجه، 90°(  ●  

PF5 )هرم ثالثي مزدوج، °120 و 90°(  ●  

٣-٧  يتنبأ باألشكال وزوايا الروابط في الجزيئات واأليونات 
المماثلة لتلك المحددة في ٣-٦.

٣-٨  يصف الروابط التساهمية من حيث تداخل األفالك 
  (π) و باي (σ) مّما يكون روابط سيجما

●  تتكّون الروابط σ من خالل التداخل رأس-رأس   

لألفالك بين الذّرات المترابطة.
الجانبي  التداخل  خالل  من   π الروابط  ●  تتكّون   

σ المتجاورة، في أعلى وأسفل الرابطة p لألفالك
جزيئات  في   π و   σ الروابط  تتكّون  كيف  ٣-٩  يصف 

H2, C2H6, C2H4, HCN و N2 تتضّمن
 sp2و sp ٣-١٠  يستخدم مفهوم التهجين لوصف األفالك

sp3و
يعّرف المصطلحات اآلتية:  ٣-١١

مول  لكسر  الالزمة  الطاقة  هي  الرابطة  ●  طاقة   

الحالة  في  معّينة  تساهمية  رابطة  من  واحد 
الغازية.

ذّرتَين  نواتَي  بين  المسافة  هي  الرابطة  ●  طول   

مترابطتَين تساهمًيا.
٣-١2  يستخدم قيم طاقة الرابطة ومفهوم طول الرابطة 

لمقارنة النشاط الكيميائي للجزيئات التساهمية.
معينة  ذرة  قدرة  بأنها  الكهربائية  السالبية  ٣-١٣  يعّرف 
زوج  جذب  على  أخرى  بذرة  تساهمًيا  مترابطة 

إلكترونات الرابطة نحوها.
٣-١4  يشرح العوامل التي تؤّثر على السالبية الكهربائية 
النووية ونصف القطر  للعناصر من حيث الشحنة 
مستويات  إلكترونات  بواسطة  والحجب  الذّري 

الطاقة الرئيسية والفرعية الداخلية. 
في  للعناصر  الكهربائية  السالبية  قيم  تدرج  ٣-١٥  يذكر 
الجدول الدوري عبر الدورة من اليسار إلى اليمين 
أو في المجموعة من األسفل إلى األعلى ويشرحها.
 (Pauling) بولينغ  قيم  في  االختالفات  ٣-١٦  يستخدم 
األيونية  الروابط  بتكّون  للتنّبؤ  الكهربائية  للسالبية 
والتساهمية )لن يتّم التطّرق إلى الطابع التساهمي 
في بعض المرّكبات األيونية( )ستُعطى قيم بولينغ 

للسالبية الكهربائية عند الضرورة(.
٣-١٧  يستخدم مفهوم السالبية الكهربائية لشرح قطبية 
وتأثير  الذرات  بين  القطبي  العزم  وقيم  الروابط 

ذلك على قطبية الجزيء.
الجزيئات  بين  كقوى  فال  دير  فان  قوى  ٣-١٨  يصف 

ويمّيزها عن الروابط الكيميائية.
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قبل أن تبدأ بدراسة الَوحدة

ناقش مع زمالئك المقصود بكّل مّما يلي:  .1
الرابطة التساهمية أ.   

الرابطة األيونية ب.   
الرابطة الفلزية ج.   

القوى بين-الجزيئات د.   
مع ذكر أنواع الجسيمات المسؤولة عن قوى الجذب ما بين الذّرات أو األيونات.  

ارسم مخّطًطا معنوًنا لمرّكب أيوني وآخر لمرّكب تساهمي بسيط. قارن مخططك بمخططات زمالئك.  .2
3.  ضع قائمة بالخصائص الفيزيائية النموذجية للفلزات مثل الحديد، والالفلزات مثل الكبريت. قارن قائمتك بما كتبه 

زمالؤك.
4.  ناقش مع زمالئك كيف يتّم حساب عدد اإللكترونات في مستوى الطاقة الرئيسي الخارجي للذّرات في المجموعتَين 

.)VIII إلى III وفي المجموعات من 13 إلى 18 )المجموعات من ،(II) و ،(I)
السالبة  األيونات  وواحًدا من  الكالسيوم،  أو  الماغنيسيوم  أو  الصوديوم  اآلتية:  الموجبة  األيونات  واحًدا من  5.  اختر 
اآلتية: األكسجين أو الكلور أو البروم، ثم ارسم التوزيع اإللكتروني البسيط لأليونَين الموجب والسالب اللَذين تّم 

اختيارهما، بعدها ارسم مخّطط التمثيل النقطي للمرّكب المتكّون من هَذين األيونَين.
  يكون تنافر األزواج المنفردة لإللكترونات )غير المشاركة( فيما بينها أكبر من تنافر أزاوج اإللكترونات المشاركة في 
روابط. ارسم التركيب اإللكتروني لكل من ُجزيء الميثان وُجزيء الماء، ثم اقترح السبب في أن قيمة زاوية الروابط 
الماء تساوي  H—O—H في ُجزيء  الروابط  °109.5 تقريًبا، بينما قيمة زاوية  الميثان تساوي  H—C—H في جزيء 

°104.5 تقريًبا، ثم ناقش أفكارك مع أحد زمالئك.

تابع

:Van der Waals ٣-١٩  يصف أنواع قوى فان دير فال
القطب  اللحظي-ثنائي  القطب  ثنائي  ●  قوى   

قوى  أيًضا  تسمى  والتي   ،(id-id) المستحث 
.(London) لندن للتشتت

●  قوى ثنائي القطب الدائم - ثنائي القطب الدائم   
(pd-pd)، والتي تتضّمن الرابطة الهيدروجينية.

درجات  أو  الغليان  درجات  تدرج  أنماط  ٣-2٠  يشرح 
االنصهار لعناصر أو لمركبات مستندا على قوى 

الترابط بين الجزيئات 
٣-2١  يفهم الرابطة الهيدروجينية كنوع من القوى ثنائي 
- ثنائي القطب الدائم بين الُجزيئات حيث يرتبط 

الهيدروجين بذّرة ذات سالبية كهربائية عالية.
على  مقتصًرا  الهيدروجينية،  الرابطة  ٣-22  يصف 
 N—H مجموعات  على  تحتوي  التي  الُجزيئات 
والماء  األمونيا  تتضّمن  والتي   ،F—Hو  O—H و 

وفلوريد الهيدروجين كأمثلة بسيطة.

لشرح  الهيدروجينية  الرابطة  مفهوم  ٣-2٣  يستخدم 
الخصائص االستثنائية لـلماء H2O )الجليد والماء(:

ارتفاع درجة انصهاره ودرجة غليانه نسبًيا.  ●  

ارتفاع التوّتر السطحي نسبًيا.  ●  

الماء  بكثافة  مقارنة  الصلب  الجليد  ●  كثافة   

السائل.
والفلزية  والتساهمية  األيونية  الروابط  أن  ٣-24  يذكر 

أقوى من القوى بين- الجزيئات.
٣-2٥  يصف تأثير األنواع المختلفة من البنى )التراكيب( 
والروابط على الخصائص الفيزيائية للمواّد، بما 
في ذلك درجة االنصهار ودرجة الغليان والتوصيل 

الكهربائي والذوبانية، ويفسرها ويتنبأ بها.
الموجود  والترابط  البنائي  التركيب  نوع  ٣-2٦  يستنتج 

في ماّدة ما من المعلومات المعطاة.
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العلوم ضمن سياقها

The Buckminsterfullerene بوكمنسترفولرين 
والواليات  المتحدة  المملكة  من  علماء  كان  1986م،  عام 
المتحدة األمريكية يستقصون طبيعة المادة الموجودة بين 
النجوم في الفضاء. إذ كانوا يحاولون إعادة إنشاء الظروف 
من  لتبخير ساق  الليزر  باستخدام  الفضاء  في  الموجودة 
الهيليوم إلنتاج جسيمات مشحونة  الجرافيت في جّو من 

من الكربون.
المواد  تحليل  بّين  توقعاتهم، فقد  النتيجة بخالف  وكانت 
الناتجة وجود جزيئات كربونية تحمل الصيغة (C60). وحتى 
متأّصلَين  أو  شكلَين  سوى  معروًفا  يكن  لم  الحين،  ذلك 
اليوم،  أّما  والجرافيت؛  الماس  الكربون:  من  فقط  اثنَين 

فقد أصبح لدينا شكل ثالث من الكربون.
وكانت المهّمة في البداية هي اقتراح تركيب لـ (C60). وقد 
اعتقد هؤالء العلماء أن هذه المادة الجديدة قد تكون على 
بعضها  الملتفة  الكربون  ذّرات  من  هيئة حلقات سداسية 
على بعض على شكل كرة، لكن إجراء التجارب على نماذج 
جزيئية بّين أنه ليس ممكًنا باستخدام 60 ذّرة كربون. إاّل أن 
قّبة جيوديسية التي صّممها المهندس المعماري األمريكي 
بوكمنستر فولر Buckminster Fuller أوحت بإمكانية تحقيق 
من  نمط  وفق  مرتبة   (C60) في  الذّرات  كانت  فقد  ذلك. 
التركيب  يشبه  بحيث  والخماسية.  السداسية  األشكال 

الناتج أقسام كرة القدم )الشكل ٣-١(.

إلى  نسبة  بوكمنسترفولرين  اسم   (C60) على  أُطلق  وقد 
المهندس المعماري الذي ألهم تصميمه العلماء.

في  الترابط  نوع  إلى  العلماء  توصل  النقاش  خالل  ومن 
(C60). فكل ذّرة كربون مرتبة في شكل سداسي أو خماسي 

ذّرات  مع  أحادية  تساهمية  روابط  ثالث  تكّون  أن  يمكن 
الكربون المجاورة لها. فإذا كانت الروابط جميعها روابط 
يجب  الكربون  لذّرة  الرابع  فاإللكترون  أحادية،  تساهمية 
 (C60) بنية ال  أن يكون غير متمركز. ما يعني أن تتضّمن 
ذّرات  بين  والثنائية  األحادية  التساهمية  للروابط  تناوًبا 
الكربون. وبمعنى آخر، أن كل ذّرة كربون قد كّونت رابطة 
أحاديتَين. تساهميتَين  ورابطتَين  واحدة  ثنائية  تساهمية 
لقد تبّين أن طول الرابطة بين ذّرتَي كربون في األشكال 
السداسية يكون أقصر من طول الرابطة بين ذّرتَي كربون 
متجاورتَين موجودتَين في شكل خماسي وشكل سداسي. 
فاستنتج العلماء أن الروابط األقصر هي روابط تساهمية 
ثنائية، وأن الروابط األطول هي روابط تساهمية أحادية. 
وبالتالي فإن ذّرات الكربون في (C60). مرتبطة في روابط 
أشكال  من  يتكّون  تركيب  عبر  وأحادية  ثنائية  تساهمية 

سداسية وخماسية.
والحًقا، تّم اكتشاف تراكيب كربونية مشابهة، أُطلق عليها 
الفولرينات. ويجري العديد من العلماء، حالًيا، أبحاًثا حول 
ذلك  في  بما  الفولرينات،  لهذه  الممكنة  االستخدامات 
المجال الطبي، حيث يسعى األطباء إلى إيصال الدواء إلى 
في  الحال  هي  كما  إليه،  يحتاج  الذي  الجسم  من  الجزء 

عالج السرطان.

الصورة 3-١  تقع هذه القبة الجيوديسية في مدينة 
فانكوفر، في كندا. إذا تفّحصت القبة بعناية، وتجاهلت 

الهيكل الداخلي للدعامات المعدنية، يمكنك رؤية أن 
بنية القبة مكّونة من أشكال سداسية وخماسية.

الشكل 3-١  جزيء بوكمنسترفولرين، 
(C60)، مشابه لشكل كرة القدم.

b a
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3-1 أنواع الروابط الكيميائية

الرابطة األيونية
تتكّون المركبات والجزيئات نتيجة ارتباط الذرات فيما بينها بأنواع مختلفة من الروابط الكيميائية، ومن بينها الرابطة 
األيونية. وتعّرف الرابطة األيونية أّنها قوة الجذب الكهروستاتيكية بين أيونات موجبة )كاتيونات Cations( وأيونات 

سالبة )أنيونات Anions( في شبكة Lattice بلورية أيونية )الصورة ٣-2(.

الصورة 3-٢  بلورات ملح الطعام 
.)NaCl كلوريد الصوديوم(

مهّم
عندما تكّون العناصر مرّكبات، 

فإنها إّما تكسب إلكترونات، 
أو تفقدها، أو تتشارك فيها، 

بهدف الوصول إلى التوزيع 
اإللكتروني المستقر ألقرب 

غاز نبيل. 

عندما تتحد الفلزات مع الالفلزات، تنتقل اإللكترونات الموجودة في مستوى الطاقة الخارجي لذّرات الفلز إلى ذّرات الالفلز 
بهدف الوصول إلى حالة االستقرار وفًقا لقاعدة الثمانيات. فمثاًل في الشكل )٣-2(، تفقد كل ذّرة بوتاسيوم إلكتروًنا 

واحًدا من مستوى الطاقة الخارجي لينتقل إلى ذّرة أكسجين وبذلك:

�  يمتلك أيون البوتاسيوم التركيب اإللكتروني نفسه لتركيب ذرة األرغون (Ar) )مع شحنة أحادية موجبة(، +[2,8,8].
�  ويمتلك أيون األكسيد التركيب اإللكتروني نفسه لتركيب ذرة النيون (Ne) )مع شحنة ثنائية سالبة(، –2[2,8].

K

2,8,8,1

K

O
2,8,8,1 2,6

K

K2O

2,8,8 2,8
O

2 =

+

+ 2–

2–

K

2,8,8,1

K

O
2,8,8,1 2,6

K

K2O

2,8,8 2,8
O

2 =

+

+ 2–

2–

الشكل 3-٢ مخطط التمثيل النقطي لتكون مركب أكسيد البوتاسيوم.
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مهّم
تُستخدم مخططات التمثيل النقطي Dot-and-cross diagram لتوضيح الروابط األيونية والتساهمية. فتُستخدم 
النقاط ).( وعالمات )×( لتوضيح مصدر اإللكترونات. عند رسم مخططات التمثيل النقطي للمرّكبات األيونية، فإننا 

نوضح فقط مستويات طاقة اإللكترونات الخارجية. وتُستخدم األقواس المرّبعة لتوضيح أن شحنة األيونات موّزعة 
ومنتشرة بالتساوي في المركب بكامله. وتُكتب الشحنة في الزاوية العليا اليمنى لألقواس.

مصطلحات علمية

الكاتيون Cation: أيون يحمل شحنة موجبة.
األنيون Anion: أيون يحمل شحنة سالبة.

الشبكة Lattice: ترتيب مكّرر بانتظام للذّرات أو الجزيئات أو األيونات في كامل البنية البلورية ثالثية األبعاد.
الرابطة األيونية Ionic bonding: قوة الجذب الكهروستاتيكية بين أيونات ذات شحنات متعاكسة )كاتيونات وأنيونات(.

مخطط التمثيل النقطي Dot-and-cross diagram: مخطط يُوضح ترتيب إلكترونات مستويات الطاقة الخارجية في 
عنصر أو مرّكب، أيوني أو تساهمي. حيث يتّم تمثيل اإللكترونات على هيئة نقاط ).( أو عالمات )×( لتوضيح مصدرها.

سؤال
طاقة  مستويات  فقط  )وّضح  اآلتية  األيونية  المرّكبات  في  الموجودة  لأليونات  النقطي  التمثيل  مخططات  1  ارسم 

اإللكترونات الخارجية(:
        (CaF2)  فلوريد الكالسيوم    أ. 

     (MgBr2) بروميد الماغنيسيوم ب.    
                (K3N) نيتريد البوتاسيوم ج.    

الالفلزات عادة  )الكاتيونات(. في حين تكسب  أيونات موجبة  وتكّون  أكثر  أو  واحًدا  إلكتروًنا  الفلزات عادة  وتفقد 
إلكتروًنا واحًدا أو أكثر وتكّون أيونات سالبة )األنيونات(. وتعتمد شحنة األيون على عدد اإللكترونات المفقودة أو 
الشحنة  ذات  واألنيونات  الموجبة  الشحنة  ذات  الكاتيونات  بين  الكهروستاتيكية  الجذب  قوى  وينتج عن  المكتسبة. 

.Ionic bond السالبة، الرابطة األيونية

الرابطة التساهمية
الرابطة التساهمية األحادية 

عندما تتحد ذّرتان الفلزيتان، فإنهما تتشاركان في زوج واحد أو أكثر من اإللكترونات. تسّمى قوى الجذب الكهروستاتيكية 
التي تنشأ بين النواتَين اللتَين تحمالن شحنة موجبة من جهة، وزوج اإللكترونات المشترك الذي يحمل شحنة سالبة 

.Single covalent bond من جهة أخرى، رابطة تساهمية أحادية
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بهدف  اإللكترونات،  من  بزوج  ذرتين  تشارك  من  األحادية  التساهمية  الرابطة  تنتج 
وصول كل ذرة إلى حالة االستقرار والتوزيع اإللكتروني ألقرب غاز نبيل. فأقرب غاز 
نبيل إلى ذرة الكلور هو األرغون. ليصبح التوزيع اإللكتروني لكل ذرة في جزيء الكلور: 

.1s22s22p63s23p6

عند رسم ترتيب اإللكترونات في ُجزيء:
�  استخدم نقاط ).( لتمثيل إلكترونات إحدى الذّرتَين و»عالمة ×« لتمثيل إلكترونات 

الذّرة األخرى.
لتمثيل  إضافية  رموًزا  فاستخدم  الذّرات،  من  نوَعين  من  أكثر  هنالك  كان  �  إذا 

اإللكترونات: دوائر صغيرة أو مثلثات صغيرة. 
�  ارسم اإللكترونات الخارجية على هيئة أزواج، لتوضيح عدد أزواج الروابط وعدد 

األزواج المنفردة )غير المشاركة(.

مهّم
تُوّضح الصيغة البنائية جميع 

الذّرات والروابط التي في 
المرّكب. وال يتعّين عليك 
أن توّضح زوايا الروابط 

الصحيحة في هذه الصيغة.

الصورة 3-3  غاز الكلور 
يتكّون من جزيئات تساهمية 

بسيطة.

Cl ClCl + Cl ClCl

زوج مشرتك من اإللكرتونات 
يمثل رابطة تسامهية   

جزيء الكلور متتلك كل ذرة 
التوزيع: 2,8,8

كل ذرة كلور متتلك 
التوزيع: 2,8,7

الصيغة البنائية

الشكل 3-3  مخطط التمثيل النقطي لتكوين 
الرابطة التساهمية األحادية في جزيء الكلور. 

مصطلحات علمية

الرابطة التساهمية األحادية Single covalent bond: قوة الجذب الكهروستاتيكي التي تنشأ بين نواتَي ذّرتَين وزوج 
مشترك من اإللكترونات.

أزواج منفردة من اإللكترونات lone pairs of electrons: أزواج من اإللكترونات موجودة في مستوى الطاقة الخارجي 
لذّرة ما، لكنها ال تشارك في الترابط.

فمثاًل عندما تتحد ذّرتا كلور مًعا، فإن كل ذرة كلور ستشارك بإلكترون واحد لتكوين 
الترابط.  في  جميعها  اإللكترونات  تُستخدم  ال  حين  في  أحادية.  تساهمية  رابطة 
الترابط  في  المستخدمة  غير  الخارجي  الطاقة  مستوى  إلكترونات  أزواج  وتسّمى 

األزواج املنفردة lone pairs أو األزواج غير المرتبطة )الشكل ٣-٣(.
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يوّضح الجدول )٣-١( بعض األمثلة على مخططات تمثيل نقطي لجزيئات بسيطة مترابطة تساهمًيا. 

مخططات التمثيل النقطي للجزيء وللذراتالصيغة البنائية للجزيء

امليثان

املاء

األمونيا

كلوريد اهليدروجني

اإليثان

 الجدول 3-١ مخططات التمثيل النقطي لبعض المرّكبات التساهمية التي توضح ملء
مستويات الطاقة الخارجية  عبر التشارك باإللكترونات بين الذرات في الجزيء الواحد. 
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 CH4 جزيء الميثان

 H2O جزيء الماء
ذرتا هيدروجني توزيع 

كل منهما هو: (1) 
ذرة أكسجني 

توزيعها هو: (2,6) 

ذرة نيرتوجني توزيعها 
هو: (2,5)  NH3 جزيء األمونيا

ثالث ذرات هيدروجني 
توزيع كل منها هو: (1) 

ذرة هيدروجني 
توزيعها هو: (1)

ذرة كلور توزيعها 
هو: (2,8,7)  HCl جزيء كلوريد اهليدروجني

ذرتا كربون توزيع كل 
منهما هو:  (2,4)   C2H6 جزيء اإليثان

ست ذرات هيدروجني 
توزيع كل منها هو: (1) 

ذرة كربون توزيعها 
هو: (2,4) 

أربع ذرات هيدروجني 
توزيع كل منها هو: (1) 
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استثناءات لقاعدة الثمانيات  
)ثمانية  النبيل،  للغاز  اإللكتروني  التوزيع  المركزية  الذّرة  فيها  تمتلك  ال  التي  الجزيئات  بعض   )2-٣( الجدول  يبين 

إلكترونات(. 

�  ال تمتلك جزيئات الهيدروجين ثمانية إلكترونات، ولكن كل ذرة تتشارك في إلكترونَين مع ذرة أخرى ويكون لها توزيع 
إلكتروني مماثل لذرات الغاز النبيل الهيليوم.

�  يمتلك ثالثي فلوريد البورون (BF3)، ستة إلكترونات فقط حول ذّرة البورون المركزية. لذا نقول إن لدى ذّرة البورون 
نقًصا في اإللكترونات.

ثالث ذرات فلور توزيع 
كل منها هو: (2,7) 

ذرة بورون توزيعها 
هو: (2,3) 

 BF3 جزيء ثالثي فلوريد البورون

ست ذرات فلور توزيع 
كل منها هو: (2,7) 

ذرة كربيت توزيعها 
هو: (2,8,6)  SF6 جزيء سدايس فلوريد البورون
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جزيء اهليدروجني H2 توزيع 
كل ذرة اآلن هو: (2)

ذرتا هيدروجني توزيع 
كل ذرة هو: (1)

مخس ذرات كلور توزيع 
كل منها هو: (2,8,7) 

ذرة فوسفور توزيعها 
هو: (2,8,5)  PCl5 جزيء مخايس كلوريد الفوسفور

مخططات التمثيل النقطي للجزيء وللذراتالصيغة البنائية للجزيء

اهليدروجني

ثالثي فلوريد البورون

سدايس فلوريد الكربيت

مخايس كلوريد الفوسفور 

الجدول 3-٢ مخططات التمثيل النقطي التي توضح استثناءات لقاعدة الثمانيات في بعض المركبات التساهمية. 
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الرابطة التساهمية الثنائية 
يمكن لبعض الذّرات أن ترتبط مًعا من خالل التشارك في زوَجين من اإللكترونات؛ 
 وعندها تُسمى رابطة تساهمية ثنائية. ويتم تمثيل الرابطة التساهمية الثنائية
 .O═O ين بين الذّرتَين، على سبيل المثال الُجزيء Double covalent bond بخطَّ

وثاني  األكسجين،  لجزيئات  النقطي  التمثيل  مخططات   ،)٣-٣( الجدول  يوضح 
روابط  جميعها  تتضّمن  التي  الكبريت  أكسيد  وثنائي  واإليثين،  الكربون،  أكسيد 

تساهمية ثنائية.

ويبقى  ذّرة أكسجين.  ثنائية مع كل  رابطة  الكبريت  يكّون  (SO2) حيث  الكبريت  ثنائي أكسيد  الحال في  وكذلك هو 
زوج من اإللكترونات غير المرتبطة )زوج منفرد( على ذّرة الكبريت. لذا يوجد عشرة إلكترونات حول ذّرة الكبريت 

المركزية. أي إن ذّرة الكبريت قد تجاوزت »قاعدة الثمانيات«. 

مصطلحات علمية

الرابطة التساهمية الثنائية
Double covalent bond: قوة 

الجذب الكهروستاتيكي التي 
تنشأ بين نواتَي ذّرتَين وزوَجين 

مشترَكين من اإللكترونات.

 تمتلك بعض العناصر الموجودة في المجموعات 15 (V)، و 16 (VI)، و 17 (VII) أكثر من 8 إلكترونات في مستويات 
طاقتها الخارجية، عندما تكّون مرّكبات. واستناًدا إلى إحدى النظريات فإن هذه العناصر تستخدم أفالك p أو أفالك 
d الشاغرة الموجودة في مستوى الطاقة الرئيسي الثالث الستيعاب اإللكترونات الزائدة، وهذا ما يسمى بالتهجين 

والذي ستدرسه في الدروس القادمة. ومن األمثلة على ذلك: 
ذّرة  إن  نقول  لذا  المركزية.  الكبريت  ذّرة  إلكتروًنا حول  اثنَي عشر  يمتلك  الذي   (SF6) الكبريت  فلوريد  �  سداسي 

الكبريت تجاوزت قاعدة الثمانيات.
�  خماسي كلوريد الفوسفور (PCl5) الذي يمتلك عشرة إلكترونات حول ذّرة الفوسفور المركزية. أي إن ذّرة الفوسفور 

أيًضا قد تجاوزت قاعدة الثمانيات.

سؤال
اإللكترونات  طاقة  مستويات  فقط  )وّضح  تساهمًيا.  المترابطة  اآلتية  للجزيئات  النقطي  التمثيل  مخططات  2  ارسم 
ذّرة  تتجاوز  الجزئية هـ  اإللكترونات، وفي  البريليوم نقص في  ذّرة  لدى  يكون  د  الجزئية  أنه في  الخارجية(. الحظ 

األنتيمون قاعدة الثمانيات.
 (CCl4) رباعي كلوروميثان    أ. 

 (PCl3) ثالثي كلوريد الفوسفور ب.    

 (Br2) البروم ج.    
 (BeCl2) كلوريد البريليوم د.    

 (SbF5) خماسي فلوريد األنتيمون هـ.    
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الرابطة التساهمية الثالثية 
ويمكن أيًضا أن ترتبط بعض الذّرات مًعا من خالل التشارك في ثالثة أزواج من اإللكترونات، فنُطلق عليها االسم: رابطة 
تساهمية ثالثية Triple covalent bond. يُوّضح الشكل )٣-4( مخطط التمثيل النقطي لُجزيء النيتروجين الذي ترتبط 

فيه ذّرتا النيتروجين مًعا برابطة تساهمية ثالثية.

.)N2( الشكل 3-٤  مخطط التمثيل النقطي لُجزيء النيتروجين

مصطلحات علمّية

 الرابطة التساهمية الثالثية
Triple covalent bond: قوة 
الجذب الكهروستاتيكي التي 
تنشأ بين نواتَي ذّرتَين وثالثة 

أزواج مشتركة من اإللكترونات.

N+ NNN NN

جزيء نيرتوجني (N2) متتلك 
كل ذرة التوزيع (2,8) 

ذّرتا نيرتوجني، توزيع كل 
منهما (2,5)

الصيغة البنائية

N+ NNN NN

مخططات التمثيل النقطي للجزيء وللذراتالصيغة البنائية للجزيء

األكسجني

ثاين أكسيد الكربون

اإليثني

ثنائي أكسيد الكربيت

الجدول 3-3 مخططات التمثيل النقطي لجزيئات تمتلك روابط تساهمية ثنائية.
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كل منهما هو: (2,6) 

جزيء ثاني أكسيد 
 CO2 الكربون

O+O

+ CO O

OO

C C
HH

H H

C

+H4 C2

O2

OO

H

H H

H

C C

OO C

 C2H4 ذرتا كربون توزيع جزيء إيثين
كل منهما هو: (2,4) 

أربع ذرات 
هيدروجين توزيع 
كل منها هو: (1) 

ذرتا أكسجين توزيع كل 
منهما هو (2,6)   O2 جزيء أكسجني

ذرة كربون توزيعها 
هو: (2,4) 

ذرتا أكسجني توزيع كل 
منهما هو: (2,6) 

ذرة كربيت توزيعها 
هو: (2,8,6)  SO2 جزيء ثنائي أكسيد الكربيت
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الرابطة التساهمية التناسقية
الرابطة التناسقية Co-ordinate bond هي نوع خاص من الروابط التساهمية تحدث بين ذرتَين حيث تقوم إحداهما 
بمنح زوج أو أكثر من اإللكترونات الحرة لذرة أو أيون يمتلك فلًكا فارًغا )أو أكثر(. وتختلف هذه الرابطة عن الرابطة 

التساهمية العادية بأن زوج إلكترونات الرابطة يأتي من إحدى الذرتَين. 
تحتاج الرابطة التساهمية التناسقية إلى:

ذّرة واحدة تمتلك زوًجا منفرًدا )أو أكثر( من اإللكترونات وتسمى بالذرة المانحة.  �
�  ذّرة أخرى تمتلك فلًكا ذرًيا شاغًرا )أو أكثر( الستقبال الزوج المنفرد من الذرة المانحة وتسمى بالذرة المستقبلة. 

.Electron deficient ونَِصف هذا النوع من الذرات بأن لديه نقص في اإللكترونات
   NH4) الذي ينتج من  التفاعل بين األمونيا (NH3) وأيون الهيدروجين 

وكمثال على تكّون الرابطة التناسقية، أيون األمونيوم (+
(+H). فأيون الهيدروجين لديه نقص في اإللكترونات. فهو يحتوي على فلك فارغ في مستوى الطاقة الخارجي يتسع 

إللكترونَين. بينما تمتلك ذّرة النيتروجين في األمونيا زوًجا منفرًدا من اإللكترونات، يمكنه ملء الفلك الفارغ في أيون 
الهيدروجين وتكوين رابطة تناسقية )الشكل ٣-٥(.

.(NH4   
الشكل 3-٥  تكّون الرابطة التناسقية في أيون األمونيوم  (+

H

H

HH+

H

H

H N H
+

+

H

N

H

H H

+

N

وتُمثَّل الرابطة التناسقية في الصيغة البنائية بسهم متجه رأسه نحو الفلك الشاغر، 
ومبتعًدا عن زوج اإللكترونات المنفرد الذي يكّون الرابطة. 

فعند   .(Aِl2Cl6) األلومنيوم  كلوريد  هو  تناسقية  روابط  يمتلك  لجزيء  آخر  ومثال 
 ،(AlCl3) درجات الحرارة المرتفعة يكون كلوريد األلومنيوم على هيئة ُجزيء صيغته
إلكترونَين  إلى  زال في حاجة  اإللكترونات. فهو ما  لديه نقص في  الُجزيء  وهذا 

ليكتمل مستوى الطاقة الخارجي لذّرة األلومنيوم )بثمانية إلكترونات(.
ُجزيء  لتكوين   (AlCl3) من  ُجزيئان  يندمج  المنخفضة  الحرارة  درجات  عند  ولكن 
صيغته (Al2Cl6). فُجَزيئا (AlCl3) قادران على االندماج مًعا ألن زوَجين من األزاوج 
المنفردة الموجودة على اثنتَين من ذّرات الكلور تكّونان رابطتَين تناسقيَّتَين مع ذّرتَي 

األلومنيوم، كما هو موّضح في الشكل )٣-٦(.

مصطلحات علمية

الرابطة التناسقية
Co-ordinate bond: هي نوع 
خاص من الروابط التساهمية 
تحدث بين ذرتَين حيث تقوم 
إحداهما بمنح زوج )أو أكثر( 
من اإللكترونات الحرة  لذرة 

أو أيون يمتلك فلًكا فارًغا )أو 
أكثر(. 

مهّم
نقص في اإللكترونات عندما 
يمتلك جسيم )ذّرة أو ُجزيء 
أو أيون( فلًكا ذّرًيا شاغًرا أو 

أكثر.

سؤال
3  ارسم مخططات التمثيل النقطي للجزيئات اآلتية المرتبطة تساهمًيا )وّضح فقط مستويات طاقة اإللكترونات الخارجية(.

 .(O═CCl2) كلوريد الكربونيل    أ. 
.(CS2) ثنائي كبريتيد الكربون ب.    
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المعقدات الفلزية
تمتلك المعقدات الفلزية (Metal complexes) روابط تناسقية. يتكّون المعقد الفلزي من أيون فلزي مركزي تحيط به 
.[Cu(H2O)6]

[CuCl4]، و+2
جزيئات أو أيونات أخرى، تكون مرتبطة في أيون الفلز بروابط تناسقية. من األمثلة على ذلك: –2

[CuCl4] تكّون أربعة أيونات كلوريد (–Cl) روابط تناسقية مع أيون النحاس المركزي، (+Cu2). بحيث يتشارك زوج 
في –2

منفرد واحد من كل أيون كلوريد مع أيون (+Cu2) الذي لديه نقص في اإللكترونات. وتبلغ الشحنة اإلجمالية التي يحملها 
المعقد 2-، وهي تنتج عن وجود شحنتَين موجبتَين على أيون النحاس، وأربع شحنات سالبة على أيونات الكلوريد 

.[CuCl4]
األربعة. يُوّضح الشكل )٣-٧( الترابط في المعقد –2

[Cu(H2O)6]، فتكّون ستة جزيئات ماء روابط تناسقية مع أيون النحاس المركزي. تمتلك كل ذّرة أكسجين في ُجزيء 
أّما في +2

الماء زوَجين منفرَدين، يتشارك أحدهما مع أيون النحاس الذي لديه نقص في اإللكترونات. وتبلغ الشحنة اإلجمالية التي 
يحملها المعقد 2+، ألن النحاس يمتلك شحنة مقدارها 2+، أما جزيئات الماء فتبقى متعادلة على الرغم من أن لديها اآلن 

 .[Cu(H2O)6]
زوًجا من اإللكترونات المشتركة مع أيون النحاس. يُوّضح الشكل )٣-٨( الترابط في المعقد +2

مهّم
تركيب المعقد في الشكلَين )٣-٧( و)٣-٨(. 

تمّثل األسهم ذات الخطوط المتصلة الروابط 
الموجودة في مستوى الورقة، وتمّثل األسهم 
ذات الخطوط المتقطعة الروابط التي تقع 

خلف مستوى الورقة، أّما األسهم ذات الحواف 
فتمّثل الروابط التي تقع أمام مستوى الورقة.

سؤال
أ.  ارسم مخططات التمثيل النقطي لتوضيح تكّون رابطة تناسقية بين كل مّما يلي:  ٤

.(F3BNH3) لتكوين المركب ،(NH3) واألمونيا ،(BF3) ١.  ثالثي فلوريد البورون    
.(PH4    

2.  الفوسفين (PH3)، وأيون الهيدروجين (+H)، لتكوين األيون (+    
المركبَين  كال  في  التناسقية  الرابطة  وّضح  أ،  الجزئية  في  تكّونت  التي  الناتجة  للمواد  البنائية  الصيغ  ب.  ارسم    

باستخدام األسهم. 

[Cu(H2O)6]2+ الشكل 3-٨  الترابط في

2+

OH2

Cu

OH2H2O

H2O

H2O

OH2

[CuCl4]2– الشكل 3-٧  الترابط في

2–

Cu

Cl

Cl
Cl

Cl

الشكل 3-٦  مخطط التمثيل النقطي 
.)Al2Cl6( لُجزيء كلوريد األلومنيوم

Cl Cl

Cl

Al

Cl Cl Cl

ClClCl

Al Al Al

Cl Cl

Cl Cl

Al

Cl

Cl
2 الصيغة البنائية لسدايس 

كلوريد ثنائي األلومنيوم
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مصطلحات علمّية

اإللكترونات غير المتمركزة 
:Delocalized electrons

اإللكترونات التي ال تكون مرتبطة 
بأّية ذّرة أو رابطة محددة. 

الرابطة الفلزية
Metallic bonding: قوة جذب 
كهروستاتيكي بين أيونات الفلز 

الموجبة وإلكتروناته غير المتمركزة.

الرابطة الفلزية
يسّمى  منتظم  ترتيب  وفي  متقارب  بشكل  متراّصة  فلز،  أي  في  الذّرات،  تكون 
مستوى  إلكترونات  فقدان  إلى  الشبكة  في  الموجودة  الفلز  ذّرات  تميل  شبكة. 
مستويات  إلكترونات  وهكذا ستشغل  موجبة.  أيونات  لتصبح  الخارجي  طاقتها 
كامل  عبر  الحركة  حّرة  تكون  بحيث  الخارجية مستويات طاقة جديدة  الطاقة 
 Delocalized الشبكة الفلزية. ونسّمي هذه اإللكترونات إلكترونات غير متمركزة
electrons )إلكترونات حرة الحركة( وهي إلكترونات غير مرتبطة بأّية ذّرة أو 

رابطة محددة.

تكون الرابطة الفلزية Metallic bonding قوية، ألن األيونات تكون متماسكة 
مًعا عبر قوى جذب كهروستاتيكية بين شحنتها الموجبة وشحنة اإللكترونات 
غير المتمركزة )الشكل ٣-٩، و الصورة ٣-4(. وتعمل قوة الجذب الكهروستاتيكي 

هذه في جميع االتجاهات. وتزداد شدة الترابط الفلزي مع:

ازدياد شحنة األيونات الموجبة في الشبكة الفلزية.  �
نقصان حجم األيونات الفلزية في الشبكة.  �

ازدياد عدد اإللكترونات غير المتمركزة لكل ذّرة.  �

الصورة 3-٤  فلزات: )أ( الصوديوم، )ب( الذهب، )ج( الزئبق، )د( الماغنيسيوم، )هـ( النحاس.

)ج()ب()أ(

)هـ()د(

الشكل 3-٩  الرابطة الفلزية.

+ + + + +

+ + + +

+ + + +

+

+ + + + +

+

–
–

––

–
–––

– – –
––

+ + +

+ + + +

+

بحر من اإللكرتونات 
غري املتمركزة

إلكرتونات مستويات 
الطاقة اخلارجية

مهّم
في الفلزات، تتحرك اإللكترونات 

غير المتمركزة عبر كامل التركيب 
الفلزي بين أيونات الفلز عند تطبيق 

جهد كهربائي. أما في ُجزيء 
البنزين، فتمتلك اإللكترونات غير 

ا  المتمركزة حركة محدودة جّدً
وتبقى ضمن حدود حلقة البنزين.
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الشكل 3-١٠  يوضح 
الشكل الفراغي لجزيء 
الماء وأنواع التنافر بين 

أزواج اإللكترونات.

O

HH

تنافر أقل

تنافر متوسط

H—O—H قيمة الزاوية

104.5˚

تنافر أكرب

3-2 أشكال الجزيئات

(VSEPR) نظرية تنافر أزواج اإللكترونات في مستويات طاقة التكافؤ
زوج  فإن  لذا،  نفسها.  السالبة  الشحنة  تمتلك  جميعها  فهي  بعض؛  من  بعضها  يقترب  عندما  اإللكترونات  تتنافر 
إلكترونات موجود في الروابط حول الذّرة المركزية في ُجزيء ما سوف يتنافر مع أزواج إلكترونات أخرى. وسيؤدي 

هذا التنافر إلى إجبار أزواج اإللكترونات على التباعد بعضها عن بعض ليصل إلى أقل حد من التنافر.
بـ  تختصر  وهي   (Valence Shell Electron Pair Repulsion) التكافؤ  إلكترونات  أزواج  تنافر  نظرية  باسم  هذا  ويعرف 

(VSEPR) وتعتمد هذه النظرية على ما يلي:

�  إلكترونات التكافؤ هي اإللكترونات الموجودة في الفلك الخارجي الرئيسي.
�  تتنافر أزواج اإللكترونات بعضها عن بعض ألنها تمتلك الشحنة نفسها.

�  تتنافر أزواج اإللكترونات المنفردة بعضها عن بعض بشكل أكبر من تنافر أزواج اإللكترونات المشتركة )المشاركة 
أو المرتبطة(.

�  يتّم التعامل مع التنافر بين الرابطة المتعددة والرابطة األحادية بالطريقة نفسها التي يتّم التعامل بها مع التنافر بين 
الروابط األحادية. أّما التنافر بين أزواج الروابط الثنائية فيكون أكبر.

�  يتم استنتاج شكل الُجزيء باستخدام هذه النظرية، بحيث إن الشكل األكثر استقراًرا هو الشكل الذي يقلّل من قوى 
التنافر.

ويعتمد شكل الُجزيء المرتبط تساهمّيًا وزواياه على ما يلي:
عدد أزواج اإللكترونات حول كل ذّرة.  �

وجود أزواج اإللكترونات منفردة أو مشتركة.  �
تمتلك أزواج اإللكترونات المنفردة سحابة ذات شحنة إلكترونية أكثر تركيًزا من أزواج اإللكترونات المرتبطة.  فتكون 
شحنات سحابة األزواج المنفردة أوسع وأقرب قلياًل إلى نواة الذّرة المركزية. ينتج عن هذا قوى متنّوعة من التنافر 

بين األنواع المختلفة من أزواج اإللكترونات. ويكون ترتيب التنافر على النحو اآلتي:
زوج منفرد-زوج منفرد )األكثر تنافًرا( > زوج منفرد-زوج مشترك > زوج مشترك-زوج مشترك )األقل تنافًرا(.

يُوّضح الشكل )٣-١٠( أنواع التنافر المختلفة بين األزواج المنفردة )اللون الوردي( واألزواج المشتركة )اللون األبيض( 
الموجودة في ُجزيء ماء. وهذا الشكل الفراغي لجزيء الماء يضمن أقل تنافر بين أزواج اإللكترونات ويكون بالتالي 

أكثر استقراًرا.
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األشكال الهندسية للجزيئات )باستخدام نظرية تنافر أزواج اإللكترونات(
تحّدد درجة االختالف في تنافر أزواج اإللكترونات شكل الُجزيء وزوايا الروابط الموجودة فيه. تتم في ما يلي مقارنة 
األشكال الهندسية للميثان واألمونيا والماء وزوايا الروابط الموجودة فيها. حيث يمتلك كل من هذه الجزيئات أربعة أزواج 
من اإللكترونات تحيط بالذّرة المركزية. والحظ أنه عند رسم مخططات ثالثية األبعاد، يمّثل الخط ذو الحواف الرابطة 

التي تتجه نحوك، ويمثل الخط األسود المتقطع الرابطة التي تبتعد عنك. 
�  يمتلك ُجزيء الميثان (CH4) أربعة أزواج مشتركة من اإللكترونات تحيط بذّرة الكربون المركزية. وينتج عن قوى 
التنافر المتساوية بين أزواج اإللكترونات المشتركة تركيب منتظم يمتلك زوايا روابط H—C—H تساوي ˚109.5. 

.tetrahedral ونسّمي هذا الشكل رباعي األوجه

�  يمتلك ُجزيء األمونيا (NH3) ثالثة أزواج مشتركة وزوًجا منفرًدا واحًدا من اإللكترونات حول الذرة المركزية. وبما 
أن تنافر الزوج المشترك مع الزوج المنفرد يكون أكبر من تنافر زوج مشترك-زوج مشترك، ينتج عن ذلك دفع 
أزواج اإللكترونات المشتركة لتصبح أقرب بعضها إلى بعض. وهذا يعطي ُجزيء األمونيا شكاًل هرمًيا، مع زاوية 

.pyramidal تساوي ˚107. ونسّمي هذا الشكل هرًما ثالثًيا H—N—H

�  يمتلك ُجزيء الماء (H2O) زوَجين مشترَكين وزوَجين منفرَدين من اإللكترونات. ويكون التنافر األقوى بين الزوَجين 
المنفرَدين. فينتج من ذلك دفع أزواج اإللكترونات المشتركة لتصبح أقرب بعضها إلى بعض بشكل أكبر. وهذا يعطي 
ُجزيء الماء شكاًل منحنًيا )شكل V shape )V وغير خطي nonlinear shape، مع زاوية H—O—H تساوي ˚104.5.

H
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H

C
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H
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قوى التنافر 
متساوية

النموذج الفراغي للميثان
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زوج منفرد من 
اإللكرتونات

النموذج الفراغي لألمونيا
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H
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تنافر أكربتنافر متوسط

النموذج الفراغي للماء

�  بالنسبة إلى شكل الجزيء في كل من الماء واألمونيا، يكون ترتيب أزواج اإللكترونات حول الذّرة المركزية رباعي 
األوجه منحرًفا.
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سؤال
إستنادا إلى نظرية VSEPR تنبأ بأشكال الجزيئات اآلتية، والتي رسمتها في السؤال 2 أ.   5

 (CCl4) رباعي كلوروميثان  .١    
 (BeCl2) ثنائي كلوريد البريليوم  .2    
 (PCl3) ٣.  ثالثي كلوريد الفوسفور    

ب.  ارسم مخططات التمثيل النقطي للجزيئات اآلتية، ثم تنبأ بأشكالها:    
 (H2S) كبريتيد الهيدروجين  .١    

 (PH3) الفوسفين  .2    

مثال

1.  تنبأ بالشكل الهندسي وزوايا الروابط في ُجزيء ستيبين 
stibine (SbH3)، اشرح كيف توّصلت إلى استنتاجاتك.

احلّل:  
المجموعات  إليجاد  الدوري  الجدول  الخطوة 1:  استخدم   

التي تنتمي إليها الذرّات.
 ،(V) المجموعة  إلى   (Sb) األنتيمون  ينتمي 

.(I) إلى المجموعة (H) والهيدروجين
الخطوة 2:  استنتج عدد اإللكترونات الموجودة في مستوى   

الكّم الرئيسي الخارجي.
 (H = 1) ،(Sb = 5)

الخطوة 3: ارسم مخطط التمثيل النقطي للُجزيء.  
في هذه الحال، يجب عليك أن تالحظ التشابه 
مع تركيب األمونيا. لذا، سيكون هنالك 3 أزواج 

مشتركة وزوج واحد منفرد من اإللكترونات.

الخطوة 4:  استخدم نظرية VSEPR إليجاد القيم التقريبية   
منفرد  زوج  بين  التنافر  يكون  الروابط.  لزوايا 
زوَجين  بين  التنافر  من  أكبر  مشترك  وزوج 
األربعة  األزواج  إلى  بالنسبة  لذا،  مشترَكين. 
الروابط زاوية  قيمة  تنخفض  اإللكترونات،   من 
زاوية  )قيمة   109.5° أقل من  لتكون   H–Sb–H

روابط رباعي األوجه(. أي إن زاوية قيمتها أقل 
من ° 107 تكون مناسبة تقريًبا. فهي أقل من 
قيمة زاوية الروابط في جزيء األمونيا؛ القيمة 
الفعلية لزاوية (H–Sb–H) تساوي °91.7. وهذه 
الكبير  بالحجم  مرتبطة  المنخفضة  القيمة 

.(Sb) لذرّة
الخطوة 5: استنتج الشكل.  

الحظ التشابه مع الشكل الهرمي لألمونيا.

H

H H

Sb

Sb

H

HH 91.7º

H

H H

Sb

Sb

H

HH 91.7º

تنافر أكرب 

زوج منفرد من 
اإللكرتونات 
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ويمكننا أن نستنبط أشكال جزيئات أخرى باستخدام نظرية تنافر أزواج إلكترونات التكافؤ. ومن األمثلة على ذلك:

 (BF3) ثالثي فلوريد البورون
يُعّد ثالثي فلوريد البورون جزيًئا لديه نقص في اإللكترونات. حيث يمتلك البورون )الذرة المركزية( ستة إلكترونات في 
مستوى طاقته الخارجي، حيث تتنافر أزواج اإللكترونات الثالثة المشتركة فيما بينها بشكل متساٍو، لذا تساوي زاوية 

.trigonal planar )120. ونَِصف شكل الُجزيء بأنه مثلث مستو )مسطح° F—B—F الروابط

F

F

F

FB
F

F

B120° F

F

F

FB
F

F

B120°

(CO2) ثاني أكسيد الكربون
منفردة؛  أزواج  أّية   (C) المركزية  الذرة  تمتلك  وال  أكسجين،  كربون-  ثنائّيتَين  رابطتَين  الكربون  أكسيد  ثاني  يمتلك 
تتنافر اإللكترونات  الهندسي لهذا الجزيء.  المنفردة الموجودة على ذرتي األكسجين ال تؤثر على الشكل  واألزواج 
الروابط  إلكترونات  لتنافر  مشابهة  بطريقة  األخرى  الرابطة  إلكترونات  مع  ثنائية  رابطة  كل  في  الموجودة  األربعة 
.Linear 180، ونَِصف شكل ُجزيء ثاني أكسيد الكربون بأنه خّطي° O═C═O  األحادية. لذا، تساوي زاوية الروابط

(PF5) خماسي فلوريد الفوسفور
 )P يمتلك خماسي فلوريد الفوسفور خمسة أزواج مشتركة من اإللكترونات، وال تمتلك الذرة المركزية )الفوسفور
أي زوج منفرد. ويُنتج التنافر بين أزواج اإللكترونات تركيًبا هو األكثر استقراًرا، ويتكّون من هرَمين ثالثيَّين متقابلَين 
يشتركان في قاعدة مستوية ثالثية الزوايا. ونسّمي هذا التركيب هرًما ثالثًيا مزدوًجا trigonal bipyramidal. حيث 
تقع ثالث ذّرات فلور في المستوى نفسه الذي توجد فيه ذّرة الفوسفور. ويكون قياس الزاوية F—P—F ضمن هذا 

المستوى °120. وتقع ذّرتا الفلور األخريان فوق هذا المستوى وتحته، وتكّون كل منهما معه زاوية تساوي 90°.
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O OO C O C
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F
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P

F

F

F
F

F

120°
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(SF6) سداسي فلوريد الكبريت
يمتلك سداسي فلوريد الكبريت ستة أزواج من اإللكترونات المشتركة حول الذرة المركزية )الكبريت S( وال يمتلك أّي 
زوج منفرد. ويُنتج التنافر المتساوي بين أزواج اإللكترونات. وتساوي زوايا الروابط F—S—F جميعها °90، ونَِصف 

.octahedral هذا الشكل بأنه ثماني األوجه

أسئلة
لُجزيء سداسي  النقطي  التمثيل  أ.  ارسم مخطط   ٦
ذّرة  بأن  علًما   .(SeF6) السيلينيوم،  فلوريد 
في  إلكترونات  ستة  تمتلك  الواحدة  السيلينيوم 

مستوى طاقتها الخارجي.
تنبأ بـشكل ُجزيء سداسي فلوريد السيلينيوم. ب.    

٧  ارسم شكل ُجزيء خماسي كلوريد الفوسفور.
.[Cu(H2O)6]

[CuCl4]، و+2
تنبأ بـشكل المعقَدين –2  ٨

ثالث  ترتبط   :((CH3)3N) أمين،  الميثيل  ثالثي  ٩  في 
 .C–N بروابط  النيتروجين  بذّرة   (CH3) مجموعات 
تنافر  من  قلياًل  أكبر   (CH3) مجموعات  تنافر  يكون 

ذّرات H في األمونيا.
   أّي من القيم اآلتية لزوايا الروابط C–N–C في ثالثي 

الميثيل أمين هي الصحيحة؟
109.5° ج.   90° أ.    

120° د.   107° ب.    

3-3 تهجين األفالك الذرية

)π( وروابط باي )σ( روابط سيجما
تتكّون الرابطة التساهمية األحادية عندما تندمج ذّرتان الفلزيتان مًعا. حيث تمتلك كل ذّرة مندمجة فلًكا ذرًيا يحتوي على 
إلكترون واحد غير مرتبط. وعند تكّون الرابطة التساهمية تتداخل األفالك الذّرية بحيث يتكّون فلك مندمج يحتوي على 
إلكترونَين. ونسّمي هذا الفلك المندمج فلًكا جزيئًيا. فمثاًل يوّضح الشكل )٣-١١( كيف تتداخل األفالك الذّرية من نوع 

1s لذّرتَي هيدروجين لتكوين رابطة تساهمية أحادية.

الشكل 3-١١  يتداخل 
فلكان ذريان من نوع 1s  في 

الهيدروجين لتكوين رابطة 
تساهمية أحادية.

+
أفالك ذرية 
1s من نوع

الفلك اجلزيئي املوجود 
يف جزيء اهليدروجني

S
F F

F F

F

F

F
S

F

F

F

F

F

90°90°

F

SS
F F

F F

F

F
F

F

F

F

F
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لتكوين  رأس-رأس  أو  أيًضا بشكل محوري/خطي  تتداخل  أن   p الذّرية  ويمكن لألفالك 
روابط تساهمية، كما في الجزيئات (Cl2) و (Br2) و غيرهما )الشكل 3-١٢(.

 (axial عند تداخل األفالك الذرية وتكوين أفالك جزيئية قد يكون التداخل محورّيًا/خطّيًا
(overlap أو رأس-رأس فتنتج روابط سيجما (bond σ). أو تتداخل األفالك الذّرية المهجنة 

)sp وsp2 وsp3( فيما بينها أو مع أفالك ذرية (s) أو (p) بشكل محوري/خطي أو رأس-رأس 
رابطة  لكل  اإللكترونية  الكثافة  وتكون   .)١3-3 )الشكل  سيجما  تساهمية  روابط  لتكوين 

سيجما (σ) متماثلة حول المحور الذي يضم نويات الذّرات المكونة للرابطة.

أما الروابط التي تتكّون عبر التداخل الجانبي (sideways) ألفالك p فتسمى روابط باي (π bond). وال تكون الكثافة 
اإللكترونية لرابطة باي (π) متماثلة حول المحور الذي يضم نويات الذّرات المكونة للرابطة. يُوّضح الشكل )3-١٤( 

كيف تتكّون رابطة باي (π) من فلَكي p متداخلَين بشكل جانبي.
وغالًبا ما نرسم رابطة باي (π) األحادية على هيئة سحابتَين من اإللكترونات، حيث تنشأ كل واحدة منهما من تداخل 
ين من فلَكي p. على الرغم من ذلك، يجب عليك أن تتذّكر أن سحابتَي اإللكترونات في رابطة باي (π) تمّثالن  فصَّ

رابطة واحدة مكونة من إلكترونَين.

مهّم

�  تتكّون الروابط 
التساهمية عندما 
تتداخل األفالك 

الذّرية مًعا.
�  كلما كان التداخل 

أكبر، تكون الرابطة 
أقوى.

الشكل ٣-١٣  تتكّون 
الروابط سيجما عبر 

التداخل الخطي لألفالك.

الشكل ٣-١٢  يتداخل 
 p فلكان ذريان من نوع

في الكلور لتكوين رابطة 
تساهمية أحادية.  

+

+

+
 p فلك ذري
من (Cl) مثاًل

 p فلك ذري
من (Cl) مثاًل

الفلك اجلزيئي املوجود 
يف جزيء الكلور

+

+

+

فلك جزيئي

فلك ذري مهّجن 
من (C) مثاًل

 s فلك ذري
من (H) مثاًل 

 (σ) رابطة سيجام
(C) و (H) بني

فلك جزيئي

فلك ذري مهّجن 
من (C) مثاًل

فلك ذري مهّجن 
من (C) مثاًل

 (σ) رابطة سيجام
(C) و (C) بني

+

+

+

+

+

+

متثل نويات الذرات

الشكل ٣-١4  تتكّون 
روابط باي (π) عن طريق  
التداخل الجانبي لألفالك 

الذرية.
الفلك اجلزيئي املكّون 

 (π) فلك من للرابطة باي
p نوع فلك 

جزيئي

فلك من 
p نوع

الرابطة 
 (π) باي
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.(C2H4) يوضح الشكل أدناه تكّون روابط سيجما وباي في جزيء اإليثين

)p و s( تهجين األفالك الذرية
عند تكّون جزيئات متعددة الذرات، على سبيل المثال (CH4)، و (BH3)، و (BeH2) وغيرها، تندمج األفالك الذرية في الذرة 
المركزية لتكّون أفالًكا ذرية جديدة تأخذ أشكااًل مختلفة، وتُعطى رموًزا مختلفة وفق عدد األفالك المندمجة ونوعها. 
 .Hybridisation وتسّمى عملية دمج األفالك الذّرية بهذه الطريقة التهجني .sp3و sp2و sp على سبيل المثال، الرموز

sp3 التهجين
يمتلك الكربون التوزيع اإللكتروني 1s22s22p2. ولتكوين أربع روابط تساهمية، تحتاج ذرة 
الكربون إلى أربعة أفالك ذرية في مستوى طاقة الكم الرئيسي (n = 2)، يحتوي كل منها 
 .2p2 2 إلى الفلكs2 على إلكترون واحد. لتحقيق ذلك، تتم استثارة إلكترون واحد من الفلك
تعيد األفالك ترتيب نفسها لتكّون أربعة أفالك ذرية جديدة هجينة، عند مستوى طاقة 

 .2p 2 وs يقع بين الفلَكين
فعندما يندمج فلك s واحد وثالثة أفالك p، تتكّون 4 أفالك ذرية مهّجنة sp3 تتجه محاورها 
من الذرة المركزية نحو القمم األربع لرباعي أوجه، مشّكلة فيما بينها زوايا ˚ 109.5. وفي 

 .p 3 خصائص الفلك
4
1 خصائص الفلك s و 

4
أفالك sp3 المهّجنة، يمتلك كل فلك 

مصطلحات علمية

التهجين 
 :Hybridisation

دمج أنواع مختلفة من 
األفالك الذرية. وتكّون 

أفالك ذرية جديدة 
تسمى أفالًكا مهجنة 

 sp2و sp تُعطى الرموز
وsp3 وغيرها.
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دمج األفالك

احلالة املستقرة احلالة املستثارة (sp3) حالة التهجني
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مثال: اإليثان
الصيغة البنائية لإليثان هي:

تتكّون روابط اإليثان جميعها عبر التداخل الخطي لألفالك الذرية المهّجنة (sp3) لذرتَي الكربون إحداهما مع األخرى 
.(σ) 1 لذرات الهيدروجين الست. وهي جميعها روابط سيجماs أو مع األفالك

الكثافة  فمناطق   .(σ) سيجما  الروابط  من  المكّون  اإليثان  في  اإللكترونية  الكثافة  توزيع   )٣-١٥( الشكل  يُوّضح 
 H—C—C و H—C—H  اإللكترونية جميعها تتنافر بعضها عن بعض بشكل متساٍو. وهذا ما يعطي زوايا الروابط

جميعها القيمة نفسها تقريًبا (109.5°).

CH HC

H H

H H

الشكل 3-١٥  توزيع 
الكثافة اإللكترونية في 

اإليثان وشكله الهندسي.

 (σ) روابط سيجام

CH

H

H H

H
H

C

109.5°
109.5°

sp2 التهجين
وعندما يتّم تهجين فلك s واحد وفلَكين p، يتكّون 3 أفالك ذرية مهّجنة sp2 تتجه محاورها من الذرة المركزية نحو القمم 
 s 1 خصائص الفلك

3
 الثالث لمثلث مستو، مشّكلة فيما بينها زوايا °120. وفي أفالك sp2  المهّجنة، يمتلك كل فلك 
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يُعّد اإليثين ُجزيًئا مستوًيا ألن هذا يضمن التداخل األقصى ألفالك p التي تكّون الرابطة باي (π). السحب اإللكترونية 
التي تكّون الرابطة باي (π) تقع فوق المستوى الذي يضم نويات الكربون والهيدروجين وتحته. ويمكننا أن نتنبأ أن قيم 
زوايا الروابط H–C–H في اإليثين تساوي °120 تقريًبا، وذلك ألن مناطق الكثافة اإللكترونية الثالث للروابط سيجما 
(σ) تكون موّزعة بالتساوي. وبسبب موقع الرابطة باي (π)، فإن قيمة زاوية الروابط هذه تساوي فعلًيا °117. وهذا 

ما يقلل قوى التنافر. ويُوّضح الشكل )٣-١٧( توزيع الكثافة اإللكترونية للروابط سيجما (σ) وباي (π) في اإليثين.

الشكل 3-١٧  توزيع الكثافة اإللكترونية في اإليثين وشكله الهندسي.

مثال: اإليثين
الصيغة البنائية لإليثين هي:

C

H

H

C

H

H

تستخدم كل ذّرة كربون موجودة في اإليثين إلكتروناتها الثالثة الموجودة في أفالك sp2 المهجنة الثالثة والمتجهة 
بعيًدا عن ذرة الكربون لتكوين رابطتي سيجما (σ) مع ذّرتَي هيدروجين، ورابطة سيجما (σ) واحدة مع ذّرة الكربون 
األخرى. أّما اإللكترون الرابع من كل ذّرة كربون فيشغل فلك p غير مهّجن، الذي يتداخل بشكل جانبي مع فلك p آخر 

مماثل له موجود على ذّرة الكربون األخرى، األمر الذي يؤدي إلى تكوين الرابطة باي (π) )الشكل ٣-١٦(.

 p الشكل 3-١٦  تداخل جانبي لفلَكي
لتكوين الرابطة باي )π( في اإليثين
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 (π) الرابطة بايp فلكا

 (π) الرابطة باي

روابط 
 (σ) سيجام
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نواة ذرة هيدروجني       
نواة ذرة كربون
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 .H—C≡C—H واإليثاين   ،H—C≡N الهيدروجين  وسيانيد   ،N≡N النيتروجين  جزيئات  في  الثالثية  الروابط  توجد 
وتتكون الروابط الثالثية من رابطتَي باي (π)، ورابطة سيجما (σ) واحدة. وتشّكل رابطتا باي (π) زاوية قائمة إحداهما 

مع األخرى.

مثال 1: سيانيد الهيدروجين
في سيانيد الهيدروجين )الشكل ٣-١٨( تتكّون رابطة سيجما (σ) واحدة نتيجة التداخل بين الفلك s لذّرة الهيدروجين 
الكربون  لذّرة  المهجن   sp بين فلك  التداخل  نتيجة  ثانية   (σ) الكربون. وتتكّون رابطة سيجما لذّرة   sp وفلك مهجن 
وفلك sp المهجن لذّرة النيتروجين. أما بقية األفالك فهي أفالك غير مهّجنة من نوع p وهي موجودة على كال ذّرتَي 
النيتروجين والكربون )فلكا p على كل منهما(. تتداخل هذه األفالك جانبّيًا لتكوين رابطتَي باي (π)، تشكالن زاوية 

قائمة إحداهما مع األخرى. 

الشكل 3-١٨  الروابط باي وسيجما 
في جزيء سيانيد الهيدروجين.

→
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مصطلحات علمية

طول الرابطة Bond length: هي المسافة التي تقع بين نواتَي ذّرتَين مرتبطتَين مًعا برابطة تساهمية. وحدة قياس 
.m أو nm طول الرابطة هي

طاقة الرابطة Bond energy: الطاقة الالزمة لكسر مول واحد من رابطة تساهمية معّينة في الحالة الغازية. وحدة 
kJ/mol قياس طاقة الرابطة هي

طول الرابطة (nm)طاقة الرابطة (kJ/mol)الرابطة

C—C3500.154

C═C6100.134

C—O3600.143

C═O7400.116

الجدول 3-٤ أمثلة على قيم طاقات وأطوال الروابط.

مثال 2: جزيء النيتروجين
في جزيء النيتروجين تتكّون رابطة سيجما (σ) واحدة نتيجة تداخل فلَكي sp مهجنين لذرتَي النيتروجين، ويبقى على 
كل ذرة (N) فلك sp يشغله زوٍج منفرٍد من اإللكترونات. أما بقية األفالك الموجودة على ذّرتَي النيتروجين فهي أفالك 
غير مهّجنة من نوع p )فلكا p على كل منهما(. وهي تتداخل جانبًيّا لتكوين رابطتَي باي (π)، تشكالن زاوية قائمة 

إحداهما مع األخرى.

3-٤ طول وطاقة الرابطة
تسّمى المسافة بين نواتَي ذّرتَين مرتبطتَين تساهمًيا طول الرابطة Bond length وتقاس بوحدة nm أو m. وتعتمد 
الثنائية أقصر من  الروابط  تكون  الذّرتَين. بشكل عام،  نوع  ذّرتَين مرتبطتَين على  نواتَي  بين  التي تفصل  المسافة 
الروابط األحادية. وذلك ألن الروابط الثنائية تمتلك كمية أكبر من الشحنة السالبة بين نواتَي الذّرتَين. يؤّدي ازدياد 
قوة الجذب بين اإللكترونات والنواة، إلى شّد الذّرات وتقاربها إلى حّد االلتصاق، ما ينتج منه رابطة أقوى. ونقيس 
قوة الرابطة بقياس طاقة الرابطة Bond energy، وهي الطاقة الالزمة لكسر مول واحد من رابطة تساهمية معّينة 

 .kJ/mol في الحالة الغازية والتي تقاس بوحدة

يُوّضح الجدول )٣-4( بعض قيم أطوال الروابط وطاقاتها. يمكن لقوة الرابطة أن تؤثر على النشاط الكيميائي لمرّكب 
ما. فالجزيئات في السوائل والغازات تكون في حركة عشوائية، وهي تتصادم بعضها مع بعض بشكل مستمر. ويحدث 
التفاعل بين الجزيئات فقط عندما يحدث تصادم بطاقة كافية لكسر الروابط في أحد الُجزيئَين أو في كلَيهما مًعا. 
يُعّد النيتروجين غير نشط كيميائًيا ألنه يمتلك رابطة ثالثية، N≡N. وهو يحتاج إلى الكثير من الطاقة لفصل ذّرات 
النيتروجين وإبعاد بعضها عن بعض، فالطاقة الالزمة لكسر هذه الرابطة تساوي kJ/mol 994. أّما األكسجين فهو أنشط 
بكثير كيميائًيا. وعلى الرغم من أنه يمتلك رابطة ثنائية، إاّل أنه يحتاج فقط إلى kJ/mol 469 لكسر مول واحد من روابط 

O═O. ومع ذلك، فإن قوة الرابطة هي أحد العوامل التي تؤثر في النشاط الكيميائي لُجزيء ما. 
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سؤال
وطاقاتها  الروابط  أطوال  قيم  اآلتي  الجدول  10  يتضّمن 

لبعض هاليدات الهيدروجين.

طاقة الرابطة 
(kJ/mol)

طول الرابطة 
(nm)

هاليد 
الهيدروجين

431 0.127 HCl

366 0.141 HBr

299 0.161 HI

أ.  صف العالقة بين طول الرابطة وطاقة الرابطة    
لهاليدات الهيدروجين هذه.

وفًقا  الرابطة  قيم طاقات  تناقص  ب.  فسر سبب    
.(HCl) > (HBr) > (HI)  :للترتيب اآلتي

في  الرابطة وطاقتها  لكل من طول  قيمة  ج.  تنبأ    
.(HF) فلوريد الهيدروجين

3-٥ السالبية الكهربائية والقطبية
السالبية الكهربائية Electronegativity قدرة ذرة معينة مرتبطة تساهمًيّا بذرة أخرى على 
جذب إلكترونات الرابطة نحوها. فكلما كانت قيمة السالبية الكهربائية أكبر، تكون قدرة 
الذّرة على جذب إلكترونات الرابطة التساهمية نحوها أكبر. تتدّرج السالبية الكهربائية 

في الجدول الدوري )الشكل ٣-١٩( على النحو اآلتي:
�  تزداد السالبية الكهربائية عبر الدورة من اليسار إلى اليمين أي من المجموعة (I) إلى 

.(VII) المجموعة
�  تزداد السالبية الكهربائية في المجموعة كلما اتجهنا من أسفل إلى أعلى الشكل.

يكون ترتيب العناصر األكثر كهروسالبية في الجدول الدوري كما يلي:

ازدياد السالبية الكهربائية
Br < Cl < N < O < F

األمر الذي يعني أن الفلور هو العنصر األكثر كهروسالبية في الجدول الدوري.

مصطلحات علمية

السالبية الكهربائية 
 :Electronegativity

قدرة ذرة مرتبطة 
تساهمّيًا بذرة أخرى 

على جذب إلكترونات 
الرابطة نحوها.

الشكل 3-١٩ السالبية 
الكهربائية للعناصر 

54 األولى في الجدول 

الدوري.
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H
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العوامل المؤثرة في السالبية الكهربائية
تعتمد قيمة السالبية الكهربائية على ما يلي:

�  الشحنة النووية: كلما ازدادت الشحنة النووية الموجبة في الذرات الموجودة في الدورة نفسها، ازدادت قابليتها 
لجذب زوج إلكترونات الرابطة نحوها؛ األمر الذي يعني ازدياد السالبية الكهربائية لها.

�  نصف القطر الذّري: بالنسبة إلى الذّرات الموجودة في المجموعة نفسها، كلما كانت إلكترونات مستوى طاقتها 
الخارجي أبعد عن النواة، يصبح احتمال أن تجذب زوج إلكترونات الرابطة أضعف، ألن قوة جذب النواة الموجبة 
لزوج اإللكترونات تكون أقل؛ األمر الذي يعني أن السالبية الكهربائية تقل، ما يعني أيًضا أنه مع ازدياد نصف القطر 

الذري في المجموعة تقل السالبية الكهربائية.
على  النووية  الشحنة  تأثير  كان  أكبر،  والفرعية  الرئيسية  الداخلية  الطاقة  مستويات  عدد  كان  كلما  �  الحجب: 

إلكترونات الرابطة أقل؛ األمر الذي يعني أن سالبيتها الكهربائية تقل.

مقياس باولينغ وقطبية الرابطة
 .Np ،Pauling electronegativity scale يسّمى مقياس قيم السالبية الكهربائية األكثر شيوًعا مقياس باولينغ للسالبية الكهربائية
يُوّضح الجدول )٣-٥( قيم باولينغ للسالبية الكهربائية لبعض العناصر )مع مالحظة وجود اختالفات بسيطة في بعض 

هذه القيم بين الجداول المختلفة، وذلك يعود لنوع المقياس المستخدم(.

الجدول 3-٥ مقياس باولينغ للسالبية الكهربائية لبعض العناصر.
الحظ ما يلي:

ليس لقيم باولينغ للسالبية الكهربائية وحدة قياس.  �
�  يمتلك الكربون (Np = 2.5) والهيدروجين (Np = 2.2) في الجدول )٣-٥( قيَم سالبية كهربائية أقل من قيم السالبية 

الكهربائية للعديد من العناصر الالفلزية األخرى.
ويمكن التنبؤ بنوع الرابطة بين عنصرين من خالل الفرق في قيم السالبية الكهربائية كما يلي )الجدول ٣-٦(:

نوع الّرابطة الكيميائيةالفرق في السالبّية الكهربائية
تسامهية غري قطبّية0.4 > – 0

تسامهية قطبّية1.7 > – 0.4
أيونّية1.7 ≥

الجدول 3-٦ العالقة بين السالبية الكهربائية ونوع الرابطة الكيميائية.
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قطبية الجزيئات
الرابطة  إلكترونات  زوج  يكون  متساويتَين،  تساهمية  رابطة  تكّونان  لذّرتَين  الكهربائية  السالبية  قيمتا  تكون  عندما 
 ،(Cl2) والكلور   ،(H2) فالهيدروجين   .non polar bond تساهمة غير قطبية  رابطة  وتُسمى  بالتساوي،  بينهما  مشترًكا 
والبروم (Br2)، على سبيل المثال، هي جزيئات غير قطبية Non-polar molecules. وعلى العكس من ذلك، عندما 
تتكّون رابطة تساهمية بين ذّرتَين تمتلكان قيم سالبية كهربائية مختلفة، فإن الذّرة األكثر سالبية كهربائية تجذب زوج 
إلكترونات الرابطة نحوها وتُسمى رابطة تساهمية قطبية polar bond. وكلما ازداد الفرق في قيم السالبية الكهربائية 

 .Bond polarity بين الذّرات في رابطة تساهمية ما، تزداد قطبية الرابطة

ففي جزيء كلوريد الهيدروجين (HCl) تمتلك ذرة الكلور سالبية كهربائية أكبر من ذرة الهيدروجين، وتكون الرابطة 
في الجزيء قطبية. حيث تكون الذرتان مشحونتَين جزئّيًا، فالذرة ذات السالبية الكهربائية الصغرى تحمل الشحنة 
الجزئية (+δ) )دلتا موجبة( والذّرة ذات السالبية الكهربائية الكبرى تحمل الشحنة الجزئية (–δ) )دلتا سالبة( كما في 
الشكل )3-٢٠(. وعليه فإن جزيء كلوريد الهيدروجين جزيء قطبي Polar molecule )ثنائي القطب( وتقاس درجة 
ح اتجاه ثنائي القطب على هيئة الرمز:  القطبية في الُجزيء على أنها عزم ثنائي القطب Dipole moment. ويُوضَّ

.(δ–) حيث يكون اتجاه رأس السهم نحو الذّرة التي تحمل الشحنة الجزئية السالبة δ+ δ–
ClH

δ+ δ–
ClH

الشكل ٣-٢٠  جزيء كلوريد الهيدروجين القطبي. يكون توزيع 
الشحنة اإللكترونية غير متجانس في الرابطة التساهمية القطبية.

H F

منطقة غنية 
باإللكرتونات

منطقة فقرية 
باإللكرتونات

δ–δ+

ونتيجة لذلك:
�  لن يتطابق مركز الشحنة الموجبة مع مركز الشحنة السالبة في الُجزيء.
يكون توزيع الشحنة اإللكترونية في الجزيء غير متماثل )غير متجانس(.  �

أّما في الجزيئات التي تتكّون من أكثر من ذّرتَين، فيجب أن نأخذ في الحسبان ما يلي:
قطبية كل رابطة.  �

ترتيب الروابط في الجزيء )الشكل الهندسي للجزيء(.  �

أن  ذلك هو  والسبب في  إجماًل.  تكون قطبية  ولكنها ل   Polar bonds روابط قطبية  الجزيئات على  بعض  تحتوي 
يلغي بعضها   Dipole ثنائيات األقطاب  تكون مرّتبة في شكل يجعل  الجزيئات  الموجودة في هذه  القطبية  الروابط 
بعًضا، وبالتالي تكون محصلة عزم الثنائيات القطبية Dipole moments في الجزيء صفًرا. ومثال على ذلك، رباعي 
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مهّم
تذّكر أن الجزيئات التي تحتوي على روابط قطبية ليست جميعها جزيئات قطبية. ففي 
بعض األحيان تُلغي الروابط القطبية بعضها بعًضا؛ ألن أنواع الروابط نفسها تمتلك 

ثنائيات أقطاب في اتجاهات متعاكسة.

مصطلحات علمية

جزيئات غير قطبية Non-polar molecules: جزيئات تكون محصلة عزم الثنائيات القطبية لروابطها تساوي صفًرا.
قطبية الرابطة Bond polarity: هي التوزيع غير المتجانس للشحنة الناتجة عندما ترتبط ذّرتان مختلفتان في رابطة 

تساهمية، والذي يؤدي إلى جذب غير متساو لزوج إلكترونات الرابطة.
جزيء قطبي Polar molecule: جزيء تكون محصلة عزم الثنائيات القطبية لروابطه ال تساوي صفًرا.

لذرتَين  الكهربائية  السالبية  قيمتَي  اختالف  عند  القطبية  ثنائي  العزم  ينشأ   :Dipole moment القطبية  ثنائي  عزم 
مرتبطتَين تساهمًيّا.

الروابط القطبية Polar bonds: تنشأ عن انجذاب زوج اإللكترونات المكّون للرابطة نحو الذّرة ذات السالبية الكهربائية 
الكبرى، ما يجعل أحد طرَفي الُجزيء موجًبا نسبًيّا مقارنة بالطرف اآلخر الذي يكون سالًبا.

ثنائيات األقطاب Dipole: تنشأ عن اختالف قيمتي السالبية الكهربائية لذرتَين مرتبطتَين تساهمّيًا. 

سؤال
هل الجزيئات اآلتية قطبية أم غير قطبية؟  11

    بّرر إجابتك في كل حالة بناءً على جدول قيم باولينغ للسالبية الكهربائية.
.(Cl2) الكلور أ.    

.(HF) فلوريد الهيدروجين ب.    
.(SCl2) ج.  ثنائي كلوريد الكبريت   

 .(BF3) ثالثي فلوروبورون د.    
.(CBr4) هـ.  الُجزيء رباعي األوجه رباعي بروموميثان   

كلوروميثان (CCl4) )الشكل ٣-2١أ(. يمتلك رباعي كلوروميثان أربع روابط C—Cl قطبية 
تتجه نحو الزوايا األربع للجزيء رباعي األوجه. فتلغي ثنائيات األقطاب في الروابط 

األربع بعضها بعًضا، وبالتالي يكون ُجزيء رباعي كلوروميثان غير قطبي.

 C═O الرابطتين  أن  بالرغم من  الكربون جزيء غير قطبي  أكسيد  ثاني  فإن  كذلك 
قطبيتان. حيث يشير القطبان C═O إلى اتجاهين متعاكسين ويلغي أحدهما اآلخر.

بالمقابل، يُعّد ثالثي كلوروميثان (CHCl3) جزيًئا قطبًيا. إذ إن الروابط القطبية الثالث 
C—Cl تشير إلى االتجاه نفسه. وبما أن الرابطة C–H تعمل في االتجاه نفسه، يبقى 

الكهربائية  السالبية  الكلي للجزيء ضعيًفا بسبب تقارب  القطبي  العزم  تأثيرها في 
الُجزيء طرًفا سالًبا  يمتلك  اإللكترونية غير متماثل.  الكثافة  توزيع  ويكون  للذرتين، 

يتجه نحو ذّرات الكلور كما هو موضح في الشكل )٣-2١ب(.

الشكل 3-٢١  )أ( رباعي 
كلوروميثان، و)ب( ثالثي 

كلوروميثان.

Cl

C

Cl Cl Cl

H
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Cl
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δ–
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)ب(

ثالثي كلورميثان، 
جزيء قطبي

Cl

C

Cl Cl Cl

H

C

Cl
Cl

Cl

δ+

δ–

δ–

δ–
δ–

δ–
رباعي كلورميثان، 

جزيء غري قطبي

)أ( 
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3-6 القوى بين الجزيئات
وعلى الرغم من أن الذّرات الموجودة في داخل الجزيئات تكون مترابطة مًعا بوساطة 
روابط تساهمية قوية، إاّل أن ثّمة قًوى ضعيفة موجودة بين الجزيئات، تسّمى قوى بني-

.Van der Waals’ forces أو قوى فان دير فال ،Intermolecular forces اجلزيئات
تعتمد القوى بين-الجزيئات على السالبية الكهربائية للذرات المترابطة في الجزيئات 

وقطبية الروابط الموجودة فيها.
يوجد نوعان من قوى فان دير فال:

�  قوى ثنائي القطب اللحظي -ثنائي القطب المستحث  (id-id). وتُسّمى أيًضا قوى 
 .(London dispersion forces) لندن للتشتت

الرابطة  فيها  بما   ،(pd-pd) الدائم  القطب  ثنائي   - الدائم  القطب  ثنائي  �  قوى 
الهيدروجينية.

تُعّد الرابطة الهيدروجينية حالة خاصة من قوى ثنائي قطب دائم- ثنائي قطب دائم. 
وهي تحدث بين جزيئات يكون فيها الهيدروجين مرتبًطا بذّرة ذات سالبية كهربائية 

مرتفعة.
يقارن الجدول )٣-٧( القوة النسبية للروابط والقوى بين-الجزيئات.

مهّم

تذّكر أن قوى فان دير فال هو مصطلح عام يُستخدم لوصف القوى بين-الجزيئات جميعها، والتي تتضّمن قوى ثنائي 
القطب اللحظي- ثنائي القطب المستحث، وقوى ثنائي القطب الدائم- ثنائي القطب الدائم، والرابطة الهيدروجينية.

قوة  الرابطة  (kJ/mol)نوع الرابطة
760الرابطة األيونية في كلوريد الصوديوم

464الرابطة التساهمية O—H في الماء

20–50الرابطة الهيدرجينية

5–20قوى ثنائي قطب دائم- ثنائي قطب دائم

1–20قوى ثنائي قطب لحظي- ثنائي قطب مستحث

مصطلحات علمية

القوى بين-الجزيئات 
 :Intermolecular forces
القوى الضعيفة التي توجد 
بين الجزيئات والتي تحدد 

الخصائص الفيزيائية للمواد 
التساهمية.

قوى فان دير فال
 :Van der Waals’ forces

قوى جذب ضعيفة بين 
الجزيئات وتتضّمن كال القوى 
 (id-id) ثنائية القطب اللحظية

والدائمة (pd-pd) )بما في 
ذلك الرابطة الهيدروجينية(. 

قوى ثنائي القطب اللحظي- ثنائي القطب المستحث
تتواجد الغازات النبيلة مثل النيون واألرغون على هيئة ذّرات معزولة )منفصلة، مفردة، غير مترابطة فيما بينها(. والغازات 
ا وضغط مرتفع، بسبب وجود  النبيلة يمكن إسالتها )تحويلها إلى الحالة السائلة(، لكن عند درجات حرارة منخفضة جّدً

قوى جذب ضعيفة جًدا بين ذّراتها. هذه القوى تعمل على جعل الذّرات متقاربة مًعا في الحالة السائلة.
يُعّد البروم جزيًئا غير قطبي، ويكون سائاًل عند درجة حرارة الغرفة، بحيث تحفظ قوى الجذب الضعيفة جزيئات 
البروم متقاربة. تسّمى هذه القوى الضعيفة جًدا قوى ثنائي القطب اللحظي- قوى ثنائي القطب المستحث، أو قوى 

لندن للتشتت. توجد هذه القوى بين الذّرات أو الجزيئات جميعها. لكن كيف تنشأ هذه القوى؟

الجدول 3-٧ قوة الروابط 
الكيميائية.
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تتحرك سحابة الشحنات اإللكترونية Electron charge cloud الموجودة في ُجزيء غير 
أحد  على  موجودًة  الشحنة  سحابة  تكون  أن  أحياًنا  ويحدث  باستمرار.  ذّرة(  )أو  قطبي 
الُجزيء  أحد طرَفي  أن  على  يدل  هذا  اآلخر،  الطرف  من  أكبر  بصورة  الُجزيء  طرَفي 
يمتلك، لمدة زمنية قصيرة، شحنة سالبة أكثر من الطرف اآلخر. األمر الذي يعني تكّون 

ثنائي قطب لحظي )مؤقت(. يوضح الشكل )٣- 22( ثنائي قطب لحظي في ذرة النيون.

مصطلحات علمية

سحابة الشحنة 
 Electron  اإللكترونية

charge cloud: منطقة 
وجود اإللكترونات سالبة 

الشحنة في الذرة أو 
الجزيء.

قوى ثنائي القطب 
اللحظي- ثنائي 

القطب المستحث  
 Instantaneous

 dipole-induced
 dipole forces 

(id-id forces): قوى 
الجذب األضعف بين-

الجزيئات. تنتج من 
ثنائيات أقطاب لحظية 

مؤقتة ومستحثة في 
كال الجزيئات القطبية 

وغير القطبية. 

الشكل 3-٢٢  توزيع سحابة الشحنة 
اإللكترونية على طرفي ذرة النيون.

مهّم
تسّمى قوى ثنائي 

القطب اللحظي -ثنائي 
القطب المستحث بقوى 

لندن للتشتت، وهي 
ثنائيات أقطاب غير 

دائمة. في هذا السياق، 
كلمة مستحث تعني أن 
أحد الجزيئات يسبب 

تأثير جذب على ُجزيء 
آخر أو تنافًرا منه.

بين   id-id القوى  تكون 
الذّرات المنفردة ضئيلة 

جًدا.

الشكل 3-٢3  كيفية نشوء قوى ثنائي 
القطب اللحظي- ثنائي القطب المستحث.

δ+

δ+

δ+ δ+

δ+
δ–

δ–δ–

δ–

δ–

ذرة غري 
قطبية

تنافر
جذب

ثنائي قطب مؤقت ينتج 
من حركة اإللكرتونات

أو  )ذرات  جسيمات  على  قطب  ثنائي  يستحث  أن  هذا  اللحظي  القطب  لثنائي  ويمكن 
 (δ+) جزيئات( مجاورة. وكنتيجة لذلك، ستكون هناك قوى جذب بين طرف يحمل شحنة
لثنائي قطب في أحد الجزيئات من جهة، وطرف يحمل شحنة (–δ) لثنائي قطب في ُجزيء 

مجاور من جهة أخرى )الشكل ٣-2٣(. 

وتكون ثنائيات األقطاب هذه مؤقتة دائًما ألن السحب اإللكترونية تكون في حركة دائمة. 
 Instantaneous وتسّمى هذه القوى قوى ثنائي القطب اللحظي- ثنائي القطب املستحث
لندن  dipole-induced dipole forces (id-id forces)، كما تسّمى في بعض األحيان قوى 

للتشتت.
تزداد قوى ثنائي القطب اللحظي- ثنائي القطب المستحث مع:

�  ازدياد عدد اإللكترونات )والبروتونات( في الُجزيء )مع ازدياد الكتلة المولية(.
�  ازدياد عدد نقاط )مواقع( التالمس بين الجزيئات: نقاط التالمس هي المواقع التي 

تقترب فيها الجزيئات بعضها من بعض.

Ne
e
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e
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e
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من )الشكل ٣-24( يمكن مالحظة أن درجات غليان الغازات النبيلة تزداد عندما يزداد عدد اإللكترونات. وذلك ألن 
قوى id-id بين الذّرات تزداد بازدياد عدد اإللكترونات. وبالتالي، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الطاقة لتحويل 

السائل إلى بخار وتكون درجة الغليان مرتفعة أكثر.
البنتان غليان  درجتَي  مقارنة  طريق  عن  التالمس  نقاط  عدد  ازدياد  تأثير  مالحظة  يمكن   )2٣-٥( الشكل   ومن 
داخل  اإللكترونات  من  متساوية  أعداًدا  يمتلكان  المرّكبان  فهذان   .)10 ˚C( البروبان  ميثيل  2,2-ثنائي  و   ،(36 ˚C)

جزيئاتهما ويمتلكان الكتلة المولية نفسها.

التدرج في درجة الغليان و درجة االنصهار
يمكن استخدام االختالفات في حجم قوى ثنائي القطب اللحظي- ثنائي القطب المستحث لشرح التدرج في نمط 
تغّير المحتوى الحراري للتبّخر، وفي درجات غليان الغازات النبيلة. يُوضح الشكل )٣-24( كيف تتغّير هذه القوى مع 

عدد اإللكترونات الموجودة.

الشكل 3-٢٤  العالقة 
بين عدد اإللكترونات 

ودرجات الغليان.
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الشكل 3-٢٥  يوضح 
االختالف في درجَتي 

غليان البنتان، و2،2-ثنائي 
ميثيل البروبان الناتج عن 

الفرق بين شدة قوى ثنائي 
القطب اللحظي- وثنائي 

القطب المستحث.
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يمكن للجزيئات في البنتان (C5H12) أن تصطّف بشكل خطي إحداها بجانب األخرى بحيث يكون هناك عدد كبير من 
نقاط التالمس بينها. تكون القوى id-id أكبر، وبالتالي تكون درجة غليان البنتان مرتفعة أكثر. أّما جزيئات 2،2-ثنائي 
(C5H12) فهي متراصة بشكل أكبر، األمر الذي يجعل مساحة السطح المتوافرة للتالمس مع جزيئات  البروبان  ميثيل 

مجاورة أصغر. فتكون القوى id-id أصغر نسبًيا، وبالتالي تكون درجة غليانه أقل.

تؤثر قوى id-id أيًضا على درجة االنصهار. بالمقابل، يمكن أن تكون قوى id-id الكلية بين جزيئات غير قطبية وطويلة 
جًدا مثل جزيئات البولي إيثين أكبر بكثير، لهذا السبب يكون البولي إيثين صلًبا عند درجة حرارة الغرفة.
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سؤال
:(˚C) تضّم القائمة أدناه درجات غليان الهالوجينات  12

عناصر  غليان  درجات  في  التدرج  نمط  أ.  صف    
المجموعة (VII) )من أعلى إلى أسفل(.
اشرح نمط التدرج في درجات الغليان. ب.    

 (˚C)درجة الغليان الصيغة التركيبية األلكان
–164 CH4

الميثان
–88 CH3CH3

اإليثان
–42 CH3CH2CH3

البروبان
0 CH3CH2CH2CH3

البيوتان

الشكل 3-٢٦  مناطق بلورية وغير بلورية في البولي إيثين.

مناطق بلورية

مناطق غري بلورية

قوى ثنائي القطب الدائم- ثنائي القطب الدائم
ثنائي  قوى  دائم:  قطب  ثنائي  منهما  كل  يمتلك  جزيئَين  بين  الموجودة  القوى  تُسّمى 
 Permanent dipole- permanent dipole forces الدائم  الدائم- ثنائي القطب  القطب 
الجزيئات  أحد  على  الموجودة   (δ+) الشحنة  بين  الجذب  قوة  وتؤدي   .(pd–pd forces)

 والشحنة (–δ) الموجودة على ُجزيء مجاور إلى نشوء قوة جذب ضعيفة بين الجزيئات. 
الشكل )٣-2٧(. يكون ثنائي القطب موجوًدا في شكل دائم في بعض الجزيئات، والجزيئات 

التي تمتلك ثنائي قطب دائم تسّمى جزيئات قطبية. 

الشكل 3-٢٧  قوى ثنائي القطب 
الدائم- ثنائي القطب الدائم في 

البروبانون )األسيتون(.

CH3

CH3

C O
δ–

δ+

CH3

CH3

C O
δ–

δ+

قوى ضعيفة بني 
ثنائيي أقطاب دائمني

ثّمة نوعان من البولي إيثين هما: البولي إيثين منخفض 
 .(HDPE) والبولي إيثين مرتفع الكثافة ،(LDPE) الكثافة
بلورية في  بلورية وأخرى غير  يمتلكان مناطق  وكالهما 

بنيتَيهما )الشكل ٣-2٦(.

يمتلك البولي إيثين مرتفع الكثافة (HDPE) مناطق بلورية 
أكثر، حيث تكون الجزيئات أقرب بعضها إلى بعض من 
البولي إيثين منخفض الكثافة (LDPE). لذا، تكون قوى 
مرتفع  إيثين  البولي  يمتلك  وبالتالي  أكبر،  الكلية   id-id

.(LDPE) درجة انصهار أكبر من (HDPE) الكثافة

ودرجات  األلكانات  بعض  أدناه صيغ  الجدول  13  يتضّمن 
غليانها. اشرح نمط التدرج من حيث قوى ثنائي القطب 

اللحظي- ثنائي القطب المستحث.  (˚C)درجة الغليان الهالوجينات
–188 الفلور
 –35 الكلور
+59 البروم

+184 اليود

مصطلحات علمية

قوى ثنائي القطب 
الدائم- ثنائي القطب 

 Permanent الدائم
 dipole-permanent

 dipole forces
 :(pd–pd forces)

قوى جذب تنشأ بين 
الجزيئات القطبية تنتج 

من ثنائيات أقطاب 
دائمة في الجزيئات.
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سوف ينجذب خيط سائل رفيع يحتوي على جزيئات ثنائية 
)ماء مثاًل( نحو ساق أو مشط بالستيكي مشحون كهربائًيا 
)يمكن شحن الساق عن طريق فركه بقطعة ثياب صوفية(. 

تُوضح الصورة )٣-٥( نتيجة هذه التجربة.

تكون الجزيئات منجذبة دائًما إلى الساق المشحونة، سواء 
أكانت هذه الساق تحمل شحنة سالبة أم موجبة. وذلك ألن 
الجزيئات تمتلك كال الطرَفين المشحونَين بشحنة موجبة 

وشحنة سالبة.
الكتلة  تمتلك  التي  الصغيرة  الجزيئات  إلى  بالنسبة 
القطب  ثنائي  قوى  تكون  ما  غالًبا  نفسها،  الجزيئية 
الدائم- ثنائي القطب الدائم أقوى من قوى ثنائي القطب 

اللحظي- ثنائي القطب المستحث. 
 .(CH3CH2CH2CH3، Mr = 58) درجة غليان أعلى من البيوتان (CH3COCH3 ، Mr = 58) فعلى سبيل المثال، يمتلك البروبانون
وهذا يعني أن الطاقة الالزمة لكسر القوى الموجودة بين جزيئات البروبانون أكبر من الطاقة الالزمة لكسر القوى الموجودة 

بين جزيئات البيوتان.

تكون قوى ثنائي القطب الدائم- ثنائي القطب الدائم الموجودة بين جزيئات البروبانون قوية بشكل كاف لجعل هذه 
المادة في الحالة السائلة عند درجة حرارة الغرفة. في المقابل ال يوجد سوى قوى ثنائي القطب اللحظي- ثنائي 
القطب المستحث بين جزيئات البيوتان. هذه القوى ضعيفة نسبًيا، وبالتالي يكون البيوتان على هيئة غاز عند درجة 

حرارة الغرفة )الشكل ٣-2٨(.

الصورة 3-٥  انحراف مسار الماء بوساطة 
مشط من النايلون مشحون كهربائًيا.

الشكل 3-٢٨  يوّضح االختالف في درجَتي غليان البيوتان والبروبانون 
الناتج عن القوى الموجودة بين الجزيئات في كل منهما.

CH2
CH3

CH3
CH2

CH3

CH3

C O
δ–

δ+

الربوبانون
)56˚C درجة غليانه(

البيوتان
)0˚C درجة غليانه(

سؤال
1٤  يمتلك كل من البروم (Br2)، وأحادي كلوريد اليود (ICl) العدد نفسه من اإللكترونات. غير أن درجة غليان أحادي كلوريد 

اليود أكبر بما يقارب C˚ 40 من درجة غليان البروم. اشرح هذا االختالف.
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الشكل 3-٢٩  الرابطة الهيدروجينية بين جزيَئي أمونيا. 
يتّم تمثيل الرابطة الهيدروجينية بخط متقّطع )خط نقطي(.

3-7 الرابطة الهيدروجينية
تُعّد الرابطة الهيدروجينية النوع األقوى من الروابط بين الجزيئات. وهي أحد أنواع الترابط ثنائي القطب الدائم- 

ثنائي القطب الدائم.

ولكي يحدث الترابط الهيدروجيني بين جزيئَين، نحتاج إلى:
�  ُجزيء أول يحتوي على ذّرة هيدروجين مرتبطة تساهمًيا في (F) ، أو (O)، أو (N) )الذّرات الثالث األعلى سالبية 

كهربائية(.
�  ُجزيء ثان يحتوي على ذّرة (F)، أو (O)، أو (N) مع توافر زوج حر من اإللكترونات.

عندما تكون ذّرة هيدروجين مرتبطة تساهمًيا في ذّرة ذات سالبية كهربائية مرتفعة، تكون الرابطة شديدة االستقطاب. 
وتكون الشحنة (+δ) الموجودة على ذّرة الهيدروجين مرتفعة بشكل كاف لكي تتكّون رابطة مع زوج إلكترونات منفرد 

موجود على ذّرة (F)، أو (O)، أو (N) في ُجزيء مجاور )الشكل ٣-2٩(.

H
H

H
N H

H

H
N

δ– δ–

δ+ δ+

O O

H H HH

δ– δ–

δ–
δ+

δ+

δ+
O

HH

الشكل 3-3٠ الروابط  
الهيدروجينية في جزيء الماء.

مصطلحات علمية

الرابطة الهيدروجينية 
 :Hydrogen bond
هي رابطة تنشأ بين 

المركبات التي تحتوي 
على ذرة هيدروجين 

متحدة مع ذرة أخرى ذات 
سالبية كهربائية مرتفعة 
مثل الفلور أو األكسجين 

أو النيتروجين. 

مهّم
الرابطة الهيدروجينية 
هي النوع األقوى من 

القوى بين-الجزيئات، 
ولكنها أضعف من 

الروابط التساهمية. 
وتُعد نوًعا قوّيًا من 
قوى ثنائي القطب 

الدائم- ثنائي القطب 
.(pd-pd forces) الدائم

1 من قوة الرابطة التساهمية العادية. 
10

تبلغ قوة الجذب في الرابطة الهيدروجينية حوالي 
وبالنسبة إلى القوة القصوى للرابطة، فإن الزاوية بين الرابطة التساهمية لذّرة الهيدروجين 

والرابطة الهيدروجينية Hydrogen bond عادة ما تساوي ˚180.

ويعتمد متوسط عدد الروابط الهيدروجينية المتكونة لكل ُجزيء على ما يلي:
�  عدد ذّرات الهيدروجين المرتبطة في ذّرة (F)، أو (O)، أو (N) في الُجزيء.

.(N) أو ،(O) أو ، (F) عدد أزواج اإللكترونات المنفردة الموجودة على  �
يمتلك الماء ذّرتَي هيدروجين، ويحتوي على زوَجين منفرَدين من اإللكترونات في كل ُجزيء 

)الشكل ٣-٣٠(. يمتلك الماء في المتوسط رابطتَين هيدروجينّيتَين لكل ُجزيء.
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تأثير الرابطة الهيدروجينية على درجة الغليان
تمتلك بعض المرّكبات درجات غليان أكبر من تلك المتوقعة لها. ويمكن 
أن يُعزى ذلك إلى الرابطة الهيدروجينية. يُوضح الشكل )٣-٣2( تمثياًل 
 (HI) و (HBr) و (HCl) و (HF) :بيانًيّا لدرجات غليان هاليدات الهيدروجين

مقابل موقع الهالوجين في الجدول الدوري.

عدد  ازدياد  سببه   (HI) إلى   (HCl) من  الغليان  درجات  في  االرتفاع  إن 
اإللكترونات في ذّرات الهالوجين عندما تتحرك من األعلى إلى األسفل 
عبر المجموعة. وهذا يؤدي إلى ازدياد قوى ثنائي القطب اللحظي-ثنائي 
القطب المستحث مع ازدياد حجم الُجزيء. فلو أن فلوريد الهيدروجين 
المستحث  القطب  اللحظي-ثنائي  القطب  ثنائي  يمتلك فقط قوى  كان 
بين جزيئاته، ألمكننا أن نتوقع أن درجة غليانه تكون نحو C˚ 90–. غير 
بكثير،  المتوقعة  القيمة  من  أعلى  الهيدروجين  فلوريد  غليان  درجة  أن 
وهي تساوي C˚ 20+. وهذا بسبب القوى األشد للرابطة الهيدروجينية 

 .(HF) بين الجزيئات في

إاّل أن جزيء األمونيا يرتبط بروابط هيدروجينية على نطاق أضيق من الماء حيث يكّون رابطة هيدروجينية واحدة 
فقط لكل ُجزيء )الشكل ٣-2٩(. فعلى الرغم من أن كل ُجزيء أمونيا يمتلك ثالث ذّرات هيدروجين مرتبطة بذرة 
النيتروجين، إاّل أنه يحتوي على زوج منفرد واحد فقط من اإللكترونات يمكنه أن يسهم في تكوين رابطة هيدروجينية 

واحدة فقط، أي عدد روابط هيدروجينية أقل من تلك التي يكّونها جزيء الماء. 

وتتكّون الروابط الهيدروجينية أيًضا بين جزيئات فلوريد الهيدروجين، كما في الشكل )٣-٣١(. على الرغم من أن ذرة 
الفلور تحتوي على ثالثة أزواج منفردة من اإللكترونات، إاّل أن ذرة الهيدروجين يمكن أن تشكل رابطة هيدروجينية 

واحدة فقط، لذلك فإن فلوريد الهيدروجين ليس مرتبًطا بالهيدروجين على نطاق واسع مثل الماء.

سؤال
15  ارسم مخططات توضح الروابط الهيدروجينية بين الجزيئات اآلتية:

اإليثانول والماء. أ.    
األمونيا والماء. ب.    

فلوريد الهيدروجين. ج.    

HH H H H
F

FF

F

F

δ–

δ–δ–

δ–

δ–
δ+

δ+

δ+

δ+

δ+

رابطة هيدروجينية الشكل 3-3١  الروابط 
الهيدروجينية بين جزيئات 

فلوريد الهيدروجين.

الشكل 3-3٢ تدرج درجات 
غليان هاليدات الهيدروجين
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أسئلة
في  الهيدروجين مدرجة  هاليدات  غليان  درجات  1٦  ِقيَم 

الجدول اآلتي:

أ.  اشرح اتجاه التغير في درجة الغليان من (NH3) إلى    
.(AsH3)

أعلى   (NH3) غليان  درجة  كون  لماذا سبب  ب.  اشرح    
.(PH3) بكثير من درجة غليان

AsH3 PH3 NH3
المجموعة (V) هاليد

–62.5 –87.7 –33.3 (˚C) درجة الغليان
(˚C) درجة الغليان المركب

–33.3  (NH3) األمونيا
–87.7  (PH3) الفوسفين
–62.5  (AsH3) اآلرسين
–17.0  (SbH3) الستيبين

بعض  غليان  درجات  على  اآلتي  الجدول  1٧  يحتوي   
.(V) مركبات الهيدروجين لعناصر من المجموعة

من  الغليان  درجات  في  التدرج  نمط  أ.  اشرح    
الفوسفين إلى الستيبين.

ب.  اشرح سبب عدم اّتباع درجة غليان األمونيا نمط    
التدرج هذا.

الشكل 3-33  التمثيل البياني لدرجات 
غليان مركبات الهيدروجين لعناصر من  

المجموعة )VI( مقابل الدورة.

150
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0

–200
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الدورة

الخصائص المميزة للماء

درجة الغليان
وذلك  له،  المتوقعة  القيمة  من  أعلى  غليان  درجة  الماء  يمتلك 
واسع.  نطاق  على  يكّونها  التي  الهيدروجينية  الروابط  بسبب 
ويُوّضح الشكل )٣-٣٣( درجة غليان الماء ومركبات الهيدروجين 

لعناصر المجموعة (VI) األخرى.

ويعود سبب االرتفاع في درجات الغليان من (H2S) إلى (H2Te) إلى 
(VI) عند  ازدياد عدد اإللكترونات في ذّرات عناصرالمجموعة 
إذ يؤدي ذلك  المجموعة.  إلى األسفل عبر  االتجاه من األعلى 
إلى ازدياد قوى ثنائي القطب اللحظي- ثنائي القطب المستحث 
كلما ازداد حجم الجزيئات. ولو أّن الماء كان يمتلك فقط قوى 
ثنائي القطب اللحظي- ثنائي القطب المستحث بين جزيئاته، 
لتوّقعنا أن تكون درجة غليانه نحو C˚ 70– تقريًبا. إاّل أن درجة 
غليان الماء أعلى من هذه القيمة بكثير؛ وذلك يعود إلى وجود 
الروابط الهيدورجينية بين جزيئات الماء، وهي النوع األقوى بين 
قوى ثنائي القطب الدائم-ثنائي القطب الدائم. لذا نحتاج إلى 
الكثير من الطاقة لكسر الروابط بين جزيئات الماء بالمقارنة مع 

مركبات الهيدروجين لعناصر المجموعة (VI) األخرى.



110

الكيمياء - الصف الحادي عشر - الفصل الدراسي األول: كتاب الطالب

التوتر السطحي واللزوجة
يمتلك الماء توتًرا سطحّيًا ولزوجة مرتفعين نسبّيًا نتيجة وجود الرابطة الهيدروجينية، حيث تعمل هذه الروابط على 
تقليل قدرة جزيئات الماء على االنزالق بعضها فوق بعض، األمر الذي يجعل لزوجة الماء مرتفعة. كما تعمل الروابط 
الهيدروجينية على تقليص حجم قطرات الماء لتصبح كروية، األمر الذي يجعل التوتر السطحي للماء أكبر من العديد 

من السوائل األخرى. 

كثافة الماء
تكون معظم المواد الصلبة أكثر كثافة من سوائلها، وذلك ألن جزيئاتها تكون 
متراصة وأكثر تقارًبا بعضها من بعض في الحالة الصلبة. لكن هذا مختلف 
بالنسبة إلى الماء. ففي الجليد، توجد شبكة ثالثية األبعاد من جزيئات الماء 
ذّرة   كل  فيها  تكون  قاسية  صلبة  شبكة  يُنتج  وهذا  هيدروجينًيا.  المترابطة 
أكسجين كما يبين الشكل )٣-٣4( محاطة برباعي أوجه من ذّرات الهيدروجين. 
ما  نسبًيا،  الطويلة  الهيدروجينية  الروابط  أطوال  إلى  الترتيب  ويُعزى هذا 
يسمح لجزيئات الماء )الجليد( بأن تكون متباعدة بعضها عن بعض، أكثر 
لذا تكون  تبين الصورة )٣-٦(.  السائل كما  الماء  قلياًل مّما هي عليه في 

كثافة الجليد أقّل من كثافة الماء السائل.

الصورة 3-٦  يطفو الجليد على سطح الماء.

سؤال
1٨  في كل من أزواج المواد السائلة اآلتية، أي زوج يمتلك قوى فان دير فال األقوى؟ 

H3C—CO—CH2—CH3و H3C—CO—CH3 أ.    
H3C—O—Hو H3C—CH2—Cl ب.    

 H3C—CH2—CH2—CH2—CH2—CH2—CH3 ج.    
H3C—CH2—CH2—CH2—CH2—CH3و    
H3C—CH2—CH2—NH2و H3C—O—H د.    

الشكل 3-3٤  نموذج جزيئي للجليد.

كريات بيضاء: هيدروجين
كريات حمراء: أكسجين
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مهّم
تذّكر أن الفلزات ال تمتلك 

جميعها درجات انصهار مرتفعة. 
ففلزات المجموعة (I) والزئبق 
تمتلك درجات غليان أقل من 

بعض الالفلزات، لذا ال تستخدم 
درجات االنصهار المرتفعة 

كخصائص ممّيزة للفلزات، إاّل 
إذا كنت تشير فقط إلى العناصر 

االنتقالية. 

3-8 الروابط والخصائص الفيزيائية
تُعّد الروابط األيونية والتساهمية والفلزية روابط قوية؛ أّما القوى بين-الجزيئات 
1 من قوة الرابطة التساهمية. يؤثر نوع الترابط الموجود 

100
1 و 

10
فتتراوح ما بين 

بين الذّرات، أو األيونات، أو الجزيئات على الخصائص الفيزيائية لمادة ما.

الحالة الفيزيائية عند درجة حرارة وضغط الغرفة
المركبات األيونية

تكون المرّكبات األيونية صلبة عند درجة حرارة وضغط الغرفة، وذلك:
والموجبة  السالبة  األيونات  تربط  أيونية(  )روابط  كهروستاتيكية  قوى  �  لوجود 

مًعا.
ذات  األيونات  إن  بحيث  شبكة،  في  منتظم  بشكل  مرّتبة  تكون  األيونات  �  ألن 

الشحنات المتعاكسة تكون قريبة بعضها من بعض.
تمتلك المرّكبات األيونية درجات انصهار مرتفعة، ودرجات غليان مرتفعة، وتغّيرات 
كبيرة في المحتوى الحراري للتبّخر. وهي تحتاج إلى طاقة عالية للتغلّب على قوى 

الجذب الكهروستاتيكية الشديدة.

الفلزات
تكون الفلزات، باستثناء الزئبق، صلبة في الظروف العادية. ويمتلك الكثير من الفلزات 
درجات انصهار مرتفعة، ودرجات غليان مرتفعة، وتغّيرات كبيرة في المحتوى الحراري 
للتبّخر. وذلك ألنها تحتاج إلى طاقة عالية للتغلّب على قوى الجذب الشديدة بين 

األيونات الموجبة و"بحر" اإللكترونات غير المتمركزة المحيطة بها.

المركبات التساهمية
مثل  تراكيب جزيئية بسيطة،  تحتوي على  والتي  المرتبطة تساهمًيا،  المواد  تكون 
بين-الجزيئات  القوى  وذلك ألن  أو غازات،  إما سوائل  العادة  واألمونيا، في  الماء 
فيها تكون ضعيفة. وبالتالي فهي ال تحتاج إلى طاقة عالية للتغلب على هذه القوى 
المواد درجات انصهار منخفضة، ودرجات غليان  بين-الجزيئات. لذا تمتلك هذه 
بالمرّكبات  مقارنة  للتبّخر  الحراري  للمحتوى  منخفضة  وتغّيرات  أيًضا،  منخفضة 
تكون صلبة عند  أن  يمكن  المرتبطة تساهمًيا  المواد  أن بعض  األيونية. في حين 

درجة حرارة الغرفة: على سبيل المثال، اليود والبولي إيثين. 
فعادة ما تحتوي هذه المواد على جزيئات حيث تكون قوى ثنائي القطب اللحظي- 
ثنائي القطب المستحث الكلية كبيرة جًدا. ومع ذلك تبقى درجات انصهار هذه المواد 

منخفضة نسبًيا مقارنة بالمرّكبات األيونية أو معظم الفلزات.

مهّم
تمتلك التراكيب الضخمة مثل 
التراكيب األيونية، والفلزات، 

والكربون )الجرافيت والماس(، 
بشكل عام، درجات انصهار 
مرتفعة، ولكن هذا ال يعطي 

دلياًل على نوع الترابط فيها؛ 
أّما إذا كانت المادة تمتلك درجة 
انصهار منخفضة، فإن ذلك يُعّد 
مؤّشًرا أفضل على أن الترابط 

تساهمي داخل الُجزيء، وأن 
هناك قوى جذب فان دير فال 

ضعيفة بين الجزيئات )قوى 
بين-الجزيئات(.
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الذوبانية
المركبات األيونية

تكون معظم المرّكبات األيونية قابلة للذوبان في الماء. وذلك ألن جزيئات الماء قطبية، وتكون منجذبة إلى األيونات 
الموجودة على سطح المرّكب األيوني الصلب. تسّمى هذه تجاذبات أيون-ثنائي القطب. فتحّل هذه التجاذبات محّل 

القوى الكهروستاتيكية الموجودة بين األيونات ، فيتفكك المركب األيوني وتذوب األيونات إلى داخل المحلول.

الفلزات
جًدا  تكون شديدة  المتمركزة  غير  واإللكترونات  األيونات  بين  الموجودة  الجذب  فقوة  الماء.  في  الفلزات  تذوب  ال 
بالنسبة إلى جزيئات الماء التي ال تستطيع أن تُحدث خلاًل في تركيب الفلز لتكوين روابط مع األيونات. ومع ذلك، 

تتفاعل بعض الفلزات، مثل الصوديوم والكالسيوم، مع الماء عوًضا من الذوبان فيه.

المركبات التساهمية
تُقسم المواد المترابطة تساهمًيا، والتي تمتلك تراكيب جزيئية بسيطة إلى مجموعتَين:
�  المواد التي ال تذوب في الماء: إن معظم الجزيئات المترابطة تساهمًيا تكون غير 

قطبية. فال تنجذب جزيئات الماء إليها، لذا فهي ال تذوب؛ ومثال على ذلك اليود.
روابط  تكّون  أن  يمكنها  التي  الصغيرة  الجزيئات  الماء:  في  تذوب  التي  �  المواد 

.(C2H5OH) هيدروجينية مع الماء تذوب بشكل عام فيه؛ ومثال على ذلك اإليثانول
وتتفاعل بعض المواد المترابطة تساهمًيا مع الماء عوًضا من الذوبان فيه. فعلى سبيل 
المثال يتفاعل كلوريد الهيدروجين مع الماء لتكوين أيونات الهيدروجين )الهيدرونيوم، 
H3O( وأيونات الكلوريد التي تذوب في الماء. ويتفاعل رباعي كلوريد السيليكون مع 

+

الماء لتكوين أيونات الهيدروجين، وأيونات الكلوريد، وثاني أكسيد السيليكون. يسّمى 
.Hydrolysis هذا النوع من التفاعل التحليل املائي

التوصيل الكهربائي

المركبات األيونية
ال توصل المرّكبات األيونية الكهرباء عندما تكون في الحالة الصلبة. وذلك ألن األيونات 
تكون ثابتة في مواقعها داخل الشبكة، ويمكنها فقط االهتزاز حول نقطة ثابتة. ولكن 
األيونات  ألن  الكهرباء  يوصل  األيوني  المرّكب  فإن  محلواًل،  أو  مصهوًرا  يكون  عندما 

تصبح حرة الحركة.

الفلزات
ألن  وذلك  مصهورة،  أم  الصلبة  الحالة  في  أكانت  سواء  الكهرباء  الفلزات  توصل 

اإللكترونات غير المتمركزة تتحرك خالل التركيب الفلزي عند تطبيق جهد كهربائي.

مصطلحات علمية

التحليل المائي 
Hydrolysis: تفكك مرّكب 
ما نتيجة لتفاعله مع الماء. 

وتستخدم عملية التحليل 
هذه أيًضا لوصف تفكك 

مادة ما نتيجة لتفاعلها مع 
محاليل حمضية أو قلوية 

مخففة.

مهّم
تذّكر أن عملية التوصيل 
الكهربائي في المرّكبات 

األيونية المصهورة أو 
المائية ترتبط بوجود أيونات 

متحركة؛ أّما التوصيل 
الكهربائي في الفلزات 

فيرتبط بوجود إلكترونات 
حرة )اإللكترونات غير 

المتمركزة(.
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سؤال
الرابطة  نوع  حيث  من  اآلتية  االختالفات  1٩  اشرح 

الموجودة.
األلومنيوم درجة انصهار تساوي  أ.  يمتلك أكسيد    
C˚2980 بينما يتحّول كلوريد األلومنيوم إلى بخار 

.178 ˚C عند درجة حرارة تساوي
عندما  الكهرباء  الماغنيسيوم  كلوريد  ب.  يوصل    
يكون مصهوًرا، في حين ال يوصلها عندما يكون 

صلًبا.
ج.  يوصل الحديد الكهرباء عندما يكون صلًبا، في    
ال  الصلب  األيوني   (II) الحديد  كلوريد  أن  حين 

يوصل الكهرباء.

د.  تذوب كبريتات الصوديوم في الماء، في حين أن    
عنصر الكبريت ال يذوب.

الماء،  في   (CH3CH2CH2OH) البروبانول  هـ.  يذوب    
في حين أن البروبان (CH3CH2CH3) ال يذوب في 

الماء. 
و.  يوصل محلول كلوريد الهيدوجين المائي الكهرباء،    
يوصل  ال  الهيدروجين  كلوريد  غاز  أن  حين  في 

الكهرباء.

أنواع الروابط الكيميائية

الرابطة األيونية

الرابطة التناسقيةالرابطة التساهمية

تساهمية قطبية

قطبية الرابطة 
التساهمية

تساهمية غير قطبية
الرابطة 

التساهمية 
األحادية

الرابطة 
التساهمية 

الثنائية

الرابطة 
التساهمية 

الثالثية

الرابطة الفلزية

أنواعها

تنقسم إلى

NH4    
+

NaCl

N≡N

HClH2

Fe

O═O Cl–Cl

الرابطة التساهمية

مثالمثال

مثال مثال

مثال

مثال مثال مثال

المركبات التساهمية
المواد المترابطة تساهمًيا والتي تمتلك تراكيب جزيئية بسيطة ال توصل الكهرباء، وذلك ألنها ال تمتلك أيونات أو 

إلكترونات متحركة في بنيتها.
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ملّخص

الرابطة األيونية هي قوة الجذب الكهروستاتيكية بين أيونات ذات شحنات متعاكسة )كاتيونات وأنيونات(؛ أما الرابطة التساهمية 
فهي قوة الجذب الكهروستاتيكية التي تنشأ بين نواتَي ذّرتَين وزوج مشترك واحد )أو أكثر( من اإللكترونات. 

الرابطة الفلزية هي قوة الجذب الكهروستاتيكية بين أيونات الفلز الموجبة واإللكترونات غير المتمركزة.

نظرية تنافر أزواج اإللكترونات في مستويات طاقة التكافؤ (VSEPR) تتيح توقع قيم زوايا الروابط الموجودة داخل الجزيئات 
وأشكال هذه الجزيئات من طريق تنافر أزواج اإللكترونات المنفردة أو تنافر أزواج إلكترونات الروابط.

وصف الترابط من حيث تداخل األفالك الذرية، وتكوين روابط سيجما (σ)، وروابط باي (π)، وتهجين األفالك الذرية.

تتكّون روابط سيجما (σ) التداخل رأس-رأس لألفالك الذرية. تتكّون روابط (π) من خالل التداخل الجانبي لألفالك p المتجاورة.

.p و s تتكّون األفالك المهجنة عندما تتداخل األفالك

طاقة الرابطة هي الطاقة الالزمة لكسر مول واحد من رابطة تساهمية معّينة لمادة موجودة في الحالة الغازية. وتقاس طاقة الرابطة 
.kJ/mol ،بوحدة

السالبية الكهربائية هي قدرة ذّرة مرتبطة تساهمًيا مع ذّرة أخرى على جذب إلكترونات الرابطة نحوها، ودورها في تحديد قطبية 
الروابط والجزيئات.

ا(، وقوى ثنائي قطب دائم- ثنائي  تصنيف قوى فان دير فال على أنها قوى ثنائي قطب لحظي- ثنائي قطب مستحث )ضعيفة جًدّ
قطب دائم )أقوى قلياًل(، وروابط هيدروجينية )األقوى(. قوى فان دير فال أضعف من الروابط التساهمية أو األيونية أو الفلزية.

عالقة بعض الخصائص الفيزيائية للمرّكبات األيونية والجزيئات التساهمية البسيطة والفلزات بنوع الروابط الموجودة فيها.
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أسئلة نهاية الوحدة

يُوضح الجدول اآلتي األعداد الذرّية ودرجات الغليان لبعض الغازات النبيلة.  1

فسر نمط التدرج لدرجات الغليان في ضوء القوى بين الذرات. أ.   
ب.  يترابط الزينون (Xe). مع الفلور (F) ليكّون عدًدا من المرّكبات التساهمية:  

عّرف مفهوم الرابطة التساهمية.   .١   
 .(XeF4) ارسم مخطط التمثيل النقطي لمرّكب رباعي فلوريد الزينون  .2   

تنبأ بشكل المرّكب (XeF4). اشرح إجابتك.     .٣   
تركيب ثالثي أكسيد الزينون (XeO3). موضح أدناه:   ج.   

Xe

O
OO

١.  باإلشارة إلى أزواج اإللكترونات، اشرح سبب امتالك ثالثي أكسيد الزينون هذا الشكل.    
2.  ارسم تركيًبا لثالثي أكسيد الزينون توّضح فيه الشحنات الجزئية على الذّرات، واتجاه ثنائي القطب    

في الُجزيء.  
2  يُعّد كل من كلوريد األلومنيوم (AlCl3) واألمونيا (NH3)، جزيئَين تساهميَّين.

١.  ارسم مخطًطا بيانًيا لُجزيء األمونيا، موّضًحا فيه شكل هذا الُجزيء. وّضح أية أزواج منفردة من  أ.   
اإللكترونات.  

 في ُجزيء األمونيا. 
N

HH H
اذكر قيمة زاوية الروابط   .2   

اشرح سبب اعتبار األمونيا جزيًئا قطبًيا.   ب.   
ج.  يمكن أن يندمج جزي أمونيا وُجزيء من كلوريد األلومنيوم مًعا من طريق تكوين رابطة تناسقية.  

اشرح كيف تتكون الرابطة التناسقية.    .١   
2.  ارسم مخطط التمثيل النقطي لتوضيح الترابط في المرّكب المتكّون بين األمونيا وكلوريد األلومنيوم،    
(H3NAlCl3). )استخدم "." لتمثيل إلكترونات النيتروجين، و"°" لتمثيل إلكترونات األلومنيوم، و"×" 

لتمثيل إلكترونات الهيدروجين والكلور(.  
التي  الصيغة  ارسم   .(Al2Cl6) لتكوين مرّكب صيغته  مًعا   (AlCl3) األلومنيوم  كلوريد  د.  يندمج جزيئان من   

تُوّضح الذّرات والروابط جميعها لشرح الترابط في ُجزيء (Al2Cl6) واحد. 
وّضح الروابط التناسقية باستخدام أسهم.   

الزينونالكريبتوناألرغونالنيونالهيليومالغاز
210183654العدد الذري

(°C) 107–153–186–246–269–درجة الغليان
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تابع  

يمكن استخدام السالبية الكهربائية لتوقع قطبية الروابط.  3
عّرف مفهوم السالبية الكهربائية.  أ.   

تضم القائمة أدناه قيم السالبية الكهربائية لبعض الذّرات: ب.   
(H = 2.1, C = 2.5, F = 4.0, Cl = 3.0, I = 2.5)

   استخدم هذه القيم لتوقع قطبية كل من الروابط اآلتية، بإضافة (+δ)، أو (–δ) فوق كل ذرة.
C–Cl  .٣  F–I  .2  H–I  .١   

:(ICl3) ،الشكل اآلتي يمثل ثالثي كلوريد اليود ج.   

I
Cl Cl

Cl

   استخدم قيم السالبية الكهربائية المذكورة أعاله لشرح كيف تعرف أن ثالثي كلوريد اليود هو مرّكب 
تساهمي.  

يُعّد رباعي كلوروميثان (CCl4) جزيًئا غير قطبي. د.   
ارسم مخطًطا لتوضيح شكل هذا الُجزيء.    .١   

اشرح سبب اعتبار هذا الُجزيء غير قطبي.    .2   
يوجد الميثان (CH4) في الحالة الغازية عند درجة حرارة الغرفة.  ٤

أ.  لماذا يكون الميثان في الحالة الغازية عند درجة حرارة الغرفة؟ اشرح إجابتك.   
 .(HCH) ب.  ارسم مخطًطا لتوضيح شكل ُجزيء الميثان. وّضح على مخططك قيمة زاوية الروابط  

أ.  تنتشر رائحة العطور بسهولة ألنها تتكّون من مواد قابلة للتبخر، وبالتالي يمكن لجزيئات هذه العطور   5
أن تصل إلى األنف حيث يمكن شمها. تحتوي العطور في الغالب على جزيئات تمتلك تراكيب جزيئية 

بسيطة. اشرح السبب.  
 (CH3COCH3) ب.  عند وضع ساق بالستيكية تحمل شحنة سالبة بجانب سيالن خيطي رفيع من البروبانون  

ينجذب سيالن البروبانون نحو هذه الساق.
   ارسم التركيب الكامل لُجزيء البروبانون، واستخدم مخططك لشرح سبب انجذاب سيالن البروبانون 

نحو الساق البالستيكية.
٦  يوديد الصوديوم وأكسيد الماغنيسيوم مركّبان أيونيان؛ أّما اليود واألكسجين فهما جزيئان تساهميان.

أ.  صف كيف تختلف ذوبانية كل من يوديد الصوديوم واليود في الماء. اشرح إجابتك.    
̊ 184. اشرح هذا االختالف. C 1304، أّما درجة غليان اليود فتساوي ̊ C ب.  تبلغ درجة غليان يوديد الصوديوم  
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تابع  

تبلغ قيم باولينغ للسالبية الكهربائية لكل من الصوديوم واليود: ج.   
الصوديوم = 0.9، واليود = 2.5.   

   استخدم قيم السالبية الكهربائية هذه لشرح سبب اعتبار يوديد الصوديوم مرّكًبا أيونًيا وليس مرّكًبا 
تساهمًيا. 

يُعّد كبريتيد الهيدروجين (H2S) مرّكًبا تساهمًيا.  ٧
ارسم مخطط التمثيل النقطي لكبريتيد الهيدروجين.   أ.   

ب.  ارسم مخطًطا لُجزيء كبريتيد الهيدروجين لتوضيح شكله. وّضح على مخططك:  
قيمة زاوية الروابط في كبريتيد الهيدروجين.   .١   

 .(δ–) و ،(δ+) الشحنات الجزئية على كل ذّرة على هيئة  .2   
اتجاه السهم الصحيح لثنائي القطب في الُجزيء ككل.    .٣   

ج.  يوجد األكسجين (O) والكبريت (S) والسيلينيوم (Se) في المجموعة نفسها في الجدول الدوري.  
 .(H2S) درجة غليان أعلى من كبريتيد الهيدروجين (H2Se) ١.  اشرح سبب امتالك سيلينيد الهيدروجين   

2.  اشرح السبب في أن درجة غليان الماء أعلى بكثير من درجة غليان كبريتيد الهيدروجين.    
أ.  يترابط الماء هيدروجينًيا على نطاق واسع. ما يجعله يتمتع بخصائص غير اعتيادية ومميزة.  ٨

يكون الجليد أقل كثافة من الماء السائل، وضح السبب.    .١   
اذكر خاصيتَين غير اعتياديتَين ومميزتَين للماء.   .2   

يمتلك البروبانون التركيب الموضّح أدناه: ب.   

عندما يذوب البروبانون في الماء، فإنه يكّون رابطة هيدروجينية معه.   
   صف الميزات التي تمتلكها جزيئات الماء والبروبانون وتسمح بتكوين رابطة هيدروجينية. 

ج.  ارسم مخطًطا يوضح تكوين رابطة هيدروجينية بين ُجزيء البروبانون وُجزيء الماء.   
.(π) واألخرى هي رابطة باي ،(σ) د.  يمتلك البروبانون رابطة ثنائية. إحداهما هي رابطة سيجما  

   اشرح الفرق بين الرابطة سيجما (σ) والرابطة باي (π) من حيث كيفية تكّون كل منهما. 
هـ.  أكمل المخطط أدناه، مع كتابة العناوين المناسبة عليه، لتوضيح شكل السحابة اإللكترونية في كل من   

الرابطة سيجما (σ) والرابطة باي (π) الموجودتَين بين ذرّتَي الكربون في اإليثين.

CH3

CH3

C O

C

H

H

C

H

H
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قائمة تقييم ذاتي  

بعد دراسة هذه الَوحدة، أكمل الجدول كاآلتي.

أراجع أستطيع أن
الموضوع

أحتاج إلى بذل 
المزيد  من الجهد

متمّكن إلى 
حّد ما

مستعّد 
للمضي قدًما

أُعّرف الرابطة األيونية وأصف الترابط األيوني في:
كلوريد الصوديوم. أ. 

أكسيد الماغنيسيوم. ب. 
فلوريد الكالسيوم. ج. 

٣-١

أُعّرف الرابطة التساهمية، وأصفها في كل مما يلي:
ثاني أكسيد الكربون و.  الهيدروجين  أ. 

األمونيا ز.  األكسجين  ب. 
الميثان ح.  النيتروجين  ج. 
اإليثان ط.  الكلور  د. 
اإليثين ي.  كلوريد الهيدروجين  هـ. 

٣-١

أصف كيف يمكن أن تتجاوز بعض ذّرات الدورة 3 
قاعدة الثمانيات، لتكوين مرّكبات مثل ثنائي أكسيد 

الكبريت وخماسي كلوريد الفوسفور وسداسي فلوريد 
الكبريت.

٣-١

أصف الرابطة التناسقية )الرابطة التساهمية 
   NH4)، وجزيئات 

الممنوحة( الموجودة في أيونات مثل (+
.(Al2Cl6) مثل

 ٣-١

٣-١ أصف الرابطة الفلزية.
أصف األشكال وزوايا الروابط في الجزيئات اآلتية 
وأشرحها، مستخدًما نظرية تنافر أزواج إلكترونات 

:(VSEPR) مستويات طاقة التكافؤ
NH3 د.   CH4 ج.   CO2 ب.   BF3 أ. 

 PF5 ز.   SF6 و.   H2O هـ. 

2-٣

أتوقع األشكال وزوايا الروابط في جزيئات وأيونات 
أخرى، مشابهة لتلك الواردة أعاله.

2-٣

أصف الرابطة التساهمية من حيث تداخل األفالك، 
.(π) وروابط باي ،(σ) وتكوين روابط سيجما

٣-٣

أصف كيف تتكون الرابطة سيجما (σ) والرابطة باي 
(π) في:

C2H4 ج.   C2H6 ب.   H2 أ. 
N2 هـ.   HCN د. 

٣-٣

أصف تهجين األفالك الذّرية لتكوين األفالك المهّجنة  
sp3و ،sp2و ،sp

٣-٣
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تابع  

أراجع أستطيع أن
الموضوع

أحتاج إلى بذل 
المزيد  من الجهد

متمّكن إلى 
حّد ما

مستعّد 
للمضي قدًما

أُعّرف المصطلَحين: طاقة الرابطة وطول الرابطة، 
واستخدمهما لمقارنة تفاعالت الجزيئات التساهمية.

4-٣

أُعّرف السالبية الكهربائية وأشرح العوامل المؤثرة في 
قيم السالبية الكهربائية للعناصر.

٣-٥

أشرح أنماط التدرج في السالبية الكهربائية عبر الدورة 
من اليسار إلى اليمين وعبر المجموعة من األعلى إلى 

األسفل في الجدول الدوري.

٣-٥

أستخدم الفرق في قيم باولينغ للسالبية الكهربائية 
ألتوقع ما إذا كان مرّكب ما يمتلك روابط أيونية أو 

تساهمية.

٣-٥

أصف األنواع المختلفة من القوى بين-الجزيئية )قوى 
فان دير فال( على أنها ناتجة إّما من ثنائيات أقطاب 
لحظية )آنّية( أو من ثنائيات أقطاب دائمة وأفهمها.

 ٣-٦

٣-٧ أصف الرابطة الهيدروجينية.
أشرح، من حيث الترابط الهيدروجيني، الخصائص غير 

االعتيادية )االستثنائية( للماء:
�  االنخفاض النسبي لكثافة الجليد مقارنة بالماء 

السائل
درجة االنصهار المرتفعة نسبًيا  �
درجة الغليان المرتفعة نسبًيا   �

التوتر السطحي المرتفع نسبًيا  �

٣-٧

أصف القوة النسبية للروابط األيونية والتساهمية 
والفلزية مقارنة بالقوى بين-الجزيئية.

٣-٨
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الوحدة الرابعة: تفاعالت األكسدة-اختزال 

أهداف التعلم

يفهم مصطلح عدد التأكسد وقواعد حساب أعداد التأكسد.  1-٤
يحسب عدد التأكسد لعنصر ما موجود في مركب أو أيون.  2-٤

يستخدم األرقام الرومانية لإلشارة إلى قيمة عدد تأكسد عنصر ما في مركبه.  3-٤
يستنتج الصيغة الكيميائية من اسم المركب الذي يتضمن رقًما رومانًيا.  ٤-٤

٤-5  يشرح مصطلحات تفاعالت األكسدة واالختزال وأكسدة-اختزال وتفاعل األكسدة واالختزال الذاتي )عدم التناسب( 
في ضوء انتقال اإللكترونات والتغّيرات في أعداد التأكسد.

يشرح المصطلحين العامل المؤكسد والعامل المختزل ويستخدمهما.  6-٤
يستخدم التغّيرات في أعداد التأكسد لوزن المعادالت الكيميائية.  7-٤

قبل أن تبدأ بدراسة الَوحدة

مع  ناقش  آخرين.  طلبة  بتعريفات  بك  الخاصة  التعريفات  قارن  تعرفها.  التي  واالختزال  األكسدة  تعريفات  1.  اكتب 
زمالئك ما يمكن أن يُعّد األصلح من تعريفات األكسدة واالختزال.

2.  تبادل األدوار مع زمالئك، اختر معادلة أكسدة-اختزال من الكتاب المدرسي، واشرح كيف تعرف أن أّي مرّكب أو 
عنصر هو الذي تأكسد، وأّيًا منها هو الذي اختُزل.

3.  قم بإعداد قائمة تتضّمن عوامل مؤكِسدة وعوامل مختِزلة. قارن القائمة الخاصة بك بالقوائم التي أعّدها طلبة 
آخرون. هل يحتمل أن تكون قد نسيت بعض العوامل المدونة؟

٤.  زن بعض المعادالت األيونية التي تتضّمنها الوحدة 2 من هذا الكتاب. 
5.  قم بإعداد قائمة بالمرّكبات التي تتضّمن أعداد التأكسد باألرقام الرومانية، مثل (II)، (IV) قارن قائمتك بالقوائم التي 

أعّدها زمالؤك في الفصل.
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العلوم ضمن سياقها

عدسات ذاتية التعتيم )تتلّون عند تعّرضها للضوء( 

يستحوذ الزجاج على تركيب شبكي مفتوح يتكون من ذّرات 
كّمية  أضفنا  إذا  تساهمًيا.  مرتبطة  وأكسجين  سيليكون 
إلى   (I) النحاس  وكلوريد  الفّضة  كلوريد  من  جًدا  ضئيلة 
الزجاج، يمكننا تغيير خصائصه، بحيث يبقى شّفاًفا عندما 
تعّرض  إذا  داكًنا  ولكنه يصبح  إلى ضوء ضعيف،  يتعّرض 

إلى ضوء قوي.
يمكن استخدام هذا الزجاج الفوتوكرومي لصناعة عدسات 
امتّصت  كلّما  أكثر  وقاتمة  داكنة  تصبح  التي  النّظارات 
المزيد من األشّعة فوق البنفسجية )الصورة ٤-١(. وتكون 
مرّكبات كلوريد الفّضة وكلوريد النحاس (I) موجودة بتركيز 

منخفض، بحيث يسمح للزجاج بتمرير الضوء.
البنفسجية  وعندما يكون الضوء قوًيا، تؤّدي األشعة فوق 
الفّضة  أيونات  بين  أكسدة-اختزال  تفاعل  حدوث  إلى 

وأيونات النحاس (I)، وفًقا للمعادلة اآلتية:
Ag+ + Cu+ → Ag + Cu2+

تقّل  بحيث  الزجاج،  عن  الضوء  الناتجة  الفضة  تعكس 
داكنة.  العدسات  فتصبح  من خالله،  النافذ  الضوء  كّمية 
إلى  البنفسجية  وبالتالي تصل كّمية أقّل من األشّعة فوق 
من  الكثير  وصول  إن  حيث  بحمايتها،  يسمح  ما  العين، 
شبكية  تلف  يسبب  العين  إلى  البنفسجية  فوق  األشّعة 
الزرقاء، ضبابية عدسات  )المياه  وإعتام عدستها  العين، 
العين(، فضاًل عن سرطان الجلد. وعندما نعود إلى الظّل، 
أيونات  إلى  وتحّولها  الفّضة   (II) النحاس  أيونات  تُؤكسد 
فّضة، لتعود العدسات شّفافة مّرة أخرى. تستغرق عملية 
واحدة، في حين  دقيقة  أقّل من  التعتيم في ضوء ساطع 
دقائق.  5 إلى  دقيقتَين  من  تستغرق  العكسية  العملية  أّن 

درجة  على  هذه  األكسدة-اختزال  تفاعل  سرعة  تعتمد 
تصبح  جًدا،  المرتفعة  الحرارة  درجات  فعند  الحرارة. 
النّظارات داكنة بسرعة أكبر، لكنها ال تبلغ مرحلة الحماية 
الكاملة؛ أّما عند درجات الحرارة المنخفضة جًدا، فتتطلّب 
النّظارات وقًتا أطول لتصبح معتمة بنسبة قليلة. ومع ذلك، 

تستغرق مدة زمنية أطول لتعود شّفافة من جديد.
ومؤخًرا، تّم تصنيع عدسات فوتوكرومية بالستيكية، تعتمد 
على التغّير في بنية الُجزيئات المعّقدة الموجودة فيها بداًل 

من تفاعالت األكسدة-اختزال.

الصورة 4-١  تصبح هذه العدسات الفوتوكرومية، 
داكنة عند تعّرضها لضوء قوي.
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الوحدة الرابعة: تفاعالت األكسدة-اختزال 

٤-1 أعداد التأكسد
لقد درست سابًقا تفاعالت األكسدة واالختزال وكيفية وزن معادالت هذه التفاعالت )انظر الصف العاشر-الوحدة 
6(. ال بد أنك تتذكر التعريفات اآلتية: األكسدة Oxidation هي عملية فقد إلكترونات من قبل جسيم ما )ذرة أو أيون 
أو جزيء( االختزال Reduction هي عملية كسب إلكترونات من قبل جسيم ما )ذرة أو أيون أو جزيء(، وألن التفاعلَين 

.Redox reaction يحدثان في الوقت نفسه، فإنه يطلق عليهما اسم تفاعل أكسدة-اختزال

ولمعرفة ما إذا حدث أكسدة أو اختزال لجسيم ما أثناء التفاعل الكيميائي أم لم يحدث ذلك، ينبغي تحديد:
انتقال اإللكترونات  �

التغير في أعداد التأكسد   �
ففي تفاعالت األكسدة-اختزال يتم فقد إلكترونات من قبل أحد الجسيمات )أكسدة(، وكسب هذه اإللكترونات من 
 Oxidized substance قبل جسيم آخر )اختزال(، وخالل هذه العملية يتم انتقال اإللكترونات من المادة المؤكَسدة
إلى المادة المختَزلة Reduced substance. على سبيل المثال، يتفاعل فلز الحديد (Fe)، مع محلول أيونات النحاس 

(II) (+Cu2)، لتكوين أيونات الحديد (II) (+Fe2)، وفلز النحاس (Cu)، وفق المعادلة اآلتية:

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

�  تفقد كّل ذّرة حديد إلكترونَين لتكوين أيون (+Fe2)، األمر الذي يعني أن ذّرات الحديد 
قد تأكسدت. ويمكننا كتابة نصف-المعادلة Half-equation وفق اآلتي:

 Fe → Fe2+ + 2e–

�  يكتسب كّل أيون نحاس (II) إلكترونَين، األمر الذي يعني أن أيونات النحاس قد اختُِزلت. 
ويمكننا كتابة نصف-المعادلة وفق اآلتي:

Cu2+ + 2e– → Cu

مهّم
انتقال اإللكترونات في تفاعالت األكسدة- اختزال: يحدث فقدان إللكترونات من قبل أحد الجسيمات )أكسدة(، وكسب 

هذه اإللكترونات من قبل جسيم آخر )اختزال(؛ أي تنتقل اإللكترونات من المادة المؤكَسدة إلى المادة المختَزلة.

مصطلحات علمية

األكسدة Oxidation: عملية فقد إلكترونات من قبل جسيم ما )ذّرة أو أيون أو ُجزيء(.
االختزال Reduction: عملية كسب إلكترونات من قبل جسيم ما )ذّرة أو أيون أو ُجزيء(.

تفاعل أكسدة-اختزال Redox reaction: تفاعل تحدث فيه عمليَّتا األكسدة واالختزال في الوقت نفسه.
مادة مؤكَسدة Oxidized substance: جسيم فقد إلكتروًنا واحًدا أو أكثر.

مادة مخَتزلة Reduced substance: جسيم كسب إلكتروًنا واحًدا أو أكثر..
نصف-المعادلة Half-equation: معادلة توضح فقط األكسدة أو االختزال. وهي تسّمى أحياًنا معادلة أيون- إلكترون. 

مهّم
يمكن كتابة نصف-المعادلة 

كاآلتي )مثاًل(:

Fe → Fe2+ + 2e–

Fe – 2e– → Fe2+
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قواعد حساب أعداد التأكسد
يُعبَّر عن عدد الشحنات الكهربائية )موجبة أو سالبة( التي يحملها جسيم ما في 
المركبات األيونية أو التساهمية بعدد التأكسد Oxidation number، بحيث يمكن 
أو صفًرا. ويمكن استنتاج عدد  أو سالبة  التأكسد موجبة  أن تكون قيم أعداد 
التأكسد ألّية ذّرة أو أيون باستخدام قواعد حساب أعداد التأكسد الموضحة في 

الجدول )٤-١( اآلتي:

مثالقاعدة عدد التأكسدالقاعدة

عدد التأكسد ألي عنصر غير مرتبط مع عنصر آخر 1
يساوي صفًرا.

أعداد التأكسد للعناصر:
0 = (Zn)و ،(Cl2)و ،(S8)

2

تمتلك بعض الذرات أو األيونات أعداد تأكسد ثابتة في 
مركباتها:

أعداد تأكسد عناصر المجموعة (I) تساوي 1+ دائًما.  �

أعداد تأكسد عناصر المجموعة (II) تساوي 2+ دائًما.  �
�  أعداد تأكسد عناصر المجموعة (III) تساوي 3+ دائما

عدد تأكسد الفلور (F) يساوي 1– دائًما.  �
�  عدد تأكسد الهيدروجين (H) يساوي 1+ )باستثناء 

 ،(NaH) عندما يكون على هيئة هيدريدات الفلزات مثل
حيث يكون عدد تأكسده يساوي 1–(

�  عدد تأكسد األكسجين (O) يساوي 2– )باستثناء عندما 
يكون على هيئة بيروكسيدات )فوق أكسيد( حيث يكون 

عدد تأكسده يساوي 1–، وعندما يكون في مركب 
(F2O)، حيث يكون عدد تأكسده يساوي 2+(

عدد تأكسد الصوديوم (Na) في مركباته = 1+  �
عدد تأكسد الكالسيوم (Ca) في مركباته = 2+  �
عدد تأكسد األلومنيوم (Al) في مركباته = 3+  �

�  عدد تأكسد الفلور(F)  في مركب فلوريد الصوديوم 
–1 = (NaF)

+1 = (H2O) في الماء (H) عدد تأكسد الهيدروجين  �
–2 = (H2O) في الماء (O) عدد تأكسد األكسجين  �

عدد تأكسد األيون أحادي الذرة يساوي شحنة األيون 3
مقداًرا وإشارة.

–1 = (Cl–) عدد تأكسد أيون الكلوريد
+3 = (Al3+) عدد تأكسد أيون األلومنيوم

مجموع أعداد التأكسد للذرات الموجودة في مركب متعادل ٤
يساوي صفًرا.

:(H2O) مجموع أعداد التأكسد الموجودة في 
 (–2) + (2 × (+1)) = 0

مجموع أعداد التأكسد للذرات الموجودة في أيون ما يكون 5
مساوًيا للشحنة التي يحملها هذا األيون.

مجموع أعداد التأكسد للذرات الموجودة في األيون  
    SO4) يساوي 2–

2–)

في أي مركب، أو أيون، تعطى الذرة األكثر كهروسالبية عدد 6
التأكسد السالب.

في (NH3)، يكون النيتروجين (N) أكثر كهروسالبية من 
الهيدروجين، بالتالي سيمتلك عدد تأكسد سالًبا.

اجلدول 4-١  قواعد حساب عدد التأكسد

مصطلحات علمية

عدد التأكسد
 :Oxidation number 

عدد الشحنات الكهربائية )موجبة 
أو سالبة( التي يحملها جسيم ما في 

المركبات األيونية أو التساهمية.
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مرّكبات تتكّون من الفلز والفلز
تعتمد إشارة عدد التأكسد في المرّكبات التي تتكّون من الفلَزين مختلَفين على الكهروسالبية لكل الفلز. فيُعطى العنصر 

األكثر كهروسالبية اإلشارة السالبة.

أمثلة

2.  ما عدد تأكسد ذرة الكبريت (S) في مركب ثنائي أكسيد 
الكبريت (SO2)؟

الحّل:  
الخطوة 1: تشير قيم الكهروسالبية إلى أن:   

3.5 = (O) كهروسالبية ذرة األكسجين
2.5 = (S) كهروسالبية ذرة الكبريت

الكبريت  من  كهروسالبية  أكثر   (O) األكسجين 
وإشارة  لألكسجين   )-( إشارة  تعطى  لذا،   ،(S)

)+( للكبريت.
الخطوة 2:  استخدم القاعدة رقم 2 لحساب عدد التأكسد   
ثنائي  مركب  في   (O) األكسجين  لذرة  الكلي 

.(SO2) أكسيد الكبريت
 –2 = (O) عدد تأكسد ذرة األكسجين

عدد التأكسد الكلي لذرات األكسجين (O) في 
–4 = (SO2) مركب ثنائي أكسيد الكبريت

الخطوة 3:  استخدم القاعدة رقم ٤ لحساب عدد تأكسد   
 (S) ذرة الكبريت

 (SO2) ال يمتلك مركب ثنائي أكسيد الكبريت
أيّة شحنة كلية، لذا فإن عدد التأكسد الكلي 
له = 0، وبالتالي يكون (SO2) عدد تأكسد ذرة 
الكبريت (S) في مركب ثنائي أكسيد الكبريت 

+4 = (SO2)

  X + 2 × (–2) = 0

X = +4

حيث تعبر X عن عدد تأكسد ذرة الكبريت.
كلوريد  ثالثي  مركب  في   (I) اليود  ذرة  تأكسد  عدد  3.  ما 

اليود (ICl3)؟

الحّل:  
الخطوة 1: تشير قيم الكهروسالبية إلى أن:   

2.7 = (I) كهروسالبية ذرة اليود
3.0 = (Cl) كهروسالبية ذرة الكلور

الكلور (Cl) أكثر كهروسالبية من اليود (I)، لذا، 
تعطى إشارة )-( للكلور وإشارة )+( لليود.

مرّكبات تتكّون من فلز والفلز
في هذه الحالة، يمتلك الفلز دائًما عدد تأكسد موجًبا، في حين يمتلك الالفلز عدد تأكسد سالًبا. فعلى سبيل المثال، 

.O = –2 و Na = +1 ،(Na2O) في أكسيد الصوديوم

مثال

كبريتيد  مركب  في   (S) الكبريت  ذرة  تأكسد  عدد  1.  ما 
الصوديوم (Na2S)؟

الحّل:  
الثابتة الموجودة في  التأكسد  الخطوة 1:  استخدم أعداد   
إلى   (Na) الصوديوم  ينتمي   .2 رقم  القاعدة 
المجموعة I، وذرات المجموعة (I) في مركباتها 

جميعها لها عدد تأكسد يساوي 1+.
(Na) موجودة  التأكسد لكل ذرة صوديوم  عدد 

+1 = (Na2S) في مركب كبريتيد الصوديوم

 = Na2 الكلي لذرتَي الصوديوم  التأكسد  عدد 
2 × (+1) = +2

الخطوة 2:  استخدم القاعدة رقم ٤ لحساب عدد تأكسد   
.(S) ذرة الكبريت

ال يمتلك مركب كبريتيد الصوديوم (Na2S) أّية 
شحنة كلية، لذا فإن عدد التأكسد الكلي له = 0

–2 = (S) عندئذ، عدد تأكسد ذرة الكبريت
حل آخر:

S + 2 × (+1) = 0

S = –2
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تابع

الخطوة 2:  استخدم القاعدة رقم 2 لحساب عدد التأكسد   
ثالثي  مركب  في   (Cl) الكلور  لذرات  الكلي 

.(ICl3) كلوريد اليود
–1 = (Cl) عدد تأكسد ذرة الكلور

في   (Cl) الكلور  لذرات  الكلي  التأكسد  عدد 
–3 = (ICl3) مركب ثالثي كلوريد اليود

الخطوة 3:  استخدم القاعدة رقم ٤ لحساب عدد تأكسد ذرة   
.(ICl3) في مركب ثالثي كلوريد اليود (I) اليود

ال يمتلك مركب ثالثي كلوريد اليود (ICl3) أية 
شحنة، لذا فإن عدد التأكسد الكلي له = 0

  X + 3 × (–1) = 0

X = +3

حيث تعبر X عن عدد تأكسد ذرة اليود.
٤.  ما عدد تأكسد ذرة النيتروجين (N) في مركب الهيدرازين 

(N2H4)؟

الحّل:  
الخطوة 1: تشير قيم الكهروسالبية إلى أن:   

3.0 = (N) كهروسالبية ذرة النيتروجين
2.2 = (H) كهروسالبية ذرة الهيدروجين

النيتروجين (N) أكثر كهروسالبية من الهيدروجين

(H)، لذا، تعطى إشارة )-( للنيتروجين وإشارة )+( 

للهيدروجين.
الخطوة 2:  استخدم القاعدة رقم 2 لحساب عدد التأكسد   
مركب  في   (H) الهيدروجين  لذرات  الكلي 

.(N2H4) الهيدرازين
+1 = (H) عدد تأكسد ذرة الهيدروجين

عدد التأكسد الكلي لذرات الهيدروجين (H) في 
+4 = (N2H4) مركب الهيدرازين

الخطوة 3:  استخدم القاعدة رقم ٤ لحساب مجموع أعداد   
الهيدرازين  مركب  في   (N) النيتروجين  تأكسد 

.(N2H4)

الهيدرازين  مركب  في  التأكسد  أعداد  مجموع 
0 = (N2H4)

مجموع أعداد تأكسد ذرات النيتروجين (N) في 
–4 = (N2H4) مركب الهيدرازين

(N2H4) ذرتان من  الهيدرازين  توجد في مركب 
(N) النيتروجين

مركب  في   (N) النيتروجين  ذرة  تأكسد  عدد 
–2 = (N2H4) الهيدرازين

  2X + 4 × (+1) = 0

X = –2

حيث تعبر X عن عدد تأكسد ذرة النيتروجين.

أيونات مرّكبة
الكبريتات أيون  المثال  سبيل  على  المختلفة.  الذّرات  من  أكثر  أو  اثنتَين  من  تتكّون  أيونات  هي  المرّكبة   األيونات 

.(NO3      
         SO4)، وأيون النترات (–

2–)

مثال

النترات  أيون  في   (N) النيتروجين  ذرة  تأكسد  عدد  5.  ما 
     NO3)؟ 

–)

الحّل:  
الخطوة 1:  استخدم القاعدة رقم 2 لحساب مجموع أعداد   

.(O) تأكسد ثالث ذرات أكسجين
–2 = (O) عدد تأكسد ذرة األكسجين

 = (O) الكلي لذرات األكسجين  التأكسد  عدد 
–6

الخطوة 2:  استخدم القاعدة رقم 5 لحساب مجموع أعداد   
(NO3     

التأكسد الكلي أليون النترات (–
شحنة  يحمل   (NO3     

–) النترات  أيون  أن  بما 
مقدارها 1–، فإن مجموع أعداد التأكسد الكلي 

لهذا األيون يساوي 1–.
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مهّم
تذّكر:

1.  يشير عدد التأكسد إلى ذّرة واحدة أو أيون واحد في مرّكب.
2.  عادة ما تكون أعداد التأكسد أعداًدا صحيحة. في الحاالت التي تظهر فيها على هيئة كسور، يكون السبب في ذلك 

هو عدم أخذ التركيب البنائي للمركب بالحسبان.

سؤال
١  احسب عدد التأكسد للذّرات التي تحتها خّط في المرّكبات واأليونات المرّكبة اآلتية:

NH3 هـ.   P2O5 أ.    
     ClO2   

– و.   SO4    
2– ب.    

CaCO3 ز.   H2S ج.    
Al2Cl6 د.    

تابع

في   (N) النيتروجين  ذرة  تأكسد  عدد  الخطوة 3:  احسب   
.(NO3     

أيون النترات (–
 (N) بما أن مجموع عدد تأكسد ذرة النيتروجين
وعدد تأكسد ذرات األكسجين (O) الثالث =1–

فإن عدد تأكسد ذرة النيتروجين (N) في أيون 
+5 = (NO3     

النترات (–

  X + 3 × (–2) = –1

X = +5

حيث تعبر X عن عدد تأكسد ذرة النيتروجين.

مثال

أكسيد  (Fe) في مركب  ذرة الحديد  تأكسد  6.  احسب عدد 
 .(Fe2O3) الحديد

الحّل:  
في   (Fe) الحديد  ذرات  تأكسد  عدد  الخطوة 1:  احسب   
المركب (Fe2O3) باستخدام قواعد عدد التأكسد.

–2 = (O) عدد تأكسد ذرة األكسجين
مجموع أعداد تأكسد ذرات األكسجين (O) في 

= (Fe2O3) المركب
3 × ( –2) = –6

أعداد  فإن مجموع   ،٤ رقم  القاعدة  الخطوة 2:  باستخدام   
 (Fe2O3) في المركب (Fe) تأكسد ذرات الحديد

+6 =
وهذه القيمة تعطي الحديد (Fe) عدد تأكسد 

يساوي 3+
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الشكل 4-١  )أ( وحدة صيغة واحدة لنرتات 
 (III) الصوديوم )نيرتيت الصوديوم(.

 )ب( وحدة صيغة واحدة لنرتات (V) الصوديوم 
)نرتات الصوديوم(.

NNa+

O

O
–

NNa+

O

OO
–

)أ(

NNa+

O

O
–

NNa+

O

OO
– )ب(

تسمية المرّكبات
نستخدم أحياًنا األرقام الرومانية الموضوعة بين قوَسين لتسمية المرّكبات. وفًقا للتسمية الدولية للمركبات الكيميائية 
لنظام (IUPAC) يمكن التمييز بين مرّكبات مختلفة مكّونة من العناصر نفسها. فعلى سبيل المثال، يوجد نوعان من 
كلوريد الحديد. ولتوضيح الفرق بينهما، تتّم تسمية أحدهما كلوريد الحديد (II) واآلخر كلوريد الحديد (III). فاألرقام 

الرومانية الموضوعة بين قوَسين تمّثل أعداد التأكسد للحديد.
�  ففي كلوريد الحديد (II)، عدد تأكسد الحديد هو 2+؛ إذ يحتوي هذا المرّكب على أيونات (+Fe2)، وصيغته الكيميائية 

.(FeCl2) هي
�  وفي كلوريد الحديد (III)، عدد تأكسد الحديد هو 3+؛ إذ يحتوي هذا المرّكب على أيونات (+Fe3)، وصيغته الكيميائية 

.(FeCl3) هي
الحظ أن عدد التأكسد يأتي بعد رمز األيون الذي يشير إليه. كما يمكن استخدام أعداد التأكسد للتمييز بين ذّرات 

الالفلزات الموجودة في الُجزيئات واأليونات.

أكاسيد النيتروجين
يوجد العديد من أكاسيد النيتروجين، تتضّمن (N2O) و(NO) و(NO2) . ونمّيز بين هذه األكاسيد عن طريق عدد التأكسد 

لذّرة النيتروجين، حيث إن عدد التأكسد لألكسجين يساوي 2– بشكل عام.

اسم المركبعدد تأكسد النيتروجينالصيغة الكيميائية للمركب
N2O+1(I) أكسيد النيتروجين
NO+2(II) أكسيد النيتروجين
NO2+4(IV) أكسيد النيتروجين

أيونات النترات
يمكن لذّرات الصوديوم والنيتروجين واألكسجين أن تكّون مًعا مرّكبَين مختلَفين هما (NaNO2) و(NaNO3). وبما أن عدد 
تأكسد الصوديوم يساوي 1+ وعدد تأكسد األكسجين يساوي 2–، فإن عدد تأكسد النيتروجين هو الذي يتغّير والشكل 

)٤-١( يوضح صيغة المرّكبَين.

اسم المركبعدد تأكسد النيتروجينالصيغة الكيميائية للمركب
NaNO2+3الصوديوم (III) نترات
NaNO3+5الصوديوم (V) نترات
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سؤال
  (IUPAC) سّم المركبات اآلتية باستخدام النظام الدولي  ٢

FeSO4 هـ.   Na2SO3  .أ   
Cu2O و.   Na2SO4 ب.    

H2SO3 ز.   Fe(NO3)2 ج.    
Mn2O7 ح.   Fe(NO3)3 د.    

استنباط الصيغة الكيميائية
يمكن استنباط الصيغة الكيميائية ألّي مرّكب من اسمه كما في المثال اآلتي.

مثال

7.  تحتوي كّل وحدة صيغة من مرّكب كلورات (V) الصوديوم على أيون صوديوم واحد. ما الصيغة الكيميائية لكلورات (V) الصوديوم؟

الحّل:  
الخطوة 1:  تحديد أعداد التأكسد للعناصر المكونة للمركب  

الصوديوم يمتلك عدد تأكسد يساوي 1+
األكسجين يمتلك عدد تأكسد يساوي 2–

الكلور يمتلك عدد تأكسد يساوي 5+
الخطوة 2: استنتاج شحنة أيون الكلورات.  

يحمل أيون الكلورات (V) شحنة تساوي 1– لموازنة شحنة الصوديوم 1+
الخطوة ٣:  حساب عدد ذرات األكسجين الموجودة في أيون الكلورات.  

 يمكننا استنباط الصيغة الكيميائية أليون الكلورات (V) عبر تحديد مجموع أعداد تأكسد األكسجين والكلور مع 
افتراض أن n يمّثل عدد ذرّات األكسجين في هذا األيون:

–1 = (O) )عدد ذرات × عدد التأكسد( + (Cl) )عدد ذرات × عدد التأكسد(
 n × (−2) + (+5) = −1

n = 3

الخطوة ٤: استنتاج صيغة المركب.  
.(NaClO3) :الصوديوم (V) وصيغة كلورات ،(ClO3 ¯ ) :(V) فتكون صيغة أيون الكلورات 

تنتهي بعض أسماء األيونات التي تحتوي على األكسجين وعلى عنصر آخر بالالحقة »ـات« )وتستثنى أيونات الهيدروكسيد، 
(–OH) من هذه القاعدة(. فعلى سبيل المثال، األيونات التي تحتوي على الكلور واألكسجين تُسّمى »كلورات«، واأليونات 

التي تحتوي على الكبريت واألكسجين تُسّمى »كبريتات«.
 (H3PO3) ،وتنتهي بعض أسماء األحماض غير العضوية التي تحتوي على األكسجين بالالحقة »يك«. على سبيل المثال
يسّمى حمض الفوسفوريك (III)؛ ألن عدد تأكسد الفوسفور يساوي 3+. و(HClO4) يسّمى حمض الكلوريك (VII) ألن 

عدد تأكسد الكلور يساوي 7+؛ أو حمض فوق الكلوريك )بيركلوريك( وفًقا للتسمية القديمة.
 (Mg(NO3)2) وتسمى بعض األمالح الشائعة عادة من دون ذكر عدد تأكسد األيون الالفلزي. فعلى سبيل المثال، يسّمى
نترات الماغنيسيوم وليس نترات (V) الماغنيسيوم، ويسّمى (K2SO4) كبريتات البوتاسيوم وليس كبريتات (VI) البوتاسيوم. 

الحظ أيًضا أننا ال نذكر عدد تأكسد الفلز إذا كان يمتلك حالة تأكسد واحدة فقط.
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مهارات عملّية ٤-١
تنفيذ تفاعالت في أنابيب االختبار

سوف تقوم بتنفيذ تجربتك لتالحظ العديد من التفاعالت 
اقرأ  لذا،  نوعية.  اختبارات  االختبار. ستكون  أنابيب  في 

التعليمات بعناية، والتزم بالنقاط اآلتية:
�  تحّقق من ملصقات المخاطر الموجودة على أوعية المواد 
المتفاعلة، وارتِد النظارات الواقية دائًما. يُوّضح الشكل 

)٤-2( ملصقات المخاطر الشائعة.

استخدم أنبوبة اختبار نظيفة لكل تفاعل.  �
�  إذا كنت تنّفذ أكثر من تفاعل واحد في الوقت نفسه، 
فاستخدم قلم تخطيط ثابت )ال يسهل محوه(، لكتابة 

عنوان لكل أنبوبة اختبار.
�  تأّكد من عدم تلويث المواد المتفاعلة والمواد الناتجة. 
متفاعلة  مادة  من  ألكثر  القّطارة  تستخدم  أاّل  يجب 
مواد  لعدة  نفسها  القّطارة  استخدام  تّم  إذا  واحدة. 
استخدام،  كل  بعد  تنظيفها  يتّم  أن  دون  من  متفاعلة 
الذي  األمر  األخرى،  المتفاعلة  المواد  تتلوث  فسوف 
المواد  لبعض عبوات  يمكن  نتائجك.  يؤثر على صّحة 
المتفاعلة أن تحتوي على قّطاراتها الخاصة،  فاستبدلها 

بعد االستخدام مباشرة.
�  عند إضافة محلول باستخدام قّطارة، احرص على عدم 
لمس القّطارة لجوانب أنبوبة االختبار، ما لم يكن ذلك 
مطلوًبا. فقد يؤدي لمس الجوانب إلى تلويث القطارة 
والمادة المتفاعلة، األمر الذي قد يؤثر على االختبارات 

الالحقة.
الكتل  أو  الحجوم  قياس  مّرة،  كل  في  ضرورًيا،  �  ليس 
األحيان،  بعض  في  لكن  ما،  تفاعل  لمالحظة  بدقة 

يحتاج الطلبة إلى تحديد عدد القطرات المطلوبة.
أنبوبة  محتويات  من  تخلّص  مالحظاتك،  تُكمل  �  عندما 
بعض  من  التخلّص  يجب  إذ  للتعليمات.  وفًقا  االختبار 
سكبها  عدم  وينبغي  خاصة،  بطريقة  الكيميائية  المواد 

في الحوض.

مادة قابلة مادة مؤكسدة
لالشتعال

مادة متفجرة

مادة أّكالةمادة سامة

مادة خطرة 
على الصحة

مادة مهيجة مادة مضرة 
بالبيئة

غاز مضغوط

الشكل 4-٢ 

سؤال
اكتب الصيغة الكيميائية لكّل من المرّكبات اآلتية:  3

نترات (III) البوتاسيوم ج.  كلورات (I) الصوديوم  أ.    
(III) كلوريد الفوسفور د.   (III) أكسيد الحديد ب.    
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٤-٢ تفاعالت األكسدة-اختزال
يمكننا تعريف األكسدة واالختزال من خالل التغّيرات في أعداد التأكسد لذّرات محّددة أثناء حدوث تفاعل ما كاآلتي:

األكسدة هي الزيادة في قيمة عدد التأكسد.
االختزال هو النقصان في قيمة عدد التأكسد.

تُوضح الصورة )٤-٣( تفاعل أكسدة-اختزال بين فلز النحاس ومحلول نترات الفّضة. 

الصورة 4-٣  تفاعل فلز 
النحاس مع محلول نترات 

ن الفّضة  الفّضة وتكوُّ
.(II) ونرتات النحاس

بعد التفاعل

أعداد التأكسد
Cu(s) + 2Ag(NO3)2(aq) → Cu(NO3)2(aq) + 2Ag(s)

    0 +1 +2 0

اختزال )نقصان عدد التأكسد(

أكسدة )ازدياد عدد التأكسد(

فيما يلي معادلة هذا التفاعل. تشير األسهم المرسومة فوق المعادلة وتحتها إلى المادة المؤكَسدة )فلز النحاس( 
والمادة المختَزلة )أيون الفضة(.

أكسدة )ازدياد عدد التأكسد(

-4         -3         -2        -1         0       +1        +2       +3        +4       +5       +6       +7

اختزال )نقصان عدد التأكسد(

قبل التفاعل

يتغير عدد تأكسد النحاس (Cu) من 0 إلى 2+؛ األمر الذي يعني ازدياًدا في عدد التأكسد وأن النحاس قد تأكسد.
يتغير عدد تأكسد الفضة (Ag) من 1+ إلى 0؛ األمر الذي يعني نقصاًنا في عدد التأكسد وأن الفضة قد اختُزلت. 

عند ازدياد قيم أعداد التأكسد يدل ذلك على حدوث عملية أكسدة )يتعّرض لها العامل المختِزل(، وعند نقصان قيم 
أعداد التأكسد فإن ذلك يدل على حدوث عملية اختزال )يتعّرض لها العامل المؤكِسد(. كما يوضح المخطط اآلتي:



132

الكيمياء - الصف الحادي عشر - الفصل الدراسي األول: كتاب الطالب

العوامل المؤكِسدة والعوامل المختِزلة
إلكترونات من  إزالة  Oxidizing agent هو ماّدة تسبب األكسدة عبر  المؤكِسد  العامل 

جسيم آخر.
�  يزيد العامل المؤكِسد قيمة عدد التأكسد لجسيم آخر.

عند حدوث ذلك، فإن عدد التأكسد للعامل المؤكِسد ينقص.  �
البوتاسيوم   (VII) ومنجنات  والكلور  األكسجين  المؤكِسدة:  العوامل  على  األمثلة  �  من 

)فوق منجنات/بيرمنجنات البوتاسيوم(.
العامل المختِزل Reducing agent ماّدة تسبب االختزال عبر منح إلكترونات إلى جسيم 

آخر.
�  يُنِقص العامل المختِزل قيمة عدد التأكسد لجسيم آخر.

عند حدوث ذلك، فإن عدد التأكسد للعامل المختِزل يزداد.  �
�  من األمثلة على العوامل المختِزلة: الهيدروجين ويوديد البوتاسيوم والفلزات النشطة 

كاأللومنيوم.
فعلى سبيل المثال، عندما يتفاعل القصدير مع حمض النيتريك، فإن أعداد التأكسد لكّل من ذّرة القصدير وذّرة نيتروجين 

تتغّير كما هو موّضح أدناه:

أعداد التأكسد
Sn + 4HNO3 → SnO2 + 4NO2 + 2H2O
0  +5 +4 +4

أكسدة )عامل مختِزل(

اختزال )عامل مؤكِسد(

زاد عدد التأكسد لذّرة قصدير بمقدار 4+ (4 = 0 – 4): أي أن القصدير قد تأكسد. في المقابل، نقص عدد التأكسد 
لكّل ذّرة نيتروجين بمقدار 1– (1– = 5 – 4): أي أن النيتروجين قد اختُزل. أّما عدد التأكسد لكّل ذّرة أكسجين فلم يتغّير 
وبقي عند 2–. كذلك لم يتغّير عدد التأكسد لذّرة الهيدروجين وبقي عند 1+. األمر الذي يعني أن األكسجين والهيدروجين 

لم يتأكسدا ولم يُختزال.
 في هذا التفاعل: 

يعمل حمض النيتريك كعامل مؤكِسد؛ ألنه يزيد عدد التأكسد لجسيم آخر.  �
يعمل القصدير كعامل مختِزل؛ ألنه يُنقص عدد التأكسد لجسيم آخر.  �

بما أن األكسدة واالختزال يحدثان مًعا، يجب إًذا أن يتضّمن كّل تفاعل أكسدة-اختزال عاماًل مؤكِسًدا وعاماًل مختِزاًل.
فعلى سبيل المثال، في التفاعل المبّين في المعادلة اآلتية:

أعداد التأكسد
MnO4     

– + 5Fe2+ + 8H+ → Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O
+7 +2 +2 +3

أكسدة )عامل مختِزل(

اختزال )عامل مؤكِسد(

مصطلحات علمية

عامل مؤكِسد 
Oxidizing agent: ماّدة 
تسبب األكسدة عبر إزالة 

إلكترونات من جسيم 
آخر.

عامل مختِزل 
Reducing agent: ماّدة 
تسبب االختزال عبر منح 

إلكترونات إلى جسيم 
آخر.
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تفاعل األكسدة - االختزال الذاتي )عدم التناسب(
األكسدة  تفاعل  يسمى  واالختزال  األكسدة  تفاعالت  من  لنوع  العناصر  بعض  تخضع 
واالختزال الذاتي )عدم التناسب( Disproportionation، ويعتمد هذا النوع من التفاعالت 
أحياًنا على درجة الحرارة. فعلى سبيل المثال، يتفاعل الكلور مع مادة قلوية مخففة وتختزل 
 (I) ويتأكسد بعضها اآلخر مكوًنا أيونات الكلورات ،(Cl–) بعض ذراته مكونة أيونات الكلوريد

أو الهيبوكلوريت (–ClO) في التفاعل نفسه، كما هو موّضح في المعادلة اآلتية:
Cl2(aq) + 2NaOH(aq) → NaCl(aq) + NaClO(aq) + H2O(l)

يمكن تقسيم المعادلة األيونية لتفاعل األكسدة-اختزال هذا إلى نصَفي-معادلة، يُوضحان )في شكل منفصل( عملّيتَي 
االختزال واألكسدة.

سؤال
أ.  استنتج التغّير في أعداد التأكسد للذّرات أو األيونات التي تحتها خّط في كّل من المعادالت اآلتية )مع ذكر في كّل   ٤

حالة ما إذا حدث أكسدة أو اختزال(:
2I– + Br2 → I2 + 2Br–  .١    

(NH4)2Cr2O7 → N2 + 4H2O + Cr2O3  .2    
As2O3 + 2I2 + 2H2O → As2O5 + 4H+ + 4I–  .٣    

ب.  حّدد العامل المؤكِسد والعامل المختِزل في التفاعالت الواردة في الجزئية أ.   

مصطلحات علمية

األكسدة واالختزال 
الذاتي )عدم التناسب( 
 :Disproportionation
تفاعل كيميائي يحدث 

فيه أكسدة واختزال 
متزامنَين للمادة نفسها.

زاد عدد التأكسد لكل أيون حديد بمقدار 1+ ( 1+ = 2 – 3): أي أن الحديد قد تأكسد.  في المقابل، نقص عدد التأكسد 
لذّرة المنجنيز بمقدار 5– (5– = 7 – 2): أي أن المنجنيز قد اختُزل. أّما أعداد التأكسد لذّرات األكسجين والهيدروجين 

فلم تتغّير، األمر الذي يعني أن األكسجين والهيدروجين لم يتأكسدا ولم يُختزال.
في هذا التفاعل:

يعمل أيون المنجنات (VII) كعامل مؤكِسد، ألنه يزيد عدد التأكسد لجسيم آخر.  �
ويعمل أيون الحديد (II) كعامل مختِزل، ألنه يُنقص عدد التأكسد لجسيم آخر .  �

ويمكن للكثير من المواّد أن تعمل سواء كعوامل مؤكِسدة أو عوامل مختِزلة وفًقا للمواّد األخرى التي تتفاعل معها 
ولظروف هذه التفاعالت. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يعمل فوق أكسيد الهيدروجين )بيروكسيد الهيدروجين( كعامل 

مؤكِسد أو عامل مختِزل على النحو اآلتي:
2Fe2+ + H2O2 + 2H+ → 2Fe3+ + 2H2O                                 :كعامل مؤكسِد
+2           –1                   +3            –2

2Fe3+ + H2O2 + 2OH– → 2Fe2+ + 2H2O + O2                            :كعامل مختزِل
+3          –1                       +2                    0

أعداد التأكسد

أعداد التأكسد
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أمثلة

 (NH3) مع األمونيا (CuO) (II) 8.  يتفاعل أكسيد النحاس
 .(H2O) والماء (N2) والنيتروجين (Cu) لتكوين النحاس
باستخدام  التفاعل  لهذا  الموزونة  المعادلة  استنتج 

أعداد التأكسد.

الحّل:  
الخطوة 1:  اكتب المعادلة غير الموزونة وحّدد الذرّات التي   
باللون  هنا  )موّضحة  تأكسدها  أعداد  تغّيرت 

األحمر(.
CuO + NH3 → Cu + N2 + H2O

+2−2     −3+1         0           0         +1−2

 

الخطوة 2: احسب التغّيرات في أعداد التأكسد.

بالضرب  التأكسد  أعداد  في  التغّيرات  الخطوة 3:  زن   
التبادلي.

التغّيرات في أعداد التأكسد هي كما يلي:  2– 
للنحاس و 3+ للنيتروجين. ولوزن التغّيرات في 
أعداد التأكسد، نحتاج إلى ضرب النحاس في 

تفاعل االختزال هو:  �
 1
2

Cl2 + e– → Cl−

0                –1

التغّير في عدد التأكسد للكلور يساوي 1–.
تفاعل األكسدة هو:  �

 1
2

Cl2 + 2OH– → ClO– + H2O + e–

0                     +1

التغّير في عدد التأكسد للكلور يساوي 1+
نالحظ أن أعداد التأكسد موزونة، وبالتالي سنجد أعداًدا متساوية من موالت (–Cl) وموالت  (–ClO) في المعادلة. 

٤-3 وزن المعادالت الكيميائية باستخدام أعداد التأكسد
يمكن استخدام أعداد التأكسد لوزن معادالت األكسدة-اختزال. وتُعّد هذه الطريقة مفيدة بشكل خاص في حال وجود 

أيونات مرّكبة كالنترات (V) أو المنجنات (VII) )البيرمنجنات(.

أعداد التأكسد

أعداد التأكسد

مهّم
تتم عملية وزن نصف-المعادلة عبر تضمينها العدد الصحيح من اإللكترونات.

تذّكر خطوات كتابة المعادالت باستخدام أعداد التأكسد:
زن الشحنات.  .3 حّدد التغّيرات في أعداد التأكسد.   .1

زن الذرات.  .٤ زن التغّيرات في أعداد التأكسد.   .2

CuO + NH3 → Cu + N2 + H2O

        +2       –3          0       0

التغير في عدد التأكسد
0 – (+2) = –2

التغير في عدد التأكسد 3+ = (3–) – 0  
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تابع

المعامل 3، والنيتروجين الموجود في األمونيا في 
المعامل 2. حينها يكون قد تّم وزن التغّير الكلي 
في أعداد التأكسد )6– و 6+( على النحو اآلتي:

3CuO + 2NH3 → 3Cu + N2 + 3H2O

3 × (+2)     2×(–3)         0      0

التغير في عدد التأكسد = 6– = (2–) × 3 

التغير في عدد التأكسد = 6+ = (3+) × 2 

 2 المعامل  في   (N2) نضرب  ال  أننا  الحظ 
وذلك لوجود ذرّتَي نيتروجين بالفعل. وبمجّرد 
عدم  عليك  يجب  النسب،  هذه  تثبيت 

تغييرها.
الخطوة ٤: زن الذرّات.  

يوجد سّت ذرات هيدروجين في (2NH3) في 
الطرف األيسر من المعادلة. وهي موزونة مع 
األيمن  الطرف  الموجودة في  السّت  الذراّت 
وهذا   ،)(3H2O) هيئة  )على  المعادلة  من 

يوازن عدد ذرّات األكسجين أيًضا.
وتكون المعادلة النهائية على النحو اآلتي:

3CuO + 2NH3 → 3Cu + N2 + 3H2O

بوجود   (Fe2+) أيونات  مع   (MnO4     
¯) أيونات  9.  تتفاعل 

 (Fe3+) وأيونات   (Mn2+) أيونات  لتكوين   (H+) حمض 
.(H2O) والماء

باستخدام  التفاعل  لهذا  الموزونة  المعادلة    استنتج 
أعداد التأكسد.

الحّل:  
الخطوة 1:  اكتب المعادلة غير الموزونة، وحدد الذرّات التي   

تغّيرت أعداد أكسدتها.
MnO4       

¯ + Fe2+ + H+ → Mn2+ + Fe3+ + H2O

 +7 −2      +2      +1         +2       +3     +1 −2

الخطوة 2: احسب التغّيرات في أعداد التأكسد.   

MnO4       
¯  + Fe2+ + H+ → Mn2+ + Fe3+ + H2O

+7         +2                  +2        +3

التغير في عدد التأكسد = 1+ = 2 – 3

التغير في عدد التأكسد = 5– = 7 – 2

الخطوة 3: زن التغّيرات في أعداد التأكسد.  

MnO4       
¯  + Fe2+ + H+ → Mn2+ + Fe3+ + H2O

+7         +2                +2        +3

التغير في عدد التأكسد = 5+ = (1+) × 5 

التغير في عدد التأكسد = 5– = (5–) × 1 

يمكننا اآلن كتابة المعادلة على النحو اآلتي: 
MnO4       

¯  + 5Fe2+ + H+ → Mn2+ + 5Fe3+ + H2O

الخطوة ٤: زن المعادلة كهربائًيا )الشحنات(.  
بداية تجاهل أيونات الهيدروجين، ألنها سوف 

تُستخدم لموازنة الشحنات.
الشحنة الكلية الموجودة على المواّد المتفاعلة 

األخرى تساوي:
(–1) (MnO4       

9+ = (من +5Fe2 ) ((2+) × 5) + (من ¯

الشحنة الكلية الموجودة على المواّد الناتجة 
تساوي:

(+2) (Mn2+ من) + ((3+) × 5) (5Fe3+ من) = +17

 (H+) ولوزن الشحنات نحتاج إلى 8 أيونات
على الطرف األيسر من المعادلة.

MnO4       
¯  + 5Fe2+ + 8H+ → Mn2+ + 5Fe3+ + H2O

الخطوة 5: زن ذرّات الهيدروجين الموجودة في الماء:  
MnO4       

¯  + 5Fe2+ + 8H+ → Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O

مالحظة: يمكن وزن المعادلة بطريقة أخرى وذلك عن طريق 
تجاهل ايونات+H وجزيئات H2O  في المعادلة في الخطوة ١ 
والخطوة 2 وإعادة وزنها بعد الخطوة ٣. حيث يتم وزن ذرات 
الهيدروجين  ووزن   H2O الماء  جزيئات  بإضافة  االكسجين 

.H+ باضافة ايونات الهيدروجين
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سؤال
٦  انظر إلى المعادلة الكيميائية اآلتية: 

Cr2O7       
2− + 2H+ + 3SO2 → 2Cr3+ + H2O + 3SO4         

2−

   أّي من العبارات اآلتية صحيحة فيما يتعلّق بالتغّيرات في أعداد التأكسد؟
ينقص عدد التأكسد لكّل ذّرة كروم (Cr) من 12+ إلى 3+. أ.    
يزداد عدد التأكسد لكّل ذّرة كبريت (S) من 4+ إلى 6+. ب.    

ينقص عدد التأكسد لكّل ذّرة هيدروجين (H) من 1+ إلى 0. ج.    
ينقص عدد التأكسد لكّل ذّرة كروم (Cr) من 7+ إلى 3+. د.    

مثال

الذي يحدث عند  الذاتي  األكسدة-االختزال  تفاعل  10.  زن 
من  وساخن  مرّكز  مائي  محلول  إلى  الكلور  إضافة 
أيونات  هي  الناتجة  المواّد  الصوديوم.  هيدروكسيد 

 ClO3)، والماء.
–) (V) وأيونات الكلورات ،(Cl–) الكلوريد

الحّل:  
الخطوة 1:  اكتب المعادلة غير الموزونة، وحّدد الذرّات التي   

تغّيرت أعداد تأكسدها.
Cl2 + OH– → Cl– + ClO3       

–
 + H2O

0                     −1      +5

الخطوة 2: احسب التغّيرات في أعداد التأكسد.  

 Cl2 → Cl−      (−1)   (–1) – 0 = –1

      Cl2 → ClO3      
–     (+5)   5 – 0 = +5

الخطوة 3: زن التغّيرات في أعداد التأكسد.  
    ClO3) متكّون نحتاج إلى 5 

مقابل كّل أيون (–
أيونات (–Cl) للموازنة.

3Cl2 + OH− → 5Cl– + ClO3       
–

الخطوة ٤: زن المعادلة كهربائًيا )الشحنات(  
3Cl2 + 6OH– → 5Cl– + ClO3     

– + H2O

الخطوة 5: زن ُجزيئات الكلور والماء.  
   3Cl2 + 6OH– → 5Cl– + ClO3     

– + 3H2O

أعداد التأكسد

وزن معادالت تفاعالت األكسدة - االختزال الذاتي
ذاتي  أكسدة-اختزال  تفاعل  الصوديوم، سيحدث  هيدروكسيد  من  مائي ساخن  محلول  إلى  الكلور  نضيف  عندما 
مختلف عن التفاعل الذي رأيناه سابًقا. حيث إن المواّد الناتجة في هذه الظروف، هي أيونات الكلوريد (–Cl)، وأيونات 

 ClO3) والماء. يوضح المثال التالي كيفية وزن تفاعل أكسدة - اختزال ذاتي ما.
–) (V) الكلورات

سؤال
٥  استخدم طريقة أعداد التأكسد لوزن المعادالت الكيميائية اآلتية:

H2SO4 + HI → S + I2 + H2O أ.    
HBr + H2SO4 → Br2 + SO2 + H2O ب.    

V3+ + I2 + H2O → VO2+ + I− + H+ ج.    
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أسئلة نهاية الوحدة

١  في العملية الصناعية إلنتاج حمض النيتريك، تحدث التغّيرات اآلتية للنيتروجين.
N2  NH3  NO  NO2  HNO3

احسب عدد التأكسد لذّرة النيتروجين في كّل ُجزيء.   أ. 

ب.  اذكر المراحل التي حدث فيها أكسدة أو اختزال لـ (N)، شارًحا إجابتك في كّل مرحلة.  
.(IUPAC) باستخدام النظام الدولي (NO2) سم المركب ج.   

د.  يتفاعل الفوسفور األحمر مع حمض النيتريك (HNO3) وفق المعادلة اآلتية:  
P + 5HNO3 → H3PO4 + 5NO2 + H2O 

اشرح سبب اعتبار هذا التفاعل تفاعل أكسدة-اختزال، موضًحا التغيرات في أعداد التأكسد.   
يعدُّ حمض النيتريك عاماًل مؤكسًدا في هذا التفاعل. فسر إجابتك. هـ.   

توضح المعادلة غير الموزونة أدناه تفاعل ثنائي أكسيد الكبريت مع البروم:  ٢
 SO2 + Br2  + H2O → SO4    

2– + Br–  + H+

احسب عدد التأكسد للكبريت في كّل مّما يلي:   أ. 
SO2  .١   

 SO4    
2–  .2   

احسب عدد التأكسد للبروم في كّل مّما يلي: ب.   
Br2  .١   
Br –  .2   

حّدد العامل المختِزل في هذا التفاعل، ثّم بّرر إجابتك. ج.   

المرحلة 1 المرحلة 2 المرحلة 3   المرحلة 4

ملّخص

يمكن تفسير تفاعالت األكسدة-اختزال من خالل فقدان اإللكترونات )أكسدة( وكسبها )اختزال(.

في تفاعل األكسدة-اختزال، يحدث كال التفاعلَين مًعا: أكسدة )ازدياد عدد التأكسد(، واختزال )نقصان عدد التأكسد(.

تُستخدم أعداد التأكسد لتسمية المرّكبات ووزن المعادالت الكيميائية.

يؤّدي العامل المؤكِسد إلى حدوث األكسدة عبر نزع إلكترونات من جسيم آخر.

يؤّدي العامل المختِزل إلى حدوث االختزال عبر منح إلكترونات إلى جسيم آخر.

في تفاعل األكسدة-االختزال الذاتي، يتعرض عنصر معّين لألكسدة واالختزال في الوقت نفسه.
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تابع

اذكر التغّير في عدد التأكسد لكل مما يلي: د.   
(S) ذّرة كبريت  .١   
(Br) ذّرة بروم  .2   

اكتب المعادلة الموزونة لهذا التفاعل. هـ.   
        S2O3)، لتكوين أيونات اليوديد (–I)، وأيونات رباعي 

3  يتفاعل اليود (I2)، مع أيونات الثيوكبريتات (–2
        S4O6)، وفًقا للمعادلة اآلتية:

الثيونات (–2
I2 + 2S2O3        

2– → 2I– + S4O6        
2–

.(S2O3        
احسب عدد التأكسد لذّرة الكبريت في األيون (–2 أ.   

ب.  من خالل انتقال اإللكترونات، اشرح سبب اعتبار تغير اليود إلى أيونات يوديد تفاعل اختزال.  

ج.  عند تسخين ملح يحتوي على أيونات اليوديد مع حمض الكبريتيك المركز و(MnO2)، يتكّون اليود وفق   
المعادلة اآلتية:

 2I– + MnO2  + 6H+ + 2SO4    
2– → I2 + Mn2+ + 2HSO4     

–  + 2H2O 
.(IUPAC) باستخدام النظام الدولي (MnO2) سم المركب  .١   

.(SO4      
احسب عدد التأكسد لذّرة الكبريت (S) في األيون (–2  .2   

٣.  ما المادة التي تتأكسد في التفاعل؟ فسر إجابتك في ضوء التغير في أعداد التأكسد.   
٤.  ما العامل المؤكِسد في التفاعل؟ فسر إجابتك في ضوء التغير في أعداد التأكسد.   

يتفّكك المرّكب (KBrO3) عند تسخينه وفق المعادلة اآلتية:  ٤
 2KBrO3→ 2KBr + 3O2 

احسب عدد التأكسد للبروم في كل مما يلي: أ.   

KBrO3  .١   
 KBr  .2   

ب.  اشرح، باستخدام أعداد التأكسد، سبب اعتبار هذا التفاعل أكسدة-اختزال.  

.(IUPAC) باستخدام النظام الدولي (KBrO3) سمِّ المركب ج.   
د.  عندما يتفاعل (KBrO3) مع الهيدرازين (N2H4)، يتكّون غاز النيتروجين وفق المعادلة اآلتية:  

KBrO3 + N2H4 → KBr + N2 + H2O

احسب التغير في عدد التأكسد لكل من البروم والنيتروجين.  .١   
2.  استخدم إجابتك السابقة في وزن المعادلة أعاله.   
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قائمة تقييم ذاتي  

بعد دراسة هذه الَوحدة، أكمل الجدول كاآلتي.

أراجع أستطيع أن
الموضوع

أحتاج إلى بذل 
المزيد  من الجهد

متمّكن إلى 
حّد ما

مستعّد 
للمضي قدًما

أستنتج أعداد التأكسد للعناصر الموجودة في 
المرّكبات، واأليونات.

٤-١

أستخدم األرقام الرومانية لتحديد عدد التأكسد 
لعنصر ما في مركب.

٤-١

أشرح المصطلح أكسدة-اختزال من خالل انتقال 
اإللكترونات والتغّيرات التي تحدث في أعداد التأكسد 

وأستخدمه.

2-٤

أشرح المصطلح األكسدة-االختزال الذاتي من خالل 
انتقال اإللكترونات، والتغّيرات التي تحدث في أعداد 

التأكسد وأستخدمه.

2-٤

أشرح المصطلَحين عامل مؤكِسد وعامل مختِزل 
وأستخدمهما.

2-٤

أستخدم التغّيرات في أعداد التأكسد للمساعدة في 
وزن المعادالت الكيميائية.

٤-٣



  الوحدة الخامسة

االتزان الكيميائي
Chemical Equilibrium
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أهداف التعلم

يفهم المقصود بالتفاعل المنعكس.  ٥-١
حيث  من  الديناميكي  باالتزان  المقصود  ٥-2  يفهم 
التفاعل األمامي مع معّدل  تساوي معّدل سرعة 
المواّد  تركيز  وثبات  العكسي  التفاعل  سرعة 

المتفاعلة والمواّد الناتجة.
٥-٣  يفهم أهمية نظام مغلق كشرط أساسي في تحقيق 

االتزان الديناميكي
٥-4  يعّرف مبدأ لوشاتيلييه بأنه: إذا حدث تغّير في 
نظام كيميائي في حالة اتزان ديناميكي، سينزاح 
االتزان الكيميائي في االّتجاه الذي يحّد من تأثير 

هذا التغّير.
نوعًيا،  ليستنتج،  لوشاتيلييه  مبدأ  ٥-٥  يستخدم 
تأثيرات التغّيرات في درجة الحرارة أو التركيز أو 
الضغط أو وجود عامل حّفاز على نظام كيميائي 

في حالة اتزان.
Kc يستنتج عالقة ثابت االتزان من حيث التراكيز  6-٥
حسابية  عمليات  إلجراء   Kc معادالت  ٥-7  يستخدم 
)لن تحتاج إلى مثل هذه الحسابات حّل معادالت 

تربيعية، "معادالت من الدرجة الثانية"(.
االتزان،  حالة  في  الموجودة  الكّميات  ٥-8  يحسب 

باالعتماد على البيانات المعطاة.
٥-9  يحّدد ما إذا كانت التغّيرات في درجة الحرارة أو 
التركيز أو الضغط أو وجود عامل حّفاز تؤّثر على 

قيمة ثابت االتزان لتفاعل ما
والضغط  المولي  الكسر  المصطلحين:  ٥-١0   يفهم 

الجزئي ويستخدمهما. 
الضغوط  حيث  من  االتزان  ثابت  ٥-١١  يستنتج عالقة 

Kp الجزئية

حسابية  عمليات  إلجراء   Kp معادالت  ٥-١2  يستخدم 
معادالت  حّل  الحسابات  هذه  مثل  تتطلّب  )لن 

تربيعية، "معادالت من الدرجة الثانية"(.
هابر  عملية  في  المستخدمة  الشروط  ٥-١٣  يصف 
وعملية التماس، كأمثلة على أهمية فهم االتزان 
الديناميكي في الصناعة الكيميائية وتطبيق مبدأ 

لوشاتيلييه، ويشرحها.  
٥-١4  يفهم أن تفاعالت التعادل تحدث عندما يتفاعل  

H2O(l) لتكوين  OH–(aq) و  H+(aq)

٥-١٥  يفهم أن األمالح تتكّون خالل تفاعالت التعادل.
٥-١6  يصف نظرية برونستد-لوري لألحماض والقواعد.

على  القوية  والقواعد  القوية  األحماض  ٥-١7  يصف 
المائي،  تتأّين تماًما في محلولها  أنها تتفّكك أو 
واألحماض الضعيفة والقواعد الضعيفة على أنها 

تتفّكك جزئًيا في محلول مائي.
 ،pH = 7 للماء هو  الهيدروجيني  الرقم  أّن  ٥-١8  يذكر 
 pHالمحاليل الحمضية يكون أقّل من 7 و pH وأّن

المحاليل القلوية يكون أكبر من 7
األحماض  بين  السلوك  في  االختالفات  ٥-١9  يشرح 
فلز  مع  التفاعل  ذلك  في  بما  والضعيفة  القوية 
الرقم  باستخدام   pH قيم  في  واالختالف  نشط 
خاّصية  أو  العام  الكاشف  أو   pH الهيدروجيني 

التوصيل الكهربائي
٥-20  يرسم منحنيات pH للمعايرة باستخدام توليفات 
قوية  قلويات  مع  وضعيفة  قوية  أحماض  من 

وضعيفة.
٥-2١  يحّدد الكواشف العاّمة المعطاة لمعايرة األحماض 

والقلويات، باالعتماد على البيانات المعطاة
)pKa لن تستخدم قيم ثابت تفّكك الحمض(  
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قبل أن تبدأ بدراسة الَوحدة

بـتبادل األدوار مع زمالئك، اشرح المقصود بكل مّما يلي:  .1
التناسب الكيميائي أ.   

رموز الحالة الفيزيائية ب.   
المول ج.   

(r.t.p.) درجة حرارة الغرفة وضغطها د.   
النموذج القياسي هـ.   
التفاعل المنعكس و.   

حالة االتزان ز.   
2.  اكتب ما تعرفه عن تفاعل ما يكون في حالة اتزان، والعوامل التي تؤثر على هذ االتزان. قارن إجاباتك بإجابات 

زمالئك.
3.  لقد أجريت في الوحدة 2 حسابات مستخدًما المول، بما في ذلك حسابات تتضّمن تراكيز المحاليل وحجوم الغازات. 

اكتب المعادالت جميعها التي تربط هذه المفاهيم بعضها ببعض. 
4.  ما وحدة قياس كل من: الحجم والضغط ودرجة الحرارة؟ وما الوحدات األساسية الشائعة االستخدام؟

قم بإعداد قائمة بأحماض ومواد قلوية مًعا مع صيغها الكيميائية، ثم شارك زمالءك القائمة التي أعددتها.  .٥
٦.  سّجل النقاط الرئيسية المتعلقة بمقياس pH، والتغيرات في اللون لكواشف معروفة في ظروف حمضية وقاعدية، 

مقارًنا إجاباتك بإجابات زمالئك.
ناقش السؤالَين اآلتيَين مع زميلك:  .٧

ما الفرق بين حمض ضعيف مرّكز وحمض قوي مخّفف؟ أ.	 	
ما المقصود بالمصطلحات اآلتية: التعادل، الكاشف، الملح، المعايرة؟ ب.   

بالتعاون مع زمالئك، صف كيفية إجراء معايرة حمض-قاعدة ومعالجة النتائج.  .٨
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العلوم ضمن سياقها

Improving the efficiency حتسني الكفاءة
واسع  نطاق  على  تُستخدم  التي  األمونيا،  تصنيع  يتّم 
والنايلون، النيتريك  وحمض  األسمدة  تصنيع   في 
)الجدول ٥-١(، باستخدام عملية هابر، وذلك عن طريق 
حّفاز.  عامل  وجود  في  والنيتروجين  الهيدروجين  تفاعل 
وهذا التفاعل ال يتوقف، إذ يصل إلى حالة اتزان عندما 
سرعة  معدل  مع  األمامي  التفاعل  سرعة  معدل  يتساوى 
لتصنيع  مصنع  تشغيل  عملية  وتحتاج  العكسي.  التفاعل 
عمل  لذا  الطاقة.  من  جًدا  ضخمة  كمية  إلى  األمونيا 
خفض  على  الماضية  عام  المئة  مدى  على  الكيميائيون 

كلفة الطاقة المستخدمة والحّد من التلوث.

وقبل اختراع عملية هابر، كانت األمونيا تصنع إما بطريقة 
طاقة  تستخدم  كانت  التي  الكهربائي،  القوس  عمليات 
كهرومائية رخيصة، ولكنها كانت تتطلّب درجة حرارة تصل 
الالزمة  الطاقة  كمية  كانت  تعمل، حيث  كي   3000°C إلى 
أو   .5 × 1011 J تساوي  األمونيا  من  واحد  طن  لتصنيع 
بطريقة السيناميد، والتي كانت تستخدم درجة حرارة أقل 
من عملية القوس الكهربائي بـ C° 1000 تقريًبا، ولكنها تنتج 

الكثير من النفايات الملوثة. 

تطوير  اتجاه  في  العمليتَين؛  هاتَين  كفاءة  عدم  دفع  وقد 
الهيدروجين  من  لألمونيا  المباشر  للتصنيع  هابر  عملية 
والنيتروجين. هذه العملية تتمّيز بإنتاج أمونيا نقية، إاّل أنها 
ال تزال في حاجة إلى درجة حرارة وضغط مرتفَعين. ولقد 
إيجاد  هو  العملية  هذه  في  المهم  األساسي  الجانب  كان 
استخدام  تم  البداية،  ففي  للتفاعل.  مناسب  حّفاز  عامل 
األوزميوم (Os) كعامل حفاز، لكن الحصول عليه كان بالغ 
ذلك  بعد  ثم  السّمية.  شديد  إنه  إلى  باإلضافة  الصعوبة 
المطلي  الحديد  أكسيد  من  مكّون  حّفاز  عامل  تطوير  تّم 
الالزمة الطاقة  خفض  إلى  أّدى  الذي  األمر  بالحديد، 

إاّل  الواحد من األمونيا.  J 1010×9 للطن  للعملية إلى نحو 
أن بعض المشكالت ما زالت قائمة، ومن ضمنها مشكالت 
المصانع  لتزويد  الفحم  استخدام  من  الناتج  التلوث 
بالطاقة والهيدروجين. إضافة إلى ذلك، فقد تّم استخدام 
تحليل كهربائي ذي كفاءة ضعيفة من حيث الطاقة إلنتاج 

الهيدروجين.

األمونيا  مصانع  من  الكثير  تحّولت  1960م،  العام  وفي 
إلنتاج  البترول  مشتقات  مستخدمة  الطبيعي،  الغاز  إلى 
كفاءة  في  أكبر  زيادة  إلى  أّدى  الذي  األمر  الهيدروجين، 
)الصورة ٥-١(.  الطاقة  استهالك  ككل من حيث  العملية 
الكفاءة  ازدادت  فقد  الحديثة،  األمونيا  مصانع  في  أّما 
بشكل كبير، بحيث أصبحت عملية إنتاج الطن الواحد من 
األمونيا تحتاج فقط إلى نحو J 1010 × 4. وتستخدم هذه 
يقلل  (Ru) كعامل حّفاز، وهذا  الروثينيوم  المصانع معدن 

إلى حد كبير درجة الحرارة الالزمة للتشغيل.

الصورة ٥-١  مصنع حديث إلنتاج األمونيا

إندونيسياأمريكاروسياالهندالصينالدولة

000 000 0005 800 0008 000 00010 000 00012 500 45كمية NH3 )طن/عام(

اجلدول ٥-١ الدول األكثر إنتاًجا لألمونيا.
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٥-١ التفاعالت المنعكسة واالتزان

التفاعالت المنعكسة
كثير من المواد الكيميائية تتفاعل وتتحول إلى مواد ناتجة. إال أن العديد من هذه التفاعالت، يمكن عكسها بتغيير ظروف 
التفاعل وإنتاج المواد المتفاعلة مرة أخرى. فعلى سبيل المثال، عند تسخين (∆) كبريتات النحاس (II) المائية )مادة صلبة 
لونها أزرق(، فإنها تفقد ماء التبلور الخاص بها، وتتحّول إلى كبريتات النحاس (II) الالمائية )مادة صلبة لونها أبيض( 

)الصورة 5-2(. ويتم ذلك وفًقا للمعادلة اآلتية:
CuSO4·5H2O(s)     →        

∆
      CuSO4(s)     +     5H2O(g)

 (II) كبريتات النحاس
المائية       

 (II) كبريتات النحاس
الالمائية

يسمى هذا التفاعل بالتفاعل األمامي.
أما عند إضافة الماء إلى كبريتات النحاس (II) الالمائية، فإن التفاعل يحدث في االتجاه العكسي، وفق المعادلة اآلتية:

CuSO4(s) + 5H2O(l) → CuSO4·5H2O(s)

ويسمى هذا التفاعل بالتفاعل العكسي. 

ويمكن التعبير عن هذين التفاعلين في المعادلة نفسها باستخدام نصَفي- سهَمين )⇌(، وفق المعادلة اآلتية:

 CuSO4∙5H2O(s) ⇌ CuSO4(s) + 5H2O(g) 

ويسمى التفاعل الذي يمكن أن تتفاعل فيه المواد الناتجة لتعيد تكوين المواد المتفاعلة األصلية التفاعل املنعكس 
.Reversible reaction

مصطلحات علمية

التفاعل المنعكس
:Reversible reaction

تفاعل يمكن خالله إعادة 
تحويل المواد الناتجة إلى 

مواد متفاعلة عن طريق 
تغيير الظروف.

الصورة 5-2  )أ( كربيتات النحاس (II) املائية )لوهنا أزرق(، 
و)ب( كربيتات النحاس (II) الالمائية )لوهنا أبيض(.

)ب()أ(

التفاعالن السابقان ال يحدثان في الوقت نفسه؛ حيث ال يتّم التسخين وإضافة الماء في وقت واحد. إاّل أن هناك نوًعا من 
التفاعالت الكيميائية التي يحدث فيها التفاعالن األمامي والعكسي في الوقت نفسه.

كما أن كثيًرا من التفاعالت الكيميائية ال تُستهلك فيها المواد المتفاعلة كلًيا، على الرغم من تكوُّن المواد الناتجة، األمر 
الذي يعني عدم الحصول على الحد األقصى من المردود النظري، ويؤدي إلى تكوُّن مخلوط من المواد الناتجة والمتفاعلة.
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فمثاًل عند تصنيع المشروبات الغازية، تتّم إذابة غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) في الماء بفعل الضغط. وعند نزع 
غطاء زجاجة المشروب الغازي، تنطلق فقاعات من غاز ثاني أكسيد الكربون؛ لكن مع إعادة إغالق الزجاجة، يتوقف 

ظهور هذه الفقاعات. كما هو موضح في معادلة تفاعل االتزان اآلتي:
 CO2(g) + H2O(l) ⇌ H2CO3(aq)

حيث يحدث التفاعل األمامي أثناء عملية التصنيع، ويحدث التفاعل العكسي عند فتح الزجاجة.

خصائص تفاعل االتزان
يتميز التفاعل الكيميائي في حالة االتزان في ظروف ثابتة بما يلي:

1.  يكون االتزان ديناميكًيا حيث يحدث التفاعالن األمامي والعكسي بمعدل السرعة نفسه.
تبقى تراكيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة ثابتة عند االتزان.  .2

.Closed system مغلًقا	يتطلّب تفاعل االتزان نظاًما  .3

مصطلحات علمية

تفاعل	االتزان		
:Equilibrium reaction
التفاعل الذي تكون فيه 

كال المواد المتفاعلة 
والمواد الناتجة موجودة 

بنسب تراكيز )كمية( 
ثابتة عند ظروف معينة.

مصطلحات علمية

نظام	مغلق
 :Closed system

النظام الذي ال تتسرب 
منه المواد المتفاعلة 
أو المواد الناتجة من 

مخلوط التفاعل.

تتفاعل المواد الناتجة فيما بينها إلعادة تكوين المواد المتفاعلة، وفي الوقت نفسه تتفاعل 
المواد المتفاعلة لتكوين المواد الناتجة. وعندما يبلغ التفاعل حالة من الثبات، فإن كميات 
المواد المتفاعلة والمواد الناتجة تبقى ثابتة، ويكون التفاعل قد بلغ حالة االتزان. وهذا 

 .Equilibrium reaction اتزان	النوع من التفاعالت المنعكسة يسّمى تفاعل

فعلى سبيل المثال، الحظ التفاعل بين الهيدروجين واليود الذي يحصل في أنبوبة زجاجية 
مغلقة عند درجة حرارة C°400، وفق المعادلة اآلتية:

H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g) 

عند بلوغ حالة االتزان، تتفّكك جزيئات يوديد الهيدروجين إلى هيدروجين ويود، وبمعدل 
السرعة نفسه تتفاعل جزيئات الهيدروجين واليود مًعا لتكوين يوديد الهيدروجين )الشكل 

.)٥-١

الشكل ٥-١  تفاعل االتزان  
بني غاز اهليدروجني وغاز اليود 

وغاز يوديد اهليدروجني.

يوديد اهليدروجنيجزيء يودجزيء هيدروجني



14٦

الكيمياء - الصف الحادي عشر - الفصل الدراسي األول: كتاب الطالب

االتزان	الديناميكي
مصطلح االتزان	الديناميكي Dynamic equilibrium يعني أن جسيمات )جزيئات أو أيونات( المواد المتفاعلة والناتجة 
تكون في تفاعل مستمر. أي إّن المواد المتفاعلة تتحّول باستمرار إلى مواد ناتجة، وإّن المواد الناتجة تتحّول باستمرار 
إلى مواد متفاعلة. وفي حالة االتزان، يكون معدل سرعة التفاعل األمامي مساوًيا لمعدل سرعة التفاعل العكسي؛ أي إن 
جسيمات المواد المتفاعلة تصبح مواد ناتجة، وإن جسيمات المواد الناتجة تصبح مواد متفاعلة بمعدل السرعة نفسه. 

فعلى سبيل المثال، يتحول غاز رباعي أكسيد ثنائي النيتروجين (N2O4)، إلى غاز ثنائي أكسيد النيتروجين (NO2) في 
تفاعل منعكس. يوضح الشكل أدناه كيف يتغير معدل سرعة كل من التفاعلين األمامي والعكسي وصواًل إلى تحقق 

حالة االتزان الديناميكي.

مصطلحات علمية

:Dynamic equilibrium	الديناميكي	االتزان
ناتجة  مواد  إلى  المتفاعلة  المواد  فيه  تتحّول  تفاعل 
بمعدل السرعة نفسه الذي تتحّول فيه المواد الناتجة 

إلى مواد متفاعلة مرة أخرى.

ثبات	تراكيز	المواد	المتفاعلة	وتراكيز	المواد	الناتجة	عند	االتزان
تبقى التراكيز ثابتة ألنه، في حالة االتزان، يكون معدل سرعة التفاعل األمامي مساوًيا لمعدل سرعة التفاعل العكسي. 

ويمكن الوصول إلى حالة االتزان من كال التفاعلين، فعلى سبيل المثال، في التفاعل اآلتي:
 H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g)

يمكن البدء باستخدام:
مخلوط من غاز الهيدروجين عديم اللون وبخار اليود ذي اللون األرجواني، أو غاز يوديد الهيدروجين عديم اللون.

يوضح الشكل )٥-2( ما يحدث عند تفاعل mol 3–10 × 5.00 من جزيئات الهيدروجين مع mol 3–10 × 5.00 من جزيئات

الشكل ٥-2  يوضح 
التفاعل األمامي 

والتغّيات يف تراكيز مواد 
التفاعل.

يوّضح املنحنى نقصان تركيز 
كل من اهليدروجني واليود 

)املواد املتفاعلة( وصوًل إىل 
3–10 × 0.68حتقيق التزان

8.64 × 10–3

7.0
8.0

6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

0

9.0
10.0

(min) الزمن

حتقق التزان )توقف 
التفاعل ظاهرًيا(

(1
0–3

m
ol

/L
د (

ملوا
ز ا

ركي
ت يوّضح املنحنى ازدياد تركيز 

يوديد اهليدروجني )املادة الناجتة( 
وصوًل إىل حتقيق التزان

N2O4(g) → 2NO2(g)

2NO2(g) → N2O4(g)

 (s) الزمن

التفاعل األمامي

التفاعل العكيس

التزان الديناميكي

 ( m
ol

/L
د (

ملوا
ز ا

ركي
ت

 N2O4(g) ⇌ NO2(g)
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لبخار  األرجواني  اللون  يتالشى  الزمن،  L 1. مع مرور  C˚ 227 في وعاء حجمه  اليود عند درجة حرارة مقدارها   
 اليود إلى أن يتّم الوصول إلى حالة االتزان. عند تحقق االتزان، يحتوي المخلوط على mol 3–10 × 0.68 من اليود

وmol 3–10 × 0.68 من الهيدروجين و mol 3–10 × 8.64 من يوديد الهيدروجين.

ويوضح الشكل )٥-٣( أنه يمكن الوصول إلى حالة االتزان نفسها عندما يتفكك mol 3–10 × 10.00 من يوديد الهيدروجين، 
في الظروف نفسها، إلى يود وهيدروجين. مع مرور الوقت، تزداد شدة اللون األرجواني لمخلوط المواد المتفاعلة 
تّم الوصول إلى تراكيز االتزان السابقة  تدريجًيا  إلى أن يتم الوصول إلى حالة االتزان. األمر الذي يعني أنه قد 

للجزيئات الثالثة جميعها.

سؤال
1  ترتبط األسئلة اآلتية بالمعلومات الواردة في الشكل )٥-٣(.

أ.  لماذا تكون تراكيز اليود والهيدروجين متساوية عند االتزان؟   
ب.  صف كيف تتغّير شدة لون مخلوط التفاعل مع مرور الزمن.   

ج.  فسر سبب احتواء المخلوط الناتج في حالة االتزان على mol 3–10 × 8.64 من جزيئات يوديد الهيدروجين مقابل    
mol 3–10 × 0.68 من اليود أو الهيدروجين.

الشكل ٥-3  يوضح التفاعل العكيس 
والتغيات يف تراكيز مواد التفاعل.

0.68 × 10–3

8.64 × 10–3

7.0
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0.0
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(min) الزمن

حتقق التزان )توقف التفاعل ظاهرًيا(

(1
0–3

m
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د (

ملوا
ز ا

ركي
ت

يوّضح املنحنى نقصان تركيز 
يوديد اهليدروجني )املادة املتفاعلة( 

وصوًل إىل حتقيق التزان

يوّضح املنحنى ازدياد تركيز كل 
من اهليدروجني واليود )املواد 

الناجتة( وصوًل إىل حتقيق التزان

مهّم
�  يمكن الوصول إلى حالة االتزان من خالل البدء إّما بالمواد المتفاعلة فقط، أو بالمواد الناتجة فقط.

�  عند االتزان، تكون تراكيز المواد الناتجة والمواد المتفاعلة ثابتة.
الذي  نفسه  السرعة  بمعدل  الناتجة  المواد  لتكوين جسيمات  المتفاعلة  المواد  تتفاعل جسيمات  االتزان،  �  في حالة 

تتفاعل فيه جسيمات المواد الناتجة لتكوين جسيمات المواد المتفاعلة. 
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النظام	المغلق
النظام المغلق هو النظام الذي ال تتسرب منه المواد المتفاعلة أو المواد الناتجة من مخلوط التفاعل. ففي النظام 
المفتوح، تُفقد بعض المواد بتسربها إلى محيط التفاعل. يوضح الشكل )٥-4( الفرق بين نظام مغلق وآخر مفتوح أثناء 
تسخين كربونات الكالسيوم عند درجة حرارة مرتفعة في حاوية. ففي النظام المغلق )الشكل ٥-4أ( ال يحدث تسرب 
لغاز ثاني أكسيد الكربون، وتكون كربونات الكالسيوم في حالة اتزان مع أكسيد الكالسيوم وثاني أكسيد الكربون؛ أما 
في حالة النظام المفتوح )الشكل ٥-4ب( فيتسرب غاز ثاني أكسيد الكربون كلما تفككت كربونات الكالسيوم حتى 

ينتهي التفاعل.

علًما أنه يمكن دراسة الكثير من التفاعالت الكيميائية دون وضعها في أوعية مغلقة. إذ يمكنها الوصول إلى حالة 
االتزان في دوارق مفتوحة إذا حدث التفاعل كلًيا في محلول ولم يحدث خالله فقٌد للغاز.

الشكل ٥-٤  )أ( نظام مغلق. ال حيدث فيه ترسب لغاز ثاين أكسيد الكربون. 
)ب( نظام مفتوح. حيدث فيه ترسب لغاز ثاين أكسيد الكربون.

a

b

CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g)

CaCO3(s) CaO(s) CO2(g)

CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)

)أ(
a

b

CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g)

CaCO3(s) CaO(s) CO2(g)

CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)

a

b

CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g)

CaCO3(s) CaO(s) CO2(g)

CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)

)ب(

أسئلة
٢  تحتوي كأس زجاجية على محلول مائي مشبع من كلوريد الصوديوم مع كلوريد الصوديوم الصلب وغير الذائب. في 
هذا المخلوط غير المتجانس، تتحرك أيونات الصوديوم وأيونات الكلوريد في شكل متواصل من المادة الصلبة إلى 

المحلول، ومن المحلول إلى المادة الصلبة.
اشرح سبب اعتبار هذا النظام مغلًقا. أ.    

تتحرك في شكل  األيونات  أن  من  الرغم  المشبع، على  الصوديوم  كلوريد  تركيز محلول  تغّير  ب.  اشرح سبب عدم    
متواصل من المادة الصلبة إلى داخل المحلول.

3  البروم سائل بّني ُمحَمّر يتبخر عند درجة حرارة الغرفة؛ فإذا تّم وضع كمية من سائل البروم داخل إناء مغلق، نالحظ 
أن لون بخار البروم الموجود فوق السائل يتحّول داكًنا أكثر فأكثر إلى أن يبلغ درجة يصبح فيها هذا اللون ثابًتا، ويبقى 
البروم السائل موجوًدا داخل اإلناء. اشرح ما يحدث، من حيث التغيرات في تركيز جزيئات البروم الموجودة في البخار.

a

b

CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g)

CaCO3(s) CaO(s) CO2(g)

CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)

∆

a

b

CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g)

CaCO3(s) CaO(s) CO2(g)

CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)∆
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٥-٢ حالة االتزان
يشير موضع االتزان إلى الكميات النسبية للمواد الناتجة والمواد المتفاعلة الموجودة في مخلوط تفاعل اتزان ما.

إذا حدث اختالل في نظام موجود في حالة اتزان، على سبيل المثال تغّير تركيز المواد الناتجة بالنسبة إلى المواد 
المتفاعلة، نقول عندها إن موضع االتزان قد انزاح نحو اليمين. أّما إذا قّل تركيز المواد الناتجة بالنسبة إلى المواد 

المتفاعلة، فنقول عندها إن موضع االتزان قد انزاح نحو اليسار.

مهّم
�  تذّكر أنه على الرغم من أن تراكيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة تكون ثابتة عند االتزان، فإن هذا ال يعني أنها متساوية.

تشير حالة االتزان إلى مدى تقدم التفاعل نحو المواد الناتجة أو المواد المتفاعلة.  �
�  إذا كان تركيز المواد الناتجة أكبر من تركيز المواد المتفاعلة، فهذا يعني أن موضع االتزان ينزاح في اتجاه الطرف 

األيمن من المعادلة )اتجاه المواد الناتجة(.
الناتجة أقل بكثير من تركيز المواد المتفاعلة، فهذا يعني أن موضع االتزان ينزاح في اتجاه  �  إذا كان تركيز المواد 

الطرف األيسر من المعادلة )اتجاه المواد المتفاعلة(.
�  تذكر أنه بالنسبة إلى تفاعالت االتزان، يجب عليك دائًما العودة إلى المعادلة المعطاة. فإذا كتبتها في االتجاه اآلخر 

)المعاكس(، فإن المواد المتفاعلة تكون هي المواد الناتجة.

مصطلحات علمية

مبدأ	لوشاتيلييه
 :Le Chatelier’s principle

إذا حدثت تغّيرات في 
التركيز أو الضغط، )إذا 

كانت المواد المتفاعلة أو 
الناتجة في الحالة الغازية(، 
أو درجة الحرارة، لنظام في 
حالة اتزان ديناميكي، ينزاح 

موضع االتزان في االتجاه 
الذي يحد من تأثير هذا 

التغّير.

مبدأ لوشاتيلييه
يكون النظام في حالة اتزان عند ظروف معينة، وفي حالة حدوث تغيرات في التركيز 
أو الضغط )في حالة المواد المتفاعلة أو الناتجة في الحالة الغازية( أو درجة الحرارة، 
عندها سيختل اتزان هذا النظام. وقد الحظ الكيميائي الفرنسي هنري لوشاتيلييه 
)1850-1936م( كيف تؤثر هذه العوامل على االتزان. لذلك طرح قاعدة عامة تسّمى 

مبدأ	لوشاتيلييه	Le Chatelier’s principle، والتي تنص على ما يلي:
ينزاح  الديناميكي،  االتزان  تؤثر على  التي  العوامل  أكثر من  أو  تغير عامل واحد  إذا 

موضع االتزان في االتجاه الذي يحّد من تأثير هذا التغير.
ويمكن توقع تأثير تغّير التركيز والضغط بالرجوع إلى التناسب الكيميائي للتفاعل، كما 
.(ΔHr) يمكن توقع تأثير تغّير درجة الحرارة بالرجوع إلى تغّير المحتوى الحراري للتفاعل

تأثير التركيز على حالة االتزان
عندما يزداد تركيز مادة واحدة أو أكثر من المواد المتفاعلة يحدث اآلتي:

ال يكون النظام في حالة اتزان.  �
�  ينزاح موضع االتزان نحو اليمين وفًقا للمعادلة الكيميائية، )التفاعل األمامي(، أي اتجاه تكوين المواد الناتجة، 

للحّد من تأثير ازدياد تركيز المادة أو المواد المتفاعلة.
يتكّون المزيد من المواد الناتجة إلى أن تتم استعادة حالة االتزان.  �
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عندما يزداد تركيز مادة واحدة أو أكثر من المواد الناتجة، يحدث اآلتي:
ال يكون النظام في حالة اتزان.  �

�  ينزاح موضع االتزان نحو اليسار وفًقا للمعادلة الكيميائية )التفاعل العكسي(، أي اتجاه تكوين المواد المتفاعلة، 
للحّد من تأثير ازدياد تركيز المادة أو المواد الناتجة.

يتكّون المزيد من المواد المتفاعلة إلى أن تتّم استعادة حالة االتزان.  �

فعلى سبيل المثال: سندرس تأثير التغّير في تركيز مادة متفاعلة أو مادة ناتجة على التفاعل الذي يتّم وفًقا للمعادلة 
اآلتية:

CH3COOH(l)   +   C2H5OH(l)   ⇌   CH3COOC2H5(l)   +   H2O(l)

ماذا	يحدث	عند	إضافة	المزيد	من	اإليثانول؟
اإليثانول  تركيز  تأثير  التقليل من  اتجاه  التفاعل في  ينزاح  اإليثانول،  تركيز  زيادة  لوشاتيلييه عند  إلى مبدأ  استناًدا 
المضاف. حيث يتفاعل المزيد من اإليثانول مع حمض اإليثانويك، األمر الذي يؤدي إلى تكّون مزيد من إيثانوات اإليثيل 
والماء )المادتان الناتجتان(. لذا، ينزاح موضع االتزان نحو اليمين، وبالتالي يصل النظام إلى حالة االتزان مرة أخرى.

ماذا	يحدث	عند	إضافة	المزيد	من	الماء؟
استناًدا إلى مبدأ لوشاتيلييه عند زيادة تركيز الماء، ينزاح التفاعل في اتجاه التقليل من تأثير تركيز الماء المضاف. 
حيث يتفاعل المزيد من الماء مع إيثانوات اإليثيل، األمر الذي يؤدي إلى تكّون مزيد من حمض اإليثانويك واإليثانول 

)المادتان المتفاعلتان(. لذا، ينزاح موضع االتزان نحو اليسار، وبالتالي يصل النظام إلى حالة االتزان مرة أخرى.

ماذا	يحدث	عند	إزالة	بعض	من	الماء؟
استناًدا إلى مبدأ لوشاتيلييه عند إزالة بعض الماء، ينزاح التفاعل في اتجاه التقليل من تأثير نقصان تركيز الماء. حيث 

يتفاعل المزيد من حمض اإليثانويك مع اإليثانول، األمر الذي 
)المادتان  والماء  اإليثيل  إيثانوات  من  مزيد  تكّون  إلى  يؤدي 
وتعويض  اليمين،  نحو  االتزان  موضع  ينزاح  لذا،  الناتجتان(. 

النقص في الماء ليصل النظام إلى حالة االتزان.

تعبر الصورة )٥-٣( عن ظاهرة طبيعية هي تكوين الصواعد 
أحد  هي  الظاهرة  وهذه  الكهوف.  في  الصخرية  والهوابط 
حيث  ما.  اتزان  حالة  في  التركيز  تغّير  تأثير  على  األمثلة 
الكهف على  الذي يمر عبر صخور  المائي  المحلول  يحتوي 
الهيدروجينية  الكالسيوم  وكربونات  الكربون  أكسيد  ثاني 

الذائبَين في الماء. وفًقا للمعادلة اآلتية:
 CaCO3(s) + H2O(l) + CO2(g) ⇌ Ca(HCO3)2(aq)

حمض اإليثانويكإيثانولإيثانوات اإليثيلماء

الصورة ٥-3  كهف اهلوتة يف سلطنة عامن.
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سؤال
أ.  أجب عن األسئلة المتعلقة بالتفاعل الذي يحدث وفًقا للمعادلة اآلتية:  ٤

CH3COOH(l) + C2H5OH(l) ⇌ CH3COOC2H5(l) + H2O(l)

    اشرح االتجاه الذي ينزاح فيه تفاعل االتزان عند:
CH3COOC2H5(l) إضافة مزيد من  .١    

C2H5OH(l) إزالة بعض من  .2    
ب.  أجب عن األسئلة المتعلقة بالتفاعل الذي يحدث وفًقا للمعادلة اآلتية:   

 Ce4+(aq) + Fe2+(aq) ⇌ Ce3+(aq) + Fe3+(aq)

    صف االتجاه الذي ينزاح فيه تفاعل االتزان مع تبرير إجابتك عند:
.Fe2+(aq) زيادة تركيز أيونات  .١    

إضافة ماء إلى محلول االتزان.  .2    

تأثير الضغط على حالة االتزان
يؤثر تغيير الضغط فقط على التفاعالت التي تحتوي على مواد متفاعلة أو مواد ناتجة في الحالة الغازية. فالجزيئات أو 
األيونات الموجودة في المواد الصلبة والسائلة تكون متقاربة ومتراصة جًدا، وبالتالي ال يمكن ضغطها بسهولة؛ أّما جزيئات 

الغازات فتكون متباعدة جًدا بعضها عن بعض، لذا تتأثر بالضغط عليها )الشكل ٥-٥(.
ينتج ضغط غاز ما من اصطدام جزيئاته بجدران الوعاء الذي يحتويه، ويسهم كل جزيء في مخلوط من الغازات في الضغط 
الكلي لهذا المخلوط. لذا، كلما ازداد عدد جزيئات الغاز الموجودة في حجم معّين، عند درجة حرارة ثابتة، ازداد الضغط.

الشكل ٥-٥ يؤّثر الضغط تأثًيا 
كبًيا عىل تركيز الغازات.

ضغط أكرب يعني 
تركيًزا أكرب

ضغط أقل يعني تركيًزا أقل

جزيئات الغاز

فعندما تتساقط قطرات صغيرة جًدا من ذلك المحلول على سطح الكهف، يتسرب بعض من ثاني أكسيد الكربون 
الذائب في القطرات إلى الهواء، أي يقل تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في المحلول، ما يؤدي إلى إزاحة موضع 
االتزان نحو اليسار، وترّسب المزيد من كربونات الكالسيوم (CaCO3)، وتشُكل الهوابط أو الصواعد، لتأخذ أشكااًل 

متنوعة عبر ماليين السنين.
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ويوضح الشكل )٥-6( ما يحدث عند زيادة الضغط في التفاعل الذي يتّم وفق المعادلة اآلتية:
X(g)   +   Y(g)   ⇌   Z(g) 

1 mol      1 mol        1 mol

يالحظ من الشكل أعاله أنه عند زيادة الضغط على نظام التفاعل يزداد التركيز، وازدياد التركيز يؤدي إلى إزاحة موضع 
االتزان نحو تقليل العدد اإلجمالي للجزيئات في وعاء التفاعل، أي نحو التفاعل األمامي. يُظهر هذا التفاعل مولَين من 
الغاز على الطرف األيسر من المعادلة، ومواًل واحًدا على طرفها األيمن. فعند زيادة الضغط عند درجة حرارة ثابتة 

يحدث ما يلي:
تصبح الجزيئات أقرب بعضها من بعض )زيادة التركيز(.  �

ينزاح موضع االتزان نحو تقليل هذه الزيادة في الضغط )التفاعل األمامي(.  �
�  ينزاح موضع االتزان في االتجاه الذي يكون فيه عدد جزيئات )عدد موالت( الغاز أقل، جهة المواد الناتجة، وذلك 

إلنتاج عدد أكبر من جزيئات (Z) يفوق ما كان ينتجه سابًقا، ليصل النظام إلى حالة اتزان جديدة.
�  يتكّون مزيد من المادة الناتجة (Z) عن طريق تفاعل المادتَين المتفاعلتَين (X) و(Y) إلى أن تتّم استعادة حالة االتزان 

من جديد.
فعلى سبيل المثال، بالنسبة إلى التفاعل اآلتي:

 2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO3(g)

يوجد ثالثة موالت من جزيئات الغاز في الطرف األيسر لمعادلة التفاعل، وموالن في طرفها األيمن؛ األمر الذي يعني 
أن تركيز الجزيئات أكبر في الطرف األيسر.

عند	زيادة	الضغط
أن  لوشاتيلييه، يجب  إلى مبدأ  واستناًدا  الجزيئات.  تركيز عدد  يزيد  أي  أقرب بعضها من بعض  الجزيئات  تصبح 
ينزاح التفاعل في االتجاه الذي يقلل من عدد جزيئات الغاز. ما يعني أن موضع االتزان ينزاح نحو الطرف األيمن في 

.(SO3) لتكوين جزيئات (O2) مع جزيئات (SO2) المعادلة من خالل تفاعل المزيد من جزيئات

عند	نقص	الضغط
تصبح الجزيئات أكثر تباعًدا بعضها عن بعض أي يقل تركيز عدد الجزيئات. واستناًدا إلى مبدأ لوشاتيلييه، يجب 
أن ينزاح التفاعل في االتجاه الذي يزيد من عدد جزيئات الغاز. ما يعني أن موضع االتزان سوف ينزاح نحو الطرف 

 .(O2) و (SO2) وتكّون المزيد من جزيئات (SO3) األيسر في المعادلة من خالل تفكك جزيئات

الشكل ٥-٦ يوضح تأثي ازدياد الضغط عىل التفاعل املبنّي أعاله. 

X ZY+

يتكّون املزيد من جزيئات (Z)، األمر الذي 
يقلل العدد الكيل للجزيئات من 13 إىل 11

النظام بعد زيادة الضغط

يسهم 13 جزيًئا يف الضغط

النظام يف البداية )اتزان(

X ZY+

X ZY+X ZY+X ZY+

عند زيادة الضغط
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سؤال
تنبأ بتأثير ازدياد الضغط على كل من التفاعلَين اآلتيَين: أ.   ٥

PCl5(g)⇌ PCl3(g) +Cl2(g)  .١    
CaCO3(s) ⇌ CaO(s) + CO2(g)  .2    

تنبأ بتأثير نقصان الضغط على التفاعل اآلتي: ب.    
2NO2(g) ⇌ 2NO(g) + O2(g)

تأثير درجة الحرارة على حالة االتزان
درست سابقا أن التفاعالت الكيميائية تصنف من حيث التغيير في المحتوى الحراري إلى تفاعالت ماصة وطاردة 
للحرارة. إذا كان التفاعل طارًدا للحرارة في االتجاه األمامي، فسيكون ماًصا للحرارة في االتجاه العكسي. على سبيل 
المثال، يتفاعل غاز أحادي أكسيد الكربون مع غاز الهيدروجين في تفاعل منعكس إلنتاج الميثانول (CH3OH). توضح 

المعادلتان اآلتيتان تغيرات الطاقة الحرارية في التفاعلين األمامي والعكسي:

CO(g) + 2H2(g)  CH3OH(g) + 129 kJ/mol

129 kJ/mol + CH3OH(g)  CO(g) + 2H2(g)

طارد	للحرارة									 

ماص	للحرارة	       

ا للحرارة )التغير في المحتوى الحراري للتفاعل موجب (ΔHr)(، وفًقا  فمثاًل يُعّد تفكك يوديد الهيدروجين تفاعاًل ماّصً
للمعادلة اآلتية: 

2HI(g) ⇌ H2(g) + I2(g)   ΔHr = +9.6 kJ/mol

يوضح الجدول )٥-٣( دراسة تأثير درجة الحرارة على تركيز كل من يوديد الهيدروجين والهيدروجين أو اليود في 
حالة االتزان، للتفاعل األمامي.

التفاعل األمامي

التفاعل العكسي

يلّخص الجدول )٥-2( تأثير التغيرات في الضغط على تفاعلَين غازيَّين آخَرين.
الحظ اآلتي:

�  إذا كانت أعداد جزيئات الغاز متساوية على طرَفي المعادلة، ال يؤثر تغّير الضغط على حالة االتزان.
�  أما في حال تفاعل يتضّمن غازات ومواد صلبة أو سائلة، فيؤخذ في االعتبار جزيئات الغاز فقط عند تحديد كيفية 

تأثير الضغط على االتزان.

التغير	في	
الضغط

عدد	جزيئات	أقل	في	الطرف	األيمن	من	المعادلة
N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g)

عدد	جزيئات	أكثر	في	الطرف	األيمن	من	المعادلة
N2O4(g) ⇌ 2NO2(g)

ينزاح موضع االتزان في اتجاه المادة الناتجة فيتكّون ازدياد الضغط
  (NH3) مزيد من

ينزاح موضع االتزان في اتجاه المادة المتفاعلة 
 (N2O4) فيتكّون مزيد من

ينزاح موضع االتزان في اتجاه المواد المتفاعلة نقصان الضغط
 (H2) و ،(N2) فيتكّون مزيد من

ينزاح موضع االتزان في اتجاه المادة الناتجة فيتكّون 
 (NO2) مزيد من

اجلدول ٥-2 تأثي التغي يف الضغط عىل التزان يف تفاعالت الغازات.
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من الجدول )٥-٣( يالحظ أنه كلما ازدادت درجة الحرارة ازداد تركيز المواد الناتجة لكون التفاعل ماًصا للحرارة. األمر 
الذي يجعل موضع االتزان ينزاح نحو اتجاه الطرف األيمن وهذا التأثير مشابه لعملية إضافة مادة متفاعلة في المعادلة. 

ويمكن شرح ذلك باستخدام مبدأ لوشاتيلييه:
إن ازدياد درجة الحرارة يؤدي إلى ازدياد طاقة محيط التفاعل.  �

ا للحرارة. �  فينزاح التفاعل في االتجاه الذي يحدث فيه امتصاص للطاقة، لكون التفاعل ماًصّ
�  استناًدا إلى مبدأ لوشاتيلييه، سوف ينزاح التفاعل في االتجاه الذي يقلل االزدياد في الطاقة.

�  بالتالي ينزاح موضع االتزان نحو الطرف األيمن في المعادلة، أي نحو إنتاج مزيد من (H2) و (I2) ليصل النظام إلى 
االتزان من جديد.

إذا كان االرتفاع في درجة الحرارة يدعم التفاعل الماّص للحرارة، فإن االنخفاض في درجة الحرارة يدعم التفاعل 
الطارد للحرارة وهو التفاعل العكسي، وهذا يعني:

أن االنخفاض في درجة الحرارة يقلل طاقة محيط التفاعل.  �
�  سوف ينزاح التفاعل في االتجاه الذي يحدث فيه إطالق للطاقة، لكون التفاعل طارًدا للحرارة.

�  استناًدا إلى مبدأ لوشاتيلييه، سوف ينزاح التفاعل في االتجاه الذي يحد من انخفاض الطاقة )ازدياد الطاقة(.
.(HI) بالتالي ينزاح موضع االتزان نحو الطرف األيسر في المعادلة، أي نحو إنتاج مزيد من  �

يلّخص الجدول )٥-4( تأثير التغيرات في درجة الحرارة على حالة االتزان للتفاعالت الماّصة أو الطاردة للحرارة.

 التغير	في
درجة	الحرارة

تفاعل	ماص	للحرارة
2HI(g) ⇌  H2(g) + I2(g)    ΔHr= +9.6 kJ/mol

تفاعل	طارد	للحرارة
2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO3(g)    ΔHr= –202.0 kJ/mol

ارتفاع درجة 
الحرارة

ينزاح موضع االتزان في اتجاه المواد الناتجة فيتكّون 
.(I2)و ،(H2) المزيد من

ينزاح موضع االتزان في اتجاه المواد المتفاعلة فيتكّون 
.(O2)و ،(SO2) المزيد من

انخفاض 
درجة الحرارة

ينزاح موضع االتزان في اتجاه المادة المتفاعلة 
.(HI) فيتكّون المزيد من

ينزاح موضع االتزان في اتجاه المادة الناتجة فيتكّون المزيد 
.(SO3) من

اجلدول ٥-٤  تأثي التغّيات يف درجة احلرارة عىل التفاعالت املاّصة أو الطاردة للحرارة.

أسئلة
تنبأ بتأثير ارتفاع درجة الحرارة على التفاعل اآلتي:  ٦
H2(g) + CO2(g) ⇌ H2O(g) + CO(g)    ΔHr = +41.2 kJ/mol  

بالنسبة إلى التفاعل اآلتي:  ٧
 Ag2CO3(s) ⇌ Ag2O(s) + CO2(g)

ثاني  كمّية  ازدياد  إلى  الحرارة  درجة  ارتفاع     يؤدي 
ثابت. هل هذا  المتكّون عند ضغط  الكربون  أكسيد 

التفاعل ماّص أم طارد للحرارة؟ اشرح إجابتك.

(°C)	الحرارة	درجة(mol/L)	)المتفاعلة	المواد(	HI	تركيز(mol/L)		)الناتجة	المواد(	I2 	أو	H2	تركيز
250.9340.033

2300.8640.068

4300.7860.107

4900.7730.114

اجلدول ٥-3 تأثي درجة احلرارة عىل تفكك يوديد اهليدروجني.
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تأثير العوامل الحّفازة على حالة االتزان
العامل الحّفاز مادة تزيد من معدل سرعة تفاعل كيميائي ما. وتقلل العوامل الحّفازة المدة الزمنية التي يستغرقها 
التفاعل للوصول إلى حالة االتزان، دون أن يكون لها أي تأثير على حالة االتزان. والسبب في ذلك أن العوامل الحّفازة 

تزيد معدل سرعة التفاعالت األمامية والعكسية بالتساوي.

)Kc( ٥-٣ معادالت االتزان وثابت االتزان

معادالت االتزان
عندما يتفاعل الهيدروجين مع اليود في أنبوبة مغلقة عند درجة حرارة مقدارها C˚227، ينشأ االتزان اآلتي:

 H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g)

يوضح الجدول )٥-٥( العالقة بين تراكيز االتزان لكل من HI ،I2 ،H2، حيث تشير األقواس المرّبعة في العمود األخير إلى 
تركيز المادة الموجودة داخل هذه األقواس بوحدة mol/L. وتم تسجيل هذه النتائج وفق الخطوات اآلتية:

تجهيز عدة أنابيب بتراكيز ابتدائية مختلفة من الهيدروجين واليود.  �
.227˚C ترك محتويات األنابيب حتى الوصول إلى حالة االتزان عند درجة حرارة مقدارها  �

تحديد تراكيز كل من الهيدروجين، واليود، ويوديد الهيدروجين عند االتزان.  �

 تركيز	H2	عند	االتزان
(mol/L)

 تركيز	I2	عند	االتزان
(mol/L)

 تركيز	HI	عند	االتزان
(mol/L)[ ][ ]

[ ]HI
H I

2

2 2

0.68 × 10−30.68 × 10−38.64 × 10−3161

0.50 × 10−30.50 × 10−36.30 × 10−3159

1.10 × 10−32.00 × 10−318.8 × 10−3161

2.50 × 10−30.65 × 10−316.1 × 10−3160

.H2 + I2 ⇌ 2HI  املوجودة يف التفاعل HIو ،I2و ،H2 اجلدول ٥-٥ تراكيز اتزان

مهّم

�  تذّكر أن القوَسين المرّبَعين، على سبيل المثال [Cl2]، يُستخدمان لتوضيح تركيز المادة الموجودة بين القوَسين. يجب 
التمييز بين هذه األقواس وتلك األقواس المرّبعة المستخدمة في تمثيل األيونات المعقدة. )لقد سبق أن قرأت عن 

الرابطة التناسقية التساهمية في بعض المعقدات في الوحدة ٣(.
.[X] × [Y] تعني حاصل ضرب تركيز المادتين؛ [X][Y] عند كتابة معادالت االتزان، نفترض أن  �

 ،[Cl2]eqm بعد القوَسين المرّبَعين، كما في )equilibrium تعني: اتزان( eqm من أجل الدقة يجب إضافة األحرف السفلية  �
إاّل أنه جرت العادة أن تحذف.
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يوضح العمود األخير في الجدول )5-5( العدد الذي نحصل عليه عبر ترتيب تراكيز 
(H2) و (I2) و (HI) بطريقة معّينة. ونحصل على هذه المعادلة عبر قسمة مرّبع تركيز 

يوديد الهيدروجين على حاصل ضرب تراكيز الهيدروجين واليود عند االتزان. 

 [HI ]
[H ] [I ]

8.64 10
0.68 10 0.68 10

2

2 2

–3 2

–3 –3

)
) )

(
( (=

x
x x

 = 161

يالحظ أن هذه المعادلة تعطي قيمة ثابتة تقريبية قريبة من 160 مهما كانت تراكيز 
H2، وI2، وHI، االبتدائية.

الحرف  يشير  Equilibrium constant (Kc)، حيث  االتزان  ثابت  يسمى  الثابت  وهذا 
السفلي "c" إلى أنه قد تّم استخدام قيم التراكيز في الحسابات.

ثّمة عالقة بسيطة تربط (Kc) مع تراكيز االتزان للمواد المتفاعلة والناتجة ومعاِمالت 
.Equilibrium expression التناسب الكيميائي للمعادلة، وتسّمى مبعادلة االتزان

بالنسبة إلى التفاعل العام اآلتي:
mA + nB ⇌ pC + qD

)حيث تمثل m، و n، و p، و q عدد الموالت الموجودة في المعادلة الكيميائية الموزونة، 
أي معاِمالت التناسب الكيميائي للمعادلة(

تُكتب معادلة ثابت االتزان على النحو اآلتي:

K C D
A Bc

p q

m n= [ ] [ ]
[ ] [ ]

Kc = 
[C]p [D]q

[A]m [B]n

D عدد موالت المادة الناتجة

D تركيز المادة الناتجة

B عدد موالت المادة المتفاعلة

B تركيز المادة المتفاعلة

تُستخدم هذه المعادلة لحساب (Kc) عندما تكون المواد المتفاعلة والناتجة متجانسة 
أو محاليل أو غازات. في معادالت االتزان التي تتضّمن مادة صلبة، يتّم تجاهل هذه 
المادة الصلبة، وذلك ألن تركيزها يبقى ثابًتا حتى ولو كانت كميتها كبيرة. فعلى سبيل 

المثال، بالنسبة إلى التفاعل اآلتي:
Ag+(aq) + Fe2+(aq) ⇌ Ag(s) + Fe3+(aq)

تكون معادلة ثابت االتزان:

K [Fe ]
[Ag ][Fe ]c

3

2=
+

+             +

مصطلحات علمية

ثابت االتزان
:Equilibrium constant, Kc

حاصل ضرب تراكيز المواد 
الناتجة مقسوًما على 

حاصل ضرب تراكيز المواد 
المتفاعلة، وكل من هذه 

التراكيز يكون مرفوًعا ألس 
يساوي عدد الموالت في 

المعادلة الموزونة.
معادلة االتزان 

:Equilibrium expression
عالقة تربط ثابت االتزان 

(Kc) بتراكيز المواد المتفاعلة 

والناتجة ومعاِمالت التناسب 
الكيميائي للمعادلة.

مهّم
�  تذّكر أن تراكيز المواد 

الناتجة تكون في 
 ،(numerator) البسط
وتكون تراكيز المواد 
المتفاعلة في المقام 

.(denominator)

�  ال تتضّمن معادلة االتزان 
المواد الصلبة أو السائلة 

النقية في التفاعالت 
غير المتجانسة ألن 

تراكيزها تعد ثابتة عند 
درجة حرارة معينة.

�  ال تتضمن معادلة ثابت 
االتزان الماء في حال 
استخدامه كمذيب في 

التفاعل ألن تركيزه يظل 
ثابًتا.
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أمثلة

اكتب معادلة ثابت االتزان (Kc) للتفاعل اآلتي: أ.	 	.1
N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g)  

الحّل: 	
K =

N H
N Hc

3
2

2 2
3

[ ]
[ ][ ]

اكتب معادلة ثابت االتزان (Kc) للتفاعل اآلتي: ب.	 	
2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO3(g)  

الحّل: 	
K SO

SO Oc
3

2

2
2

2

= [         ]
[         ]

[      ]

ما وحدة قياس ثابت االتزان (Kc) للتفاعل اآلتي:  .2
H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g)

الحّل: 	
H I

H I

2

2 2[ ] [ ]
[ ]

) )
) )

( (
( (

mol/L mol/L
mol/L mol/L

×

×
 = (Kc) وحدة قياس

تلغي وحدات قياس التركيز (mol/L) بعضها بعًضا، ما 
يعني أن ثابت االتزان (Kc) ليس له وحدة قياس.

ما وحدة قياس ثابت االتزان (Kc) للتفاعل اآلتي:  .3
2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO3(g)

الحّل: 	
:(Kc) وحدة قياس ثابت االتزان

1

=

= =

) )
) ) )

)

( (
( ( (

(

mol/L mol/L
mol/L

mol/L
L/mol

mol/L mol/L
×

× ×

)Kc(	االتزان	ثابت	قياس	وحدات
في معادلة االتزان، تمّثل كل صيغة موجودة بين قوَسين مرّبَعين تركيز مادة كيميائية ما بوحدة mol/L، وبالتالي فإن 

وحدة قياس ثابت االتزان (Kc) تعتمد على معاِمالت معادلة االتزان.

سؤال
٨  اكتب معادلة االتزان لكل من التفاعلَين اآلتيَين، مع ذكر وحدة (Kc) لكل منهما.

CO(g) + 2H2(g) ⇌ CH3OH(g) أ.    
4HCl(g) + O2(g) ⇌ 2H2O(g) + 2Cl2(g) ب.    

مهّم
الخطوات الرئيسية لحسابات االتزان هي:

اكتب المعادلة الكيميائية الموزونة.  .1
2.  اكتب المعلومات المتعلقة بالتراكيز المعطاة تحت كل مادة متفاعلة وناتجة.

3.  استنتج التراكيز عند االتزان.
اكتب معادلة االتزان.  .4

٥.  استبدل تراكيز االتزان في المعادلة بقيمها العددية مرفوعًة ألّس (exponent) يساوي عدد الموالت في المعادلة الموزونة، 
.(Kc) لحساب
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مثال

٥.  في	المثال	التالي	يتم	حساب	ثابت	اإلتزان	من	خالل	معرفة	قيم	التراكيز	االبتدائية	للمواد	المتفاعلة	وتراكيز	االتزان	
للمواد	الناتجة.	

يتفاعل	البروبانون	مع	سيانيد	الهيدروجين	وفًقا	للمعادلة	اآلتية:  
CH3COCH3(aq)          +          HCN(aq)          ⇌          CH3C(OH)(CN)CH3(aq)

بروبانونسيانيد الهيدروجينالمادة الناتجة

مثال

	في	المثال	اآلتي	يتم	حساب	ثابت	اإلتزان	من	خالل	معرفة	عدد	موالت	كل	مادة	أثناء	االتزان،	باالستناد	إلى	حجم	مخلوط	 	.4
التفاعل.

	يتفاعل	حمض	اإليثانويك	مع	اإليثانول	لتكوين	إيثانوات	اإليثيل	والماء	وفًقا	للمعادلة	اآلتية:
CH3COOH(l)   +   C2H5OH(l)   ⇌   CH3COOC2H5(l)   +   H2O(l) 

وmol 0.0350 من	 اإليثانويك،	 حمض	 من	 	0.235 mol على	 التفاعل	 مخلوط	 من	 	500 mL مقداره	 حجم	 	يحتوي	
اإليثانول	مع	mol 0.182	من	إيثانوات	اإليثيل،	وmol 0.182	من	الماء.	احسب	قيمة	ثابت	االتزان	(Kc)	لهذا	التفاعل.

الحّل: 	
الخطوة	1: اكتب المعادلة الكيميائية الموزونة للتفاعل مع قيمة تركيز كل مادة تحت صيغتها. 	

الخطوة	2:		اكتب معادلة ثابت االتزان (Kc) لهذا التفاعل من حيث التركيز: 	

 Kc = CHCOOC H H O
H CCC OOH H OH

2

2

25

5

[ ]
[ ][ ]

[ ]3

3

الخطوة	3: استبدل تراكيز االتزان في المعادلة بقيمها العددية مرفوعة ألس يساوي عدد الموالت في المعادلة الموزونة:     
Kc= (0.470)

(0.364) (0.364)
(0.070)

×
× )بتقريب القيمة إلى ثالث منازل( 4.03 = 

الخطوة	4:  أضف وحدات القياس الصحيحة بالرجوع إلى معادلة االتزان:  
  تلغي وحدات قياس التركيز (mol/L) بعضها بعًضا، ما يعني أن ثابت االتزان (Kc) ليس له وحدة قياس.

Kc = 4.03 ،لهذا  

 مالحظة: إذا كانت أعداد الموالت الموجودة في بسط معادلة االتزان مساوية ألعداد الموالت الموجودة في 
مقامه، يمكن استخدام وحدة المول (mol) بداًل من وحدة التركيز (mol/L) في الحسابات. أّما في الحاالت 
األخرى جميعها، إذا تّم إعطاؤنا قيم الحجوم، فيجب حساب قيم التراكيز قبل استبدالها في معادلة االتزان.

حمض اإليثانويك اإليثانولإيثانوات اإليثيلماء

CH3COOH(l) + C2H5OH(l) ⇌ CH3COOC2H5(l) + H2O(l)المعادلة

0.182التركيز 1000
500
×

0.364 mol/L

0.182 1000
500
×

0.364 mol/L

0.0350 1000
500
×

0.070 mol/L

0.235 1000
500
×

0.470 mol/L

أمثلة على حسابات االتزان
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مثال

وتراكيزها	عند	 المتفاعلة	 للمواد	 االبتدائية	 التراكيز	 اإلتزان	من	خالل	معرفة	قيم	 المثال	اآلتي	يتم	حساب	ثابت	 	في	 	.٦
االتزان	فقط،	من	دون	وجود	للمواد	الناتجة.	

يتحلل	إيثانوات	اإليثيل	في	الماء	وفًقا	للمعادلة	اآلتية:  
CH3COOC2H5(l)          +          H2O(l)          ⇌          CH3COOH (l)          +          C2H5OH(l)

حمضية	 مادة	 من	 قليلة	 كمّية	 أضيفت	 كما	 الماء.	 من	 	0.1000 mol إلى	 اإليثيل	 إيثانوات	 من	 	0.1000 mol 	أضيف	 	
 )كعامل	حّفاز(،	ثم	أضيف	مذيب	خامل	حتى	أصبح	حجم	المخلوط	L 1.	عند	االتزان	بلغ	عدد	موالت	الماء	الموجودة

mol 0.0654.	احسب	قيمة	(Kc) لهذا	التفاعل.

الحّل:
الخطوة	1: اكتب المعادلة الكيميائية الموزونة لهذا التفاعل مع ذكر البيانات. 	

تُظهر المعادلة الكيميائية أن مواًل واحًدا من (H2O) يتفاعل مع مول واحد من CH3COOC2H5، لتكوين مول واحد 
من CH3COOH ومول واحد من C2H5OH. األمر الذي يعني أن الكميات المتبقية من المادتين المتفاعلتين ستكون 
متساوية عند االتزان؛ أي أن عدد موالت كل منهما يساوي mol 0.0654. وتكون كميات المواد الناتجة متساوية كذلك، 

.0.0346 mol :وهي تساوي

إيثانوات اإليثيلماء حمض اإليثانويك اإليثانول

تابع

	ُترك	مخلوط	مكّون	من	mol/L 0.0500	من	البروبانون،	وmol/L 0.0500	من	سيانيد	الهيدروجين	ليصل	إلى	حالة	اتزان	عند	 	
درجة	حرارة	الغرفة.	بلغ	تركيز	المادة	الناتجة	عند	االتزان	mol/L 0.0233.	احسب	قيمة	ثابت	االتزان	(Kc)	لهذا	التفاعل.

الحّل: 	
الخطوة	1:  اكتب المعادلة الكيميائية الموزونة للتفاعل مع قيمة تركيز كل مادة تحت صيغتها. واحسب التراكيز عند االتزان.  	
تُظهر المعادلة الكيميائية أن كل مول واحد تكّون من CH3C(OH)(CN)CH3، قد نتج من استهالك مول واحد من 

.HCN ومول واحد من ،CH3COCH3

CH3COCH3 (aq) + HCN(aq)  ⇌ CH3C(OH)(CN)CH3(aq)المعادلة

(mol/L) 00.05000.0500التركيز االبتدائي

(mol/L) 0.0267= 0.0233 – 0.02670.0500= 0.0233 – 0.02330.0500التركيز عند االتزان

الخطوة2: اكتب معادلة ثابت االتزان (Kc) لهذا التفاعل من حيث التراكيز:  

K
c
= [ ]

[ ][ ]
CH3C(OH)(CN)CH3

CH3COCH3 HCN

الخطوة	3: عّوض تراكيز االتزان في المعادلة بقيمها العددية:  
K

c=  = 32.7
×(0.0267) (0.0267)

(0.0233) )بتقريب القيمة إلى ثالثة أرقام معنوية( 

الخطوة	4: أضف وحدات القياس الصحيحة بالرجوع إلى معادلة االتزان:  

 
(mol/L)

(mol/L) (mol/L) (mol/L)
(L/mol)1

= =

Kc = 32.7 L/mol :ما يعني أن
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أسئلة
٩  احسب قيمة ثابت االتزان (Kc) للتفاعل اآلتي باستخدام المعلومات أدناه:

 H2(g) + CO2(g) ⇌ H2O(g) + CO(g)   
.10.00 mol/L = االبتدائي (H2(g)) تركيز   

.10.00 mol/L = االبتدائي (CO2(g)) تركيز   
.9.47 mol/L = عند االتزان (CO(g)) تركيز   

1٠  يتفاعل النيتروجين والهيدروجين مًعا لتكوين األمونيا وفًقا للمعادلة اآلتية:
 N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g)   

.1 L 0.1 من الهيدروجين في وعاء مغلق حجمه mol 0.1 من النيتروجين مع mol تم خلط   
   فتكّون n mol من األمونيا عند االتزان. أي المعادالت أدناه تمثل في شكل صحيح تركيز الهيدروجين عند االتزان؟ 

 (0.1 – n) أ.    
(0.1 – 0.667n) ب.    

(0.1 – 1.5n) ج.    
(0.1 – 0.5n) د.    

تابع

CH3COOC2H5 (l) + H2O(l)  ⇌ CH3COOH(l) + C2H5OH(l)المعادلة

(mol/L) 000.10000.1000التركيز االبتدائي

(mol/L) 0.03460.06540.0654 = 0.0654 – 0.03460.1000 = 0.0654 – 0.1000التركيز عند االتزان

الخطوة	2: اكتب معادلة ثابت االتزان لهذا التفاعل من حيث التركيز: 	

Kc = CH COOH C H OH
CH COOC H H O

3 2 5

3 2 5 2

[ ][ ]
[ ][ ]

الخطوة	3: استبدل تراكيز االتزان في المعادلة بقيمها العددية: 	

Kc = 0.2880.0346 0.0346
0.0654 0.0654

=( ) ( )
( ) ( )

×
×

الخطوة	4: أضف وحدات القياس الصحيحة بالرجوع إلى معادلة االتزان: 	
) )
) )

( (
( (
mol/L
mol/L mol/L

mol/L×
×

تلغي وحدات قياس التركيز mol/L بعضها بعًضا، ما يعني أن (Kc) ليس له وحدة قياس.
لهذا، Kc = 0.288مثال
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ثابت	االتزان	(Kc) وتغّيرات	التركيز
إذا بقيت الظروف األخرى جميعها ثابتة، ال تتغّير قيمة (Kc) عند تغّير تراكيز المواد المتفاعلة أو الناتجة.

على سبيل المثال، يتفكك يوديد الهيدروجين وفق المعادلة اآلتية:
2HI(g) ⇌ H2(g) + I2(g)

عند درجة حرارة C˚ 227 يساوي ثابت االتزان:
Kc = 

H I
H I
2 2

2
[ ][ ]
[ ]  = 6.25 × 10–3

عند إضافة المزيد من يوديد الهيدروجين إلى مخلوط التفاعل، يختل االتزان.
وتقّل نسبة تراكيز المواد الناتجة إلى المواد المتفاعلة في معادلة االتزان.

.[HI] ويقّل ،[I2] و ،[H2] والستعادة االتزان مرة أخرى، يزداد كال
وتعطي قيم التراكيز الجديدة في معادلة االتزان قيمة ثابت االتزان (Kc) مرة أخرى، وبذلك يكون قد استعاد التفاعل 

االتزان من جديد.

ثابت	االتزان	(Kc) وتغّيرات	الضغط
عند وجود أعداد مختلفة من جزيئات الغاز على طرَفي المعادلة الكيميائية، يؤدي أّي تغّير في الضغط إلى تغّير في 
حالة االتزان، حيث يتحرك في االتجاه الذي يعاكس التغّير الحاصل؛ فتتكّون أعداد أقّل أو أكثر من جزيئات الغاز. 

ومع ذلك، إذا بقيت الظروف األخرى جميعها ثابتة، فلن تتغير قيمة ثابت االتزان (Kc) عندما يتغّير الضغط.

ثابت	االتزان	(Kc) وتغّيرات	درجة	الحرارة
في التفاعل الماص للحرارة، أّي ارتفاع في درجة الحرارة يؤدي إلى إزاحة التفاعل في اتجاه تكّون المزيد من المواد 

الناتجة.
فمثاًل التفاعل الماّص للحرارة اآلتي:

 2HI(g) ⇌ H2 (g) + I2(g)

.HI وفي الوقت نفسه يقّل تركيز I2 و ،H2 عندما ترتفع درجة الحرارة تزداد تراكيز  �
الحظ كيف تؤثر هذه التغّيرات على معادلة االتزان:

Kc =
H I

H I
2 2

2
[ ][ ]
[ ]

يزداد ثابت االتزان مع ازدياد درجة الحرارة، وذلك ألن التراكيز  [H2]، و[I2] تزداد، غير أن [HI] يقل. ويوّضح الجدول 
)٥-6( كيف تتغيّر قيمة (Kc) لهذا التفاعل مع تغيّر درجة الحرارة.

(˚C)	الحرارة	(درجة	قياس	وحدة	له	ليس( (Kc) 
271.26 × 10–3

2276.25 × 10–3

72718.5 × 10–3

اجلدول ٥-٦ تغّي قيمة (Kc) للتفاعل مع تغّي درجة احلرارة.
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أّما بالنسبة إلى تفاعل طارد للحرارة، فيؤدي االرتفاع في درجة الحرارة إلى إزاحة التفاعل في اتجاه تكّون مزيد من 
المواد المتفاعلة كما هي الحال في التفاعل الطارد للحرارة اآلتي:

2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO3(g)

.SO3 وفي الوقت نفسه يقّل تركيز O2و ،SO2 عندما ترتفع درجة الحرارة تزداد تراكيز  �
حيث تؤثر هذه التغيرات في معادلة االتزان:

Kc = 
SO

SO O
3

2

2
2

2

[ ]
[ ] [ ]

يقّل ثابت االتزان مع ازدياد درجة الحرارة، وذلك ألن التراكيز [SO2] و[O2] تزداد غير أّن [SO3] يقل.

ثابت	االتزان	(Kc)	والعوامل	الحّفازة
ليس للعامل الحفاز أي تأثير على حالة االتزان بمجرد تحققه، حيث إن تراكيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة ال 

.(Kc) تتغير، لذا ال يغّير استخدام العامل الحفاز من قيمة ثابت االتزان

يلخص الجدول )٥-7( تأثير العوامل المختلفة على موضع االتزان وقيمة ثابت االتزان.

 التأثير	على	قيمة	(Kc) التأثير	على	موضع	االتزاننوع	التغيرالعوامل	المؤثرة

التركيز

ينزاح في االتجاه األمامي )اليمين(المواد المتفاعلةالزيادة

تبقى قيمته ثابتة ال تتغير
ينزاح في االتجاه العكسي )اليسار(المواد الناتجة

ينزاح في االتجاه العكسي )اليسار(المواد المتفاعلةالنقصان
ينزاح في االتجاه األمامي )اليمين(المواد الناتجة

درجة الحرارة

تقل قيمتهينزاح في االتجاه العكسي )اليسار(طاردالزيادة
تزداد قيمتهينزاح في االتجاه األمامي )اليمين(ماص

تزداد قيمتهينزاح في االتجاه األمامي )اليمين(طاردالنقصان
تقل قيمتهينزاح في االتجاه العكسي )اليسار(ماص

الضغط
ينزاح في اتجاه تقليل عدد موالت الغازاتالزيادة

تبقى قيمته ثابتة ال تتغير
ينزاح في اتجاه زيادة موالت الغازاتالنقصان

تبقى قيمته ثابتة ال تتغيرال يتأثرالعامل الحفاز

اجلدول ٥-٧ تأثي العوامل املختلفة عىل حالة االتزان.

سؤال
أ.  استنتج تأثير ازدياد درجة الحرارة على قيمة (Kc) للتفاعل اآلتي  11

2NO2(g) + O2(g) ⇌ 2NO(g)       ΔHr = −115 kJ/mol

.(Kc) ب.  اشرح سبب عدم تأثير زيادة تركيز األكسجين في هذا التفاعل على قيمة   
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)Kp( ٥-4 االتزان في تفاعالت الغازات وثابت االتزان

الضغط الجزئي
إن قياس الضغط في التفاعالت التي تتضّمن مخلوًطا من الغازات أسهل من قياس التراكيز. 
ويُعزى الضغط الكلي لمخلوط من الغازات إلى كل جزيء يصطدم بجدار الحاوية، حيث 
موالته  عدد  مع  تتناسب  الكلي  الضغط  من  بنسبة  المخلوط  في  موجود  غاز  كل  يُسهم 
الموجودة، عند درجة حرارة ثابتة )الشكل ٥-7(. فالضغط الذي يبذله غاز واحد موجود 

في المخلوط يسّمى الضغط	اجلزئي Partial pressure لهذا الغاز.

الضغط الكلي لمخلوط غازي يساوي مجموع الضغوط الجزئية للغازات المنفردة الموجودة في هذا المخلوط.
ويمكن تمثيله بالمعادلة اآلتية:

Ptotal = PA + PB + PC … 
حيث تمّثل PA، و PB، و PC الضغوط الجزئية للغازات المنفردة A، وB، وC الموجودة في المخلوط.

مصطلحات علمية

الضغط	الجزئي	
 :Partial pressure

الضغط الذي يبذله غاز 
ما في مخلوط من عدة 

غازات.

معادالت اتزان تتضّمن ضغوًطا جزئية
يمكننا كتابة معادالت االتزان من حيث الضغوط الجزئية بالطريقة نفسها التي ُكتبت 

فيها معادالت االتزان للتراكيز، مع تسجيل بعض االختالفات:
يُستخدم الحرف P لإلشارة إلى الضغط الجزئي.  �

.P تُكتب صيغ المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في األسفل بعد الحرف  �
.P يُكتب عدد موالت كل مادة متفاعلة أو ناتجة على هيئة أس بعد الحرف  �

ال تُستخدم األقواس المرّبعة وتكتب باستخدام ( ).   �
حيث  من  االتزان  )ثابت   (Kp) الرمز   Equilibrium constant االتزان  ثابت	 �  يُعطى 

الضغوط الجزئية(.

مصطلحات علمية

ثابت	االتزان
:Equilibrium constant, Kp

حاصل ضرب الضغوط 
الجزئية للغازات الناتجة 

مقسوًما على حاصل ضرب 
الضغوط الجزئية للغازات 

المتفاعلة وكل من هذه 
الضغوط يكون مرفوًعا ألس 

يساوي عدد الموالت في 
المعادلة الموزونة.

الشكل ٥-٧ ُيسهم كل غاز يف هذا املخلوط يف الضغط 
الكيل بام يتناسب مع عدد موالته املوجودة فيه.

 8 Pa =3 الضغط اجلزئي Pa =11 الضغط اجلزئي Pa =الضغط الكيل

+=
حجوم احلاويات متساوية

A الغاز
B الغاز
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أمثلة

استنتج	وحدة	قياس	ثابت	االتزان	(Kp) للتفاعل	اآلتي:  .٧
N2O4(g) ⇌ 2NO2(g) 

الحّل: 	
معادلة ثابت االتزان (Kp) هي:  

Kp = 
(PNO2)

2

(PN2O4)

PaPa Pa
Pa

=× فتكون وحدة قياسه: 

استنتج	وحدة	قياس	ثابت	االتزان	(Kp)	للتفاعل	اآلتي: 	.٨
2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO3(g)

الحّل: 	
معادلة ثابت االتزان (Kp) هي:  

Kp = (PSO3)
2

×(PSO2)
2 (PO2)

Pa Pa
Pa Pa Pa

1
Pa

= =×
× ×

 Pa−1 :فتكون وحدة قياسه

فعلى سبيل المثال، بالنسبة إلى التفاعل اآلتي:
 N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g)

تُكتب معادلة ثابت االتزان على النحو اآلتي:
 Kp = (PNH3)

2

(PH2)
3(PN2) ×
 

ما	وحدات	قياس	ثابت	االتزان	(Kp)؟
وحدة قياس الضغط هي الباسكال pascal (Pa). وتعتمد وحدة قياس ثابت االتزان (Kp) على معادلة االتزان.

الضغط  وحدة  الكيميائيين  من  الكثير  يستخدم   (Pa) الباسكال  هي  للضغط  القياسية  الوحدة  أن  من  الرغم  على 
الجوي (atm) كوحدة قياس للضغط، حيث Pa = 1 atm 105 × 1.01. واستخدام الـ "atm" كوحدة قياس يسّهل العمليات 

الحسابية؛ ألن األرقام المستخدمة ليست كبيرة.

أسئلة
 ،10.00 × 104 Pa 1٢  تّم تنفيذ التفاعل اآلتي عند ضغط

وعند درجة حرارة ثابتة.
 N2(g) + O2(g) ⇌ 2NO(g)

واألكسجين  النيتروجين  من  لكل  الجزئي     الضغط 
.4.85 × 104 Pa يساوي

 (II) احسب قيمة الضغط الجزئي ألكسيد النيتروجين   
NO(g)، عند االتزان.

من  لكل   (Kp) االتزان  ثابت  قياس  وحدة  13  استنتج 
التفاعالت اآلتية:

 PCl5(g) ⇌ PCl3(g) + Cl2(g) أ.    
 N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g) ب.    

3Fe(s) + 4H2O(g) ⇌ Fe3O4(s) + 4H2(g) ج.    
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عمليات حسابية تستخدم الضغوط الجزئية

أمثلة

	في	المثال	اآلتي	يمكننا	حساب	(Kp)	من	خالل	معرفة	 	.9
قيمة	الضغط	الجزئي	لكل	غاز	موجود	في	المخلوط.

في	التفاعل	الذي	يتم	وفًقا	للمعادلة	اآلتية: 	
2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO3(g) 

ثابتة	 	درجة	حرارة	 الجزئية	عند	 االتزان	 	تكون	ضغوط	 	
كاآلتي:

،O2 = 7.0 × 106 Pa	،	SO2 = 1.0 × 106 Pa  
  SO3 = 8.0 × 106 Pa. احسب	قيمة	(Kp)	لهذا	التفاعل.

الحّل: 	
حيث  من  التفاعل  لهذا  االتزان  معادلة  الخطوة	1:  اكتب  	

الضغوط الجزئية:
Kp = 

×

(PSO3)
2

(PSO2)
2 (PO2)

الخطوة	2: عّوض ضغوط االتزان الجزئية في المعادلة: 	

Kp = 
8.0 10

1.0 10 7.0 10

6 2

6 2 6

)
)

(
(

×

× × ×
 = 9.1 × 10−6

الخطوة	3: أضف وحدة القياس الصحيحة:  	

 Pa Pa
Pa Pa Pa

1
Pa

= =
×

× × Pa−1 
Kp = 9.1 × 10−6 Pa−1

10.		في	المثال	اآلتي	يمكننا	حساب	(Kp)	من	خالل	معرفة		
في	 موجودة	 غازات	 ثالثة	 من	 لغاَزين	 الجزئي	 الضغط	

المخلوط	إضافة	إلى	الضغط	الكلي.
لتكوين	األمونيا	 الهيدروجين	 النيتروجين	مع	 	يتفاعل	 	

وفًقا	للمعادلة	اآلتية:
N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g)  

	الضغط	الذي	يبذله	مخلوط	الهيدروجين	والنيتروجين	 	
يساوي ثابتة	 	300˚C حرارة	 درجة	 عند	  واألمونيا	
الضغط	 نفسها،	 الظروف	 هذه	 وفي	 	.9.75 × 105 Pa
Pa 104 × 3.5،	والضغط	 الجزئي	للنيتروجين	يساوي	
احسب	 	.1.1 × 105 Pa يساوي	 للهيدروجين	 الجزئي	

قيمة	(Kp)	لهذا	التفاعل.

الحّل: 	
الجزئي لألمونيا. نحن  الخطوة	1:  احسب قيمة الضغط  	
مجموع  يساوي  الكلي  الضغط  أن  نعرف 

الضغوط الجزئية وفًقا للمعادلة اآلتية:
PT= (PN2) + (PH2) + (PNH3)

 9.75 × 105 = (3.5 104) + (1.1 × 105) + PT= (PN2) + (PH2) + (PNH3)

  8.3 × 105 Pa = PNH3 الضغط الجزئي لألمونيا
الخطوة	2:  اكتب معادلة االتزان للتفاعل من حيث الضغوط  	

الجزئية:
Kp = 

×

(PNH3)
2

(PN2) (PH2)
3

الخطوة	3:	عّوض	ضغوط	االتزان	الجزئية	في	المعادلة:  

 Kp = (8.3 × 105)2

(3.5 × 104) × (1.1 × 105)3

Kp = 1.48 × 10−8

الخطوة	4: أضف وحدة القياس الصحيحة: 	

 
Pa Pa

Pa Pa Pa Pa
1

Pa2= =×
× × ×  Pa−2

Kp = 1.48 × 10−8 Pa−2

مهّم
لقد استخدمنا في المثال ١٠ األرقام التجريبية حتى ثالثة أرقام معنوية، لكن إذا أبقينا األرقام جميعها بالقدر الممكن 

من الدقة في اآللة الحاسبة إلجراء الحسابات، عندها ينبغي أن تُجمع القيم في شكل صحيح.
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أسئلة
1٤  تؤّمن المعلومات أدناه بيانات لتفاعل الهيدروجين مع اليود عند درجة حرارة C°500 وفًقا للمعادلة اآلتية:

  H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g)

ويوديد  واليود  للهيدروجين  االتزان  عند  الجزئية  والضغوط  االبتدائية  الجزئية  الضغوط  أدناه  الجدول     يوّضح 
الهيدروجين. وقد كان الضغط الكلي ثابتًا طوال التجربة.

أحسب قيمة الضغط الجزئي لليود عند االتزان. أ.    
ب.  احسب قيمة (Kp) لهذا التفاعل، مضّمًنا إياها وحدة القياس.   

1٥  عند خلط فلز الزئبق مع محلول نترات الزئبق (II) يتكّون محلول نترات الزئبق (I) وفق المعادلة اآلتية:  
Hg(l) + Hg2+(aq) ⇌ +H g2

2 (aq)

ما معادلة االتزان الصحيحة لهذا التفاعل؟   
[Hg ]
[Hg ]

2
2 2

2

+

+
ج.   [Hg ]

[Hg ]
2
2

2

+

+ أ.    

H g

H g

2
2

2

p

p
+

+

د.   [Hg ]
[Hg ][Hg]

2
2

2

+

+ ب.    

(Pa)	الجزئية	الضغوط	قيم
يوديد الهيدروجين اليود الهيدروجين المادة

0 4.22 x 106 7.27 x 106 القيمة االبتدائية
7.72 x 106 x 3.41 x 106 القيمة عند االتزان

الضغط الجزئي والكسر المولي
(Kc) باستخدام عدد موالت كل مادة متفاعلة وناتجة موجودة مًعا في مخلوط غازي، وبمعرفة  يمكن حساب قيمة 
الضغط الكلي يمكن حساب قيمة (Kp). حيث يتناسب عدد موالت أّي غاز مع حجمه عند درجة حرارة ثابتة؛ ما يعني 

أن الضغط الجزئي لغاز ما يتناسب مع تركيزه. ويمكن تمثيل الكسر	املولي Mole fraction لغاز ما بالمعادلة اآلتية:
عدد موالت الغاز

(nT) العدد الكلي لموالت الغازات جميعها الموجودة في المخلوط
الكسر المولي = 

 nR

nR + nS + nB

 :R يكون الكسر المولي للغاز ،B و S و R فمثاًل، في مخلوط من الغازات

 0.6 mol0.9 من الهيدروجين، و mol0.5 من األمونيا، و mol فالكسر المولي لألمونيا الموجودة في مخلوط يحتوي على
من النيتروجين يساوي:

مع العلم أن الكسر المولي ليس له وحدة قياس، ويرتبط الضغط الجزئي ألي غاز بكسره المولي وفق المعادلة اآلتية:

0.5
0.5 + 0.9 + 0.6

 = 0.25 
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مهّم
الحظ أن مجموع الكسور 
المولية يجب أن يصل إلى 
القيمة 1.00، وأن مجموع 

الضغوط الجزئية يجب أن 
يساوي الضغط الكلي. 

مصطلحات علمية

الكسر	المولي	Molar fraction: عدد موالت غاز معّين في مخلوط من الغازات مقسوًما على العدد الكلي لموالت 
الغازات جميعها الموجودة في المخلوط.

في  جميعها  )للغازات  الكلي  الضغط   × للغاز  المولي  الكسر   = للغاز  الجزئي  الضغط 
المخلوط(. ويمكن التعبير عن هذه المعادلة كاآلتي:

P n
n PX

X X

T
T

مثال

11.		توضح	المعادلة	اآلتية	االتزان	بين	الهيدروجين	واليود	
:327˚C	حرارة	درجة	عند	الهيدروجين	ويوديد

H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g) 

	عدد	موالت	كل	من	المواد	المتفاعلة	والناتجة	عند	االتزان	 	
يساوي:

H2 = 1.71 × 10−3 mol,  

  I2 = 2.91 × 10−3 mol,  

 HI = 1.65 × 10−2 mol  

 (Kp) قيمة	 احسب	 	،100 kPa يساوي	 الكلي	 	والضغط	 	
لهذا	التفاعل.

الحّل: 	
الخطوة	1: احسب مجموع عدد الموالت. 	

(1.71 × 10−3) + (2.91 × 10−3) + (1.65 × 10−2)

= 2.112 × 10−2 mol

الخطوة	2: احسب الكسر المولي لكل غاز. 	

H 0.08101.71 10
2.112 102

–3

–2= =
×
×

I 0.13782.91 10
2.112 102

–3

–2= =×
×

H I 0.78131.65 10
2.112 10

–2

–2= =×
×

الخطوة	3: احسب قيمة الضغط الجزئي لكل غاز. 	
H2 = 0.0810 × 100 = 8.10 kPa

I2 = 0.1378 × 100 = 13.78 kPa

HI = 0.7813 × 100 = 78.13 kPa

الخطوة	4: قيمة ثابت االتزان 	
Kp = 

×

(PHI)2

(PH2) (PI2)

Kp = 78.13 78.13
8.10 13.78×

×  = 54.7
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يتم خلط المواد المتفاعلة وفًقا للتناسب الكيميائي في التفاعل؛ 1 مول من النيتروجين مقابل 3 موالت من الهيدروجين. 
ويمكن استخدام مبدأ لوشاتيلييه لتوضيح كيفية الحصول على أفضل مردود من األمونيا من خالل التحكم بظروف 

تفاعل االتزان لعملية هابر. 
ماذا	يحدث	عندما	يزداد	الضغط؟

عندما يزداد الضغط، يتحرك التفاعل في االتجاه الذي يُؤدي إلى تكوين عدد أقل من جزيئات الغاز، بهدف تقليل 
على  ويوجد جزيئان  المعادلة،  من  األيسر  الطرف  على  الغاز  من  أربعة جزيئات  يوجد  الحال،  في هذه  الضغط.  
الطرف األيمن منها. لذا، ينزاح موضع االتزان نحو الطرف األيمن من المعادلة، فيزداد مردود األمونيا. لكن المشكلة 

األساسية في استخدام الضغط العالي هي ارتفاع كلفة صيانة المعدات.
ماذا	يحدث	عندما	تنخفض	درجة	الحرارة؟

إن االنخفاض في درجة الحرارة يقلل من طاقة محيط التفاعل. فينزاح التفاعل في االتجاه الذي يحدث فيه انبعاث 
للطاقة، أي التفاعل الطارد للحرارة، وهذا يعني إزاحة موضع االتزان نحو الطرف األيمن من المعادلة وهو اتجاه 

االتزان الذي يدعم إنتاج األمونيا. فتزداد قيمة (Kp) لهذا التفاعل.
لكن خفض درجة حرارة يقلل من معدل سرعة التفاعل. األمر الذي يعني أن مردود األمونيا في مخلوط االتزان سيكون 

مرتفًعا، لكن إنتاجه سيتم ببطء شديد.

الشكل ٥-٨  
نموذج للمفاعل 

املستخدم يف عملية 
هابر إلنتاج األمونيا.

خروج سائل التربيد

دخول سائل التربيد

العامل احلفاز )احلديد(

دخول املواد 
املتفاعلة

املفاعل

الضاغط

عملية هابر 
إعادة تدوير الغازات (H2، N2)  غري املتفاعلة

املكثف

خروج املواد الناجتة

٥-٥ االتزان والصناعات الكيميائية
يُعّد فهم االتزان مهًما جًدا في الصناعات الكيميائية، حيث إن بعض مراحل اإلنتاج على نطاق واسع لألمونيا وحمض 

الكبريتيك والكثير من المواد الكيميائية تتضمن تفاعالت اتزان.

االتزان وإنتاج األمونيا
األمونيا  تصنيع  يتّم  األسمدة.  صناعة  في  أساسي  بشكل  تستخدم  وهي  جًدا.  مهمة  كيميائية  مادة  األمونيا  تُعّد 

باستخدام عملية هابر التي تتضمن تفاعل االتزان الذي يحدث وفًقا للمعادلة اآلتية:
N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g)      ΔHr = −92 kJ/mol
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درجة	غليان	الغاز C˚المادة
˚196–النيتروجين

 ˚253–هيدروجين

 ˚33–األمونيا

اجلدول ٥-٨ درجات غليان املواد 
املتفاعلة والناجتة يف عملية هابر.

وعند درجات الحرارة المرتفعة، يكون التفاعل أسرع، لكن موضع االتزان سينزاح نحو الطرف األيسر من المعادلة ألن 
التفاعل طارد للحرارة، األمر الذي يعني انخفاًضا في مردود التفاعل.

ماذا	يحدث	عند	إزالة	األمونيا	من	مخلوط	التفاعل	عبر	تكثيفها	إلى	سائل؟
يمكن إجراء عملية تكثيف األمونيا وتحويلها إلى سائل ألن درجة غليانها أكبر بكثير من درجة غليان كل من الهيدروجين 
والنيتروجين. وفي حال تكثيف األمونيا وإزالتها من نواتج المخلوط، سينزاح موضع االتزان نحو الطرف األيمن من 
المعادلة لتعويض نقص األمونيا التي تمت إزالتها. األمر الذي يؤدي إلى تحويل المزيد من الهيدروجين والنيتروجين 

.(Kp) إلى أمونيا لحفظ القيمة الثابتة لـ

ما	الظروف	المستخدمة؟
يبحث مصّنعو األمونيا عن تسوية تسمح بالحصول على الظروف المناسبة للحصول على أفضل مردود من األمونيا 
في أقصر وقت ممكن. فهم يستخدمون ضغًطا يساوي atm 200 وقد يختلف هذا من مصنع آلخر ودرجة حرارة بين 
C˚ 400 و 450. كما يستخدمون عاماًل حفاًزا من الحديد لتقليل الوقت الالزم للوصول إلى االتزان. تتم إزالة األمونيا 

من مخلوط التفاعل بمجرد تصنيعها، وذلك عبر إسالتها. يوضح الجدول )٥-8( االختالف الكبير بين درجات غليان 
األمونيا من جهة، والنيتروجين والهيدروجين من جهة أخرى، األمر الذي يسمح بإسالة األمونيا، فتتّم بذلك إعادة 
تدوير الغازات غير المتفاعلة. يوضح الشكل )٥-9( كيف تتغّير النسبة المئوية لألمونيا في مخلوط االتزان مع تغّير 

كل من درجة الحرارة والضغط.

الشكل ٥-٩ تغّي مردود األمونيا وفق 
0الظروف املستخدمة يف عملية هابر.
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سؤال
1٦  تتم عملية هابر لتصنيع األمونيا عند درجة حرارة وضغط، C°450، وx 107 Pa 1.50 على التوالي، وبوجود الحديد كعامل 

حّفاز وفق التفاعل اآلتي:
N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g)   ΔHr = −92 kJ/mol

أ.  فسر سبب عدم استخدام درجة حرارة أكبر من C°450  على الرغم من أن معدل سرعة التفاعل سيكون أكبر.   
ب.  اقترح سبب إجراء التفاعل عند ضغط مرتفع بداًل من الضغط الجوي. اشرح إجابتك.   
ج.  اشرح سبب اعتبار إزالة األمونيا بمجرد تكّونها جزًءا مهًما من هذه العملية الصناعية.   
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االتزان وإنتاج حمض الكبريتيك
يُستخدم حمض الكبريتيك في تصنيع العديد من المواد الكيميائية وغيرها من المواد. ويتّم تصنيع حمض الكبريتيك 

عن طريق عملية التماس التي تتم على عدة مراحل:
المرحلة	1: يتم حرق الكبريت في الهواء إلنتاج ثنائي أكسيد الكبريت وفق المعادلة اآلتية:

S(s) + O2(g) → SO2(g)

المرحلة	2: يتفاعل ثنائي أكسيد الكبريت مع األكسجين إلنتاج ثالثي أكسيد الكبريت، وذلك وفق المعادلة اآلتية، 
التي تمثل  تفاعل االتزان:

2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO3(g)       ΔHr = −197 kJ/mol

المرحلة	3: درست في الصف العاشر، أن ثالثي أكسيد الكبريت يذاب في حمض الكبريتيك المركز لتكوين األوليوم 
(oleum)، الذي يتفاعل مع الماء إلنتاج حمض الكبريتيك. إذا تمت إضافة الماء مباشرة إلى ثالثي أكسيد الكبريت، 

يتحّكم  لذا  بها،  التحّكم  يصعب  التي  الناتجة  المواد  من  يتكّون خالله ضباب  بشدة،  للحرارة  طارد  تفاعل  يحدث 
المصنعون في الظروف المستخدمة لصنع ثالثي أكسيد الكبريت للحصول على المردود األقصى منه.

ويمكن استخدام مبدأ لوشاتيلييه لتوضيح كيفية الحصول على أفضل مردود من ثالثي أكسيد الكبريت، من خالل 
التحكم بظروف تفاعل االتزان.

ماذا	يحدث	عند	إزالة	ثالثي	أكسيد	الكبريت؟
يمكن إزالة ثالثي أكسيد الكبريت عبر إذابته في الماء إلنتاج حمض الكبريتيك بتركيز %98، وكلما تم امتصاص ثالثي 
أكسيد الكبريت يكون مردود حمض الكبريتيك أكبر . وعلى الرغم من أن هذه العملية تكون مستمرة إاّل أنها ال تؤثر 

بشكل ملحوظ على حالة االتزان وذلك بسبب أن قيمة (Kp) كبيرة جًدا.

ماذا	يحدث	عند	زيادة	الضغط؟
عند زيادة الضغط، ينزاح التفاعل في االتجاه الذي يُؤدي إلى تكوين عدد أقل من جزيئات الغاز، بهدف تقليل الضغط.

ووفق معادلة التفاعل، يوجد ثالثة جزيئات من الغاز على الطرف األيسر من المعادلة، ويوجد جزيئان على الطرف 
األيمن منها. لذا، ينزاح موضع االتزان نحو الطرف األيمن من المعادلة، فيزداد مردود ثالثي أكسيد الكبريت.

ومع ذلك، يتّم إجراء التفاعل عملًيا عند ضغط أعلى بقليل من الضغط الجوي. وذلك ألن قيمة (Kp) كبيرة جًدا حيث 
ينزاح موضع االتزان نحو الطرف األيمن من المعادلة حتى عند الضغط الجوي. وبالتالي فإن الضغط المرتفع جًدا 

غير ضروري، وال يُستخدم في هذه العملية ألنه يزيد التكلفة.

ماذا	يحدث	عند	خفض	درجة	الحرارة؟
إن خفض درجة الحرارة يقلل من طاقة محيط التفاعل. فينزاح التفاعل في االتجاه الذي يحدث فيه انبعاث للطاقة، 
كون التفاعل طارًدا للحرارة، وهو اتجاه االتزان الذي يدعم إنتاج ثالثي أكسيد الكبريت (SO3). ويؤدي ذلك إلى إزاحة 

موضع االتزان نحو الطرف األيمن من المعادلة، فتزداد قيمة (Kp) لهذا التفاعل.
لكن استخدام درجة حرارة منخفضة يبطئ معدل سرعة تفاعل. وبالرغم من أن مردود ثالثي أكسيد الكبريت سيكون 
مرتفًعا، إاّل أن إنتاجه سيتم ببطء شديد. ويُعد استخدام درجة حرارة بين C˚ 400 و 450، تسوية مناسبة لظروف 
اإلنتاج. فبالرغم من تكّون كمية أقل من ثالثي أكسيد الكبريت في مخلوط االتزان، إاّل أنه يتم إنتاجه بسرعة أكبر. 

كما يتم استخدام عامل حفاز هو خماسي أكسيد ثنائي الفناديوم (V2O5) لتقليل الوقت الالزم للوصول إلى االتزان.
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٥-6 اتزان حمض-قاعدة
قيم الرقم الهيدروجيني pH والتعادل

pH	قيم
لقد درست في الصف التاسع أنه يمكن استخدام كاشف عام أو مقياس الرقم الهيدروجيني pH الستنتاج ما إذا كانت 

مادة ما حمضية أم قاعدية أم متعادلة، وتعرفت على أن:
محاليل األحماض تمتلك قيم pH أقل من 7.  �
محاليل القواعد تمتلك قيم pH أكبر من 7.  �

المحاليل المتعادلة تمتلك قيمة pH تساوي 7.  �

تفاعل	التعادل
عندما يتفاعل حمض مع قاعدة أو مادة قلوية، يتكون مركب يسمى الملح وهذا النوع من التفاعالت يسّمى تفاعل	

.Neutralisation التعادل

ومن األمثلة على ذلك التفاعالن اآلتيان:
 H2SO4(aq)    +    2NaOH(aq)    →    Na2SO4(aq)    +    2H2O(l)

 2HCl(aq)    +    Ba(OH)2(aq)    →    BaCl2(aq)    +    2H2O(l)

خالل هَذين التفاعلَين يمكن مالحظة ما يلي:
المعادلة العامة للتفاعل بين حمض وقاعدة: ماء + ملح → قاعدة + حمض  •

تكّون الملَحين: كبريتات الصوديوم، وكلوريد الباريوم.  •
يمكن غالًبا التعبير عن تفاعل التعادل بمعادلة أيونية بسيطة هي:  •

H+(aq) + OH–(aq) → H2O(l)

بعض التعريفات البسيطة لألحماض والقواعد
يُعدُّ أبسط تعريف للحمض acid هو أنه المادة التي تعادل القاعدة base، في تفاعل يؤدي إلى تكّون ملح salt، وماء. 

كما في المعادلة اآلتية:
2HCl(aq) + CaO(s) ⇌ CaCl2(aq) + H2O(l)

حمض قاعدةملح ماء

تتم في جسم  التي  البيولوجية  والعمليات  )الصورة ٥-4(  اليومية  ا في حياتنا  اتزان حمض-قاعدة مهًما جًدّ ويُعّد 
اإلنسان )الصورة ٥-٥(.

حمض الكبريتيك هيدروكسيد 
الصوديوم

كبريتات 
الصوديوم

ماء

حمض 
الهيدروكلوريك

هيدروكسيد 
الباريوم

كلوريد الباريوم ماء

مصطلحات علمية

تفاعل	التعادل 
Neutralisation: هو 

تفاعل حمض مع قاعدة 
لتكوين ملح وماء.
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أن  افترض  حيث   Svante Arrhenius أرهينوس  سفانت  السويدي  للكيميائي  كان  والقاعدة  للحمض  تعريف  أول 
التأين. العملية  هذه  على  وأطلق  أيونات،  إلى  كلًيا  أو  جزئًيا  لتتأين  الماء  في  تذوب  والقواعد  األحماض   جزئيات 
وإذا نظرنا إلى صيغ بعض األحماض المدرجة في الجدول )٥-9(، نالحظ أنها تحتوي جميعها على ذّرات هيدروجين. 
وعندما يذوب الحمض في الماء، فإنه يتأّين ويكّون أيونات هيدروجين. كما في التفاعل الموّضح في المعادلة اآلتية:

 HCl(g) + H2O(l) → H+(aq) + Cl−(aq)

األيونات	الناتجة	من	تأّين	الحمض	في	الماءالصيغة	الكيميائيةاسم	الحمض
–HClH+ + Clحمض الهيدروكلوريك

     HNO3H+ + NO3حمض النيتريك
–

    H2SO42H+ + SO4حمض الكبريتيك
2–

+CH3COOHCH3COO– + Hحمض اإليثانويك

+C6H5COOHC6H5COO– + Hحمض البنزويك

اجلدول ٥-٩ الصيغ الكيميائية لبعض األمحاض الشائعة واأليونات املتكّونة نتيجة تأّينها يف املاء.

وإذا ما نظرنا إلى الصيغ الكيميائية لبعض القواعد المدرجة في الجدول )٥-١0(، نالحظ أنها تحتوي على أكاسيد 
الفلزات أو الهيدروكسيدات، وعندما تذوب في الماء، فإنها تتأّين وتكّون أيونات هيدروكسيد في المحلول. كما في 

التفاعل الموّضح في المعادلة اآلتية:
 NaOH(s) → Na+(aq) + OH–(aq)

ماء

مهّم
يجب عليك معرفة 

أسماء األحماض األربعة 
األولى الموجودة في 

الجدول )٥-9( وصيغها 
الكيميائية.

الصورة ٥-٤ الطعم الالذع لليمون سببه محض السيرتيك، 
والطعم الالذع للخل سببه محض اإليثانويك؛ أّما صودا 

اخلبز فهي قاعدية وُتستخدم لتخمي عجينة اخلبز.

خـــــل صـــودا

اخلبــز

الصورة ٥-٥ حتتوي الكثي من األطعمة عىل كمّيات كبية من 
السّكر. يتحّول السّكر إىل محض بوساطة البكتييا املوجودة 
يف الفم، فيصبح بإمكانه أن هياجم مينا األسنان. وعند مضغ 

علكة خالية من السّكر، يتّم إنتاج مزيد من اللعاب الذي ُيعّد 
قلوًيا إىل حّد ما. األمر الذي يسمح له بمعادلة احلمض.
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سؤال
أ.  اكتب معادلة كيميائية توضح ذوبان هيدروكسيد البوتاسيوم في الماء.  1٧
ب.  اكتب معادلة كيميائية توضح ذوبان حمض النيتريك السائل في الماء.   

ج.  اكتب المعادلة األيونية التي تمثل كاّلً من التفاعلَين أدناه:   
١.  التفاعل الذي يحدث في محلول مائي بين هيدروكسيد الصوديوم وحمض النيتريك.    

2.  التفاعل الذي يحدث في محلول مائي بين هيدروكسيد البوتاسيوم وحمض الهيدروكلوريك.    

 األيونات	الناتجة	من	تأين	القاعدةالصيغة	الكيميائيةاسم	القاعدة
	في	الماء

–CaOCa2+ + 2OHأكسيد الكالسيوم

(II) أكسيد النحاسCuOال يذوب في الماء (Cu2+ ،O2–)

–NaOHNa+ + OHهيدروكسيد الصوديوم

–Ca(OH)2Ca2+ + 2OHهيدروكسيد الكالسيوم

   NH3NH4األمونيا
+ + OH–

اجلدول ٥-١٠  الصيغ الكيميائية لبعض القواعد الشائعة واأليونات املتكونة نتيجة تأّينها يف املاء.

نظرية برونستد-لوري لألحماض والقواعد
ارتبطت تعريفات األحماض والقواعد وفق نظرية أرهينوس بالتفاعالت التي تحدث في الماء، وفي العام 1923م، اقترح 
الكيميائي الدنماركي ج. برونستد والكيميائي البريطاني ت. لوري تعريًفا أكثر شمولية لألحماض والقواعد. وهو أنه في 

تفاعل حمض-قاعدة، ينتقل بروتون )أيون الهيدروجين، +H( من الحمض نحو القاعدة. وبذلك أصبح يُعرف:
حمض	برونستد-لوري Bronsted-Lowry acid مادة تمنح البروتون.

قاعدة	برونستد-لوري Bronsted-Lowry base مادة تستقبل البروتون.
فعلى سبيل المثال: يتكّون محلول حمض الهيدروكلوريك، عندما يذوب غاز كلوريد الهيدروجين في الماء لتكوين أيون 
H3O)، وأيون الكلوريد )الشكل ٥-١0(، ويالحظ أن الماء ينخرط في التفاعل كما هو موّضح في المعادلة 

الهيدرونيوم (+
اآلتية:

HCl(g) + H2O(l) → H3O
+(aq) + Cl−(aq)

مهّم
القلويات الشائعة التي 

يجب عليك معرفتها هي: 
هيدروكسيد الصوديوم 
(NaOH)، وهيدروكسيد 

 ،(KOH) البوتاسيوم
.(NH3) واألمونيا

مهّم
●  القاعدة مركب يحتوي 
على أكسيد أو أيونات 
هيدروكسيد، وتتفاعل 

مع الحمض لتكوين 
ملح وماء.

●  والقلويات قواعد 
قابلة للذوبان في الماء.

والقاعدة التي تذوب في الماء تسّمى مادة قلوية. فمثاًل، عندما تذوب األمونيا في الماء، 
يتفاعل عدد من جزيئات األمونيا مع جزيئات الماء، فتنتج أيونات هيدروكسيد كما هو 

موّضح في المعادلة اآلتية:
  NH3(g) + H2O(l) ⇌ NH4   

+ (aq) + OH–(aq)

وهذا يعني أن محلول األمونيا هو مادة قلوية. 

ماء
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لذا، فإن كلوريد الهيدروجين هو حمض؛ ألنه يمنح بروتوًنا إلى الماء. وهذا يعني أن الماء يتفاعل كقاعدة وفق تعريف 
برونستد-لوري؛ فالماء يكتسب البروتون. ويتّم هذا التفاعل وفًقا للمعادلة اآلتية:

 +Hيمنح

HCl(g) + H2O(l) → H3O+(aq) + Cl–(aq)
حمضقاعدة

الشكل ٥-١٠ كلوريد 
اهليدروجني هو احلمض. 

املاء هو القاعدة يف هذا 
التفاعل.

H2O(l)

H

H

H HO O

H H
Cl

Cl

HCl(g) + +H3O+(aq) Cl–(aq)

–

+

+

يمنح كلوريد اهليدروجني 
بروتون، (+H)، فيكتسبه املاء

 فيتكّون أيون هيدرونيوم
حيمل شحنة موجبة

وأيون كلوريد
حيمل شحنة سالبة

بروتون 
H+

بروتون 
H+

H2O(l)

H

HH N

H H

O

NH3(g) + +NH4
+(aq) OH–(aq)

H

H N

H

H O

H

+

+

–

الشكل ٥-١١ املاء يمنح 
الربوتون  واألمونيا تستقبل 

الربوتون.

 ،(H+) يمنح املاء بروتون
فتكتسبه األمونيا

فيتكّون أيون أمونيوم 
حيمل شحنة موجبة

وأيون هيدروكسيد
حيمل شحنة سالبة

كما يمكن للماء أن يتفاعل كحمض. فعندما تتفاعل األمونيا مع الماء، فإنها تكتسب بروتوًنا من الماء، وتتحّول إلى 
     NH4) )انظر الشكل ٥-١١(. ويتّم هذا التفاعل وفًقا للمعادلة اآلتية:

أيون أمونيوم (+

H+           

base acid
NH3(g) + H2O(l) ⇌ NH4

+(aq) + OH–(aq)
قاعدةحمض

يمنح



175

الوحدة الخامسة: االتزان الكيميائي 

بأنها  كقاعدة  أو  إّما كحمض  تتصرف  أن  يمكن  والتي  مثًل،  كالماء  المواد،  وتوصف 
متذبذبة (amphoteric) أو مترددة.

ال تقتصر أحماض وقواعد برونستد-لوري على المحاليل المائية فقط. فعلى سبيل 
 (CH3COOH) مع حمض إإليثانويك (HClO4) (VII) المثال، عندما يتفاعل حمض الكلوريك
في مذيب خامل )المذيب الخامل هو مذيب ال يشارك في التفاعل الكيميائي(، نحصل 

على تفاعل االتزان اآلتي:

حمض قاعدة

H+ 

HClO4 + CH3COOH ⇌ ClO4
– + CH3COOH2

+

يمنح

،CH3COOH هو الحمض، ألنه يمنح البروتون إلى HClO4 ،ففي هذا التفاعل
بينما CH3COOH هو القاعدة ألنها تستقبل البروتون.

مصطلحات علمية

حمض برونستد-لوري 
 :Bronsted-Lowry acid
مادة تمنح البروتون )أيون 

 .)H+

قاعدة برونستد-لوري 
 :Bronsted-Lowry base

مادة تستقبل البروتون 
.)H+ أيون(

أسئلة
١٨  حدد الحمض والقاعدة بناًء على نظرية برونستد-لوري في التفاعلَين اآلتيَين؟

 NH4    
+ (aq) + H2O(l) ⇌ NH3(aq) + H3O

+(aq) أ.    
 HCOOH + HClO2 ⇌ HCOOH2     

+  + ClO2    
− ب.    

١٩  حّدد الحمض والقاعدة للتفاعل العكسي في كل من تفاعلَي االتزان اآلتيَين:
 HClO2 + HCOOH ⇌ ClO2     

− + HCOOH2     
+ أ.    

H2S(aq) + H2O(l) ⇌ HS−(aq) + H3O
+(aq) ب.    

األحماض والقواعد القوية والضعيفة
األحماض القوية

ترتبط قوة األحماض أو ضعفها بدرجة التأين، فاألحماض القوية هي تلك األحماض التي تتأين تماًما. فعلى سبيل 
المثال، عندما يذوب غاز كلوريد الهيدروجين في الماء لتكوين محلول تركيزه mol/L 0.1، فإن الحمض يتأين تماًما، 

كما هو موّضح في المعادلة اآلتية:
  HCl(g) + H2O(l) → H3O

+(aq) + Cl−(aq)

األمر الذي يعني أنه تفاعل غير منعكس. ويُستخدم السهم المتجه إلى األمام؛ نحو المواد الناتجة )التفاعل األمامي(، 
لإلشارة إلى أن التفاعل يسير نحو االكتمال )تأّين تام(.

H3O) في هذا 
وتقاس قوة األحماض عادة بمقياس pH، حيث تعبر قيمة pH لمحلول ما عن تركيز أيونات الهيدرونيوم (+

المحلول. فكلما كان تركيز هذه األيونات مرتفًعا في المحلول، تكون قيمة pH منخفضة. فعلى سبيل المثال، المحلول 
.pH = 1 0.1، تكون له قيمة mol/L الذي تركيزه

مهّم
عندما يكون المحلول خامًل 
ال تسجل الحالة الفيزيائية 

لمكونات المعادلة.
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وعليه، فاألحماض التي تتأين تأيًنا تاًما في محاليلها المائية تسّمى أحماًضا قوية. ومن األمثلة عليها: األحماض 
المعدنية، وحمض الهيدروكلوريك، وحمض الكبريتيك، وحمض النيتريك. 

مهّم

وليس  التأّين  بدرجة  يتعلق   Strong قوي  أو   ،Weak الوصف ضعيف  أن  تذّكر  والقواعد  األحماض  إلى  اإلشارة  �  عند 
بالتركيز. 

�  التركيز يتعلق بعدد الموالت لكل لتر ويعبر عن تركيز محلول ما بالكلمات مثل: »مرّكز«، و»مخّفف«.

األحماض	الضعيفة
عندما يذوب حمض اإليثانويك في الماء لتكوين محلول تركيزه mol/L 0.1، فإنه يتأّين جزئًيا، ما يعني وجود جزيئات 
تأين  إن  الحال  هذه  في  نقول  الهيدرونيوم.  وأيونات  اإليثانوات  أيونات  إلى  إضافة  المحلول  في  اإليثانويك  حمض 
التفاعل ال يسير نحو االكتمال )تأين  الحمض جزئي أو غير مكتمل، ويُستخدم نصفا-سهم االتزان )⇌( طالما أن 

جزئي( وفًقا للمعادلة اآلتية:
 CH3COOH(aq) + H2O(l) ⇌ CH3COO−(aq) + H3O

+(aq)

 وينزاح موضع االتزان أكثر نحو الطرف األيسر لمعادلة التفاعل، وتكون قيمة pH لمحلول حمض اإليثانويك )تركيزه
mol/L 0.1( تساوي 2.9 ، وهذه القيمة أعلى من قيمة pH لحمض الهيدروكلوريك الذي يمتلك التركيز نفسه. والسبب 

في ذلك هو أن تركيز أيونات الهيدرونيوم في هذا المحلول أقل كثيًرا من تركيزها في حمض الهيدروكلوريك.

معظم  الضعيفة  األحماض  وتتضّمن  ضعيفة.  أحماًضا  تسّمى  المائية  محاليلها  في  جزئًيا  تتأين  التي  فاألحماض 
.(H2CO3) وحمض الكربونيك ،(H2S) وكبريتيد الهيدروجين ،(HCN) األحماض العضوية وحمض الهيدروسيانيك

وعلى الرغم من أننا نتحدث أحياًنا عن حمض الكربونيك الضعيف، إاّل أننا ال نشاهد زجاجة تحتوي عليه )كباقي 
األحماض األخرى(. وذلك لكون هذا الحمض عبارة عن مخلوط اتزان مكّون من ثاني أكسيد الكربون الذائب في الماء؛ 

ويمكن تمثيل هذا االتزان على النحو اآلتي:
 CO2(g) + H2O(l) ⇌ HCO3     

−(aq) + H+(aq)

إن أيونات الهيدروجين هي المسؤولة عن الطبيعة الحمضية لثاني أكسيد الكربون المائي. ينزاح موضع االتزان نحو 
ا. الطرف األيسر لمعادلة التفاعل حيث إن محلول ثاني أكسيد الكربون المائي هو حمض ضعيف جّدً

حمض اإليثانويك أيون اإليثانوات أيون الهيدرونيوم

مهّم
H3O) )أيون هيدرونيوم(. وغالًبا ما 

تُكتب أيونات الهيدروجين الموجودة في محلول مائي في شكل صحيح على هيئة (+
.H+ يكون مقبواًل تبسيطها على هيئة

فعلى سبيل المثال:
HCl(aq) → H+ (aq) + Cl–(aq) :يتأّين الحمض القوي على النحو اآلتي

 CH3COOH(aq) ⇌ CH3COO−(aq) + H+(aq) :ويتأّين الحمض الضعيف على النحو اآلتي
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القواعد القوية
عندما يذوب هيدروكسيد الصوديوم في الماء لتكوين محلول تركيزه mol/L 0.1، فإنه يتأّين تماًما كما هو موّضح في 

المعادلة اآلتية:
 NaOH(s) → Na+(aq) + OH–(aq)

ويكون المحلول المتكّون قلوًيا بدرجة كبيرة بسبب التركيز المرتفع أليونات الهيدروكسيد الموجودة فيه. والمحلول الذي 
تركيزه mol/L 0.1، تكون قيمة pH له تساوي 13.

فالقواعد التي تتفكك تماًما في محاليلها المائية تسّمى قواعد قوية. ومن األمثلة على القواعد القوية هيدروكسيدات 
فلزات المجموعة I من الجدول الدوري.

القواعد الضعيفة
عندما تذوب األمونيا وتتفاعل مع الماء لتكوين محلول تركيزه mol/L 0.1، فإنها تتأّين جزئًيا، ما يعني وجود جزيئات 

أمونيا في المحلول إضافة إلى أيونات األمونيوم وأيونات الهيدروكسيد، كما في المعادلة اآلتية:
 NH3(g) + H2O(l) ⇌ NH4    

+(aq) + OH–(aq)

 ،)0.1 mol/L لهذا المحلول )تركيزه pH ينزاح موضع االتزان أكثر نحو الطرف األيسر في معادلة التفاعل، وتكون قيمة
تساوي 11.1. وهذه القيمة أقل من قيمة pH لهيدروكسيد الصوديوم الذي يمتلك التركيز نفسه؛ والسبب في ذلك هو أن 

تركيز أيونات الهيدروكسيد في محلول األمونيا أقل من تركيزها في محلول هيدروكسيد الصوديوم.
فالقواعد التي تتفكك جزئًيا في محاليلها المائية تسّمى قواعد ضعيفة. ومن األمثلة على القواعد الضعيفة األمونيا 

واألمينات. 

أسئلة
٢٠  حمض النيتريك (HNO3) حمض قوي، في حين أن حمض الكلوريك (I) (HCIO) حمض ضعيف:

اشرح الفرق بين حمض قوي وحمض ضعيف. أ.    
ب.  اكتب معادالت توضح تأّين كل من هَذين الحمَضين في الماء.   
٢١  اقترح قيمة pH التقريبية لمحلول مائي تركيزه mol/L 0.1 لكل من:

 (HCIO) (I) حمض الكلوريك أ.    
حمض النيتريك ب.    

الهيدرازين (N2H4) قاعدة ضعيفة.  ٢٢
أ.  اكتب معادلة كيميائية توضح تفاعل اتزان الهيدرازين مع الماء.   

ب.  اقترح التراكيز التقريبية لجزيئات الهيدرازين (N2H4) والمواد الناتجة من هذا التفاعل.   

مصطلحات علمية

درجة التأين Degree of ionization: مدى تأّين مركب )جزيئي أو أيوني( ذائب في مذيب لتكوين أيونات.
األحماض والقواعد القوية Strong acids and bases: األحماض والقواعد التي تتأين تماًما في المحلول.

األحماض والقواعد الضعيفة Weak acids and bases: األحماض والقواعد التي تتأين جزئًيا في المحلول.
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تمييز الحمض الضعيف من الحمض القوي
يمكن التمييز بين حمض قوي وحمض ضعيف من خالل مقارنة قيم pH والتوصيل الكهربائي والنشاط الكيميائي لكل 
القوية أو الضعيفة تمتلك  منهما. وعند إجراء مثل هذه المقارنات، يجب استخدام محاليل مخففة لهذه األحماض 

التركيز نفسه.

pH	قيم
تمتلك  والتي  الضعيفة  األحماض  تمتلكها  التي  تلك  من  pH أصغر  قيم  القوية  المخففة لألحماض  المحاليل  تمتلك 
 pH التركيز نفسه. وذلك ألن تركيز أيونات الهيدروجين يكون أكبر في محاليل األحماض القوية. ويمكن تحديد قيمة

عن طريق:
�  غمس قطب كهربائي متصل بمقياس  pH في محلول الحمض؛ وسوف يوضح مقياس pH قيمة pH للمحلول.

�  غمس ورقة كاشف عام في محلول الحمض، وتسجيل التغير في اللون. ثم مقارنة اللون الناتج باأللوان الموجودة على 
مخطط شريط يوضح قيم pH لأللوان المختلفة.

يقارن الجدول )٥-١١( قيم pH لبعض األحماض والقواعد القوية والضعيفة.

 قيمة	pH	لمحلول	تركيزهالحمض	أو	القاعدة
 1.0 (mol/L) 

 قيمة	pH	لمحلول	تركيزه
 0.1 (mol/L) 

 قيمة	pH	لمحلول	تركيزه
 0.01 (mol/L) 

حمض الهيدروكلوريك
012)حمض قوي(

حمض اإليثانويك
2.42.93.4)حمض ضعيف(

هيدروكسيد الصوديوم
141312)قاعدة قوية(

األمونيا
11.611.110.6)قاعدة ضعيفة(

اجلدول ٥-١١ قيم pH لبعض األمحاض والقواعد القوية والضعيفة. 

التوصيل	الكهربائي
تمتلك المحاليل المخففة لألحماض القوية توصياًل كهربائًيا أكبر 
من ذلك الذي تمتلكه األحماض الضعيفة التي لها التركيز نفسه. 
وهذا ألن تركيز أيونات الهيدروجين واأليونات األخرى يكون أكبر 

في األحماض القوية منه في األحماض الضعيفة.
ويمكن تحديد قيمة التوصيل الكهربائي عن طريق غمس قطب 
في  الكهربائي،  التوصيل  قياس  أجهزة  بأحد  متصل  كهربائي 
محلول الحمض، ومعرفة قيمة التوصيل الكهربائي لذلك المحلول 

)الصورة ٥-6(.

الصورة ٥-٦ استخدام جهاز قياس التوصيل 
الكهربائي لتحديد قيمة التوصيل الكهربائي 

للحمض وتسجيل البيانات عىل جهاز كمبيوتر.
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التفاعل	مع	الفلزات	النشطة
الفلزات  مع  مختلًفا  كيميائًيا  نشاًطا  نفسه  التركيز  لها  التي  والضعيفة  القوية  لألحماض  المخففة  المحاليل  تمتلك 
النشطة مثل الماغنيسيوم. فعند غمس قطعة من شريط الماغنيسيوم في حمض قوي يمتلك تركيًزا معّيًنا، نالحظ 

تدفًقا متواصاًل من فقاعات غاز الهيدروجين، وفق التفاعل الموضح في المعادلة اآلتية:
 Mg(s) + 2HCl(aq) → MgCl2(aq) + H2(g)

أّما عند غمس قطعة من شريط الماغنيسيوم في حمض ضعيف له التركيز نفسه، فنالحظ تكّون فقاعات قليلة من 
غاز الهيدروجين. وذلك ألن تركيز أيونات الهيدروجين في الحمض القوي يكون أكبر منه في الحمض الضعيف.

مصطلحات علمية

كاشف	حمض-قاعدة	
 :Acid-base indicator

مرّكب يتغّير لونه عبر 
.pH مًدى محدد من قيم

٥-7 الكواشف وعمليات المعايرة حمض-قاعدة
سبق أن درست في الصف التاسع أن الكواشف تُستخدم للكشف عن نقطة-النهاية في عمليات معايرة حمض-قاعدة 
)الشكل ٥-١2(. وقد تكون استخدمت كواشف، مثل ورق تّباع الشمس، الختبار ما إذا كانت مادة ما حمضية أم قاعدية. 

وستتعلم هنا كيفية استخدام كواشف محددة في عمليات معايرة تتضّمن أحماًضا وقواعد قوية وضعيفة.

التعريف بالكواشف
 ،١2-٥ )الشكل   pH قيم  من  محدٍد  مًدى  عبر  لونه  يتغير  مركب  هو   Acid-base indicator كاشف	حمض-قاعدة 
 (HIn) والصورة ٥-7(. وبعبارات بسيطة، يمكن اعتبار الكثير من الكواشف أنها أحماض ضعيفة يمتلك فيها الحمض

واأليون الكاشف (–In) ألواًنا مختلفة بعضهما عن بعض.
ويمكن توضيح العالقة بينهما بالمعادلة اآلتية:
 HIn    ⇌    H+    +    In–

�  عند إضافة حمض إلى محلول الكاشف هذا، ينزاح موضع االتزان نحو الطرف األيسر 
.A من المعادلة. عندها سيكون هنالك جزيئات أكثر تمتلك اللون

أيون الكاشف
  B لونه

حمض غير 
  A متأين لونه

سؤال
أ.  تعتمد قيمة pH لمحلول ما على تركيز أيونات الهيدروجين )أيونات الهيدرونيوم(. أّي تركيز لحمض اإليثانويك   ٢3

المدرج في الجدول )٥-١١( يمتلك التركيز األعلى من أيونات الهيدروجين في المحلول؟
أّية مادة في الجدول )٥-١١( تمتلك التركيز األكبر من أيونات الهيدروكسيد؟ ب.    

ج.  اشرح سبب امتالك محلول من حمض اإليثانويك )تركيزه mol/L 0.1( توصياًل كهربائًيا أقل من التوصيل الكهربائي    
.)0.1 mol/L  لمحلول من حمض الهيدروكلوريك )تركيزه

حمض  تفاعل  سرعة  معدل  يكون  الماغنيسيوم.  مع  اإليثانويك  وحمض  الهيدروكلوريك  حمض  من  كل  د.  يتفاعل    
 .)0.1 mol/L  0.1( أكبر بكثير من معدل سرعة تفاعل حمض اإليثانويك )تركيزه mol/L الهيدروكلوريك )تركيزه

اشرح السبب.
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الصورة ٥-٧ بتالت نبات البيالرغونيوم )إبرة الراعي، pelargonium (geranium) ( ذات 
اللون األمحر التي حتتوي عىل صبغة البيالرغونيدين )pelargonidin(. يمكن أن حُتدث أيونات 

اهليدروجني أواهليدروكسيد يف الرتبة تغيات صغية يف بنيتها اجلزيئية إلنتاج ألوان خمتلفة.

OH

OH

OH

O+

O

OH

OH

O

O

OH

O–

OOH–

+ H2O
H+

جزء من أنيون البيالرغونيدين 
)أزرق اللون(

جزء من جزيء البيالرغونيدين
)بنفسجي اللون(

جزء من كاتيون البيالرغونيدين
)أمحر اللون(

الشكل ٥-١2 يوضح تغي لون كاشف الفينولفثالني الذي 
يعزى إىل اختالفات بسيطة يف بنية جزيئاته عند إضافة أيونات 

عديم اللون (A)وردي اللون (B)اهليدروجني أو أيونات اهليدروكسيد.

نحو  االتزان  موضع  ينزاح  قلوية،  مادة  إضافة  �  وعند 
هنالك  سيكون  عندها  المعادلة.  من  األيمن  الطرف 

.B جزيئات أكثر تمتلك اللون
من  لكل  النسبية  التراكيز  على  الكاشف  لون  �  يعتمد 
HIn، و–In. وأثناء عملية المعايرة يعتمد لون الكاشف 

في  الموجودة   (H+) الهيدروجين  أيونات  تركيز  على 
المحلول.
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تتغّير ألوان الكواشف عادة ضمن مًدى من قيم pH تقع بين وحدة واحدة ووحدتَين. وفي الوسط من هذا المدى توجد 
نقطة-النهاية التي يمكن التعرف عليها حيث يمتلك الكاشف لوًنا يقع بين لونَي الطرَفين.

فعلى سبيل المثال: يكون كاشف البروموثايمول األزرق، أصفر اللون في محلول حمضي وأزرق اللون في محلول قاعدي. 
ويحدث التغير في اللون بين pH = 6.0 و pH = 7.6. وتتوافق نقطة-الوسط لهذا الكاشف، ذات اللون األخضر المائل 

إلى الرمادي، مع قيمة pH تساوي 7.0.
يوضح الجدول )5-١٢( ألوان ومدى قيم pH لبعض الكواشف.

اللون عند قيم pH الكبرىاللون عند قيم  pH الصغرىمدى قيم pHاسم الكاشف
أزرقأصفر1.6 – 0.0الميثيل البنفسجي )األرجواني(

أصفرأحمر4.0 – 2.9الميثيل األصفر
أصفرأحمر4.4 – 3.2الميثيل البرتقالي

أزرقأصفر4.6 – 2.8البروموفينول األزرق
أزرقأصفر5.4 – 3.8البروموكريزول األخضر

أصفرأحمر6.3 – 4.2الميثيل األحمر
أزرقأصفر7.6 – 6.0البروموثايمول
وردي/ بنفسجيعديم اللون10.0 – 8.2الفينولفثالين

برتقالي/أحمرأصفر13.0 – 10.1األليزارين األصفر

اجلدول 5-١٢ بعض الكواشف الكيميائية.  

مهارات عملّية ٥-١
pH مراقبة التغير في قيمة الرقم الهيدروجيني

كمّية  لتحديد  المعايرة  إجراء  طريقة  سابًقا  درست  لقد 
الشكل  يوضح  قاعدية،  مادة  لمعادلة  الالزمة  الحمض 
)5-١٣( كيف يُستخدم مقياس pH لتتّبع التغّيرات في قيم 

pH عند معايرة قاعدة مع حمض.

الطريقة
الحموضة  مع مجس  الالزمة  واألدوات  المواد  �  جّهز 
لقياس pH يكون متصاًل بحاسوب لتسجيل البيانات.

شّغل المحرك المغناطيسي.  �

الشكل 5-١٣ قياس 
التغّي يف قيمة  pH أثناء 

معايرة هيدروكسيد 
الصوديوم مع محض 

اهليدروكلوريك.

حمرك 
مغناطييس

مهّم

ال يطلب منك حفظ مدى قيم pH للكواشف وإنما سوف يتم تزويدك بها إذا لزم األمر.



1٨2

الكيمياء - الصف الحادي عشر - الفصل الدراسي األول: كتاب الطالب

تابع
أضف الحمض بمعدل سرعة ثابت وبطيء من السحاحة إلى المادة القاعدية الموجودة في الدورق الزجاجي.  �

توّقف عندما يبلغ الـ pH قيمة منخفضة وثابتة تقريًبا.  �
ويمكن أيضا مراقبة الـ pH لمخلوط التفاعل يدوًيا؛ كأن تقوم بتسجيل قيم pH بعد إضافة حجوم ثابتة من عّينات 
الحمض إلى الدورق الزجاجي، على سبيل المثال: أضف عّينات حجمها mL 1 في كل مرة إلى أن تبدأ قيم pH بالتغّير 

بسرعة، بعد ذلك أضف عّينات حجمها mL 0.5 أو أقل.
وغالًبا ما يوضح التمثيل البياني المسجل على الحاسوب أو الذي يتّم رسمه يدوًيا كيف تتغّير قيم pH مع حجم 
الحمض المضاف. وتكون أشكال هذه التمثيالت البيانية مميزة، تعتمد على قوة الحمض والقاعدة المستخدَمين 

في المعايرة.

أحماض	قوية	مع	قواعد	قوية
 0.100 mol/L  قاعدة قوية( تركيزه( عند معايرة محلول هيدروكسيد الصوديوم pH كيف تتغير قيم )يوضح الشكل )٥-١4

بمحلول حمض الهيدروكلوريك )حمض قوي( تركيزه mol/L 0.100 في وجود كاشف البروموثايمول األزرق.

ويظهر الشكل ما يلي:
�  انحداًرا حاًدا للمنحنى الموجود في التمثيل البياني بين pH = 10.5 و pH = 3.5؛ ففي هذه المنطقة تؤدي إضافات 

.pH إلى تغّير سريع في H+ ضئيلة من أيونات
.pH = 7 تقع نقطة منتصف الميل لخط االنحدار الحاد عند  �

الموجودة في   H+ أيونات  تفاعلت عندها  قد  تكون  التي  النقطة  مع  الحاد  االنحدار  نقطة منتصف خط  �  تتوافق 
الحمض بالضبط مع أيونات –OH الموجودة في المادة القاعدية؛ وهي تمثل نقطة-نهاية المعايرة.

�  يتغير لون كاشف البروموثايمول األزرق من األزرق إلى األصفر عبر مدى قيم pH بين 7.6 و 6.0 حيث يكون الميل 
شديد االنحدار.

الشكل ٥-١٤ معايرة محض وقاعدة قويَّني 
يف وجود كاشف الربوموثايمول األزرق.

40
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وبسبب وجود تغّير حاد في قيم pH عبر منطقة تتراوح 
قيم pH فيها من 3.5 إلى 10.5، يمكننا استخدام كواشف 
سبيل  فعلى  المنطقة.  هذه  ضمن  ألوانها  تتغير  أخرى 
 pH المثال: يتغير لون كاشف الفينولفثالين عبر مدى قيم

من 8.2 إلى 10.0 )الشكل ٥-١٥(.
واسع  يتّم عبر مدى   pH قيم  الحاد في  التغّير  أن  وبما 
من قيم pH، فإّنه يوجد الكثير من الكواشف التي يمكن 
حمض  بين  التفاعل  نقطة-نهاية  لتحديد  استخدامها 

قوي وقاعدة قوية.
الشكل ٥-١٥ معايرة محض وقاعدة 
قويَّني يف وجود كاشف الفينولفثالني.

أحماض	قوية	مع	قواعد	ضعيفة
يوضح الشكل )٥-١6( منحنى قيم pH عند معايرة محلول 
األمونيا المائي )قاعدة ضعيفة( تركيزه mol/L 0.100 مع 
.0.100 mol/L تركيزه  قوي(  )حمض  النيتريك  حمض 

ويظهر الشكل ما يلي:
�  انحداًرا حاًدا للمنحنى الموجود في التمثيل البياني 

.pH = 3.5 و pH = 7.5 بين
الحاد  االنحدار  لمنحنى  الميل  منتصف  نقطة  �  تقع 

عند pH = 5 تقريًبا.
وبسبب وجود تغير حاد في قيم pH عبر منطقة تتراوح 
كاشف  استخدام  يمكن   ،7.5 إلى   3.5 من  فيها   pH قيم 
الميثيل األحمر في عملية المعايرة هذه؛ وذلك ألن هذا 

الكاشف يتغير لونه بين pH = 4.2 و pH = 6.3، وهي قيم تتوافق مع المنطقة التي يقع فيها التغّير الحاد لـ pH.  أّما 
كاشف الفينولفثالين فلن يكون مناسًبا لالستخدام في هذه المعايرة، ألن لونه يتغير في المناطق القاعدية )pH من 
8.2 إلى 10.0(، والتي ال تتوافق مع التغّير الحاد لـ pH؛ إذ إن التغّير في لون كاشف الفينولفثالين يتّم فقط تدريجًيا 

عند إضافة المزيد والمزيد من الحمض، بداًل من التغّير المفاجئ في اللون عند إضافة قطرة واحدة فقط عند 
نقطة-النهاية.

سؤال
استخدم الجدول )٥-١2( لتحديد:  ٢٤

أ.  الكواشف التي يمكن استخدامها لمعايرة حمض قوي-قاعدة قوية.   
ب.  الكواشف التي ال يمكن استخدامها.   
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الشكل ٥-١٦ معايرة بني 
محض قوي وقاعدة ضعيفة.
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أحماض	ضعيفة	مع	قواعد	قوية
معايرة  عند   pH قيمة  تتغير  كيف   )١7-٥( الشكل  يوضح 
محلول هيدروكسيد الصوديوم المائي )قاعدة قوية( تركيزه 
تركيزه  )حمض ضعيف(  البنزويك  مع حمض   0.100 mol/L

.0.100 mol/L

ويظهر الشكل ما يلي:
�  انحداًرا حاًدا للمنحنى الموجود في التمثيل البياني بين 

.pH = 7.5 و pH = 11.0

الحاد عند  االنحدار  لمنحنى  الميل  �  تقع نقطة منتصف 
pH = 9 تقريًبا.

 pH عبر منطقة تتراوح قيم pH وبسبب وجود تغّير حاد في قيم
فيها من 7.5 إلى 11.0، يمكن استخدام كاشف الفينولفثالين 

في هذه المعايرة؛ وذلك ألن هذا الكاشف
يتغير لونه بين pH = 8.2 و pH = 10.0، وهي قيم تتوافق مع 

.pH المنطقة التي يقع فيها التغّير الحاد لـ
أّما كاشف الميثيل البرتقالي فلن يكون مناسًبا لالستخدام 
الحمضية،  المناطق  في  يتغير  لونه  ألن  المعايرة؛  هذه  في 

.pH والتي ال تتوافق مع هذا التغّير الحاد لـ

أحماض	ضعيفة	مع	قواعد	ضعيفة
محلول  معايرة  عند   pH قيمة  تغير   )١8-٥( الشكل  يوضح 
مع   0.100 mol/L تركيزه  ضعيفة(  )قاعدة  المائي  األمونيا 

.0.100 mol/L حمض البنزويك )حمض ضعيف( تركيزه
ويظهر الشكل عدم وجود انحدار حاد في المنحنى الموجود 
حمض-قاعدة  كاشف  يوجد  ال  كما  البياني.  التمثيل  في 
المثال  ففي  التفاعل.  لهذا  نقطة-النهاية  لتحديد  مناسب 
الموضح أعاله، يحدث ما يلي لكاشف البروموثايمول األزرق:
�  يبدأ لونه بالتغّير عندما تتم إضافة mL 19.50 من الحمض.
من   20.50 mL إضافة  تتّم  عندما  لونه  في  التغّير  �  ينتهي 

الحمض.
إن مثل هذا التغّير التدريجي في لون الكاشف عند إضافة 
الحمض ليس جيًدا بشكل كاف حتى تكون قادًرا على قراءة 

.0.05 mL قيمة نقطة-النهاية بالتقريب

الشكل ٥-١٧ معايرة بني محض ضعيف وقاعدة قوية.

الشكل ٥-١٨ معايرة بني محض ضعيف وقاعدة ضعيفة.
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تقع نقطة النهاية ما بني 
20.5 mL 19.5 و mL
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الوحدة الخامسة: االتزان الكيميائي 

أسئلة
أ.  اقترح كاشًفا مناسًبا إليجاد نقطة النهاية للتفاعل الذي يحدث بين كل مّما يلي:  ٢٥

.0.0500 mol/L 0.0500، ومحلول األمونيا المائي تركيزه mol/L ١.  حمض النيتريك تركيزه    
.1.00 mol/L 2.00، وحمض الكبريتيك تركيزه mol/L 2.  محلول هيدروكسيد الصوديوم المائي تركيزه    

.0.00500 mol/L 0.00500، وحمض البنزويك تركيزه mol/L ٣.  محلول هيدروكسيد البوتاسيوم المائي تركيزه    
ب.  اقترح سبب عدم اعتبار الفينولفثالين كاشًفا مناسًبا لالستخدام، إليجاد نقطة-النهاية عند إجراء عملية معايرة    

.0.0100 mol/L 0.0100 مع محلول اليوريا )قاعدة ضعيفة( تركيزه mol/L حمض الهيدروكلوريك تركيزه
يتفاعل  pH عندما  التغّير في  بياني يوضح  المقابل تمثيل  ٢٦  في الشكل 
اآلخر في شكل بطيء.  إلى  أحدهما  يُضاف  قاعدة حيث  مع  حمض 

.0.1 mol/L يمتلك كل من  الحمض والقاعدة تركيًزا يساوي
أي من العبارات اآلتية صحيحة؟   

أ.  تّمت إضافة القاعدة الضعيفة إلى الحمض الضعيف.   
ب.  تّمت إضافة القاعدة القوية إلى الحمض القوي.   

ج.  تّمت إضافة الحمض القوي إلى القاعدة الضعيفة.   

د.  تّمت إضافة القاعدة القوية إلى الحمض الضعيف.   

ملّخص

يتم الوصول إلى االتزان الديناميكي عندما يكون معدل سرعة التفاعل األمامي مساوًيا لمعدل سرعة التفاعل العكسي، بحيث تبقى 
تراكيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة ثابتة كما هي من دون تغير.

ينص مبدأ لوشاتيلييه على ما يلي: إذا حدث تغّير في نظام كيميائي في حالة اتزان ديناميكي، فسيتحّرك االتزان الكيميائي في 
االّتجاه الذي يحّد من تأثير هذا التغّير.

تؤثر التغيرات في درجة الحرارة، والضغط، وتركيز المواد المتفاعلة والناتجة، في اتجاه االتزان الكيميائي؛ أما قيمة ثابت االتزان 
فتتأثر بتغير درجة الحرارة فقط.

توجد عالقة بين تراكيز المواد المتفاعلة والناتجة لتفاعل يكون في حالة اتزان، يمكن تمثيلها بثابت اتزان بداللة التراكيز، (Kc) أو 
.(Kp) الضغط الجزئي

يمكن استنتاج ثوابت االتزان بداللة التراكيز (Kc)، أو الضغط الجزئي (Kp) من البيانات المتوافرة المناسبة وحسابها.

تنص نظرية برونستد-لوري لألحماض والقواعد بأن األحماض مواد مانحة للبروتون، وأن القواعد مواد مستقبلة له.
تتأين األحماض والقواعد القوية بشكل كلي في المحلول المائي، في حين تتأين األحماض والقواعد الضعيفة بشكل جزئي فقط.

تعتمد عملية اختيار كاشف مناسب لعملية معايرة حمض-قاعدة على قوة كل من الحمض والقاعدة.
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أسئلة نهاية الوحدة

1  مخلوط تفاعل من الهيدروجين واليود ويوديد الهيدروجين يوجد في حالة اتزان في أنبوبة مغلقة عند 
درجة حرارة ثابتة.

يتّم التفاعل وفًقا للمعادلة اآلتية:  

H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g)         ΔHr = −96 kJ/mol1

  تّم إدراج قيم الضغوط الجزئية لهذه الغازات في حالة االتزان في الجدول اآلتي:
الضغط	الجزئي/Paالغاز
H22.330 × 106

I20.925 × 106

HI10.200 × 106

اشرح المقصود بمصطلح الضغط الجزئي.   أ. 

احسب قيمة الضغط الكلي للغازات الثالثة الموجودة في هذا المخلوط.  ب.   
استنتج معادلة ثابت االتزان لهذا التفاعل من حيث الضغوط الجزئية.  ج.   
د.  احسب قيمة ثابت االتزان (Kp)، لهذا التفاعل، مضمًنا وحدة القياس.   

هـ.  استخدم مبدأ لوشاتيلييه لشرح ما يحدث لحالة االتزان في هذا التفاعل:  
عند ازدياد درجة الحرارة.  .١   

عند إزالة بعض اليود.  .2   

٢  يتفاعل غاز الهيدروجين مع غاز البروم لتكوين بروميد الهيدروجين وفًقا للمعادلة اآلتية:
H2(g) + Br2(g) ⇌ 2HBr(g) 

      .1.00 L أ.  يبّين التمثيل البياني اآلتي كيف تتغّير كمية بروميد الهيدروجين مقابل الزمن في وعاء حجمه  
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الوحدة الخامسة: االتزان الكيميائي 

تابع

  كانت الكمّيات االبتدائية للهيدروجين والبروم mol 1.00 لكل منهما. ارسم رسًما تمثياًل مشابًها يوّضح 
كيف يتغير عدد موالت الهيدروجين مقابل الزمن.

احسب عدد موالت البروم الموجودة عند االتزان.  ب.   
١.  اكتب معادلة ثابت االتزان (Kc)، للتفاعل الذي يحدث بين الهيدروجين والبروم. ج.   

احسب قيمة ثابت االتزان (Kc)، متضمًنا وحدة القياس.  .2   
السؤال أدناه يتعلق بالتفاعل الذي يحدث وفًقا للمعادلة اآلتية:  3

CH3COOH(l) + C2H5OH(l) ⇌ CH3COOC2H5(l) + H2O(l)

  تّم خلط g 9.20 من اإليثانول مع g 12.00 من حمض اإليثانويك في مذيب خامل. بلغ الحجم الكلي 
للمحلول mL 250. ثم تُرك المحلول عدة أيام ليصل إلى حالة االتزان. عند االتزان، تحول ما نسبته 70% 

من المواد المتفاعلة إلى مواد ناتجة:
احسب تركيز كل مادة متفاعلة في بداية التفاعل. أ.   

ب.  احسب تركيز كل مادة متفاعلة عند االتزان.    
احسب تركيز كل مادة ناتجة عند االتزان. ج.   

.(Kc) اكتب معادلة ثابت االتزان  .١ د.   
.(Kc) احسب ثابت االتزان  .2   

.(Kc) ٣.  اشرح سبب عدم وجود وحدة قياس لثابت االتزان   
هـ.  استنتج ما سيحدث للقيمة العددية لثابت االتزان (Kc)، إذا تّمت إضافة mL 100 من الماء إلى مخلوط   

االتزان.
و.  استنتج ما سيحدث لمردود إيثانوات اإليثيل إذا تّمت إضافة mL 100 من الماء إلى مخلوط االتزان،   

شارًحا إجابتك.
أ.  يتأّين كل من كلوريد الهيدروجين واألمونيا في الماء، وفًقا للمعادلتَين اآلتيتَين:   ٤

HCl(aq) + H2O(l) ⇌ H3O
+ (aq) + Cl–(aq) المعادلة ١    

NH3 (aq) + H2O(l) ⇌ NH4      
+ (aq) + OH–(aq) المعادلة 2    

 .H3O
اذكر اسم األيون: +  .١   

حّدد الحمض والقاعدة في الطرف األيسر من كل معادلة.   .2   

اشرح سبب وصف الماء بأنه متذبذب )مترّدد( استناًدا إلى المعادلتَين ١ و2.   .٣   
ب.  يذوب كل من كلوريد الهيدروجين ويوديد الهيدروجين في مذيب عضوي ويتفاعالن أحدهما مع اآلخر   

وفًقا للمعادلة اآلتية:
 HCl + HI ⇌ H2Cl+ + I–

أّية مادة متفاعلة هي الحمض؟ وأّية مادة متفاعلة هي القاعدة؟   
استخدم نظرية برونستد-لوري لألحماض والقواعد لشرح إجابتك.   

اإليثانول إيثانوات اإليثيل حمض اإليثانويكماء
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تابع

ج.  يُعّد حمض الهيدروكلوريك حمًضا قوًيا، في حين يُعّد حمض اإليثانويك حمًضا ضعيًفا:  
اشرح الفرق بين حمض قوي وحمض ضعيف.   .١   

.0.1 mol/L لمحلول مائي من حمض اإليثانويك تركيزه pH اقترح قيمة  .2   
٣.  اكتب معادلة كيميائية توضح التفاعل الذي يمنح فيه حمض اإليثانويك بروتوًنا إلى الماء.   

٥  يمكن تصنيع اإليثانول عن طريق تفاعل اإليثين C2H4، مع بخار الماء وفًقا للمعادلة اآلتية:
 C2H4(g) + H2O(g) ⇌ C2H5OH(g)

.(Kp) اكتب معادلة ثابت االتزان من حيث الضغوط الجزئية أ.   
.(Kp) استنتج وحدة قياس ثابت االتزان ب.   

ج.  يكون التفاعل في حالة اتزان عند درجة حرارة C°290، وضغط Pa 106 × 7.00. تحت هذه الظروف   
.4.20 × 106 Pa 106 × 1.5 والضغط الجزئي لبخار الماء Pa يساوي الضغط الجزئي لإليثين

احسب الضغط الجزئي لإليثانول.  .١   
احسب قيمة ثابت االتزان (Kp)، تحت هذه الظروف.  .2   

د.  تّم إجراء هذا التفاعل في نظام مغلق. اشرح المقصود بمصطلح النظام المغلق.  
هـ.  استخدم مبدأ لوشاتيلييه لشرح ما يحدث لحالة االتزان في هذا التفاعل عندما يزداد الضغط.  

و.  توضح النتائج المدرجة في الجدول أدناه تأثير درجة الحرارة على النسبة المئوية لإليثين المحّول   
إلى إيثانول عند ضغط ثابت. استخدم هذه المعلومات الستنتاج إشارة التغّير في المحتوى الحراري 

لهذا التفاعل )+ أو -(، شارًحا إجابتك.

 (°C)	الحرارة	(%)درجة	المحّول	لإليثين	المئوية	النسبة
26040

29038

32036

أ.  ارسم التمثيل البياني لقيم pH الذي يمكن الحصول عليه عند معايرة mL 10.0 من حمض HCl تركيزه   ٦
.0.200 mol/L 0.200 مع محلول أمونيا تركيزه mol/L

ب.  اشرح سبب اعتبار كاشف الميثيل البرتقالي مناسًبا لهذه المعايرة، في حين أن كاشف الفينولفثالين   
ال يكون مناسًبا.

ج.  ارسم التمثيل البياني لقيم pH التي يمكن الحصول عليها عند معايرة mL 25.0 من محلول   
 .0.100 mol/L 0.200 مع محلول حمض اإليثانويك تركيزه mol/L تركيزه (NaOH) هيدروكسيد الصوديوم
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تابع

د.  اشرح سبب اعتبار كاشف الفينولفثالين مناسًبا لهذه المعايرة، في حين   
أن كاشف الميثيل البرتقالي ال يكون مناسًبا. 

هـ.  البروموكريزول األخضر والبروموثايمول األزرق كالهما من الكواشف.   
يمتلك البروموكريزول األخضر مًدى من قيم pH بين 3.8 و 5.4، ويمتلك 

البروموثايمول األزرق مًدى من قيم pH بين 6.0 و 7.6. هل سيكون أّي 
من هَذين الكاشَفين مناسًبا للمعايرة الواردة في الجزئية أ، أو للمعايرة 

الواردة في الجزئية ج؟ اشرح إجابتك.

مهّم
في السؤال 6، الجزئية 

أ، يتطلب الفعل 
اإلجرائي »ارسم« توّسًعا 

أكثر قلياًل من مجرد 
رسم المنحنى وتسمية 

المحوَرين، بل عليك أن 
.pH تضّمنه بعض قيم

قائمة تقييم ذاتي  

بعد دراسة هذه الَوحدة، أكمل الجدول كاآلتي.

أراجع	أستطيع	أن
الموضوع

أحتاج	إلى	بذل	
المزيد		من	الجهد

متمّكن	إلى	
حّد	ما

مستعّد	
للمضي	قدًما

٥-١أشرح المقصود بالتفاعل المنعكس
أشرح المقصود باالتزان الديناميكي من حيث تساوي 

معّدل سرعة التفاعل األمامي مع معّدل سرعة التفاعل 
العكسي وثبات تراكيز المواّد المتفاعلة والمواّد الناتجة.

٥-١

أشرح سبب الحاجة إلى نظام مغلق لتحقيق االتزان 
الديناميكي.

٥-١

أُعّرف مبدأ لوشاتيلييه )مبدأ انزياح االتزان(: إذا 
حدث تغّير في نظام كيميائي في حالة اتزان ديناميكي، 

يتحّرك االتزان في االّتجاه الذي يحّد من تأثير هذا 
التغّير.

2-٥

أستخدم مبدأ لوشاتيلييه الستنتاج تأثير التغّيرات في 
التركيز والضغط ودرجة الحرارة أو وجود عامل حّفاز، 

على تفاعل كيميائي في حالة اتزان.

2-٥

.(Kc) ٥-٣أستنتج معادالت ثوابت االتزان من حيث التراكيز
أستخدم المصطلَحين: الكسر المولي والضغط 

الجزئي.
4-٥

أستنتج معادالت ثوابت االتزان من حيث الضغوط 
.(Kp) الجزئية

4-٥

أستخدم معادالت (Kc) و (Kp) إلجراء عمليات حسابية 
لالتزان.

4-٥-٣، ٥
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قائمة تقييم ذاتي  

أراجع	أستطيع	أن
الموضوع

أحتاج	إلى	بذل	
المزيد		من	الجهد

متمّكن	إلى	
حّد	ما

مستعّد	
للمضي	قدًما

أحسب الكمّيات الموجودة في حالة االتزان، باالعتماد 
على بيانات معطاة.

4-٥-٣، ٥

٥-٣، ٥-4أفهم العوامل المؤثرة على قيمة ثابت االتزان.
أصف الظروف المستخدمة في عملية هابر وعملية 

التماّس وأشرحها.
٥-٥

٥-6أصف نظرية برونستد-لوري لألحماض والقواعد.
أصف األحماض القوية والقواعد القوية على أنها 

تتأّين كلًيا في محاليلها المائية، واألحماض الضعيفة 
والقواعد الضعيفة على أنها تتأين جزئًيا في محاليلها 

المائية.

6-٥

أصف المحاليل الحمضية والقلوية والمتعادلة من 
.pH حيث قيم

6-٥

أشرح االختالفات في السلوك بين األحماض القوية 
والضعيفة من حيث التوصيل الكهربائي والكاشف العام 

وقيم pH والتفاعل مع الفلزات النشطة.

6-٥

أشرح تفاعالت التعادل من حيث حدوثها وفق المعادلة 
اآلتية: 

H+(aq) + OH–(aq) → H2O(l)

6-٥

أرسم منحنيات pH للمعايرة باستخدام توليفات من 
أحماض قوية وضعيفة مع قواعد قوية وضعيفة.

7-٥

أختار الكواشف المناسبة لمعايرات حمض-قاعدة، 
باستخدام بيانات متوافرة.

7-٥
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أفعال إجرائية
أو  المعلومات  المعطاة،  الحقائق  من  استخلص،  احسب: 

األرقام.

اذكر: عّبر بكلمات واضحة.

استنتج: استنتج من المعلومات المتاحة.

بين  العالقات  األسباب/اجعل  أو  األهداف  اعرض  اشرح: 
األشياء واضحة/توّقع لماذا و/أو كيف وادعم إجابتك بأدّلة 

ذات صلة.

تتضّمن  التي  المواقف  على  والفهم  المعرفة  طّبق  اقترح: 
مجموعة من اإلجابات الصحيحة من أجل تقديم المقترحات.

توّقع/تنّبأ: اقترح ما قد يحدث بناًء على المعلومات المتاحة.

ِصف: قّدم الخصائص والميزات الرئيسية.

مصطلحات علمية
االتزان الديناميكي Dynamic equilibrium: تفاعل تتحّول 
فيه المواد المتفاعلة إلى مواد ناتجة بمعدل السرعة نفسه 
الذي تتحّول فيه المواد الناتجة إلى مواد متفاعلة مرة أخرى. 
 :Weak acids and bases األحماض والقواعد الضعيفة

األحماض والقواعد التي تتأين جزئًيا في المحلول.
 :Strong acids and bases القوية  والقواعد  األحماض 

األحماض والقواعد التي تتأين تماًما في المحلول
األخطاء العشوائية Random errors: هي األخطاء الناتجة 
من تغّيرات مصادفة في التجربة أو بسبب من يقوم بإجراء 
التجربة، ومن المحتمل أن تجعل قيم البيانات مرتفعة جًدا 

أو منخفضة جًدا. 
قبل  من  إلكترونات  كسب  عملية   :Reduction االختزال 

جسيم ما )ذّرة أو أيون أو ُجزيء(. 
هذه  تنتج   :Systematic errors المنهجية  األخطاء 
األخطاء بسبب عدم دقة البيانات، وهي تتمّثل بشكل مّتسق 
ودائم. غالًبا ما تحدث األخطاء المنهجية بسبب أخطاء في 

اإلجراء التجريبي أو في األدوات. 

 :lone pairs of electrons أزواج منفردة من اإللكترونات
أزواج من اإللكترونات موجودة في مستوى الطاقة الخارجي 

لذّرة ما، لكنها ال تشارك في الترابط. 
األفالك الذرية Atomic orbitals: مناطق من الحّيز تحيط 
بالنواة الذّرية ويمكن أن تحتوي على إلكترونَين كحد أقصى. 
األكسدة Oxidation: عملية فقد إلكترونات من قبل جسيم 

ما )ذّرة أو أيون أو ُجزيء(. 
األكسدة واالختزال الذاتي )عدم التناسب( 

Disproportionation: تفاعل كيميائي يحدث فيه أكسدة 
واختزال متزامنَين للمادة نفسها. 

يتحّرك  سالبة  شحنة  ذو  ُجسيم   :Electron اإللكترون 
مقارنة  ضئيلة  كتلة  ويمتلك  الذّرة.  نواة  حول  مدارات  في 

بالبروتون. 
 :Delocalized electrons المتمركزة  غير  اإللكترونات 
اإللكترونات التي ال تكون مرتبطة بأّية ذّرة أو رابطة محددة.  
تفاعالت  تحدث  )حيث  الموجب  القطب   :Anode األنود 

األكسدة(. 
األنيون Anion: أيون يحمل شحنة سالبة. 

األيونات Ions: ُجسيمات ذات شحنة تكّونت نتيجة اكتساب 
تساهمًيا(،  مرتبطة  ذرات  )مجموعة  الذرات  أو  الذرة 

لإللكترونات أو فقدها. 
أيون مركب Compound ion: أيون يحتوي على أكثر من نوع 

 .PO4    
واحد من العناصر، على سبيل المثال، –OH و –3

موجب  مركزي  فلزي  أيون   :Complex ion معقد  أيون 
الشحنة محاط بجزيئات أو أيونات سالبة. ترتبط الجزيئات 
روابط  بوساطة  المركزي  باأليون  السالبة  األيونات  أو 

تساهمية تناسقية. 
البروتون Proton: ُجسيم ذو شحنة موجبة داخل نواة الذّرة. 
 Giant ضخمة  تساهمية  ضخمة/بنية  جزيئية  بنية 
molecular structure / giant covalent structure: بنية 
تمتلك شبكة ثالثية األبعاد من الروابط التساهمية عبر كامل 

تركيبها.

 مصطلحات علمية
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جزيئية  بنية   :Buckminsterfullerene بوكمنسترفولرين 
بسيطة من الكربون تمتلك الصيغة C60. يمتلك الجزيء شكل 
كرة قدم. حيث تشغل ذرات الكربون زوايا 20 شكًل سداسًيا 
لشكلَين  المشتركة  الرابطة  وتكون  خماسًيا،  شكًل   12 و 
سداسي  لشكل  المشتركة  الرابطة  من  أقصر  سداسيَّين 

وشكل خماسي. 
التحفيز Catalysis: زيادة معدل سرعة تفاعل كيميائي ما، 

تنتج من إضافة مواد معّينة ال تُستهلك في التفاعل.
نتيجة  ما  مرّكب  تفكك   :Hydrolysis المائي  التحليل 
أيًضا  هذه  التحليل  عملية  وتستخدم  الماء.  مع  لتفاعله 
لوصف تفكك مادة ما نتيجة لتفاعلها مع محاليل حمضية 

أو قلوية مخففة. 
 1.00 L المذابة في  المادة  كمية   :Concentration التركيز 
التركيز  وحدة  ككتلة(.  أو  موالت  كعدد  )سواء  المحلول  من 

.(g/L) ووحدة التركيز الكتلي هي (mol/L) المولي هي
تغّير المحتوى الحراري Enthalpy change, ΔH: الطاقة 
أو  )امتصاصها  المحيط  مع  تبادلها  يتم  التي  الحرارية 

اطلقها( أثناء تفاعل كيميائي. 
تفاعل االتزان Equilibrium reaction: التفاعل الذي تكون 
بنسب  موجودة  الناتجة  والمواد  المتفاعلة  المواد  كل  فيه 

تراكيز )كمية( ثابتة عند ظروف معينة. 
تفاعل االختزال Reduction reaction: إزالة أكسجين، أو 

إضافة إلكترونات، أو نقصان عدد تأكسد في مادة ما.
تحدث  تفاعل   :Redox reaction أكسدة-اختزال  تفاعل 

فيه عمليَّتا األكسدة واالختزال في الوقت نفسه. 
مع  حمض  تفاعل  هو   :Neutralisation التعادل  تفاعل 

قاعدة لتكوين ملح وماء. 
يتم  تفاعل   :Exothermic reaction للحرارة  تفاعل طارد 

خلله إطلق طاقة حرارية. وتكون قيمة ΔH سالبة. 
تفاعل   :Reaction  endothermic للحرارة  ماص  تفاعل 
يتم خلله امتصاص طاقة حرارية، وتكون قيمة ΔH موجبة. 
يمكن  تفاعل   :Reversible reaction المنعكس  التفاعل 
عن  متفاعلة  مواد  إلى  الناتجة  المواد  تحويل  إعادة  خلله 

طريق تغيير الظروف. 
التناسب الكيميائي Stoichiometry: تمثيل النسب المولية 

للمواد المتفاعلة والناتجة. 

 :Spin-pair repulsion المغزلي  اإللكترونات  زوج  تنافر 
الفلك  في  وجودهما  عند  المتزاوجان  اإللكترونان  يتنافر 
نفسه فإنهما يدوران حول محوَريهما في اتجاَهين متعاكَسين 

لتقليل التنافر بينهما. 
التهجين Hybridisation: دمج أنواع مختلفة من األفلك 
مهجنة  أفلًكا  تسمى  جديدة  ذرية  أفلك  وتكّون  الذرية. 

تُعطى الرموز sp وsp2 وsp3 وغيرها. 
طريقة   :Electronic configuration اإللكتروني  التوزيع 
لتمثيل ترتيب اإللكترونات في ذرة ما توضح مستويات الطاقة 
الموجودة.  اإللكترونات  وعدد  والفرعية  الرئيسية  الكمية 
ترتيب  تمثيل  أيًضا  ويمكن   .1s2 2s2 2p3 المثال  على سبيل 

اإللكترونات في مربعات. 
حاصل ضرب   :Equilibrium constant, Kc ثابت االتزان 
تراكيز  حاصل ضرب  على  مقسوًما  الناتجة  المواد  تراكيز 
المواد المتفاعلة، وكل من هذه التراكيز يكون مرفوًعا ألس 

يساوي عدد الموالت في المعادلة الموزونة.
ضرب  حاصل   :Equilibrium constant, Kp االتزان  ثابت 
الضغوط الجزئية للغازات الناتجة مقسوًما على حاصل ضرب 
الضغوط الجزئية للغازات المتفاعلة وكل من هذه الضغوط 
يكون مرفوًعا ألس يساوي عدد الموالت في المعادلة الموزونة.

ثابت أفوجادرو Avogadro constant, L: عدد محدد من 
الجسيمات )ذرات أو أيونات أو جزيئات أو إلكترونات( في 
مول من هذه الجسيمات. قيمته العددية تساوي: 1023 × 6.02 
قيمتي  اختلف  عن  تنشأ   :Dipole األقطاب  ثنائيات 

السالبية الكهربائية لذرتَين مرتبطتَين تساهمّيًا. 
الجذر الحّر Free radical: هو جسيم يحتوي على إلكترون 

واحد أو أكثر من اإللكترونات غير المتزاوجة. 
جزيء قطبي Polar molecule: جزيء تكون محصلة عزم 

الثنائيات القطبية لروابطه ال تساوي صفًرا. 
جزيئات غير قطبية Non-polar molecules: جزيئات تكون 

محصلة عزم الثنائيات القطبية لروابطها تساوي صفًرا. 
 :State ground )الحالة اإللكترونية المستقرة )األرضية
الحالة التي تشغل فيها اإللكترونات مستويات الطاقة الفرعية 
أقل كمية من  الذرة  تمتلك هذه  الذرة بحيث  واألفلك في 
الطاقة. أو، بمعنى آخر، تشغل اإللكترونات مستويات الطاقة 

الفرعية ذات الطاقة األقل والتي تكون متوافرة في الذرة.
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الحجب Shielding: قدرة اإللكترونات الداخلية على تقليل 
تأثير الشحنة النووية على اإللكترونات الخارجية. 

الذي  الحجم   :Molar gas volume الحجم المولي للغاز 
وضغط  حرارة  درجة  عند  غاز  أي  من  واحد  مول  يشغله 
عند   24.0  L الغاز  من  الواحد  المول  يشغل   .(r.t.p.) الغرفة 

 .(r.t.p.) درجة حرارة وضغط الغرفة
في  الهيدروجين  أيون  تنتج  مادة  الحمض   :Acid الحمض 

الماء. 
مادة   :Bronsted-Lowry acid برونستد-لوري  حمض 

 .)H+ تمنح البروتون )أيون
مركب  تأّين  مدى   :Degree of ionization التأين  درجة 

)جزيئي أو أيوني( ذائب في مذيب لتكوين أيونات.
 Period (of the Periodic الدوري(  الجدول  )من  دورة 
(Table: صف أفقي في الجدول الدوري يحتوي على عناصر 
تمتلك ذراتها إلكترونات خارجية تكون موجودة في مستوى 

طاقة الكم الرئيسي نفسه.
الدورية )في الخصائص( Periodicity: األنماط المتكررة 
في الخصائص الفيزيائية والكيميائية للعناصر عبر الدورات 

)والمجموعات( في الجدول الدوري.
أن  يمكنه  والذي  العنصر  في  جزء  أصغر   :Atom الذّرة 

يشارك في تفاعل كيميائي. 
الرابطة   :Ion–dipole bond القطب  أيون-ثنائي  رابطة 
فيرتبط  الماء.  مثل  قطبي  ومركب  أيون  بين  تتكّون  التي 
الماء(  في  األكسجين  )ذرة  القطب  لثنائي  السالب  الطرف 
بأيون موجب. ويرتبط الطرف الموجب لثنائي القطب )ذرات 

الهيدروجين في الماء( بأيون سالب.
الرابطة األيونية Ionic bonding: قوة الجذب 

الكهروستاتيكية بين أيونات ذات شحنات متعاكسة )كاتيونات 
وأنيونات(.

تتكون  رابطة تساهمية   :Pi bond (π-bond) الرابطة باي 
.p -p من التداخل الجانبي لألفالك الذرية

 :Single covalent bond األحادية  التساهمية  الرابطة 
قوة الجذب الكهروستاتيكي التي تنشأ بين نواتَي ذّرتَين وزوج 

مشترك من اإللكترونات. 

الرابطة التساهمية الثالثية Triple covalent bond: قوة 
ذّرتَين وثالثة  نواتَي  التي تنشأ بين  الكهروستاتيكي  الجذب 

أزواج مشتركة من اإللكترونات. 
 :Double covalent bond الثنائية  التساهمية  الرابطة 
ذّرتَين  نواتَي  بين  تنشأ  التي  الكهروستاتيكي  الجذب  قوة 

وزوَجين مشترَكين من اإللكترونات. 
الرابطة التناسقية Co-ordinate bond: هي نوع خاص من 
الروابط التساهمية تحدث بين ذرتَين حيث تقوم إحداهما 
أيون  أو  لذرة  الحرة   اإللكترونات  من  أكثر(  )أو  زوج  بمنح 

يمتلك فلًكا فارًغا )أو أكثر(. 
الرابطة سيجما Sigma bond (σ-bond): رابطة تساهمية 
أحادية تتكون من التداخل المحوري »رأس-رأس« لألفالك 

الذرية.
جذب  قوة   :Metallic bonding الفلزية  الرابطة 
غير  وإلكتروناته  الموجبة  الفلز  أيونات  بين  كهروستاتيكي 

المتمركزة. 
رابطة  هي   :Hydrogen bond الهيدروجينية  الرابطة 
تنشأ بين المركبات التي تحتوي على ذرة هيدروجين متحدة 
أو  الفلور  مثل  كهربائية مرتفعة  ذات سالبية  ذرة أخرى  مع 

األكسجين أو النيتروجين. 
)إشارة(  رمز   :State symbol الفيزيائية  الحالة  رمز 
المعادلة  ناتجة في  يتم وضعه بعد كل مادة متفاعلة ومادة 
 (s) الكيميائية لتحديد حالتها الفيزيائية: إذا ما كانت صلبة

.(aq) أو في محلول مائي (g) أو غازية (l) أو سائلة
ذرتَين  بين   :Non-polar bonds القطبية  غير  الروابط 
نفسها،  الكهربائية  السالبية  وتمتلكان  تساهمًيا  مترابطتَين 
يتم تقاسم زوج إلكترونات الرابطة بالتساوي، بحيث ال يظهر 

على طرَفي الرابطة أّي شحنة موجبة أو سالبة.
زوج  انجذاب  عن  تنشأ   :Polar bonds القطبية  الروابط 
السالبية  ذات  الذّرة  نحو  للرابطة  المكّون  اإللكترونات 
موجًبا  الُجزيء  طرَفي  أحد  يجعل  ما  الكبرى،  الكهربائية 

نسبًيّا مقارنة بالطرف اآلخر الذي يكون سالًبا. 
السالبية الكهربائية Electronegativity: قدرة ذرة مرتبطة 
تساهمّيًا بذرة أخرى على جذب إلكترونات الرابطة نحوها. 
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 :Electron charge cloud اإللكترونية  الشحنة  سحابة 
أو  الذرة  في  الشحنة  سالبة  اإللكترونات  وجود  منطقة 

الجزيء. 
الشبكة Lattice: ترتيب مكّرر بانتظام للذّرات أو الجزيئات 

أو األيونات في كامل البنية البلورية ثالثية األبعاد. 
الشحنة النووية Nuclear charge: مقدار الشحنة الموجبة 
أو  الـذرة  تلك  داخل  معّين  إلكترون  لها  يخضع  التي  للنواة 

األيون. 
الذي  الجزيء  شكل   :Molecular shape الجزيئي  الشكل 
تحديد  يتم  مركزية.  ذرة  الذرات حول  لترتيب  وفًقا  يتحدد 
ذلك عن طريق عدد أزواج اإللكترونات وتنافرها حول الذرة 

المركزية في الجزيء. 
نسبة  أبسط  هي   :Empirical formula األولية  الصيغة 
عددية صحيحة لذرات العناصر الموجودة في ُجزيء واحد، 

أو في وحدة صيغة واحدة من المرّكب. 
الصيغة البنائية Formula displayed: تمثيل ثنائي األبعاد 
لجزيء ما، يُوضح ذراته جميعها )برموزها( وروابطه جميعها 

)بخطوط قصيرة أحادية أو ثنائية أو ثالثية بين الرموز(. 
العدد  عن  تعبر   :Molecular formula الجزيئية  الصيغة 

الفعلي لذرات كل عنصر موجود في ُجزيء واحد. 
الذي يبذله  الضغط   :Partial pressure الضغط الجزئي 

غاز ما في مخلوط من عدة غازات.
 Successive ionisation المتتالية  التأّين  طاقات 
تلو  الواحد  اإللكترونات  لنزع  الالزمة  الطاقات   :energies
في  ما  ذرات عنصر  من  واحد  مول  في  ذرة  كل  من  األخر 

حالته الغازية.  
لنزع  الالزمة  الطاقة   :Ionisation energy التأين  طاقة 
مول واحد )أو أكثر( من اإللكترونات من مول واحد من ذرات 
عنصر ما في حالته الغازية لتكوين مول واحد من األيونات 

الغازية الموجبة. 
 :First ionisation energy  (IE1) األولى  التأّين  طاقة 
مول  من  اإللكترونات  من  واحد  مول  لنزع  الالزمة  الطاقة 
مول  لتكوين  الغازية  حالته  في  ما  عنصر  ذرات  من  واحد 
واحد من األيونات الغازية التي تحمل شحنة موجبة واحدة. 

طاقة الرابطة Bond energy: الطاقة الالزمة لكسر مول 
واحد من رابطة تساهمية معّينة في الحالة الغازية. وحدة 

.kJ/mol قياس طاقة الرابطة هي
بين  تقع  التي  المسافة  هي   :Bond length الرابطة  طول 
نواتَي ذّرتَين مرتبطتَين مًعا برابطة تساهمية. وحدة قياس 

 .m أو nm طول الرابطة هي
مادة تزيد من معدل سرعة تفاعل   :Catalyst عامل حّفاز 
كيميائي ما، لكنها ال تتغير كيميائًيا في نهاية التفاعل. يؤدي 
طاقة  وذات  مختلفة  تفاعل  آلية  إلى  الحفاز  العامل  وجود 

تنشيط أقل. 
عامل مؤكِسد Oxidizing agent: ماّدة تسبب األكسدة عبر 

إزالة إلكترونات من جسيم آخر. 
االختزال  تسبب  ماّدة   :Reducing agent مختِزل  عامل 

عبر منح إلكترونات إلى جسيم آخر. 
الشحنات  عدد   :Oxidation number التأكسد  عدد 
في  ما  جسيم  يحملها  التي  سالبة(  أو  )موجبة  الكهربائية 

المركبات األيونية أو التساهمية. 
البروتونات  عدد  هو   :Atomic number الذّري  العدد 

الموجودة في نواة ذّرة ما. ويسّمى أيًضا عدد البروتونات. 
عدد  مجموع  يساوي   :Mass numbers الكتلي  العدد 
البروتونات وعدد النيوترونات في نواة ذّرة ما. ويسّمى أيًضا 

عدد النيوكليونات. 
 :Primary quantum number (n) الرئيسي  الكم  عدد 
الرقم المخصص لمدار إلكتروني أو مستوى طاقة كم رئيسي 
n = 1، والمستوى  النواة هو  حيث إن المستوى األقرب إلى 

التالي هو n = 2، وهكذا...
ثنائي  العزم  ينشأ   :Dipole moment عزم ثنائي القطبية 
لذرتَين  الكهربائية  السالبية  قيمتَي  اختالف  عند  القطبية 

مرتبطتَين تساهمًيّا. 
من  فقط  واحد  نوع  على  تحتوي  مادة   :Element العنصر 
البروتونات  عدد  جميعها  العنصر  ذرات  تمتلك  الذرات. 

نفسه. 
 Block (of the Periodic الدوري(  الجدول  )في  فئة 
الدوري يحتوي على مجموعات  قسم من الجدول   :(Table
الطاقة  ذات  الخارجية  إلكتروناتها  تكون  التي  العناصر  من 
األكبر موجودة في مستوى طاقة فرعي معّين لذراتها )على 
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سبيل المثال، العنصر الذي تكون إلكتروناته الخارجية ذات 
الطاقة األكبر موجودة في مستوى الطاقة الفرعي s، ينتمي 

 .s إلى الفئة
الهيدروكسيد في  أيون  تنتج  مادة  القاعدة   :Base القاعدة 

الماء. 
مادة   :Bronsted-Lowry base برونستد-لوري  قاعدة 

 .)H+ تستقبل البروتون )أيون
غير  التوزيع  هي   :Bond polarity الرابطة  قطبية 
مختلفتان  ذّرتان  ترتبط  عندما  الناتجة  للشحنة  المتجانس 
في رابطة تساهمية، والذي يؤدي إلى جذب غير متساو لزوج 

إلكترونات الرابطة. 
من  أو  الفلز  من  ساق   :Electrode الكهربائي  القطب 
الكربون )الجرافيت( توصل الكهرباء من أو إلى إلكتروليت. 
القوى   :Intermolecular forces بين-الجزيئات  القوى 
الضعيفة التي توجد بين الجزيئات والتي تحدد الخصائص 

الفيزيائية للمواد التساهمية. 
الدائم  القطب  ثنائي  الدائم-  القطب  ثنائي  قوى 
 Permanent dipole-permanent dipole forces (pd–pd
forces): قوى جذب تنشأ بين الجزيئات القطبية تنتج من 

ثنائيات أقطاب دائمة في الجزيئات. 
المستحث  القطب  ثنائي  اللحظي-  القطب  ثنائي  قوى 
 Instantaneous dipole-induced dipole forces (id-id
من  تنتج  بين-الجزيئات.  األضعف  الجذب  قوى   :forces)
ثنائيات أقطاب لحظية مؤقتة ومستحثة في كال الجزيئات 

القطبية وغير القطبية. 
جذب  قوى   :Van der Waals’ forces فال  دير  فان  قوى 
القطب  ثنائية  القوى  كال  وتتضّمن  الجزيئات  بين  ضعيفة 
الرابطة  ذلك  في  )بما   (pd-pd) والدائمة   (id-id) اللحظية 

الهيدروجينية(. 
الكاتيون Cation: أيون يحمل شحنة موجبة. 

الكاثود Cathode: القطب السالب )حيث تحدث تفاعالت 
االختزال(. 

كاشف حمض-قاعدة Acid-base indicator: مرّكب يتغّير 
 .pH لونه عبر مًدى محدد من قيم

 :Relative molecular mass Mr الكتلة الجزيئية النسبية
ذلك  من  معطاة  عّينة  في  لجزيء  الموزونة  الكتلة  متوسط 

الجزيء مقارنة بـ 1/12 من كتلة ذرة كربون–12.
 :Relative atomic mass Ar النسبية  الذرية  الكتلة 
متوسط الكتلة الموزونة لذرة في عّينة معطاة من عنصر ما 

مقارنة بـ 1/12 من كتلة ذرة كربون–12.
 :Relative formula mass Mr النسبية  الصيغة  كتلة 
متوسط الكتلة الموزونة لوحدة صيغة واحدة مقارنة بـ 1/12 

من كتلة ذرة كربون–12.
 .g كتلة مول من المادة بالـ :Mass molar الكتلة المولية

معّين  غاز  موالت  عدد   :Molar fraction المولي  الكسر 
في مخلوط من الغازات مقسوًما على العدد الكلي لموالت 

الغازات جميعها الموجودة في المخلوط. 
ال مائي Anhydrous: ال يحتوي على ماء تبلور.

من  محدد  عدد   :Water of crystallisation التبلور  ماء 
موالت الماء يدخل في تركيب بنية بلورية.

مادة مؤكَسدة Oxidized substance: جسيم فقد إلكتروًنا 
واحًدا أو أكثر. 

المادة   :Reagent  excess الفائضة  المتفاعلة  المادة 
موالتها  عدد  من  أكبر  بكمية  تستخدم  التي  المتفاعلة 
المتكافئة للتأكد من أن المادة المتفاعلة األخرى قد تفاعلت 

تماًما. 
المادة   :Reactant  limiting دة  المحدِّ المتفاعلة  المادة 
المتفاعلة غير الفائضة. يتوقف التفاعل عندما يتم استهالك 

هذه المادة المتفاعلة تماًما. 
مادة مختَزلة Reduced substance: جسيم كسب إلكتروًنا 

واحًدا أو أكثر. 
حدثت  إذا   :Le Chatelier’s principle لوشاتيلييه  مبدأ 
تغّيرات في التركيز أو الضغط، )إذا كانت المواد المتفاعلة 
أو الناتجة في الحالة الغازية(، أو درجة الحرارة، لنظام في 
حالة اتزان ديناميكي، ينزاح موضع االتزان في االتجاه الذي 

يحد من تأثير هذا التغّير. 
من  مختلفة  جزيئية  أو  بلورية  أشكال   :Allotrope متآصل 
المثال، الجرافيت والماس هما  العنصر نفسه )على سبيل 

متآصالن من الكربون(.
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تسلك  ألن  قابلة  مادة   :Amphoteric )متردد(  متذبذب 
األلومنيوم  أكسيد  المثال،  سبيل  )على  وكقاعدة  كحمض 
حمض  مثل  األحماض  مع  يتفاعل  ألنه  متذبذب  أكسيد 
الهيدروكلوريك والقواعد مثل هيدروكسيد الصوديوم، وذلك 

بهدف تكوين أمالح(.
متغيرات التحكم Control variables: المتغيرات )بخالف 
المتغيرات التابعة والمستقلة( التي يجب أن تبقى قيمتها هي 

نفسها أثناء إجراء تجربة.
الذي  المتغير   :Variable  dependent التابع  المتغير 

نقيسه لنحكم على تأثير تغيير المتغير المستقل.
قيد  المتغير   :Variable independent المستقل  المتغير 

االستقصاء والذي نختار له قيًما مختلفة.
 Group (of the Periodic )مجموعة )من الجدول الدوري
(Table: عمود رأسي في الجدول الدوري يتضمن العناصر 
مستوى  في  نفسه  اإللكترونات  عدد  ذراتها  تمتلك  التي 

طاقتها الخارجي. 
المحلول Solution: يتكّون من مذاب ومذيب.

له  محلول  هو   :Standard solution القياسي  المحلول 
الهيدروكلوريك  حمض  محلول  مثل  ومعلوم،  دقيق  تركيز 
المستخدمة  المادة  تكون  أن  ويجب   .1.00 mol/L تركيزه 
داخل  وفي  الهواء  في  ثابتة  القياسي  المحلول  لتحضير 
تتم معايرتها بشكل متكرر، وذلك باستخدام  المحلول، وأن 

تفاعل معلوم. 
 :Dot-and-cross diagram النقطي  التمثيل  مخطط 
مخطط يُوضح ترتيب إلكترونات مستويات الطاقة الخارجية 
تمثيل  يتّم  حيث  تساهمي.  أو  أيوني  مرّكب،  أو  عنصر  في 
لتوضيح   )×( أوعالمات   ).( نقاط  هيئة  على  اإللكترونات 

مصدرها. 
 Shells (primary )المدارات )مستوى طاقة الكم الرئيسي
(quantum shell: مستوى طاقة موجود على مسافة معّينة 
من النواة حيث يمكن إيجاد اإللكترون. يُعطى المدار األقرب 
إلى النواة رقم الكم الرئيسي 1، ويُعطى المدار التالي رقم 

الكم الرئيسي 2، وهكذا...
المذاب Solute: مادة تذوب في مذيب لتكوين محلول.       

المذيب solvent: مادة تذيب المذاب لتكّون محلواًل.

كتلة  أو  موالت  عدد  هو   :Actual yield الفعلي  المردود 
المادة الناتجة التي تم الحصول عليها من التجربة. 

المردود النظري Predicted yield: هو عدد موالت أو كتلة 
المادة الناتجة التي يتم الحصول عليها من حسابات المعادلة 

الكيميائية الموزونة. 
مسافات   :Energy level الرئيسية  الكم  طاقة  مستويات 

محّددة من النواة تتوافق مع طاقة اإللكترونات. 
 Sub-shells (subsidiary الفرعية  الكم  مستويات طاقة 
الكم  طاقة  مستويات  من  مناطق   :quantum shells)
الرئيسية تحتوي على أعداد محددة من اإللكترونات وتمتلك 

طاقة معينة. 
تربط  عالقة   :Equilibrium expression االتزان  معادلة 
ثابت االتزان (Kc) بتراكيز المواد المتفاعلة والناتجة ومعاِمالت 

التناسب الكيميائي للمعادلة. 
المعادلة األيونية Equation ionic: معادلة موزونة توضح 
في  تشارك  التي  الجزيئات  أو  الذرات  أو  األيونات  فقط 
تستخدم  ما  غالًبا  المتفرجة.  األيونات  تظهر  وال  التفاعل. 
المعادالت األيونية لتمثيل التفاعالت التي تنطوي على تغّير 

في حالة التأكسد أو تفاعالت الحمض-قاعدة. 
موجودة  مادة  كّمية  إليجاد  طريقة   :Titration المعايرة 
كّمية معروفة من مادة أخرى.  تفاعلها مع  في محلول عبر 
ويُستخدم كاشف لتوضيح انتهاء تفاعل المادتَين مًعا بشكل 

تام )بالكّميات المتكافئة الصحيحة(. 
الملح Salt: مادة تتكّون عندما يتفاعل حمض مع قاعدة أو 

مادة قلوية أو أكسيد فلز أو كربونات. 
المول Mole: كمية المادة التي تحتوي على 1023 × 6.02 من 
جسيمات معّينة )ذرات أو جزيئات أو أيونات أو إلكترونات(. 

 Percentage النسبة المئوية الكتلية للتكوين
composition by mass: كتلة عنصر ما في وحدة صيغة 

بالمقارنة مع الكتلة الكلية )اإلجمالية( لوحدة الصيغة، 
معبًرا عنها كنسبة مئوية.
النسبة المئوية الكتلية =

الكتلة الذرية لعنصر معّين ×

عدد موالت العنصر في الصيغة × 100%
الكتلة المولية للصيغة
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التعبير  يتم   :Percentage error للخطأ  المئوية  النسبة 
التجريبية  القيمة  مقارنة  عند  مئوية  كنسبة  الخطأ  عن 

بالقيمة الفعلية. 
النسبة المئوية للخطأ = 

|القيمة الفعلية - القيمة التجريبية| × 100%
القيمة الفعلية

بقياس  المرتبط  الخطأ  عن  التعبير  مئوية،  كنسبة  ويمكن، 
معّين يتم باستخدام أحد المعدات، من خالل مقارنة الحد 
األقصى للخطأ أو الدقة المرتبطة بالمعدات بالقياس الذي 

تم إجراؤه.
الخطأ األقصى × 100%

القيمة المضافة
النسبة المئوية للخطأ = 

النسبة المئوية للمردود Percentage yield: قيمة المردود 
الفعلي للمادة الناتجة بالمقارنة مع المردود النظري معبًرا 

عنه كنسبة مئوية.
المردود الفعلي   × 100%

المردود النظري
النسبة المئوية للمردود = 

فقط  توضح  معادلة   :Half-equation نصف-المعادلة 
أيون-  معادلة  أحياًنا  تسّمى  وهي  االختزال.  أو  األكسدة 

إلكترون. 
المسافة  نصف  هو   :Ionic radius األيوني  القطر  نصف 

بين نواتَي أيونَين متجاوَرين في بنية بلورية. 
هو   :Atomic radius التساهمي  الذري  القطر  نصف 
نصف المسافة بين نواتَي ذّرتَين متماثلتَين مترابطتَين مًعا 

تساهمًيا. 
فقد  فيه  يحدث  ال  نظام   :Closed system مغلق  نظام 

لمواد التفاعل أو كسب لها. 
اإللكترونات  أزواج  تنافر  نظرية   :VSEPR theory نظرية 
في مستوى طاقة التكافؤ. تسمح هذه النظرية بالتنبؤ بشكل 
طاقة  مستوى  في  اإللكترونات  أزواج  لعدد  وفًقا  الجزيء 
ترتيب  تنافرها.  ومدى  المركزية  للذرة  )الخارجي(  التكافؤ 

تنافر األزواج هو:
زوج منفرد - زوج منفرد )التنافر األقوى( < زوج منفرد - زوج 

مشترك < زوج مشترك - زوج مشترك )التنافر األضعف(.
أعداًدا  تمتلك  نفسه  العنصر  من  ذرات   :Isotope النظير 
ولكن  نفسه  البروتونات  عدد  تمتلك  كما  مختلفة،  كتلية 

كلمة  استخدام  أن  النيوترونات. الحظ  من  بأعداد مختلفة 
»ذرة« ضروري في هذا التعريف. 

نقص اإللكترون Electron deficient: ذرة أو أيون يحتوي 
اإللكترونية  بنيته  تتضمن  إلكترونات؛  ثمانية  من  أقل  على 

فلًكا إلكترونًيا شاغًرا أو أكثر. 
نواة  داخل  شحنة  يحمل  ال  ُجسيم   :Neutron النيوترون 

الذّرة، ويمتلك الكتلة النسبية نفسها للبروتون. 
 .)17( VII عناصر المجموعة :Halogens الهالوجينات

من  يتكّون  عضوي  مركب   :Hydrocarbon الهيدروكربون 
الهيدروجين والكربون فقط. 

وحدة الصيغة Formula unit: أبسط صيغة لبنية تساهمية 
،SiO2 المثال  سبيل  على  ضخمة.  أيونية  بنية  أو   ضخمة 

 .MgCl2و
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  تقديم
د، وعلى آله وصحبه  الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على خير المرسلين، سّيدنا ُمحمَّ

أجمعين. وبعد:

لقد حرصت وزارة التربية والتعليم على تطوير المنظومة التعليمية في جوانبها ومجاالتها المختلفة 
كافة؛ لتُلّبي ُمتطلّّبات المجتمع الحالية، وتطلُّعاته المستقبلية، ولتتواكب مع الُمستجّدات العالمية في 
اقتصاد المعرفة، والعلوم الحياتية المختلفة؛ بما يؤّدي إلى تمكين المخرجات التعليمية من المشاركة 

في مجاالت التنمية الشاملة للسلطنة.

نات المنظومة التعليمية، بمراجعة  ًنا أساسًيا من مكوِّ وقد حظيت المناهج الدراسية، باعتبارها مكوِّ
التدريس،  وطرائق  الدراسية،  المقّررات  من  بدًءا  المختلفة؛  نواحيها  في  شامل  وتطوير  مستمرة 
وأساليب التقويم وغيرها؛ وذلك لتتناسب مع الرؤية المستقبلية للتعليم في السلطنة، ولتتوافق مع 

فلسفته وأهدافه.

وقد أولت الوزارة مجال تدريس العلوم والرياضيات اهتماًما كبيًرا يتالءم مع مستجدات التطور 
الدولية؛  الخبرات  من  االستفادة  إلى  اتَّجهت  المنطلق  هذا  ومن  والمعرفي.  والتكنولوجي  العلمي 
اتساًقا مع التطوُّر المتسارع في هذا المجال، من خالل تبّني مشروع السالسل العالمية في تدريس 
لدى  واالستنتاج  والتقّصي  البحث  مهارات  تنمية  أجل  من  الدولية؛  المعايير  وفق  الماّدتَين  هاتَين 
الطلبة، وتعميق فهمهم للظواهر العلمية المختلفة، وتطوير قدراتهم التناُفسية في المسابقات العلمية 

والمعرفية، وتحقيق نتائج أفضل في الدراسات الدولية.

ًقا ألهداف التعليم في  إن هذا الكتاب، بما يحويه من معارف ومهارات وقيَم واتجاهات، جاء ُمحقِّ
نه من أنشطة وصور ورسوم.  السلطنة، وموائًما للبيئة العمانية، والخصوصية الثقافية للبلد، بما يتضمَّ

وهو أحد مصادر المعرفة الداعمة لتعلُّم الطالب، باإلضافة إلى غيره من المصادر المختلفة.

نتمّنى ألبنائنا الطلبة النجاح، ولزمالئنا المعلّمين التوفيق فيما يبذلونه من جهود ُمخِلصة، لتحقيق 
لموالنا  الحكيمة  القيادة  ظل  تحت  العزيز،  الوطن  لهذا  خدمة  السامية؛  التربوية  الرسالة  أهداف 

حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعّظم، حفظه اهلل ورعاه.

واهلل ولي التوفيق

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم 
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  المقدمة

ُخّصص كتاب التجارب العملية واألنشطة هذا لمساعدتك على تطوير المهارات التي سوف تحتاج إليها 
للنجاح في مادة الكيمياء التي تدرسها في صفك اآلن، وأهّمها:

األنشطة
توفر لك األنشطة الموجودة في هذا الكتاب فرًصا لممارسة المهارات اآلتية:

فهم الظواهر، والنظريات العلمية التي تدرسها.  �

حل األمثلة الحسابية وغيرها من األمثلة المختلفة.  �

التفكير بشكل نقدي في التقنيات والبيانات التجريبية.  �

اعتماد التنّبؤات، واستخدام األسباب العلمية لدعم تنّبؤاتك.  �

وقد تم تصميم التمارين بدّقة، بحيث تتيح لك المجال لتطوير معرفتك، ومهاراتك، وفهمك، والموضوعات 
التي تم تناولها وتغطيتها في كتاب الطالب.

تسلّط المقدمة الموجودة في بداية كل تمرين الضوء على المهارات التي ستمارسها وأنت تجيب عن 
األسئلة، بحيث يتم ترتيب التمارين وفق الترتيب نفسه للوحدات الموجودة في كتاب الطالب. وفي نهاية 
كل وحدة، يتم تقديم مجموعة من األسئلة للحصول على مزيد من الدعم للمهارات التي حّققتها، كما 
أنها تؤّمن لك فرصة ثمينة للتعرف على نوع التقييم الذي يُحتمل أن تواجهه في اختباراتك الالحقة.

 االستقصاءات العملية
االستقصاءات  لك  تتيح  كما  المتقدمة،  الكيمياء  مادة  من  أساسّيًا  جزًءا  العملية  االستقصاءات  تُعّد 
أسمائها،  على  والتعرف  الكيميائية  والمعدات  األجهزة  ترتيب  في  مباشرة  خبرة  اكتساب  التجريبية 

وكيفية استخدامها للحصول على نتائج تجربيبة ذات مغًزى.

لقد تم اختيار االستقصاءات العملية الواردة في كتاب التجارب العملية واألنشطة هذا بعناية؛ وذلك 
للسماح لك بممارسة مهاراتك العملية وتحسينها. كما يؤكد العمل المخبري العملي المقدم في هذا 
النتائج  تطبيق  على  وتساعدك  معرفتك  تعزز  التي  المباشرة  والخبرة  االستفسار  روح  على  الكتاب 

واستخالص االستنتاجات، إضافة إلى أنه يساعدك على اختبار معرفتك وتطبيق العمل النظري.
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الواردة في  الكتاب، إلى حد كبير، ترتيب الموضوعات  يتبع ترتيب االستقصاءات المقدمة في هذا 
كتاب الطالب. وهذا ال يعني أن معلمك ملزم باتباعه، إذ تتطلّب بعض وحدات كتاب الطالب استخدام 
أّما عند إجراء هذه االستقصاءات وتنفيذها، فإنك ستحتاج إلى آلة حاسبة، وأدوات  تقنيات كمية، 

لرسم التمثيالت البيانية.

العمل  مع  التعامل  في  الثقة  اكتساب  على  المرفقة  واألسئلة  المختلفة،  االستقصاءات  ستساعدك 
المخبري، وتطوير مجموعة واسعة من المهارات المتعلقة بالكيمياء العملية. ومن المأمول أن تساعدك 

أيًضا على فهم أهمية العمل المخبري في تطوير الكيمياء النظرية وتقييمها.

ونأمل أاّل تحّقق من هذا الكتاب النجاح في دراستك وفي حياتك المهنية فحسب، بل تحفيز مدى 
اهتمامك وفضولك المتعلق بالكيمياء أيًضا.

المقدمة
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العملية واألنشطة« على أنشطة  التجارب  يحتوي »كتاب 
تّم اختيارها بعناية، بهدف  الوحدة، والتي  وأسئلة نهاية 
التي  المختلفة  المهارات  تطوير  على  الطلبة  مساعدة 
يحتاجون إليها أثناء تقدمهم في دراسة كتاب الكيمياء. 
كما تساعد هذه األسئلة الطلبة على تطوير فهمهم لمعنى 
إلى  األفعال اإلجرائية المستخدمة في األسئلة، إضافة 

دعمهم في اإلجابة عن األسئلة بشكل مناسب.
كما يحّقق هذا الكتاب للطلبة الدعم الكامل الذي سوف 
يساعدهم على تطوير مهارات االستقصاء العملية األساسية 
االستقصاءات،  تخطيط  المهارات  هذا  وتشمل  جميعها. 
الفرضيات،  وطرح  معه،  التعامل  وكيفية  الجهاز  واختيار 

وتدوين النتائج وعرضها، وتحليل البيانات وتقييمها.

  كيف تستخدم هذه السلسلة
تقّدم هذه المكّونات )أو المصادر( الدعم للطلبة في الصف الحادي عشر في 
السلسلة  تعمل كتب هذه  الكيمياء واستيعابها، حيث  لتعلم مادة  سلطنة عمان 
جميعها مًعا لمساعدة الطلبة على تطوير المعرفة والمهارات العلمية الالزمة 
لهذه المادة. كما تقّدم الدعم للمعلمين إليصال هذه المعارف للطلبة وتمكينهم 

من مهارات االستقصاء العلمي.

يقّدم »كتاب الطالب« دعًما شاماًل لمنهج الكيمياء للصف 
الحادي عشر في سلطنة عمان، ويقّدم شرًحا للحقائق 
يستخدم  كما  بوضوح،  العلمية  والتقنيات  والمفاهيم 
واألسئلة  العلمية.  للمبادئ  الواقعي  العالم  من  أمثلة 
التي تتضمنها كل وحدة تساعد على تطوير فهم الطلبة 
كل  نهاية  في  الموجودة  األسئلة  أن  حين  في  للمحتوى، 
وحدة تحقق لهم مزيًدا من التطبيقات العلمية األساسية.
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كيف تستخدم هذه السلسلة

العملية  التجارب  »كتاب  و  الطالب«  »كتاب  المعلم  دليل  يدعم 
فيهما.  الموجودة  العملية  والمهارات  األسئلة  ويعزز  واألنشطة«، 
كل  وإجابات عن  للتدريس  تفصيلية  أفكاًرا  الدليل  هذا  ويتضّمن 
سؤال ونشاط وارد في »كتاب الطالب« وفي »كتاب التجارب العملية 
واألنشطة«، فضاًل عن اإلرشادات التعليمية لكل موضوع، بما في 
والتقويم  النشط  للتعلم  وأفكار  المقترحة،  التدريس  خطة  ذلك 
التمهيدية،  واألنشطة  بالموضوع،  المرتبطة  والمصادر  التكويني، 
والتعليم المتمايز )تفريد التعليم( والمفاهيم الخاطئة وسوء الفهم. 
العملية  االستقصاءات  إلجراء  مفصاًل  دعًما  أيًضا  يتضمن  كما 
ذلك  في  بما  واألنشطة«،  العملية  التجارب  »كتاب  في  وتنفيذها 
فقرات »مهم« لجعل األمور تسير بشكل جيد، إضافة إلى مجموعة 
من عينات النتائج التي يمكن استخدامها إذا لم يتمكن الطلبة من 

إجراء التجربة، أو أخفقوا في جمع النتائج النموذجية.
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خالل دراستك هذا الكتاب، ستالحظ الكثير من الميزات المختلفة التي ستساعدك في 
التعلم. هذه الميزات موضحة على النحو اآلتي:

األنشطة
تفيدك التمارين في ممارسة المهارات المهمة لدراسة الكيمياء.

االستقصاءات العملية
تتوافر االستقصاءات في جميع أقسام هذا الكتاب، وهي تساعدك على تطوير المهارات 
العملية التي تُعّد ضرورية لدراسة الكيمياء. كما تحتوي على مقدمة تحدد الهدف من 
االستقصاء،  إلجراء  المطلوبة  واألدوات  بالمواد  قائمة  وعلى  العملي،  المخبري  العمل 
مع  إجرائه،  أثناء  آمًنا  بقائك  لضمان  المهمة  السالمة  باحتياطات  تتعلق  نصائح  وعلى 
التي  نتائجك  لتدوين  إلى تخصيص مساحة  للعمل خطوة خطوة، إضافة  متابعة حثيثة 
حصلت عليها؛ ثم تُختتم بأسئلة التحليل واالستنتاج والتقييم التي تساعدك على تفسير 
لك  تتيح  التي  التخطيط  استقصاءات  على  أيًضا  الالحقة  الوحدات  وتحتوي  نتائجك. 
ممارسة التخطيط لعملك المخبري الخاص بك، وعلى استقصاءات تحليل البيانات التي 

تؤّمن لك المزيد من الفرص لتعزيز تفكيرك التحليلي.

  كيف تستخدم هذا الكتاب

xvi

مهم
ستساعدك مرّبعات النص هذه على إكمال األنشطة واالستقصاءات، وستقدم لك الدعم 

في المجاالت التي قد تجدها صعبة.

مصطلحات علمية
يتم تمييز المصطلحات 

األساسية في النص 
عند تقديمها ألول 
مرة. ثم يتم تقديم 

تعريفات في الهامش 
تشرح معاني هذه 

المصطلحات.

أفعال إجرائية
لقد تّم إبراز األفعال 

اإلجرائية الواردة 
في المنهج الدراسي 
بلون غامق في أسئلة 
نهاية الوحدة، ويمكن 

استخدامها في 
االختبارات، خصوًصا 

عندما يتم تقديمها 
للمرة األولى. وستجد 
في الهامش تعريًفا لها.

أسئلة نهاية الوحدة
تقيس هذه األسئلة مدى تحّقق األهداف التعليمية في الوحدة، وقد يتطلب بعضها 

استخدام معارف علمية من وحدات سابقة. 



   األمان والسالمة في مختبر 
الكيمياء

يتضمن العمل المخبري العملي مجموعة من المهارات الخاصة به، إذ يرتبط عدد منها 
بالعمل بسالمة وأمان، والذي يُعّد أمًرا ضرورًيا للحصول على أقصى استفادة من العمل 
المخبري العملي الخاص بك. ففي كل استقصاء يتضمن عماًل مخبرًيا عملًيا يتوقع منك 

ما يلي:
النظارات  الواقية أو نظارات األمان )الحظ أن  العينَين، كالنظارات  �   ارتداء ما يحمي 

الواقية تؤّمن مزيًدا من الحماية(.
�  التأكد من أن المالبس مناسبة وغير فضفاضة أو واسعة.

�   ارتداء القفازات عند القيام بوزن المواد الكيميائية الخطرة، أو أثناء صبها، أو ترشيحها.
كما يُنصح أيًضا بارتداء معطف المختبر لحماية مالبسك من التلوث بالبقع الكيميائية.

يجب التعامل مع المواد الكيميائية جميعها على أنها مواد خطرة، ففي حال انسكابها على 
الجلد، يجب غسله فوًرا باستخدام الكثير من الماء. ورّبما ال تكون على دراية بمخاطر مواد 
كيميائية معينة، وبالتالي فإن استخدامها بدون األخذ في الحسبان احتياطات السالمة 
أيًضا  أنه يجب عليك  وتذّكر  متوقعة.  إلى حدوث مشكالت غير  يؤدي  أن  يمكن  العامة 
التفكير في مخاطر المواد جميعها الناتجة من تفاعل كيميائي، وبخاصة عندما ينتج من 
التفاعل إطالق غاز، إذ يجب إجراء التفاعالت الكيميائية التي تنتج غازات خطرة داخل 

خزانة طرد الغازات، أو في غرفة ذات تهوئة جيدة.
وبصفتك أحد الطلبة، يجب عليك أن تتحمل مسؤولية العمل بسالمة وأمان، كما يجب 
عليك أن تتعلم معاني رموز األمان والسالمة الموضحة في الجدول أدناه، حيث يوضح 

الجدول ١ رموز المواد الخطرة األكثر شيوًعا في مختبرات العلوم المدرسية.

األمان والسالمة في مختبر الكيمياء
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احتياطات األمان والسالمة التوصيف رمز المادة الخطرة

ارتِد القفازات، وواقيات العينَين عند التعامل مع المواد 
المهيجة.

هذه المادة مهيجة للجلد، ويمكن أن تؤدي 
إلى حدوث تقرحات واحمرار إذا المست 

بشرتك. Irritant

عند استخدام المواد األكالة ضع النظارات الواقية 
دائًما، وارتِد القفازات أن أمكنك.

هذه المادة أّكالة، وسوف تلحق الضرر 
ببشرتك وأنسجتك إذا حدث تالمس 

مباشر معها. Corrosive

ارتِد القفازات، وواقيات العينَين عند التعامل مع المواد 
السامة. احرص على عدم استنشاق أي جزيئات. اغسل 

يديك بعد استخدام المواد السامة.

هذه المادة سامة ويمكن أن تؤدي إلى 
الموت إذا تم ابتالعها أو تنّشقها أو 

امتّصتها بشرتك. Toxic

احتفط بالمادة بعيًدا عن اللهب المباشر، وإذا أردت 
تسخين مخاليط التفاعالت، استخدم الماء الساخن 
من غالية الماء. استبدل السدادات الموجودة على 

الزجاجات باستمرار عندما ال تكون قيد االستخدام.

هذه المادة قابلة لالشتعال، وتشتعل فيها 
النار بكل سهولة.

flammable

احتفظ بالعوامل المؤكسدة بعيدة بشكل كاف عن المواد 
القابلة لالشتعال.

هذه المادة عبارة عن عامل مؤكسد، فهي 
ستحرر األكسجين عند تسخينها، أو بوجود 

مادة حّفازة. Oxidizing Agent

تخلص من هذه المادة حسب إرشادات معلمك. ال 
تسكبها في الحوض.

هذه المادة ضارة بالبيئة. سوف تعّرض 
النباتات والحيوانات للخطر إذا المستهم.

Environmentally
damging

ارتِد القفازات، وواقيات العينين عند التعامل مع المواد 
التي تشكل خطراً على الصحة. ال تستنشق أي أبخرة. 

اغسل يديك بعد استخدام مواد خطرة على الصحة.

هذه المادة تشكل خطًرا على الصحة. 
قد تضر بصحتك إذا تم ابتالعها أو 

استنشاقها أو المست جلدك. Health hazard

           الجدول ١: رموز األمان والسالمة
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  البحث العلمي والمهارات العملية

سياقات  في  وتطويرها  السابقة  الصفوف  من  العملية  والمهارات  العلمي  البحث  مهارات  تطبيق  إن 
ين الحادي عشر والثاني عشر مطلب ضروري. وباإلضافة إلى تذكر المعلومات  جديدة خالل الصفَّ
والظواهر والحقائق والقوانين والتعاريف والمفاهيم والنظريات المذكورة في المناهج الدراسية وإلى 
شرحها وتطبيقها، فمن المتوقع أن يكون الطلبة قادرين على حّل المسائل في مواقف جديدة أو غير 

مألوفة باستخدام التفكير المنطقي. 

ويُتوقع من الطلبة إظهار استيعابهم للمهارات العملية بما في ذلك القدرة على:

تخطيط التجارب واالستقصاءات.  �

جمع المالحظات والقياسات والتقديرات وتسجيلها وتقديمها.  �

تحليل البيانات الناتجة من التجارب للوصول إلى استنتاجات وتفسيرها.  �

تقييم أساليب البيانات الناتجة من التجارب وجودتها واقتراح التحسينات الممكنة للتجارب.   �

أمثلة على المهارات العملية

في القوائم التالية أمثلة محددة على كل مهارة من المهارات العملية. وهذه األمثلة المحددة توّجه إلى 
المزيد من البحث العلمي والمهارات العملية التي يتوقع من الطلبة اكتسابها كجزء من تعلمهم.

إلى ذلك، يجب تطوير المهارات العملية األربع وتوحيدها في كل وحدة دراسية. إاّل أن بعض األمثلة 
المحددة في القوائم قد تكون أكثر صلة باألنشطة العملية الموصى بها في وحدات دراسية مّعينة.

تعطي هذه المهارات أمثلة عن محتوى AO3 ويمكن تقييمها في الورقة العملية. 

تخطيط التجارب واالستقصاءات

تحديد المتغّيرات المستقلة والتابعة وضبطها، ووصف كيفية قياسها وضبطها.  �

�  وصف اإلجراءات والتقنيات المستخدمة في التجارب، والتي تؤدي إلى جمع بيانات موثوقة ودقيقة. 
استخدام مخططات واضحة ومصنفة إلظهار ترتيب الجهاز عند الحاجة.

وصف التجارب الضابطة المناسبة.  �

البحث العلمي والمهارات العملية
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شرح اختيار الجهاز وأداة القياس للوصول إلى دقة مناسبة.  �

شرح اختيار المواد المستخدمة في إجراء التجارب.  �

وصف المخاطر الموجودة في التجربة وكيفية تقليلها.   �

التنبؤ بالنتائج ووضع الفرضيات بناء على المعرفة والمفاهيم العامة.  �

�  وصف كيفية استخدام البيانات للوصول إلى استنتاج، بما في ذلك الكّميات المشتقة التي سوف 
تحسب بناًء على البيانات الخام لرسم تمثيل بياني مناسب أو وضع مخطط مناسب.

جمع المالحظات والقياسات والتقديرات وتسجيلها وتقديمها

تطبيق الطالب لفهمه معنى الضبط والدقة.  �

تحديد قيم عدم اليقين في القياس في صورة قيم عدم يقين مطلق أو نسبة مئوية.  �

�  جمع القياسات والمالحظات وتسجيلها بشكل منهجي، وتقديم البيانات باستخدام العناوين ووحدات 
القياس واألرقام ونطاق القياسات ودرجات الدقة المناسبة.

�  استخدم األساليب الرياضية أو اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات الخام وتسجيلها حتى العدد 
الصحيح من األرقام المعنوية )يجب أن يكون هذا العدد هو نفسه أو أكثر بواحد من أصغر عدد 

من األرقام المعنوية في البيانات المقدمة(.

تحليل البيانات الناتجة من التجارب للوصول إلى استنتاجات وتفسيرها

باستخدام  البيانية  والتمثيالت  والمخططات  الرسوم  ذلك  في  بما  وتقديمها،  البيانات  �  معالجة 
الخطوط المستقيمة أو المنحنيات األكثر مالءمة. وتحليل التمثيالت البيانية، بما في ذلك ميل 

المنحنيات.

�  ربط التمثيالت البيانية ذات الخط المستقيم بالمعادالت ذات الصيغة y = mx + c واشتقاق التعابير 
التي تعادل الميل و / أو نقطة التقاطع مع المحور الصادي في التمثيل البياني الخاص بها.

�  تحديد نقطة التقاطع مع المحور الصادي للتمثيل البياني ذي الخط المستقيم أو الميل لمماس 
المنحنى بما في ذلك مكان وجودهما على التمثيالت البيانية بما في ذلك تلك التي ال تمر بنقطة 

األصل.

�  جمع قيم عدم اليقين عند إضافة الكمّيات أو طرحها وجمع النسب المئوية لعدم اليقين عند ضرب 
الكميات أو قسمتها.
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�  رسم الخط المستقيم األفضل مالءمة من خالل النقاط الموجودة على التمثيل البياني.

�  استخدام قيم االنحراف المعياري أو الخطأ المعياري، أوالتمثيالت البيانية ذات أشرطة الخطأ 
المعيارية، لتحديد ما إذا كانت االختالفات في القيم المتوسطة ذات داللة إحصائية.

�  تفسير المالحظات والبيانات الناتجة من التجارب وتقييمها، وتحديد النتائج غير المتوقعة والتعامل 
معها بشكل مناسب.

�  وصف األنماط في البيانات والتمثيالت البيانية. وإجراء تنبؤات بناًء على األنماط في البيانات.

�  الوصول إلى االستنتاجات المناسبة وتبريرها باإلشارة إلى البيانات واستخدام التفسيرات المناسبة، 
ومناقشة مدى دعم النتائج للفرضيات.

اقترح اختبارات تأكيدية عند الحاجة بما في ذلك الكواشف والمالحظات المتوقعة.  �

تقييم األساليب واقتراح التحسينات

التحسينات  واقتراح  االستنتاجات،  في  أو  البيانات  في  اليقين،  لعدم  المحتملة  األسباب  �  تحديد 
المناسبة على اإلجراءات وتقنيات إجراء التجارب.

�  شرح تأثير األخطاء النظامية )بما في ذلك األخطاء الصفرية( واألخطاء العشوائية على القياسات.

�  وصف تعديالت على تجربة ما من شأنها تحسين دقة البيانات أو توسيع نطاق االستقصاء. 

ملحق البحث العلمي والمهارات العملية

xxi
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م أهداف التعلُّ

      

 الوحدة الثالثة

Chemical Bonding     الترابط الكيميائي

٣-1   يصف األنواع المختلفة من الروابط الكيميائية 
)األيونية والتساهمية والفلزية( وقوى الترابط بين 

الجزيئات. 
٣-2   يعرف الرابطة األيونية على أنها قوى جذب  

كهروستاتيكي بين األيونات ذات الشحنات المعاكسة 
)الكاتيونات الموجبة الشحنة واألنيونات السالبة 

الشحنة(.
٣-٣   يستخدم مخّططات التمثيل النقطي إلظهار ترتيب 

اإللكترونات في المرّكبات ذات الترابط األيوني 
والتساهمي )بما فيها الروابط المتعددة( والترابط 

التناسقي.  
٣-٤   يفهم أن بعض العناصر الموجودة في الدورة الثالثة 

تتجاوز قاعدة الثمانية )إلى أكثر من 8 إلكترونات في 
مستوى طاقة التكافؤ كما في المرّكبات: ثنائي 

SO، وخماسي كلوريد الفوسفور 
2
أكسيد الكبريت 

)SF
6
PCl، وسداسي فلوريد الكبريت 

5

٣-5   يصف الرابطة التناسقية )الرابطة التساهمية 
التناسقية(، كما في: 

       ●   التفاعل بين غازي األمونيا وكلوريد الهيدروجين 
 )NH

4

لتكوين أيون األمونيوم )+
 )Al

2
Cl

6
       ●   جزيء )

  ]Cu(H
2
O)

6
]
CuCl[ و +2

4
]
       ●   األيونات المعقدة -2

٣-٦   يذكر األشكال الهندسية للجزيئات وزوايا الروابط 
الموجودة فيها باستخدام نظرية التنافر بين أزواج 

اإللكترونات VSEPR ويشرحها، بتطبيق هذه النظرية 
على األمثلة البسيطة اآلتية:

BF )مثلث مستوي، 120°(
3
  ●       

CO )خطي، 180°(
2
  ●       

CH )رباعي األوجه، 109.5°(
4
  ●       

NH )هرم ثالثي، 107°(
3
  ●       

H )منحني، 104.5°(
2
O  ●       

SF )ثماني األوجه، 90°(
6
  ●       

PF )هرم ثالثي مزدوج، °120 و 90°(
5
  ●       

٣-٧   يتنبأ باألشكال وزوايا الروابط في الجزيئات واأليونات 
المماثلة لتلك المحددة في ٣-٦

٣-٨   يصف الروابط التساهمية من حيث تداخل األفالك 
 )π( و باي )σ( مّما يكون روابط سيجما

       ●   تتكّون الروابط σ من خالل التداخل رأس-رأس 
لألفالك بين الذّرات المترابطة

       ●   تتكّون الروابط π من خالل التداخل الجانبي 
σ المتجاورة، في أعلى وأسفل الرابطة p لألفالك

٣-٩    يصف كيف تتكّون الروابط σ و π في جزيئات تتضّمن 
H

2
C و 

2
H

6
C و 

2
H

4
N و HCN و 

2

 sp
 ٣-1٠   يستخدم مفهوم التهجين لوصف األفالك sp و 2

sp
و 3

يعّرف المصطلحات اآلتية:  11-٣
        ●   طاقة الرابطة هي الطاقة الالزمة لكسر مول واحد 

من رابطة تساهمية معّينة في الحالة الغازية.
        ●   طول الرابطة هي المسافة بين نواتَي ذّرتَين 

مترابطتَين تساهمّيًا.
٣-12  يستخدم قيم طاقة الرابطة ومفهوم طول الرابطة 
لمقارنة النشاط الكيميائي للجزيئات التساهمية. 
٣-1٣  يعّرف السالبية الكهربائية بأنها قدرة ذرة معينة 

مترابطة تساهمّيًا بذرة أخرى على جذب زوج 
إلكترونات الرابطة نحوها.

٣-1٤  يشرح العوامل التي تؤّثر على السالبية الكهربائية 
للعناصر من حيث الشحنة النووية ونصف القطر 

الذّري والحجب بواسطة إلكترونات مستويات الطاقة 
الرئيسية والفرعية الداخلية. 
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تابع

٣-15  يذكر تدرج قيم السالبية الكهربائية للعناصر في 
الجدول الدوري عبر الدورة من اليسار إلى اليمين 
أو في المجموعة من األسفل إلى األعلى ويشرحها.

 )Pauling( ٣-1٦  يستخدم االختالفات في قيم بولينغ
للسالبية الكهربائية للتنّبؤ بتكّون الروابط األيونية 

والتساهمية )لن يتّم التطّرق إلى الطابع التساهمي 
في بعض المرّكبات األيونية( )ستُعطى قيم بولينغ 

للسالبية الكهربائية عند الضرورة(.
٣-1٧  يستخدم مفهوم السالبية الكهربائية لشرح قطبية 

الروابط وقيم العزم القطبي بين الذرات وتأثير ذلك 
على قطبية الجزيء.

٣-1٨  يصف قوى فان دير فال كقوى بين الجزيئات ويمّيزها 
عن الروابط الكيميائية.

:Van der Waals يصف أنواع قوى فان دير فال  1٣-٩
        ●   قوى ثنائي القطب اللحظي - ثنائي القطب 

المستحث )id-id(، والتي تسمى أيًضا قوى لندن 
.)London( للتشتت

        ●   قوى ثنائي القطب الدائم - ثنائي القطب الدائم 
)pd-pd(، والتي تتضّمن الرابطة الهيدروجينية.

٣-2٠  يشرح أنماط تدرج درجات الغليان أو درجات 
االنصهار لعناصر أو لمركبات مستنًدا على قوى 

الترابط بين الجزيئات.

يفهم الرابطة الهيدروجينية كنوع من القوى ثنائي    21-٣
- ثنائي القطب الدائم بين الُجزيئات حيث يرتبط 

الهيدروجين بذّرة ذات سالبية كهربائية عالية.
٣-22  يصف الرابطة الهيدروجينية، مقتصًرا على الجزيئات 
 ،F—H و O—H و N—H التي تحتوي على مجموعات

والتي تتضّمن األمونيا والماء وفلوريد الهيدروجين 
كأمثلة بسيطة.

٣-2٣  يستخدم مفهوم الرابطة الهيدروجينية لشرح 
H )الجليد والماء(:

2
O الخصائص االستثنائية لـلماء

.         ●  ارتفاع درجة انصهاره ودرجة غليانه نسبّياً
.         ●  ارتفاع التوّتر السطحي نسبّياً

        ●  كثافة الجليد الصلب مقارنة بكثافة الماء السائل.
٣-2٤  يذكر أن الروابط األيونية والتساهمية والفلزية أقوى 

من القوى بين-الجزيئات.
٣-25  يصف تأثير األنواع المختلفة من البنى )التراكيب( 

والروابط على الخصائص الفيزيائية للمواّد، بما في 
ذلك درجة االنصهار ودرجة الغليان والتوصيل 

الكهربائي والذوبانية، ويفسرها ويتنبأ بها.
٣-2٦  يستنتج نوع التركيب البنائي والترابط الموجود في 

ماّدة ما من المعلومات المعطاة.
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5٣

مهم
عند رسم جزيئات أكثر 
تعقيًدا كاإليثانول، ابدأ 

بالكربون واألكسجين.

نشاط ٣-١  الرابطة التساهمية
مخّططات  رسم  ولكيفية  التساهمية  )للتراكيب(  للبُنى  فهمك  النشاط  هذا  سيطور 

التمثيل النقطي.
١.  أكمل مخّططات التمثيل النقطي أدناه لثالثة مرّكبات تساهمية: األمونيا واإليثانول 

واإليثين، موّضًحا فقط إلكترونات مستويات الطاقة الخارجية.

مخطط التمثيل النقطي المركب التساهمي

H H

C C

H H

C

H

H OC

H

H

H H

H

H

N H
NH

3
األمونيا 

وّضح اإللكترون التابع لـ H على شكل ×
وّضح اإللكترون التابع لـ N على شكل ●

H H

C C

H H

C

H

H OC

H

H

H H

H

H

N H

C
2
H

5
OH اإليثانول

وّضح اإللكترون التابع لـ H على شكل ×
وّضح اإللكترون التابع لـ C على شكل ●
وّضح اإللكترون التابع لـ O على شكل ○

H H

C C

H H

C

H

H OC

H

H

H H

H

H

N H

C
2
H

4
اإليثين 

وّضح اإللكترون التابع لـ H على شكل ×
وّضح اإللكترون التابع لـ C على شكل ●

الجدول ٣-١: مخّططات لُبنى )تراكيب( األمونيا واإليثانول واإليثين.

علمية مصطلحات 
الرابطة التساهمية األحادية

 :Single covalent bond 
قوة الجذب الكهروستاتيكي 

التي تنشأ بين نواتَي 
ذّرتَين وزوج مشترك من 

اإللكترونات.
أزواج منفردة من اإللكترونات

 :Ione pairs of electrons

أزواج من اإللكترونات 
موجودة في مستوى الطاقة 
الخارجي لذّرة ما، لكنها ال 

تشارك في الترابط.

األنشطة
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٢.  ارسم مخّططات التمثيل النقطي للجزيئات الموجودة في الشكل ٣-1 موّضًحا 
توّضح  ال  المخّططات  أن  الخارجية. الحظ  الطاقة  مستويات  إلكترونات  فقط 

جميعها األشكال الصحيحة للجزيئات.

)١(

)٤(

)٨()٧(

)٦()٥(

)٣()٢(

تجاوز قاعدة الثمانيات من قبل Sرابطة تناسقية

FF

F F

FF

S

         الشكل ٣-١: مخّططات لُبنى )تراكيب( عدد من الجزيئات.

نشاط ٣-٢  أشكال الجزيئات
أزواج  تنافر  نظرية  باستخدام  الجزيئات  أشكال  استنتاج  على  النشاط  هذا  يساعدك 

.)VSEPR( اإللكترونات في مستويات طاقة التكافؤ

استخدم المعلومة أدناه في اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

تنافر بين زوج منفرد 
وزوج مشارك من 

اإللكترونات

تنافر بين زوَجين 
مشارَكين من 
اإللكترونات

تنافر بين زوَجين 
منفرَدين من 
اإللكترونات

ازدياد التنافر

مهم
عند رسم الرابطة التساهمية 

التناسقية، يجب أن يتجه 
السهم بعيًدا عن الذّرة التي 
تمنح كال اإللكترونَين نحو 

الذّرة األخرى.

علمية مصطلحات 
الرابطة التناسقية        

Co-ordinate bond: هي 

نوع خاص من الروابط 
التساهمية تحدث بين 

ذرتَين حيث تقوم إحداهما
بمنح زوج )أو أكثر( من 

اإللكترونات الحرة لذرة أو 
أيون يمتلك فلًكا فارًغا )أو 

أكثر(.

مهم
نظرية تنافر أزواج 

اإللكترونات في مستويات 
 :(VSEPR) طاقة التكافؤ
يكون التنافر بين زوَجين 
منفرَدين من اإللكترونات 
أقوى من التنافر بين زوج 

منفرد وزوج مشارك، 
والذي بدوره يكون أقوى 
من التنافر بين زوَجين 

مشارَكين.
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استنتج قيم زوايا الروابط المشار إليها في كل من الجزيئات اآلتية:  .١N
H

Cl
B

Cl

Cl

H
H

H

C

C
O

H
HH

H

H

H
H

N
H

Cl
B

Cl

Cl

H
H

H

C

C
O

H
HH

H

H

H
H

N
H

Cl
B

Cl

Cl

H
H

H

C

C
O

H
HH

H

H

H
H

N
H

Cl
B

Cl

Cl

H
H

H

C

C
O

H
HH

H

H

H
H

الشكل الهندسي 
للجزيء

قيمة زوايا 
الروابط

الجدول ٣-٢: زوايا الروابط.

٢.  يوضح الجدول ٣-2 الروابط في عدة جزيئات وأيونات. علًما أن المخّططات ال 
تُوّضح األشكال الصحيحة للجزيئات وال تُوّضح األزواج المنفردة )غير المشاركة( 

من اإللكترونات.
زوايا  ِقيَم  مخّططاتك  في  حّدد  ثم  األيونات،  أو  الجزيئات  هذه  أشكال    ارسم 

الروابط مع كتابة اسم الشكل الهندسي.

مهم
تذّكر استخدام المصطلح 
العلمي الصحيح: خّطي، 

وهرم ثالثي، ورباعي 
األوجه، ومثلث مستٍو، 
وثُماني األوجه، و هرم 

ثالثي مزدوج.
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قيمة الزاوية )أو الزوايا( اسم الشكل الهندسي الشكل الهندسي للجزيء 
أو األيون

الصيغة البنائية للجزيء أو األيون

الجدول ٣-٣: الصيغ البنائية لعدد من الجزيئات واأليونات.
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نشاط ٣-٣  الترابط واألفالك
 ،)π( و باي )σ( يرّكز هذا النشاط على الترابط التساهمي، وتكوين الروابط سيجما
وعلى تهجين األفالك الذّرية وكيف يؤّثر كالهما )الترابط والتهجين( على خصائص 

الجزيئات البسيطة.
١.  يوضح الشكل ٣-2 األفالك المهّجنة في اإليثان واإليثين.

أّي من الرموز الموجودة في القائمة أدناه، تمّثلها األحرف من A إلى D؟ أ.   

)π( باي ................. )σ( سيجما ................. 
sp

3 ................. sp
2

A روابط

A روابط

C تداخل أفالك مهّجنة

D تداخل أفالك مهّجنة
B الرابطة

الشكل ٣-٢: األفالك الذّرية المهّجنة في جزيَئي اإليثان واإليثين.

ب.  استناًدا إلى البنية المهّجنة لجزيء اإليثان اشرح السبب في أن قيَم زوايا الروابط 
H–C–H تساوي˚109.5.

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

................................................................................   
.C

6
H

6
٢.  يوّضح الشكل اآلتي األفالك الذّرية p غير المهّجنة في البنزين، 

.C
6
H

6
الشكل ٣-٣: األفالك الذّرية p غير المهّجنة في البنزين، 

أ.  تنبأ بشكل السحابة اإللكترونية الناتجة من اإللكترونات p عند تقريب هذه   
اإللكترونات بعضها من بعض، وارسمها.

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

علمية مصطلحات 
)σ( الرابطة سيجما

)Sigma bond(: رابطة 

تساهمية أحادية تتكّون 
نتيجة للتداخل المحوري 
)axial overlap( »رأس-

رأس« »end-on« بين 
األفالك الذّرية المهجنة أو 

غير المهجنة.
 :)π( )Pi bond( الرابطة باي

رابطة تساهمية تتكّون 
نتيجة للتداخل الجانبي 

(sideways overlap) بين 

.p و p األفالك الذّرية
 :Hybridisation التهجين

دمج أنواع مختلفة من 
األفالك الذرية. وتكّون 

أفالك ذرية جديدة تسمى 
أفالًكا مهجنة تُعطى الرموز 

sp وغيرها.
sp و3

sp و2
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اقترح سبب كون بعض اإللكترونات في البنزين غير متمركزة. ب.   
................................................................................   

ج.  ال يوّصل البنزين الكهرباء بالرغم من أنه يمتلك إلكترونات غير متمركزة.   
بّرر ذلك.

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

................................................................................   
الجرافيت  توصيل  p القتراح سبب  األفالك  تداخل  األفكار حول  د.  استخدم   

للكهرباء.
................................................................................   
................................................................................   

٣.  عندما تتفاعل الجزيئات، تتكّسر بعض الروابط وتتكّون روابط جديدة. في ضوء 
ذلك، فّسر سبب أن األكسجين أكثر نشاًطا كيميائّيًا من النيتروجين.

.....................................................................................  
اعتبار  الكيميائي. فّسر سبب  النشاط  باي، على  أو  الرابطة، سيجما  نوع  ٤.  يؤّثر 

اإليثين أكثر نشاًطا كيميائّيًا من اإليثان.
.....................................................................................  
.....................................................................................  

نشاط ٣-٤  القوى بين-الجزيئية
بينها  وتمّيز  بين-الجزيئات،  للقوى  النسبية  القوة  على  النشاط  هذا  في  ستتعّرف 
والخصائص  القوى  هذه  بين  العالقة  ستفهم  كما  الجزيئي.  التركيب  إلى  باالستناد 

الفيزيائية للجزيئات البسيطة.

مهم
تزداد السالبية الكهربائية للعناصر عبر الدورة من اليسار إلى اليمين.

تزداد السالبية الكهربائية للعناصر عبر المجموعة من األسفل إلى األعلى.
تختلف القوى بين-الجزيئات في تأثيرها وفق الترتيب اآلتي:

قوى ثنائي القطب اللحظي- ثنائي القطب المستحث > قوى ثنائي القطب الدائم-ثنائي 
القطب الدائم > الرابطة الهيدروجينية

علمية مصطلحات 
قوى ثنائي القطب 

اللحظي- ثنائي 
القطب المستحث    

Instantaneous dipole-

 induced dipole forces 

)id-id forces(: قوى 

الجذب األضعف بين-
الجزيئات. تنتج من 

ثنائيات أقطاب لحظية 
مؤقتة ومستحثة في كال 
الجزيئات القطبية وغير 

القطبية. 
قوى ثنائي القطب الدائم- 

 ثنائي القطب الدائم
Permanent dipole-

permanent dipole forces

)pd-pd forces(: قوى جذب 

تنشأ بين الجزيئات القطبية 
تنتج من ثنائيات أقطاب 

دائمة في الجزيئات.
الرابطة الهيدروجينية 
Hydrogen bond: هي 

رابطة تنشأ بين المركبات 
التي تحتوي على ذرة 

هيدروجين متحدة مع ذرة 
أخرى ذات سالبية كهربائية 

مرتفعة مثل الفلور أو 
األكسجين أو النيتروجين.
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١.  رّتب الذّرات الموجودة في القائمة أدناه وفًقا لسالبيتها الكهربائية تنازلّيًا.

الكلور    الهيدروجين      األكسجين     الفلور       النيتروجين

وفلوريد  الهيدروجين  لجزيئَي  اإللكترونية  السحب  اآلتي  الشكل  أ.  يوّضح   .٢
الهيدروجين.

فلوريد الهيدروجين الهيدروجين

الشكل ٣-٤: مخططات السحب اإللكترونية.

   ضع على هذه المخّططات عالمة )+( لتوضيح مركز الشحنة الموجبة في 
كل ُجزيء وعالمة )-( لتوضيح مركز الشحنة السالبة.
. اشرح سبب اعتبار فلوريد الهيدروجين ُجزيًئا قطبّياً ب.   

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

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

من  زوج  كل  ضمن  الجزيئات  بين  األقوى  الجذب  قوى  وطبيعة  نوع  ٣.  حّدد 
الجزيئات أدناه:

CH
3
Br و CH

3
Cl أ.   

CH
3
OH و CH

3
NH

2
ب.   

CH
3
CH

2
CH

2
CH

2
CH

3
CH و 

3
CH

2
CH

2
CH

2
CH

2
CH

3
ج.   

CH
3
COCH

2
CH

3
CH و 

3
COCH

3
د.   

CH
3
NH

2
CH و 

3
Br هـ.   

ترتيب  كيفية  فيها  تبّين  اآلتية  الجزيئات  من  لكل  مخّططات  دفترك  في  ٤.  ارسم 
الذّرات. مع توضيح اتجاه ثنائيات األقطاب على النحو اآلتي: -δ+ → δ. وفي 

حال عدم وجود ثنائي قطب واضح، اكتب »ال شيء«.
CH

2
Cl

2
أ.   

CBr
4

ب.   
NH

3
ج.   

ClBr د.   

علمية مصطلحات 
السالبية الكهربائية 

Electronegativity: قدرة 

ذرة مرتبطة تساهمّيًا بذرة 
أخرى على جذب إلكترونات 

الرابطة نحوها.
جزيء قطبي             

Polar molecule: جزيء 

تكون محصلة عزم الثنائيات 
القطبية لروابطه ال تساوي 

صفًرا.
سحابة الشحنة اإللكترونية

 :Electron charge cloud

منطقة وجود اإللكترونات 
سالبة الشحنة في الذرة أو

الجزيء.
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في ضوء دراستك للقوى بين-الجزيئات، فّسر:   .٥
الرغم  C على 

5
H

12
البنتان  أعلى من درجة غليان  الماء درجة غليان  أ.  يمتلك   

من أن البنتان يمتلك كتلة مولية أكبر.
................................................................................   
................................................................................   

 )r.t.p.( الغرفة  السائلة عند درجة حرارة وضغط  الحالة  البنتان في  ب.  يكون   
C في الحالة الغازية عند الظروف نفسها.

4
H

10
بينما يكون البيوتان 

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

................................................................................   
.CH

3
Cl درجة غليان أعلى من درجة غليان CH

3
NH

2
يمتلك  ج.   

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

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

 CH
3
CH

2
CH

2
Cl ٦.  تؤثر قطبية الرابطة على النشاط الكيميائي. اقترح سبب اعتبار

.CH
3
CH

2
CH

3
أكثر نشاًطا كيميائّيًا من 

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

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

نشاط ٣-٥  أنواع الروابط
من  متنوعة  مجموعة  في  الموجودة  الروابط  أنواع  على  النشاط  هذا  في  ستتعرف 

البُنى، وتقارن قوة هذه الروابط.
ما المقصود بالمصطلحات اآلتية؟  .١

الرابطة التناسقية ............................................................ أ.   

السالبية الكهربائية .......................................................... ب.   
الدوري،  الجدول  في  الدورة  عبر  الكهربائية  السالبية  تتغّير  كيف  أ.  ِصف   .٢

شارًحا إجابتك.
................................................................................   
................................................................................   

علمية مصطلحات 
قطبية الرابطة          

Bond polarity: هي التوزيع 

غير المتجانس للشحنة 
الناتجة عندما ترتبط 

ذّرتان مختلفتان في رابطة 
تساهمية، والذي يؤدي إلى 

جذب غير متساو لزوج 
إلكترونات الرابطة.
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اعتبار هذا  Br–Cl. اشرح سبب  البنية  البروم  كلوريد  ب.  يمتلك مرّكب أحادي   
الُجزيء قطبّيًا.

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

٣.  يرد في الجدول أدناه قيم السالبية الكهربائية للعناصر الثالثة اآلتية: 

 
قيمة بولينج للسالبية الكهربائية العنصر

1.2 Mg

3.0 Cl

2.5 C

الجدول ٣-٤: قيم السالبية الكهربائية لبعض العناصر.

أيوني،  مرّكب  الماغنيسيوم  كلوريد  أن  تعرف  كيف  لشرح  القيم  هذه    استخدم 
بينما يُعّد رباعي كلوريد الكربون مرّكًبا تساهمّيًا.

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

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

يرد في الجدول أدناه أطوال روابط بعض هاليدات الهيدروجين:  .٤

الجدول ٣-٥: أطوال روابط بعض هاليدات الهيدروجين.

)nm( طول الرابطة الجزيء
0.127 H–Cl

0.141 H–Br

0.160 H–I

أ.  ما المقصود بمصطلح طول الرابطة؟  
................................................................................   

صف االختالفات في أطوال روابط هاليدات الهيدروجين، واشرحها. ب.   

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

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

علمية مصطلحات 
 :Bond length طول الرابطة
هي المسافة التي تقع بين 
نواتَي ذّرتَين مرتبطتَين مًعا 

برابطة تساهمية. وحدة 
قياس طول الرابطة هي 

.m أو nm

مهم
في الجزئية ٢ ب، يجب 
أن تستخدم مصطلَحي 

القطبية والسالبية 
الكهربائية في إجابتك.



الكيمياء - الصف الحادي عشر - الفصل الدراسي األول: كتاب التجارب العملية واألنشطة

٦2

رّتب قوى الجذب اآلتية ترتيًبا تصاعدّيًا: أ.   .٥
A    الرابطة الهيدروجينية   

B    قوى ثنائي القطب اللحظي – ثنائي القطب المستحث   
C    الرابطة األيونية   

D    قوى ثنائي القطب الدائم   
اقترح سبب صعوبة مقارنة قوة الرابطة التساهمية بقوة الرابطة الفلزية. ب.   

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

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

نشاط ٣-٦  البنى )التراكيب( الضخمة
الضخمة،  األيونية  الضخمة:  البُنى  من  أنواع  ثالثة  بين  النشاط  هذا  في  التمييز 
عالقة   ومعرفة  الضخمة.  والفلزية  الضخمة(  التساهمية  )البُنى  الضخمة  والجزيئية 

خصائص هذه المواد بتراكيبها.
.C و B و A ،يوّضح المخّطط أدناه ثالثة أنواع مختلفة من البُنى الضخمة

ABC

،C و B و A الشكل ٣-٥: الُبنى

.C و B و A سّم كل نوع من األنواع الثالثة للبُنى الضخمة الممثلة باألحرف  .١
.....................................................................................  

مهم
البنية األيونية الضخمة: 
بُنى تمتلك شبكة ثالثية 
األبعاد )بنية شبكية( من 

الروابط األيونية.
البنية الفلزية الضخمة: بُنى 
تمتلك شبكة ثالثية األبعاد 

من األيونات الموجبة 
المنجذبة إلى بحر من 

اإللكترونات غير المتمركزة، 
والتي تتحرك بين األيونات 

)الرابطة الفلزية(.

مهم
في الجزئية ٥ ب، فّكر 

في خصائص الصوديوم 
والحديد.
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أكمل الجدول اآلتي لمقارنة بُنى A و B و C وخصائصها.  .٢

C  البنية B  البنية A  البنية
O و Si ذّرات نوع الجسيمات الموجودة في المخطط

مرتفعة بشكل عام مرتفعة درجة االنصهار
ال توصل التوصيل الكهربائي للمادة الصلبة

توّصل التوصيل الكهربائي للمصهور

الجدول ٣-٦: مقارنة الُبنى والخصائص.

٣.  طابق خصائص المركبَين A و B مع الشرح الصحيح من )أ( إلى )هـ(، في الجدول أدناه.

١.   يمتلك المرّكب A بلورات ذات شكل منتظم.

٢.    ال يوصل المرّكب B الكهرباء عندما يكون 
مصهوًرا.

٣.    المرّكب A صلد.

٥.    يوصل المرّكب A الكهرباء عندما يكون 
مصهوًرا.

٤.   ال يذوب المرّكب B في الماء.

أ.    ألن األيونات تمتلك حّرية الحركة من مكان إلى آخر.

ب.   ألنه توجد قوى جذب شديدة بين عدد كبير من 
األيونات الموجبة والسالبة.

ج.     ألنه ال توجد أيونات وال إلكترونات تمتلك حّرية 
الحركة عبر كامل بنية المرّكب.

هـ.    ألن قوى جذب جزيئات B فيما بينها تكون أشّد من 
قوى الجذب بين جزيئات B وجزيئات الماء.

د.    ألن الجسيمات مرّتبة ضمن شبكة.

الخاصية                                                                     الشرح

مضّمًنا  رق،  للطَّ وقابليتها  للكهرباء  توصيلها  سبب  واشرح  الفلزات  بنية  ٤.  صف 
إجابتك الكلمات والعبارات اآلتية:

●  إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي  
●  إلكترونات غير متمركزة  

●  أيونات فلزية  
●  طبقات من األيونات الفلزية  

●  قوى الجذب بين األيونات الفلزية واإللكترونات غير المتمركزة  

علمية مصطلحات 
الشبكة Lattice: ترتيب 

مكّرر بانتظام للذّرات أو 
الجزيئات أو األيونات في 

كامل البنية البلورية ثالثية 
األبعاد.
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استقصاء عملي ٣-1:  الخصائص الفيزيائية لثالثة أنواع 
مختلفة من التراكيب الكيميائية

في هذا االستقصاء ستُجري بعض االختبارات البسيطة على مواد تُعّد أمثلة على أنواع 
مختلفة من التراكيب الكيميائية.

ستحتاج إلى

المواّد واألدوات:

12 V مصدر جهد ●
● قنينة غسيل مملوءة بالماء المقطر

● صحن تبخير )جفنة(
● ملقط

)Hexane( هكسان ●
● شمع

● ثنائي أكسيد السيليكون )الرمل(
● يوديد البوتاسيوم

●  موقد بنزن، حامل حديد بثالث أرجل 
وشبك سلك حراري

●  أنابيب اختبار جافة عدد 12 وحامل 
أنابيب اختبار

● سدادات تناسب أنابيب االختبار عدد 8
● قطب جرافيت )عمود(

● حامل حديد كامل
● ملعقة كيماويات عدد 3

●  أسالك توصيل كهربائي بإصبع وفم 
تمساح عدد 3

!  احتياطات األمان والسالمة

الكتاب،  الواردة في قسم السالمة في بداية هذا  النصائح  ●  تأّكد من قراءة 
واستمع ألي نصيحة من معلّمك قبل تنفيذ هذا االستقصاء.
●  يجب عليك ارتداء نظارات واقية للعينَين في جميع األوقات.

يكون  أن  يجب  استخدامه  وعند  لالشتعال  قابلة  مادة   )Hexane( ●  الهكسان 
بعيًدا عن موقد بنزن.

●  يجب التخلّص من الهكسان بسكب المخلوط في زجاجة كبيرة ثم وضعه في 
خزانة طرد الغازات.

أنابيب خشبي  حامل  على  فاتركها   ، جّداً ساخنة  االختبار  أنبوبة  كانت  ●  إذا 
لكي تبرد.

علمية مصطلحات 
 :Flammable قابل لالشتعال

يشتعل بسهولة.

االستقصاءات العملية
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الطريقة
ويوديد  )الرمل(  السيليكون  أكسيد  وثنائي  الشمع  التي ستختبرها هي  الثالث  المواد 
أثناء  مالحظاتك  وأكمل  أدناه،  الجدول  في  الموّضحة  الخطوات  اتبع  البوتاسيوم. 

إجراء االستقصاء العملي.

المالحظات 
يوديد البوتاسيومالنشاط ثنائي أكسيد السيليكون 

)الرمل(  
الشمع

١.    ضع عّينة صغيرة من كل مادة في أنبوبة اختبار 
جافة، وقم بزيادة الحرارة ببطء حتى تصبح 
. استمر بالتسخين حتى ال تعود  مرتفعة جّداً

العّينة قابلة ألّي تغيير.

٢.    ضع كّمية صغيرة من المادة في أنبوبة اختبار 
جافة. أضف بعض الهكسان إلى المادة 

ها. الصلبة. أغلق صمام األنبوبة بإحكام ثم ُرجَّ

٣.    ضع كّمية صغيرة من المادة في أنبوبة اختبار 
جافة. أضف بعض الماء إلى المادة الصلبة. 

ها. أغلق صمام األنبوبة بإحكام ثم ُرجَّ

٤.    ضع كّمية صغيرة من المادة في حوض تبخير، 
واختبر توصيلها الكهربائي أواًل في الحالة 
الصلبة، ثم اختبر توصيلها الكهربائي بعد 

إضافة السائل الذي تذوب فيه.

                                   الجدول ٣-١: جدول المالحظات.

تركيًبا  يمتلك  الثالث  المواد  هذه  من  أّيًا  قّرر  ثم  أدناه،  الجدول  في  نتائجك  لّخص 
تساهمّيًا ضخًما أو جزيئّيًا بسيًطا أو أيونّيًا ضخًما.

نوع التركيب الكيميائي ملّخص المالحظات المادة

الجدول ٣-٢: جدول التلخيص.

علمية مصطلحات 
 :Observations المالحظات
ما تشاهده يحدث )يتضّمن 
أيًضا ما تسمعه وتشعر به 

وتشّمه(.

أفعال إجرائية 
لّخص Summarise: اكتب 

النقاط الرئيسية حول شيء 
ما.
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٦٦

التحليل واالستنتاج والتقويم
اشرح مالحظاتك حول كّل من المواد الثالث.

التحليل واالستنتاج المادة

الشمع

ثنائي أكسيد السيليكون )الرمل(

يوديد البوتاسيوم

الجدول ٣-٣: جدول التحليل واالستنتاج.



الوحدة الثالثة الترابط الكيميائي

٦٧

أسئلة نهاية الوحدة

١.  يتناول هذا السؤال بنية جزيئات بسيطة والقوة النسبية للقوى بين هذه الجزيئات.
يوضح الجدول أدناه درجات غليان بعض مركبات الهيدروجين.  

CHمركبات الهيدروجين
4

SiH
4

GeH
4

SnH
4

NH
3

H
2
OHF

)K( 112161185221241373293درجة الغليان

اآلتية:  (IV) 14 أ.  صف نمط التغّير في درجات غليان مركبات المجموعة  
SnH واشرحه.

4
GeH و 

4
SiH و 

4
CH و 

4

    H
2
O و NH

3
CH و 

4
ب.  اشرح االختالفات في مركبات  الدورة الثانية اآلتية:   

و HF من حيث قوى الجذب بين الجزيئات.
ارسم مخطط التمثيل النقطي للماء. ج.   

1-  يمتلك ُجزيء الماء شكاًل منحنًيا )شكل الحرف V( اشرح السبب. د.   
تنبأ بقيمة زاوية الروابط H–O–H في جزيء الماء.  -2   

٣-  ترتبط جزيئات الماء بعضها مع بعض في روابط هيدروجينية.    
اشرح معنى مصطلح الرابطة الهيدروجينية، مضّمًنا إجابتك 

الميزات األساسية الالزمة لتكوين الرابطة الهيدروجينية.
. ارسم مخّطًطا لتوضيح البنية ثالثية األبعاد  CH ُجزيًئا قطبّياً

3
Cl هـ.  يُعّد  

لهذا الُجزيء. وّضح في مخّططك اتجاه ثنائي القطب على النحو 
.δ+ → δ– :اآلتي

. CCl جزيًئا قطبّياً
4
فّسر عدم اعتبار  و.   

يتناول هذا السؤال التركيب والترابط في بعض الهالوجينات ومرّكباتها.  .٢
يوضح الشكل بنية حمض اليوديك. أ.   

H

ارسم مخطط التمثيل النقطي لحمض اليوديك.   -1   
اشرح سبب امتالك حمض اليوديك هذه البنية الهرمية.   -2   

.O–I–O تنبأ بقيمة زاوية الروابط  -٣   
I) في الحالة الصلبة عند درجة حرارة وضغط الغرفة، 

2
ب.  يكون اليود (  

Cl( في الحالة الغازية في الظروف نفسها.
2
بينما يكون غاز الكلور )

اشرح هذا االختالف من حيث الترابط بوساطة القوى بين-الجزيئات.   

مهم

تحتوي األسئلة غالًبا على 
موضوعات أخرى من 

الوحدة.
في الجزئّيتَين ٢ أ ٢ 

و ٣، ستحتاج إلى 
استخدام نظرية تنافر 

أزواج اإللكترونات )نظرية 
.)VSEPR

في الجزئية ٢ ب تذّكر أن 
I) يمتلك سالبية 

2
اليود (

كهربائية ضعيفة.
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تابع

ج.  يمتلك يوديد الهيدروجين درجة غليان أقل بكثير من درجة غليان   
فلوريد الهيدروجين.

اشرح السبب من حيث اختالف أنواع قوى فان دير فال.   
د.  يرد أدناه الصيغة البنيوية لكل من 2,2-ثنائي ميثيل البروبان          

)dimethylpropane 2,2-( والبنتان )pentane(، وكالهما يمتلكان الصيغة 
:)C

5
H

12
الجزيئية نفسها )

CH
3
–C(CH

3
)

2
–CH

3
                CH

3
–CH

2
–CH

2
–CH

2
–CH

3
  

           البنتان                       2,2-ثنائي ميثيل البروبان
   اقترح سبب امتالك المركب 2,2 -ثنائي ميثيل البروبان درجة غليان أقل 

من درجة غليان البنتان.
Al في شكل 

2
Cl

6
هـ.  عند درجات حرارة منخفضة، يتكّون كلوريد األلومنيوم   

جزيء يمتلك البنية الموّضحة أدناه:

Al

Cl Cl

Cl Cl

Al

Cl

Cl
  

   أعط اسم نوع الرابطة الموّضحة بوساطة األسهم، مقترًحا سبب ترابط 
AlCl فيما بينها بهذه الطريقة.

3
جزيئات 

أ.  ترد في ما يلي قيَم طاقات الرابطة للروابط C C األحادية والثنائية.  .٣
C=C 612 kJ/mol ، 

C–C 347 kJ/mol   
عّرف مصطلح طاقة الرابطة.  -١   

٢-  قيمة طاقة الرابطة C=C ال تساوي ضعَفي قيمة طاقة الرابطة    
C–C. فسر ذلك.

.C≡C تنبأ بقيمة لطاقة الرابطة الثالثية  -٣   
.H–C≡C–H ارسم مخطط التمثيل النقطي لـإليثاين  -١ ب.   

.H–C≡C ٢-  صف شكل ُجزيء اإليثاين، مقترًحا قيمة لزاوية الروابط   
١-  صف الترابط الموجود في اإليثاين من حيث روابط سيجما  ج.   

وروابط باي وترتيبها الفراغي.
٢-  اذكر نوع التهجين لذّرتَي الكربون في اإليثاين، ونوع الرابطة بين    

كل من ذّرتَي الكربون وذّرة الهيدروجين المجاورة لها.

علمية مصطلحات 
قوى فان دير فال           

 :Van der Waals’ forces

قوى جذب ضعيفة بين 
الجزيئات وتتضّمن كال 

القوى ثنائية القطب 
اللحظية )id-id( والدائمة 

)pd-pd( )بما في ذلك 
الرابطة الهيدروجينية(. 

مهم
يعتمد نوع التهجين على 

عدد األفالك p التي تّتحد 
.s مع فلك
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نشاط ٤-١  أعداد التأكسد
الستنتاج  التأكسد  أعداد  تحديد  قواعد  استخدام  على  النشاط  هذا  في  ستتعّرف 

حاالت التأكسد للذّرات أو األيونات الموجودة في المرّكبات.
أكمل الجمل اآلتية:  .1

أ.  مجموع أعداد التأكسد في مرّكب متعادل ما يساوي ......................    

ب.  مجموع أعداد التأكسد في أيون ما يساوي ......................   

ج.  عدد تأكسد الفلور في مرّكباته يساوي دائًما ......................   

فوق  وفي   ...................... يساوي  مرّكباته  في  األكسجين  تأكسد  د.  عدد    
األكاسيد )البيروكسيدات(، يساوي ......................

SO يساوي ......................
4

هـ.  مجموع أعداد التأكسد للذرات في األيون -2   

 الوحدة الرابعة

تفاعالت األكسدة-اختزال
Redox Reactions

م أهداف التعلُّ

٤-١   يفهم مصطلح عدد التأكسد وقواعد حساب أعداد التأكسد. 
٤-٢   يحسب عدد التأكسد لعنصر ما موجود في مركب أو أيون.

٤-٣  يستخدم األرقام الرومانية لإلشارة إلى قيمة عدد تأكسد عنصر ما في مركبه.
٤-٤  يستنتج الصيغة الكيميائية من اسم المركب الذي يتضمن رقًما رومانّيًا.

٤-٥   يشرح مصطلحات تفاعالت األكسدة واألختزال وأكسدة-اختزال  وتفاعل االكسدة واالختزال الذاتي )عدم التناسب( 
في ضوء انتقال اإللكترونات والتغّيرات في أعداد التأكسد.

٤-6  يشرح المصطلحين العامل المؤكسد والعامل المختزل ويستخدمهما.
٤-٧  يستخدم التغّيرات في أعداد التأكسد لوزن المعادالت الكيميائية. 

األنشطة

مهم
تأّكد من معرفتك لعدد 

التأكسد الثابت )المحّدد( 
لذّرات أو أيونات معّينة قبل 

البدء بهذا النشاط.
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٧0

 .Fe
2
O

3
٢.  أكمل الخطوات إليجاد عدد تأكسد الحديد Fe في 

Fe يساوي ...................
2
O

3
مجموع أعداد التأكسد للذّرات جميعها في  أ.    

عدد التأكسد لكل ذّرة أكسجين O يساوي ................... ب.    
ج.  مجموع أعداد التأكسد لثالث ذّرات من األكسجين O يساوي ...................    

مجموع أعداد التأكسد لذّرتَي حديد Fe يساوي ................... د.    
لذا يكون عدد التأكسد لكل ذّرة حديد Fe يساوي ................... هـ.    

.NO
3

٣.  أكمل الخطوات إليجاد عدد تأكسد النيتروجين N في األيون -
NO يساوي 

3

أ.  مجموع أعداد التأكسد للذّرات جميعها في األيون -   
...................

عدد التأكسد لكل ذّرة أكسجين O يساوي ................... ب.    

ج.  مجموع أعداد التأكسد لثالث ذّرات من األكسجين O يساوي ...................   

لذا يكون عدد تأكسد ذّرة النيتروجين N يساوي ................... د.    

استنتج أعداد تأكسد الذّرات التي تحتها خط.  .٤
.........................................................................

 
Cr

2
O

3
أ.    

..........................................................................
 
SrBr

2
ب.    

...........................................................................
 
SO

3
ج.    

.........................................................................
 
As

2
O

5
د.    

........................................................................
 
HClO

4
هـ.    

..........................................................................
 
PO

4

3- و.    

......................................................................... 
 
SO

3

2- ز.    



الوحدة الرابعة تفاعالت األكسدة-اختزال
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نشاط ٤-٢  تسمية المرّكبات
لذرات  التأكسد  أعداد  لوصف  الرومانية  األرقام  استخدام  النشاط  هذا  في  ستتعلم 

معّينة في مرّكب ما، وتسمية المركبات، واستنتاج صيغها الكيميائية.

مهم
.–ates– :األيونات السالبة التي تحتوي على األكسجين وذرة أخرى تنتهي بالالحقة -آت

عدد التأكسد الذي يظهر في اسم مرّكب ما، يكون عادة عدد التأكسد للعنصر األقل 
 .ClO

2
 )IV(

 
كهروسالبية مثل أكسيد الكلور

 )IUPAC( أيوباك  نظام  وفق  الدولية  التسمية  باستخدام  اآلتية  المرّكبات  1.  سّم 
مضّمًنا األسماء أعداد التأكسد.

........................................................................
 
FeCO

3
أ.     

.........................................................................
 
MnO

2
ب.     

...........................................................................
 
I
2
O

5
ج.    

........................................................................
 
NaBrO

3
د.    

......................................................................
 
Cr(OH)

3
هـ.   

 

........................................................................
 
K

2
MnO

4
و.  

 

استنتج صيَغ المرّكبات اآلتية:  .٢
كلورات (VII) البوتاسيوم ...................................................... أ.   

................................. )2H
2
O( ثنائي الهيدرات (III) ب.  كلوريد الذهب  

يودات (V) الصوديوم ......................................................... ج.   

......................................................... (IV) كلوريد القصدير د.   

كلورات (I) البوتاسيوم ........................................................ هـ.   

فنادات (V) األمونيوم ......................................................... و.   

مهم
األرقام الرومانية: األرقام 
المستخدمة لإلشارة إلى 

عدد تأكسد العنصر األقل 
كهروسالبية في مرّكب ما 

)IV ،III ،II ،I وهكذا(.
التسمية الدولية وفق نظام 
أيوباك: الطريقة المعتمدة 

من االتحاد الدولي 
للكيمياء البحتة والتطبيقية 
(IUPAC) لتسمية المرّكبات 

الكيميائية.
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٧٢

نشاط ٤-3  األكسدة واالختزال
كتابة  على  وتتدّرب  واالختزال،  األكسدة  مفهوَمي  على  النشاط  هذا  في  ستتعرف 

أنصاف-المعادالت.

مهم

كلما ازدادت قيمة عدد التأكسد لذرة ما كانت هذه الذرة مؤكَسدة أكثر )تعد عاماًل مختزاًل(.

كلما نقصت قيمة عدد التأكسد لذرة ما كانت هذه الذرة مختَزلة أكثر )تعد عاماًل مؤكسًدا(.

1.  استنتج التغّير في أعداد التأكسد للذّرات التي تحتها خط. اذكر، في كل حالة، 
ما إذا كان هذا التغّير يُعّد أكسدة أم اختزااًل.

................................................
  
2Fe

2
O

3
 + 3C → 4Fe + 3CO

2
أ.   

.......................................................
 
Cl

2
 + 2Br

-
 → 2Cl

-
 + Br

2
ب.   

................................................
 
4PH

3
 + 8O

2
 → P

4
O

10
 + 6H

2
O ج.   

..........................................................
 
S

2
Cl

2
 + Cl

2
 → 2SCl

2
د.   

....................................................... 
IO

-
 + NO

2

-
 → I

-
 + NO

3

- هـ.   

................................................. 
CaSO

4
 + 4C → CaS + 4CO و.   

صّنف أنصاف-المعادالت اآلتية إلى أكسدة أم اختزال؟  .٢
.............................................................. 

Fe
3+

 + e
-
 → Fe

2+ أ.   

............................................................. Cu → Cu
2+

 + 2e
- ب.   

............................................................. 2Cl
-
 → Cl

2
 + 2e

 - ج.   

................................................ IO-
 + H

2
O + 2e

-
 → I

-
 + 2OH

 - د.   

................................................ VO
2+

 + 2H
+
 + e

-
 → V

3+
 + H

2
O هـ.   

٣.  زن أنصاف-المعادالت اآلتية بإضافة إلكترونات إلى أحد طرَفي المعادلة.
Ni → Ni

2+ أ.   
................................................................................

HNO
2
 + H

2
O → NO

3

-
 + 3H

+ ب.   
...............................................................................

Te + 2H
2
O → TeO

2
 + 4H

+ ج.   
............................................................................... 

علمية مصطلحات 
األكسدة Oxidation: عملية 

فقد إلكترونات من قبل 
جسيم ما )ذّرة أو أيون أو 

ُجزيء(.
 :Reduction االختزال

عملية كسب إلكترونات من 
قبل جسيم ما )ذّرة أو أيون 

أو ُجزيء(.
نصف-المعادلة          

Half-equation: معادلة 

توضح فقط األكسدة أو 
االختزال. وهي تسّمى 

أحياًنا معادلة أيون- 
إلكترون،



الوحدة الرابعة تفاعالت األكسدة-اختزال

٧٣

 
Cu

2+
 → Cu د.   

................................................................................
MnO

4

-
 + 8H

+
 → Mn

2+
 + 4H

2
O هـ.   

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

نشاط ٤-٤  العوامل المؤكِسدة والعوامل المختِزلة
ستتعرف في هذا النشاط على العوامل المؤكِسدة والعوامل المختِزلة، وستحصل 

على مزيد من التدريب على استخدام أعداد التأكسد.
1.  أكمل الجدول اآلتي لكي تُعّرف العوامل المؤكسدة، والعوامل المختزلة من حيث 

انتقال اإللكترونات، وتحدد كيف تتغير أعداد التأكسد في التفاعل الكيميائي.

العامل المختِزل العامل المؤكِسد

التعريف في ضوء انتقال اإللكترونات
التعريف في ضوء تغّير أعداد التأكسد

الجدول ٤-١: العوامل المؤكِسدة والمختِزلة.  
بّرر إجابتك باالستناد إلى  العامل المؤكِسد في كل من المعادالت اآلتية.  ٢.  حّدد 

التغّيرات في أعداد تأكسد الذّرات ذات الصلة.
 2I

-
 + Br

2
 → I

2
 + 2Br

- أ.   

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

 3CuO + 2NH
3
 → 3Cu + N

2
 + 3H

2
O ب.   

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

 H
2
SO

4
 + 2HI → S + I

2
 + 4H

2
O ج.   

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

إلى  بّرر إجابتك باالستناد  المعادالت اآلتية.  المختِزل في كل من  العامل  ٣.   حّدد 
التغّيرات في أعداد تأكسد الذّرات ذات الصلة.

 
H

2
O

2
 + 2I

-
 + 2H

+
 → 2H

2
O + I

2
أ.   

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

علمية مصطلحات 
عامل مؤكِسد     

Oxidizing agent: ماّدة 

تسبب األكسدة عبر إزالة 
إلكترونات من جسيم آخر.

عامل مختِزل     
Reducing agent: ماّدة 

تسبب االختزال عبر منح 
إلكترونات إلى جسيم آخر.

انتقال اإللكترونات 
 :Electron transfer

في تفاعالت األكسدة- 
االختزال: فقدان إلكترونات 

من قبل أحد الجسيمات 
)أكسدة( وكسب هذه 

اإللكترونات من قبل جسيم 
آخر )اختزال(؛ خالل هذه 
العملية، تنتقل اإللكترونات 

من المادة المؤكَسدة إلى 
المادة المختَزلة.
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مهم
عند وزن المعادالت 

باستخدام طريقة أعداد 
التأكسد، تذّكر أن عدد 

التأكسد يكون للذّرة الواحدة.

 
Cl

2
 + 2Br

-
 → 2Cl

-
 + Br

2
ب.   

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

 H
2
S + I

2
 → 2H

+
 + 2I

-
 + S ج.   

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

نشاط ٤-٥  معادالت األكسدة-اختزال
تفاعالت  تسّمى  وهي  نفسه،  الوقت  في  عادة  واالختزال  األكسدة  عمليتا  تحدث 
لوزن  التأكسد  أعداد  استخدام  على  النشاط  هذا  في  ستتدّرب  أكسدة-اختزال. 

المعادالت الكيميائية.
1.  عّرف مصطلح تفاعل األكسدة-اختزال، مستخدًما الكلمات الواردة في الصندوق 

أدناه في إجابتك.

تفاعل كيميائي               أكسدة               اختزال               متزامن

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

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

زن المعادلة اآلتية باستخدام أعداد التأكسد وباتباع الخطوات الموضحة أدناه.  .٢
MnO

4

-
 + Cr

2+
 + H

+
 → Mn

2+
 + Cr

3+
 + H

2
O

كل  تحت   Cr والكروم   Mn المنغنيز  أيونات  أو  لذّرات  التأكسد  أعداد  أ.  اكتب   
صيغة ذات صلة بهما.

استنتج التغّيرات في أعداد التأكسد: ب.   

   Mn من .................... إلى .................... = ....................

   Cr من .................... إلى .................... = .....................

المعاِمالت المتكافئة والمناسبة في  التأكسد عبر كتابة  ج.  زن تغّيرات أعداد   
المعادلة أمام الجسيمات ذات الصلة.

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

................................................................................   
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د.  زن الشحنات الكهربائية بكتابة المعاِمل المتكافئ الصحيح.  
................................................................................   

هـ.  زن جزيئات الماء.  
................................................................................   

استخدم طريقة أعداد التأكسد لوزن المعادالت اآلتية في دفترك:  . ٣
 
Cu

+
 → Cu + Cu

2+ أ.   
 
I
-
 + Fe

3+
 → I

2
 + Fe

2+ ب.   

 
Fe

2
O

3
 + CO → Fe + CO

2
ج.   

 IO
3

-
 + Fe

2+
 + H

+
 → I

2
 + Fe

3+
 + H

2
O د.   

 CuO + NH
3
 → Cu + N

2
 + H

2
O هـ.   

 Fe
3+

 + H
2
S → Fe

2+
 + 2H

+
 + S و.   

 MnO
4

2-
 + Cl

2
 → MnO

4

-
 + 2Cl

- ز.   

 MnO
4

2-
 + H

+
 → MnO

4

-
 + MnO

2
 + H

2
O ح.   

ما المقصود بمصطلح األكسدة و االختزال الذاتي؟ أ.   .٤
................................................................................   

................................................................................   
ب.  أي المعادالت في الجزئية )٣( أعاله تمثل تفاعالت أكسدة واختزال ذاتي؟  

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

................................................................................   
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استقصاء عملي ٤-1  فهم األكسدة-اختزال
ينقسم هذا االستقصاء العملي إلى جزأين.

Fe وستالحظ تفاعل أكسدة-اختزال.
Fe و +3

ستجري اختبارات لأليونات +2

الجزء ١:
 )II( الحديد  أيونات  تتضّمن  واالختزال  األكسدة  لتفاعالت  اختبارات  ثالثة  ستجري 

.)VII( وأيونات المنجنيز )III( وأيونات الحديد

ستحتاج إلى 

المواّد واألدوات:
0.010 mol/L )II( محلول كلوريد الحديد  ●

0.010 mol/L )III( محلول كلوريد الحديد ●
2.00 mol/L محلول هيدروكسيد الصوديوم ●

● أنابيب اختبار عدد 3
● حامل أنابيب اختبار

● قّطارات بالستيكية عدد 3
●  محلول منجنات )VII( البوتاسيوم         

0.020 mol/L

!   احتياطات األمان والسالمة

نّفذ هذا االستقصاء بوجود المعلّم فقط، بعد شرح إجراءات السالمة العامة.  ●
●  يجب عليك ارتداء نظارات واقية للعينَين أثناء إجراء االستقصاء.

محلول هيدروكسيد الصوديوم مادة أّكالة.  ●
اللون  بّنية  بقًعا  يسبب  أن  ويمكن  مضر  البوتاسيوم   )VII( منجنات  ●  محلول 

على الجلد والمالبس، لذا فمن المستحسن ارتداء قفازات بالستيكية.

الطريقة
سوف تحتاج إلى ثالث أنابيب اختبار نظيفة، وإلى ماّصة خاصة لكل محلول.

.)II( من محلول كلوريد الحديد )1 mL( ١.  في أنبوبة االختبار األولى، أضف

االستقصاءات العملية 
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بعد قطرة، محلول  األولى، قطرة  األنبوبة  إلى  نظيفة، أضف  قّطارة  ٢.  باستخدام 
هيدروكسيد الصوديوم إلى أن تشاهد تغيًرا واضًحا، )الشكل ٤-١ أ( ثم سّجل 

مالحظاتك في الجدول أدناه.
.)III( من محلول كلوريد الحديد (1 mL) ٣.  في أنبوبة االختبار الثانية، أضف

قطرة،  بعد  قطرة  الثانية،  األنبوبة  إلى  أضف  ثانية،  نظيفة  قّطارة  ٤.  باستخدام 
محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى أن تشاهد تغيًرا واضًحا، )الشكل ٤-١ ب( 

ثم سّجل مالحظاتك في الجدول أدناه.
 .)II( الحديد  كلوريد  محلول  من   (2  mL) خذ  الثالثة،  االختبار  أنبوبة  ٥.  في 
وباستخدام قطارة نظيفة، أضف إلى األنبوبة، قطرة بعد قطرة، محلول منجنات 
)VII( البوتاسيوم إلى أن تشاهد تغيًرا واضًحا في اللون،  ثم سّجل مالحظاتك 

في الجدول أدناه.
6.  أضف محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى محتويات أنبوبة االختبار الثالثة، إلى أن 

تشاهد تغيًرا إضافّياً آخر، ثم سّجل مالحظاتك في الجدول أدناه )األنبوبة ج(.

 
المالحظات أنبوبة االختبار

أ.   محلول كلوريد الحديد (II) + محلول 
هيدروكسيد الصوديوم )الشكل ٤-١ أ(

ب.   محلول كلوريد الحديد (III) + محلول 
هيدروكسيد الصوديوم )الشكل ٤-١ ب(

ج.   محلول كلوريد الحديد (II) + محلول 
منجنات )VII( البوتاسيوم + محلول 

هيدروكسيد الصوديوم

الجدول ٤-١: جدول المالحظات.

التحليل واالستنتاج والتقويم
استخدم نتائجك التي حصلت عليها لمعرفة أن تفاعل أكسدة-اختزال قد حدث. أ. 

سّم العامل المؤكِسد والعامل المختِزل: ب. 
العامل المؤكِسد: ........................................................................

العامل المختِزل: ........................................................................
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الجزء ٢:
استقصاء تفاعالت اإلزاحة وسلسلة النشاط الكيميائي.

التي تتضّمن فلزات وأمالًحا فلزية. فمثاًل عند  اإلزاحة  لقد درست سابًقا تفاعالت 
Zn، يتكّون بداية راسب 

إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى محلول من أيونات +2
أبيض الشكل ٤-١ )ج(، يذوب عند إضافة فائض من محلول هيدروكسيد الصوديوم. 
باستخدام  أكسدة-اختزال  تفاعالت  بصفتها  التفاعالت  طبيعة  ستدرس  الجزء  هذا  في 

أعداد التأكسد. وستستخدم المعادالت األيونية لتمثيل التفاعالت.

)ج()ب()أ(

Zn
2+ )aq( .)و )ج  Fe

3+ )aq( .)و )ب Fe
2+ )aq( .)إلى )أ NaOH الشكل ٤-١: يوضح إضافة محلول

علمية مصطلحات 
اإلزاحة )اإلحالل أو 

 :Displacement )االستبدال
تفاعل تتم فيه إزاحة فلز 

من مرّكبه ليحّل محلّه فلز 
آخر أكثر نشاًطا.

المادة المتفاعلة الفائضة 
)Excess (reactant: مادة 

متفاعلة تحتوي على عدد 
موالت أكثر مما هو مطلوب 

للتفاعل مع كمية محددة 
من مادة متفاعلة أخرى. 

وعند اكتمال التفاعل، يبقى 
بعض من هذه المادة في 

شكل فائض غير مستخدم 
)غير متفاعل(.

تفاعل أكسدة-اختزال 
Redox reaction: تفاعل 

تحدث فيه عمليَّتا األكسدة 
واالختزال في الوقت نفسه.
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ستحتاج إلى

المواّد واألدوات:
● أنابيب اختبار عدد 10

● رف لحمل أنابيب االختبار عدد 2
● قطارات زجاجية عدد 6

● أعواد ثقاب
● ملعقة كيماويات صغيرة

●  قمع ترشيح زجاجي صغير وأوراق 
ترشيح

0.500 mol/L (II( محلول نترات النحاس ●
2.00 mol/L حمض الهيدروكلوريك ●

●  محلول هيدروكسيد الصوديوم      
2.00 mol/L

● شريط ماغنيسيوم

● مسحوق الخارصين
●  محلول منجنات )VII) البوتاسيوم       

0.020 mol/L

0.100 mol/L (II( محلول كبريتات الحديد ●
●  محلول بيروكسيد الهيدروجين 

)فوق أكسيد الهيدروجين(                   
”20V“ 1.79 mol/L

1.00 mol/L حمض الكبريتيك ●
 (IV( محلول كبريتيت الصوديوم )كبريتات  ●

0.100 mol/L )الصوديوم
0.100 mol/L محلول كلوريد الباريوم ●
●  محلول كبريتات )VI( الصوديوم      

0.100 mol/L

!   احتياطات األمان والسالمة

●  يجب عليك ارتداء نظارات واقية للعينَين أثناء إجراء االستقصاء.
●  مساحيق الفلزات وشريط الماغنيسيوم قابلة لالشتعال ويجب إبعادها عن 

اللهب المكشوف.
حمض الهيدروكلوريك مادة مهّيجة بهذا التركيز.  ●

●  نترات النحاس )II( مادة مضرة وخطرة على البيئة.
محلول هيدروكسيد الصوديوم مادة أكالة.  ●

اللون  بّنية  بقًعا  يسبب  أن  ويمكن  مضر  البوتاسيوم   )VII( منجنات  ●  محلول 
على الجلد والمالبس، لذا فمن المستحسن ارتداء قفازات بالستيكية.

●  محلول فوق أكسيد الهيدروجين مادة مهّيجة ويمكن أن يسبب بقًعا بيضاء 
على الجلد.

علمية مصطلحات 
 :Irritant مادة مهّيجة

مادة تسبب احمراًرا )أو 
تقّرحات( في البشرة عند 

مالمستك لها.
 :Corrosive مادة أكالة

»تأكل« السطح الذي تقع 
عليه. ستسبب المادة 

األكالة تلًفا في بشرتك عند 
مالمستك لها.
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الطريقة
يلّخص الجدول استقصاء عدد من التفاعالت.

التعليمات المواد المتفاعلة رقم التفاعل
●   في أنبوبة اختبار تحتوي )mL 1( من حمض الهيدروكلوريك، ضع شريًطا من 

.1 cm الماغنيسيوم بطول
•   اجمع أي غاز ينتج، واختبره بوساطة عود ثقاب مشتعل.

•   أضف محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى المحلول الناتج من التفاعل أعاله.

 الماغنيسيوم وحمض 
الهيدروكلوريك 1

●   أضف مقدار ملعقة كيماويات كاملة من مسحوق الخارصين إلى أنبوبة 
.)II( من محلول نترات النحاس )1 mL( اختبار تحتوي

●   عند اكتمال التفاعل، قم بترشيح المخلوط الناتج.
●   اختبر الرشاحة بإضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم قطرة بعد قطرة.

الخارصين ومحلول نترات    
)II( النحاس ٢

●   في أنبوبة اختبار تحتوي )mL 1( من كبريتات الحديد )II(، أضف خمس 
قطرات من حمض الكبريتيك ثم أضف خمس قطرات من محلول منجنات 

)VII( البوتاسيوم.
●   أضف محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى المحلول الناتج.

  MnO
4

–
(aq) و Fe

2+
(aq) محلول

في وسط حمضي ٣

●   أضف )mL 1( من محلول كبريتات الصوديوم إلى أنبوبة اختبار. أضف ثالث 
قطرات من محلول كلوريد الباريوم. ثم أضف إلى المخلوط الناتج، قطرة 

بعد قطرة، حمض الهيدروكلوريك حتى يتوقف حدوث أي تغّير.
●   أضف )mL 1( من محلول كبريتيت الصوديوم إلى أنبوبة اختبار. أضف 

ثالث قطرات من محلول كلوريد الباريوم. ثم أضف إلى المخلوط الناتج، 
قطرة بعد قطرة، حمض الهيدروكلوريك حتى يتوقف حدوث أي تغّير.

●   أضف إلى )mL 1( من محلول كبريتيت الصوديوم في أنبوبة اختبار حجًما 
مساوًيا من محلول فوق أكسيد الهيدروجين. أضف ثالث قطرات من 

محلول كلوريد الباريوم. ثم أضف حمض الهيدروكلوريك قطرة قطرة إلى 
المخلوط الناتج حتى يتوّقف حدوث أي تغيير.

SO
3

2–

(aq) و H
2
O

2
٤

                                                    الجدول ٤-٢: ملخص استقصاء عدد من التفاعالت.

مهم
عندما تسّجل مالحظة، ينبغي أاّل تتضّمن استنتاًجا. على سبيل المثال، يُعّد القول »انبعث 

CO« غير صحيح. فما الحظته كان: »فوراًنا، والغاز المتكّون يعكر ماء الجير«.
2
غاز 
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النتائج
سّجل مالحظاتك عن كل تفاعل في الجدول أدناه.

المالحظات رقم التفاعل

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

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

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

1

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

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

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

٢

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

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

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

٣

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

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

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

٤

                                              الجدول ٤-٣: جدول المالحظات حول االستقصاءات.

التحليل واالستنتاج والتقويم
للتفاعلَين ١ و ٢ )الجدول األول(:

1.  أعِط أسماء المواد الناتجة من التفاعل، بالرجوع إلى مالحظاتك.
اكتب المعادلة األيونية للتفاعل الذي يحدث، وألي اختبار تم استخدامه.  .٢

اشرح سبب اعتبار هذا التفاعل تفاعل أكسدة-اختزال.  .٣

علمية مصطلحات 
المعادلة األيونية        

ionic equation: معادلة 

موزونة توضح فقط 
األيونات أو الذّرات أو 
الجزيئات التي تشارك 
في التفاعل؛ وال توضح 

األيونات المتفرجة.
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التفاعل 1
..................................................................................... أ. 

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

..................................................................................... ب. 

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

..................................................................................... ج. 

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

التفاعل ٢
..................................................................................... أ. 

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

..................................................................................... ب. 

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

..................................................................................... ج. 

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

التفاعل ٣
(VII)، اشرح ما  التفاعل بين أيونات الحديد )II( وأيونات المنجنات  أ.  بالنسبة إلى 

حدث في هذا التفاعل.

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

ب.  يتم اختزال أيون المنجنات (VII) وفًقا لـ نصف-المعادلة اآلتية:
MnO

4

–
 + 8H

+
 + 5e

–
 → Mn

2+
 + 4H

2
O            

اشرح سبب اعتبار هذا التفاعل تفاعل اختزال.  

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

.Fe
2+

(aq) اكتب نصف-معادلة األكسدة أليونات ج. 

.....................................................................................  
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الـتأكسد،  أعداد  مستخدًما  اشرح،  للتفاعل.  الموزونة  األيونية  المعادلة  د.  اكتب 
تفاعل   )VII( المنجنات  وأيونات   )II( الحديد  أيونات  بين  التفاعل  اعتبار  سبب 

أكسدة-اختزال.

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

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

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

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

التفاعل ٤
 )SO

3

أ.  اشرح، مستخدًما مالحظاتك، كيف يمكنك أن تمّيز بين أيونات الكبريتيت )-2
التي  للتفاعالت  موزونة  أيونية  معادالت  ثالث  اكتب   .)SO

4

2-( الكبريتات  وأيونات 
تحدث.

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

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

.....................................................................................  
اذكر المواد الناتجة من التفاعل بين أيونات الكبريتيت وفوق أكسيد الهيدروجين؟ ب. 

اشرح إجابتك واكتب معادالت أيونية موزونة للتفاعالت التي تحدث.  

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

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

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

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

.....................................................................................  
اشرح سبب اعتبار هذا التفاعل تفاعل أكسدة-اختزال. ج. 

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

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

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

أفعال إجرائية 
يمّيز Distinguish: يصف 

االختالف بين شيئَين أو 
أكثر.
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مهم
في الجزئّيتَين )د( و )هـ(، 
ال تنَس وزن أيونات +H أو 
OH في المرحلة األخيرة.

-

علمية مصطلحات 
التغّير في عدد التأكسد  

 :Oxidation number change

الزيادة أو النقصان في 
عدد تأكسد ذّرة معّينة في 
معادلة، على سبيل المثال 

في:
،

 
Fe + 2HCl → FeCl

2
 + H

2

يكون التغّير في عدد 
التأكسد لذّرة Fe من         

.0 → +2

أسئلة نهاية الوحدة

يتفاعل الباريوم مع الماء البارد لتكوين هيدروكسيد الباريوم وغاز الهيدروجين.  .1
ما عدد تأكسد الباريوم في كل من: أ.   

١-  فلز الباريوم.   
٢-  هيدروكسيد الباريوم.   

ب.  اكتب معادلة موزونة لهذا التفاعل.  
١-   اكتب نصَفي-المعادلة لهذا التفاعل. ج.   

٢-   في أي من نصَفي-المعادلة يحدث االختزال؟ اشرح إجابتك.   
الهيدروجين  )بيروكسيد(  أكسيد  فوق  مع   (II) الحديد  أيونات  د.  تتفاعل   

وفًقا للمعادلة اآلتية:
 2Fe

2+
 + 2H

+
 + H

2
O

2
 → 2Fe

3+
 + 2H

2
O

١-  ما العامل المختِزل في هذا التفاعل؟ اشرح إجابتك.     
٢-  اكتب نصف-المعادلة لتفاعل االختزال.   

Mn في وجود 
هـ.  يتفاعل فوق أكسيد )بيروكسيد( الهيدروجين مع أيونات +2  

MnO والماء.
2
OH لتكوين 

أيونات -
١-  اكتب المعادلة الموزونة لهذا التفاعل.   

٢-  احسب التغّير في عدد تأكسد األكسجين في التفاعل السابق.   
٣-  احسب التغّير في أعداد التأكسد في فوق أكسيد الهيدروجين.   

 NaNO
2
NaNO عند تسخينها إلى نتريت الصوديوم 

3
٢.  تتفكك نترات الصوديوم 

وأكسجين وفًقا للمعادلة اآلتية:
2NaNO

3
→  2NaNO

2
 + O

2

احسب عدد تأكسد النيتروجين في كل من: أ.   
NaNO

3
  -١   

NaNO
2
  -٢   

أن  التأكسد  أعداد  وتغّيرات  اإللكترونات  انتقال  حيث  من  ٣-   اشرح    
هذا التفاعل تفاعل أكسدة-اختزال.

.(IUPAC) وفًقا لنظام الـ NaNO
2
٤-  سم المركب    
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مهم
في الجزئية )ج( ال تنَس وزن 

+H في المرحلة األخيرة.

تابع

وفًقا  حمضي،  وسط  في  النيتريت  أيونات  مع  اليوديد  أيونات  ب.  تتفاعل   
للمعادلة اآلتية:

2I
-
 + 2NO

2

-
 + 4H

+
 → I

2
 + 2NO + 2H

2
O

إلى  اليوديد  أيون  يتحّول  عندما  التأكسد  عدد  في  التغّير  ١-   احسب    
ذّرة يود.

.NO إلى NO
2

٢-   احسب التغير في عدد تأكسد النيتروجين  عند تحّول -   
مول  تفاعل  سبب  لشرح   ٢ و   ١ الجزئّيتَين  في  إجاباتك  ٣-   استخدم    

واحد من أيونات اليوديد مع مول واحد من أيونات النيتريت.
٤-  ما العامل المؤكِسد في التفاعل السابق؟ اشرح إجابتك.   

MnO
4

- (VII) المنجنات  أيونات  مع  النيتريت  أيونات  تتفاعل  أن  ج.  يمكن   
 ،(II) المنغنيز  أيونات  لتكوين   ،H+ حمضي،  وسط  في  (البرمنجنات(، 

وأيونات النترات والماء.
 MnO

4

- من  التحّول  عند  المنغنيز  تأكسد  عدد  في  التغير  ١-   احسب    
.Mn

إلى +2
٢-   احسب التغّير في عدد التأكسد لذّرة نيتروجين واحدة.   

٣-  اكتب المعادلة الموزونة لهذا التفاعل.   
يتناول هذا السؤال أعداد التأكسد واستخدامها في وزن المعادالت.  .٣

كبريتيد  مع   (V) اليود  أكسيد  تفاعل  أدناه،  الموزونة  غير  المعادلة    توضح 
الهيدروجين:

I
2
O

5
 + H

2
S → I

2
 + S + H

2
O

ما عدد تأكسد الكبريت في: أ.   
H

2
S  -١   
S  -٢   

حّدد العامل المختِزل في هذا التفاعل. اشرح إجابتك. ب.   
ج.  ما التغّير المطلوب في عدد التأكسد في الكبريت لوزن التغّير في عدد   

التأكسد لذّرتَين من اليود؟
اكتب  المعادلة الموزونة لهذا التفاعل.  د.   

يتفاعل فوق أكسيد الهيدروجين مع أيونات اليوديد، وفًقا للمعادلة اآلتية:  .٤
H

2
O

2
 + 2I

-
 + 2H

+
 → 2H

2
O + I

2

اكتب نصَفي-المعادلة لهذا التفاعل. حّدد في كل معادلة المواد التي تأكسدت أو 
اختزلت. ضّمن إجابتك التغّيرات في أعداد التأكسد.



86

 الوحدة الخامسة

Chemical equilibrium االتزان الكيميائي

م أهداف التعلُّ

يفهم المقصود بالتفاعل المنعكس.   ٥-١
٥-٢  يفهم المقصود باالتزان الديناميكي من حيث تساوي 

معّدل سرعة التفاعل األمامي مع معّدل سرعة 
التفاعل العكسي وثبات تركيز المواّد المتفاعلة 

والمواّد الناتجة.
٥-٣   يفهم أهمية نظام مغلق كشرط أساسي في تحقيق 

االتزان الديناميكي.
٥-٤   يعّرف مبدأ لوشاتيلييه بأنه: إذا حدث تغّير في نظام 

كيميائي في حالة اتزان ديناميكي، سينزاح االتزان 
الكيميائي في االّتجاه الذي يحّد من تأثير هذا التغّير.

٥-٥  يستخدم مبدأ لوشاتيلييه ليستنتج، نوعّيًا، تأثيرات 
التغّيرات في درجة الحرارة أو التركيز أو الضغط أو 
وجود عامل حّفاز على نظام كيميائي في حالة اتزان.

.K
c
يستنتج عالقة ثابت االتزان من حيث التراكيز   6-٥

K إلجراء عمليات حسابية )لن 
c
٥-٧  يستخدم معادالت 

تحتاج إلى مثل هذه الحسابات حّل معادالت تربيعية، 
»معادالت من الدرجة الثانية«(.

٥-8  يحسب الكّميات الموجودة في حالة االتزان، 
باالعتماد على البيانات المعطاة.

٥-٩  يحّدد ما إذا كانت التغّيرات في درجة الحرارة أو 
التركيز أو الضغط أو وجود عامل حّفاز تؤّثر على 

قيمة ثابت االتزان لتفاعل ما.
٥-١٠  يفهم المصطلَحين: الكسر المولي والضغط الجزئي 

ويستخدمهما.
٥-١١  يستنتج عالقة ثابت االتزان من حيث الضغوط 

K
p
الجزئية، 

K إلجراء عمليات حسابية )لن 
p
٥-١٢  يستخدم معادالت 

تتطلّب مثل هذه الحسابات حّل معادالت تربيعية، 
»معادالت من الدرجة الثانية«(.

٥-١٣  يصف الشروط المستخدمة في عملية هابر وعملية 
التماس، كأمثلة على أهمية فهم االتزان الديناميكي 

في الصناعة الكيميائية وتطبيق مبدأ لوشاتيلييه، 
ويشرحها.

٥-١٤  يفهم أن تفاعالت التعادل تحدث عندما يتفاعل 
H

2
O(l( لتكوين OH

–
(aq( و  H

+
(aq(

٥-١٥  يفهم أن األمالح تتكّون خالل تفاعالت التعادل.
٥-١6  يصف نظرية برونستد-لوري لألحماض والقواعد.
٥-١٧  يصف األحماض القوية والقواعد القوية على أنها 

تتفّكك أو تتأّين تماًما في محلولها المائي، واألحماض 
الضعيفة والقواعد الضعيفة على أنها تتفّكك جزئّيًا 

في محلول مائي.
٥-١8   يذكر أّن الرقم الهيدروجيني للماء هو pH = 7، وأّن 

 pH المحاليل الحمضية يكون أقّل من 7 و pH

المحاليل القلوية يكون أكبر من 7
٥-١٩   يشرح االختالفات في السلوك بين األحماض القوية 

والضعيفة بما في ذلك التفاعل مع فلز نشط 
واالختالف في قيم pH باستخدام الرقم الهيدروجيني 

pH أو الكاشف العام أو خاّصية التوصيل الكهربائي.

٥-٢٠   يرسم منحنيات pH للمعايرة باستخدام توليفات من 
أحماض قوية وضعيفة مع قلويات قوية وضعيفة.

٥-٢١    يحّدد الكواشف العاّمة المعطاة لمعايرة األحماض 
والقلويات، باالعتماد على البيانات المعطاة )لن 

.)pK
a
تستخدم قيَم ثابت تفّكك الحمض 
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نشاط ٥-١  االتزان الكيميائي
ستتعرف في هذا النشاط على بعض المصطلحات المرتبطة باالتزان، وتتدّرب على 

استنتاج تأثير الظروف المختلفة على حالة االتزان.
1.  طابق كل مصطلح من المصطلحات من العمود األيمن مع تعريفه أو وصفه من 

العمود األيسر.

أ.    تتحّول المواد الناتجة إلى مواد متفاعلة وتتحّول المواد 
المتفاعلة إلى مواد ناتجة في شكل مستمر

ب.    ومن األمثلة على ذلك الهواء، والمذيب، والحاوية التي 
يحدث فيها التفاعل

ج.    ليس هنالك أّي تبادل )فقدان أو كسب( للمادة مع 
محيط التفاعل

د.    يصف مدى إزاحة التفاعل في اتجاه تكوين المواد 
الناتجة أو المواد المتفاعلة

هـ.    حالة التفاعل التي يوجد فيها كل من المواد المتفاعلة 
والمواد الناتجة وتكون تراكيزها ثابتة عند ظروف معينة

و.    تفاعل يمكن فيه إعادة تحويل المواد الناتجة إلى المواد 
المتفاعلة عن طريق تغيير الظروف

1   محيط التفاعل 

2   االتزان الديناميكي

3   التفاعل المنعكس

4   االتزان الكيميائي

5   النظام المغلق

6   حالة االتزان

يتّم تفاعل تحضير األمونيا وفًقا للمعادلة اآلتية:  .٢
N

2
(g( + 3H

2
(g( ⇌ 2NH

3
(g(

                     
 ∆H

r
 = -92.4 kJ/mol

وضح تأثير كل مّما يلي على حالة االتزان.  

زيادة تركيز الهيدروجين أ.   

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

علمية مصطلحات 
االتزان الديناميكي    

 :Dynamic equilibrium

تفاعل تتحّول فيه المواد 
المتفاعلة إلى مواد ناتجة 

بمعدل السرعة نفسه 
الذي تتحّول فيه المواد 

الناتجة إلى مواد متفاعلة 
مّرة أخرى.

التفاعل المنعكس 
 :Reversible reaction

تفاعل يمكن خالله إعادة 
تحويل المواد الناتجة إلى 

مواد متفاعلة عن طريق 
تغيير الظروف.

نظام مغلق              
Cosed system: النظام 

الذي ال تتسرب منه المواد 
المتفاعلة أو المواد الناتجة 

من مخلوط التفاعل.

األنشطة

مهم

الظروف: عند اإلشارة 
إلى التفاعالت الكيميائية، 
يتّم استخدام أشياء أخرى 
غير المواد الكيميائية في 

التفاعل، على سبيل المثال: 
درجة الحرارة والضغط 
.pH والرقم الهيدروجيني
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زيادة تركيز األمونيا ب.   

................................................................................   
انخفاض الضغط ج.   

................................................................................   
زيادة درجة الحرارة د.   

................................................................................   
هـ.  إسالة األمونيا )تحويلها إلى سائل؛ مع العلم أن األمونيا تمتلك درجة غليان   

أكبر من درجة غليان النيتروجين أو الهيدروجين(.

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

٣.  عند درجة حرارة C˚ 300 يتفّكك يوديد الهيدروجين لتكوين الهيدروجين واليود، 
وفًقا للتفاعل اآلتي:

2HI(g(  ⇌ H
2
(g( + I

2
(g( ∆H

r
 = +9.6 kJ/mol

وضح تأثير كل مّما يلي على حالة االتزان.  
ارتفاع الضغط أ.   

................................................................................   
إضافة عامل حفاز ب .   

................................................................................   
زيادة تركيز الهيدروجين ج.   

................................................................................   
تقليل تركيز يوديد الهيدروجين د.   

................................................................................   
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٤.  الكلور غاز أخضر اللون، وأحادي كلوريد اليود )ICl( سائل بّني اللون؛ أّما ثالثي 
ICl( فهو مادة صلبة صفراء اللون. عندما يتّم تمرير غاز الكلور 

3
كلوريد اليود )

عبر أنبوبة تحتوي على أحادي كلوريد اليود، يتكّون ثالثي كلوريد اليود كما هو 
موّضح في الشكل )أ( أدناه.

Cl
2
)أ(    الكلور 

ICl
3

)ب(

الشكل ٥-١: تفاعل الكلور مع أحادي كلوريد اليود.  

والمادة  اليود(  كلوريد  وأحادي  )الكلور  المتفاعلة  المواد  بين  اتزان  حالة     تُوجد 

الناتجة.
اكتب معادلة كيميائية لتوضيح هذا التفاعل. أ.   

.................................................................................   
ب.  اشرح ما يحدث عند إمالة األنبوبة U إلى أحد طرفيها كما هو موّضح في   

الشكل ٥-١ )ب(.
.................................................................................   
.................................................................................   

.U تنبأ بما يحدث عند تمرير المزيد من الكلور عبر األنبوبة ج.   
.................................................................................   
.................................................................................   

٥.  أكمل الفقرة اآلتية التي تصف مبدأ لوشاتيلييه، مستخدًما الكلمات الموجودة 
في القائمة أدناه.

درجة الحرارة           يحّد           االتزان الديناميكي           التركيز             

 ....................  .................... على  المؤثرة  العوامل  من  أّي  تغّير    إذا 
أو   ................... أو  الضغط،  المثال:  سبيل  على  ما،  كيميائي  لنظام 
 .................... الذي  االّتجاه  في  االتزان  موضع  ينزاح   ....................

من تأثير هذا التغّير.

علمية مصطلحات 
مبدأ لوشاتيلييه            

 :Le Chatelier’s principle

إذا حدثت تغّيرات في 
التركيز أو الضغط )إذا 

كانت المواد المتفاعلة أو 
الناتجة في الحالة الغازية(، 

أو درجة الحرارة، لنظام 
في حالة اتزان ديناميكي، 
ينزاح موضع االتزان في 

االتجاه الذي يحد من تأثير 
هذا التغّير.
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نشاط ٥-٢  معادالت االتزان
ستتدرب في هذا النشاط على كتابة معادالت االتزان بما في ذلك تلك التي تستخدم 

الضغوط الجزئية.

مهم
عند كتابة معادالت االتزان:

تُكتب تراكيز المواد الناتجة في األعلى من المعادلة )البسط(.  ●
يشير القوسان المرّبعان إلى تركيز المادة الموجودة بينهما.  ●

●  يُرفع تركيز مادة ما إلى قوة يحددها عدد موالتها في المعادلة الموزونة لتفاعلها، على 
H[ في معادلة االتزان.

2
[
3H في معادلة كيميائية، فإنها تُكتب 3

2
سبيل المثال: عند كتابة 

●  بالنسبة إلى الضغوط الجزئية، تُكتب معادلة االتزان بدون األقواس المرّبعة، على سبيل 
.p 

3
 

H
2

المثال: 

أكمل الجمل اآلتية باستخدام الكلمات الموجودة في الصندوق أدناه:  .1

ثابت     االتزان     المواد الناتجة     المواد المتفاعلة     النسب الكيميائية

 ..................... وتراكيز   ..................... تراكيز  االتزان  معادلة     تربط 
القيمة  تسّمى  المذكورة،  الظروف  ظل  في  للمعادلة.   ..................... مع 

المحسوبة من معادلة االتزان ..................... ..................... .
قيمة  على  المختلفة  العوامل  بتأثير  المتعلقة  اآلتية  العبارات  من  العبارتَين  ٢.  أي 

K، تُعّدان صحيحتَين؟
c

K مع ازدياد الضغط.
c
تزداد قيمة  أ.   

K للتفاعل الطارد للحرارة مع ارتفاع درجة الحرارة.
c
تزداد قيمة  ب.   

.K
c
ال يؤّثر العامل الحفاز على قيمة  ج.   

K للتفاعل الماص للحرارة مع انخفاض درجة الحرارة.
c
تقّل قيمة  د.   

K مع انخفاض تركيز المواد المتفاعلة.
c
تقّل قيمة  هـ.   

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

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

علمية مصطلحات 
معادلة االتزان    

 :Equilibrium expression

عالقة تربط ثابت االتزان 
K) بتراكيز المواد المتفاعلة 

c
(

والناتجة ومعاِمالت التناسب 
الكيميائي للمعادلة.

مهم
 K

c
يمكن حساب وحدة 

بوضع وحدة التركيز 
)mol/L( بدل التركيز في 
كل من األقواس المرّبعة، 

ثم إلغائها مجتمعة.
الحظ في بعض الحاالت 

أن وحدة الحجم كتبت 
أواًل حتى لو بدا ذلك غير 

مألوف، على سبيل المثال: 
.L

3
/mol

3
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أكمل كتابة معادالت االتزان ووحدات القياس في الجدول اآلتي.  .3
تّم ملء الصفوف الثالثة األولى كلّيًا، والرابع جزئّيًا، لكي تّتبع النموذج ذاته.  

وحدات القياس  معادلة االتزان المعادلة الكيميائية

ال يوجد K
c
 =

[  __  ] 
_

[  __  ][  __  ]
Br

2
(g) + H

2
(g) ⇌ 2HBr(g)

L
2
/mol

2 K
c
 =

[  __  ] 
_

[  __  ][  __  ]
N

2
(g) + 3H

2
(g) ⇌ 2NH

3
(g)

mol/L K
c
 = [  __  ]

CaCO
3
(s) ⇌ CaO(s) + CO

2
(g)

K
c
 =

[  __  ] 
_ 

[  __  ]

[  __  ] 
_ 2NO

2
(g) ⇌ 2NO(g) + O

2
(g)

3Fe(s) + 4H
2
O(g) ⇌ Fe

3
O

4
(s) + 4H

2
(g)

Cu(s) + 2Ag
+
(aq) ⇌ Cu

2+
(aq) + 2Ag(s)

2CrO
4

2-
(aq) + 2H

+
(aq) ⇌ Cr

2
O

7

2-
(aq) + H

2
O(I)

                              الجدول ٥-١: معادالت االتزان.
.Px ،من حيث الضغوط الجزئية ،K

p
يمكن كتابة ثابت االتزان،   .٤

أكمل كتابة معادالت االتزان ووحدات القياس في الجدول اآلتي:  
ين األّولَين، لكي تّتبع النموذج ذاته. تّم ملء الصفَّ  

وحدات القياس معادلة االتزان المعادلة الكيميائية

Pa (atm) K
p
 =

P2
NO 

×
 
PO2

P2

NO2

2NO
2
(g) ⇌ 2NO(g) + O

2
(g)

1/Pa (Pa
-1
)

1/atm (atm
-1
) أو 

K
p
 =

P2

SO3

P2

SO2 
×

 
PO2

2SO
2
(g) + O

2
(g) ⇌ 2SO

3
(g)

2HI(g) ⇌ I
2
(g) + H

2
(g)

PCl
5
(g) ⇌ PCl

3
(g) + Cl

2
(g)

3Fe(s) + 4H
2
O(g) ⇌ Fe

3
O

4
(s) + 4H

2
(g)

الجدول ٥-٢: معادالت االتزان.

علمية مصطلحات 
ثابت االتزان     

:Equilibrium constant    ،K
c

حاصل ضرب تراكيز المواد 
الناتجة مقسوًما على 

حاصل ضرب تراكيز المواد 
المتفاعلة، وكل من هذه 

التراكيز يكون مرفوًعا ألس 
يساوي عدد الموالت في 

المعادلة الموزونة.
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K
c
نشاط ٥-٣  عمليات حسابية باستخدام 

K، من البيانات المتوافرة، 
c
ستتدرب في هذا النشاط على حساب قيَم ثابت االتزان، 

وستتعرف أيًضا على عمليات حسابية أكثر تعقيًدا.

مهم
عندما تقوم بحسابات االتزان:

اكتب المعادلة الكيميائية الموزونة.  ●
اكتب التراكيز االبتدائية المعطاة لك تحت المواد )المتفاعلة والناتجة( المحددة لها.  ●

●  احسب تراكيز االتزان بطرح تركيز مادة ناتجة عند تحّقق االتزان من التراكيز 
االبتدائية للمواد المتفاعلة )مع مراعاة النسب المولية في المعادلة(.

●  إذا كانت معادلة االتزان تحتوي على عدد التراكيز نفسه في األعلى واألسفل )البسط 
والمقام(، يمكنك استخدام عدد الموالت بداًل من التراكيز المولية.

1.  عند تسخين أنبوبة مغلقة تحتوي على الهيدروجين واليود، يحدث التفاعل اآلتي:
H

2
(g( + I

2
(g( ⇌ 2HI(g(

وتكون تراكيز االتزان )mol/L) كاآلتي:  
]H

2
[ = 1.14 × 10

-2  ●  
 
]I

2
[ = 0.12 × 10

-2  ●  
]HI[ = 2.52 × 10

-2  ●  
اكتب معادلة االتزان لهذا التفاعل. أ.   

..............................................................................   
.K

c
احسب قيمة  ب.   

..............................................................................   
K وحدة في هذه المعادلة. بّرر إجابتك.

c
ليس لـ  ج.   

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

..............................................................................   
٢.  يتفاعل البنتين مع حمض اإليثانويك، ويحدث التفاعل الموّضح في المعادلة اآلتية:

 
 C

5
H

10
(l(

         
 +

          
 CH

3
CO

2
H(aq(

          
 ⇌

       
CH

3
CO

2
C

5
H

11
(l(

إيثانوات البنتيل        حمض اإليثانويك        البنتين

800 mL = إذا علمت أن حجم المحلول  
6.40 x 10

-3
 mol والكمية االبتدائية من البنتين =  

 1.00 x 10
-3
 mol = والكمية االبتدائية لحمض اإليثانويك  
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7.84 x 10
-4
 mol = وكمية إيثانوات البنتيل عند تحقق االتزان  

K لهذا التفاعل.
c
فاتبع اإلجراء اآلتي لحساب قيمة   

عدد موالت البنتين عند تّحقق االتزان = ................................... أ.   

عدد موالت حمض اإليثانويك عند تحّقق االتزان = ........................ ب.   

تركيز البنتين )mol/L( عند تحّقق االتزان = ................................ ج.   

تركيز حمض اإليثانويك )mol/L( عند تحّقق االتزان = .....................  د.   
................................................. = K

c
اكتب معادلة االتزان لـ  هـ.   

K مضمًنا الوحدة.
c
احسب قيمة  و.   

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

K
p
نشاط ٥-٤  عمليات حسابية باستخدام 

وثابت  الجزئية  الضغوط  تتضّمن  حسابية  عمليات  على  النشاط  هذا  في  ستتدرب 
.K

p
االتزان 

مهم
K، تذّكر اآلتي:

p
بالنسبة إلى حسابات 

●   يُحسب الضغط الجزئي، p، لغاز ما )X( باستخدام المعادلة اآلتية:

(X( الضغط الجزئي للغاز
  
=

 

عدد موالت غاز معّين في المخلوط
مجموع عدد موالت الغازات في المخلوط الضغط الكلي ×

P
x
 =

 

n
x

n
T

 × P
T                                                                                 

●   الضغط الكلي يساوي  مجموع الضغوط الجزئية للغازات جميعها الموجودة في مخلوط ما.

عّرف مصطلح الكسر المولي.  .1
...................................................................................  
...................................................................................  

٢.  في حاوية مغلقة، تم وضع مخلوط من الغازات يتضمن mol 1.0 من النيتروجين 
و mol 3.5 من الهيدروجين و mol 0.5 من األرغون.
ما عدد الموالت الكلي الموجودة في الحاوية؟ أ.   

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

علمية مصطلحات 
الضغط الجزئي      

:Partial pressure

الضغط الذي يبذله غاز ما 
في مخلوط من عدة غازات.

 )ثابت االتزان من حيث 
                     K

p
الضغوط الجزئية( 

 (equilibrium constant in

 :(terms of partial pressures

ثابت يحسب من طريق 
معادلة االتزان باستخدام 
الضغوط الجزئية بوحدة  

.atm أو kPa
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الكلي  الضغط  كان  إذا  المخلوط  غازات  من  لكل  الجزئي  الضغط  ب.  احسب   
.40 atm يساوي

..............................................................................   
O في حاوية مغلقة. يساوي 

2
CH و g 9.6 من 

4
٣.  تّم وضع g 0.6 من He و g 6.4 من 

.200 atm الضغط الكلي لهذه الغازات
احسب الكسر المولي للميثان في المخلوط. أ.   

..............................................................................   
معنوية.      أرقام   3 حتى  إجابتك  اكتب  للميثان.  الجزئي  الضغط  ب.  احسب   

O =16.0 ،He = 4.0 ،C = 12.0 ،H = 1.0 :Ar قيم
..............................................................................   
..............................................................................   

 )IV( النيتروجين  أكسيد  لتكوين  األكسجين  مع   )II( النيتروجين  أكسيد  ٤.  يتفاعل 
وفق المعادلة اآلتية:

2NO(g( + O
2
(g( ⇌ 2NO

2
(g(

     NO من   0.04  mol و   NO
2
من   0.96  mol الحاوية  في  يوجد  االتزان  تحقق    عند 
.2 x 10

4 Pa يساوي الضغط الكلي .O
2
و mol 0.02 من 

احسب الضغط الجزئي لكل غاز. أ.   
..............................................................................   

.K
p
اكتب معادلة االتزان لهذا التفاعل من حيث  ب.   

..............................................................................   
K مضّمًنا الوحدة.

p
احسب قيمة  ج.   

..............................................................................   
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نشاط ٥-٥  الكواشف ومنحنيات المعايرة
أو  قوية  أحماض  إضافة  عند   pH تغير  كيفية  وصف  النشاط  هذا  في  تتعلّم  سوف 
محددة  كواشف  استخدام  على  تتعّرف  وسوف  ضعيفة.  أو  قوية  قواعد  إلى  ضعيفة 

ألنواع معّينة من المعايرات حمض-قاعدة.
أكمل الجمل اآلتية حول الكواشف، باستخدام كلمات من القائمة أدناه:  .1

المتأّينة          األيسر          جزيئي          محّدد          يمين                                    
قوي          بنفسجي          ضعيفة          واسع          األصفر

تُعّد   .pH من   ...................... مدى  في  حمض-قاعدة  كاشف  لون    يتغّير 
   HIn الحمض،  يمتلك  حيث   ...................... أحماًضا  عادة  الكواشف  هذه 

و -In لونَين مختلَفين. على سبيل المثال:
HIn ⇌ H

+
 + In

-

بنفسجي     أصفر

االتزان  انزياح موضع  إلى  الكاشف  إلى هذا  الحمض  من  فائض  إضافة   تؤدي 
 

إلى  الكاشف  لون  ويتحّول  المعادلة  من   ....................... الطرف  نحو 
لألنواع   النسبية  التراكيز  على  الكاشف  لون  يعتمد   .......................

....................... وغير المتأينة.

عند   pH قيم  تتغّير  حيث  للمعايرة؛   pH منحنى  أدناه  البياني  التمثيل  ٢.  يوضح 
إضافة حمض قوي إلى قاعدة ضعيفة.

14

12

10

8

6
5
4

2

0
0 4 8 12 16 20 24 28 32

p
H

يم 
ق

(mL( حجم الحمض القوي المضاف

الشكل ٥-٢: التغيرات في الرقم الهيدروجيني pH أثناء المعايرة.

علمية مصطلحات 
كاشف حمض-قاعدة 

 :Acid–base indicator

مرّكب يتغّير لونه عبر
.pH مًدى محدد من قيم

مهم

يمّثل الحجم الذي يتّم 
الحصول عليه من الجزء 

األكثر انحداًرا من منحنى  
pH للمعايرة نقطة-نهاية 

المعايرة.
يمتلك الكاشف المناسب 

لمعايرة ما مدى ألوان 
يتطابق مع الجزء األكثر 

انحداًرا على المنحنى.

مهم

منحنى pH للمعايرة:     
تمثيل بياني في شكل 

منحنى لتغّير pH مقابل 
حجم الحمض المضاف 

إلى قاعدة أو مقابل حجم 
القاعدة المضافة إلى 
حمض. يعتمد الشكل 

الدقيق للمنحنى على قوة 
كل من الحمض والقاعدة.
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صف شكل المنحنى. أ.   
..............................................................................   
..............................................................................   

القاعدة  معادلة  بهدف  بالضبط  إضافته  تّمت  الذي  الحمض  حجم  ب.  ما   
)المادة القلوية(؟

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

..............................................................................   
يوضح الجدول أدناه مدى pH لبعض الكواشف.  .٣

(pH( مدى الكاشف
5.0–8.0 ازوليتمين
3.8–5.4 البروموكريسول األخضر
1.2–2.8 الثايمول األزرق

8.3–10.6 الثايمول فثالين
.pH الجدول ٥-٣: مدى  

للتفاعل  نقطة-النهاية  لتحديد  الستخدامه  األفضل  يُعّد  الكواشف  هذه  من  أ.  أّي 
بين حمض قوي وقاعدة ضعيفة؟ اشرح إجابتك.

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

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

..............................................................................   
 .1.6 إلى   0.0 من   pH قيم  من  مدى  ضمن  البنفسجي  الميثيل  لون  ب.  يتغّير   

اشرح سبب عدم مالءمة هذا الكاشف لتحديد نقطة-النهاية.
..............................................................................   
..............................................................................   
..............................................................................   

مهم

 pH مدى )الكاشف(: قيم
 pH التي تقع بين قيمة

التي يبدأ عندها تغّير لون 
الكاشف وقيمة pH التي 
يكتمل عندها تغير اللون.
نقطة-النهاية )للمعايرة(: 

النقطة الموجودة على 
منحنى المعايرة حيث يكون 
التفاعل قد اكتمل تماًما من 

حيث التناسب الكيميائي.
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٤.  ارسم تمثيالت بيانية لتوضيح كيف تتغّير قيم pH في المعايرات اآلتية: 
 0.1 mol/L  تركيزه المائي  البوتاسيوم  هيدروكسيد  من   20 mL 

 

معايرة أ.  تتم   
.0.2 mol/L mL 20 من حمض اإليثانويك تركيزه باستخدام 

 ،0.01  mol/L تركيزه  المائي  الصوديوم  هيدروكسيد  من   20  mL معايرة  ب.  تتّم   
.0.01 mol/L 20 من حمض الكبريتيك تركيزه mL باستخدام

٥.  ما الكواشف الموجودة في الجدول السابق والتي يمكن أن تكون األكثر مالءمة 
لكل من المعايرتَين في الجزئية )٤(؟ 

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

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

...................................................................................  
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استقصاء عملي ٥-١  تطبيق مبدأ لوشاتيلييه على االتزان
سيساعدك هذا االستقصاء على تطبيق مبدأ لوشاتيلييه على التفاعل الموضح أدناه:

]Cu(H
2
O(

6
[
2+

(aq( + 4Cl
-
(aq(  ]CuCl

4
[ 

2–
(aq( + 6H

2
O(l( 

                          أصفر                               أزرق

ستحتاج إلى 

المواّد واألدوات:
● كؤوس زجاجية سعة mL 250 عدد 3

● ورقة بيضاء واحدة لتشّكل خلفية
●  حمض الهيدروكلوريك المركز تركيزه     

2 mol/L

●  محلول كبريتات النحاس )II( المائية 
1 mol/L تركيزه

● ماء مقطر
● ثلج

● قطارة زجاجية
● أنابيب اختبار عدد 12

● حامل أنابيب اختبار
● سدادة مطاطية تناسب أنبوبة االختبار 

100 mL كأس زجاجية سعة  ●
● قلم تسجيل غير قابل لإلزالة

● قنينة غسيل

!  احتياطات األمان والسالمة

ارتِد نظارات واقية للعينَين في جميع مراحل االستقصاء.  ●
حمض الهيدروكلوريك المرّكز مادة أّكالة.  ●

كبريتات النحاس )II( مادة ضاّرة وتشّكل خطًرا على البيئة.  ●

الجزء 1: تأثير تغّيرات التركيز على حالة االتزان
الطريقة

1.  امأل نصف أنبوبة تسخين بحمض الهيدروكلوريك المرّكز )كن حذًرا( ثم أغلقها 
بسدادة لمنع األبخرة من التسّرب في أرجاء المختبر.

امأل نصف أنبوبة تسخين أخرى بمحلول كبريتات النحاس )II( المائية.  .٢

االستقصاءات العملية
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من        ورمزها  االختبار  ألنابيب  الحامل  الرف  في  العشر  االختبار  أنابيب  ٣.  ضع 
.J إلى A

أنابيب  من  كل  في   )II( النحاس  كبريتات  محلول  إلضافة  القطارة  ٤.   استخدم 
االختبار كما هو موّضح في الجدول اآلتي:

J I H G F E D C B A األنبوبة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

عدد قطرات محلول 
Cu

2+
(aq(

٥.  اغسل قطارتك جيًدا بالماء المقطر، ثم اشطفها بحمض الهيدروكلوريك المرّكز.
٦.  أضف حمض الهيدروكلوريك المرّكز بعناية إلى أنابيب االختبار، كما هو موّضح 

في الجدول اآلتي:

J I H G F E D C B A األنبوبة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

عدد قطرات محلول 
(II( كبريتات النحاس

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

عدد قطرات حمض 
الهيدروكلوريك المركز 

النتائج
سّجل نمط التدّرج في اللون الذي يرافق ازدياد تركيز حمض الهيدروكلوريك )ازدياد 

.)Cl
تركيز أيونات -

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

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

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

التحليل واالستنتاج والتقويم
مبدأ  إلى  مستنًدا   ،Cl

- أيونات  تركيز  ازدياد  يرافق  الذي  اللون  في  التغّير  اشرح 
لوشاتيلييه.

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

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

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

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

مهم
نمط التدّرج )في الكيمياء(: 
ازدياد مستمر أو انخفاض 
مستمر في قيمة خاصية 
فيزيائية أو في خصائص 
كيميائية )غالًبا ما تتعلق 

بموقع العنصر في الجدول 
الدوري(.
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الجزء ٢: تأثير درجة الحرارة على حالة االتزان
الطريقة

1.  حّضر ثالث عينات من المخلوط F في ثالث أنابيب اختبار مختلفة.
الغرفة. وضع  درجة حرارة  الماء عند  بعض  الثانية ضع  الزجاجية  الكأس  ٢.  في 
أنبوبة االختبار الثانية في الماء واتركها لبضع دقائق. تُعّد هذه األنبوبة التجربة 

الضابطة.
 .250 mL ٣.  أضف بعض الثلج إلى كمّية قليلة من الماء في الكأس الزجاجية سعة
في  االتزان، وضعها  على مخلوط  تحتوي  التي  االختبار  أنابيب  من  واحدة  خذ 
الكأس الزجاجية. انتظر بضع دقائق ريثما تحدث أّية تغّيرات، ثم قارنها بأنبوبة 

الضبط. سّجل مالحظاتك في الجدول اآلتي.
أنبوبة  المغلي. )كن حذًرا(. ضع  الماء  الثالثة ضع بعض  الزجاجية  الكأس  ٤.  في 
االختبار الثالثة في كأس الماء المغلي. اتركها لبضع دقائق، ثم قارنها مع أنبوبة 

الضبط. سّجل مالحظاتك في الجدول أدناه.

النتائج

المالحظات درجة الحرارة

.................................................... الماء عند درجة حرارة الغرفة

التجربة الضابطة  الماء البارد

.................................................... الماء المغلي

الجدول ٥-٣: جدول النتائج.

التحليل واالستنتاج والتقويم
CuCl[ الموجود في مخلوط االتزان عندما:

4
[
2-

(aq( 1.  صف ما يحدث لتركيز
تنخفض درجة الحرارة. أ.   

................................................................................   
ترتفع درجة الحرارة. ب.   

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

مهم
التجربة الضابطة: تجربة 

يتّم إجراؤها للتأكد من 
أن العوامل األخرى التي 

قد تؤثر على التجربة، قد 
أُخذت في االعتبار، على 

سبيل المثال: تأثير المذيب 
على التفاعل.
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للتفاعلَين  الكيميائية  الحرارية  الطبيعة  حّدد  لوشاتيلييه  مبدأ  إلى  ٢.  استناًدا 
األمامي والعكسي )هل هو طارد للحرارة أو ماص للحرارة؟(

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

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

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

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

 pH  استقصاء عملي ٥-٢  التغّير في الرقم الهيدروجيني
أثناء معايرة حمض-قاعدة

يتأين حمض اإليثانويك لتكوين أيونات اإليثانوات وأيونات الهيدروجين، وفًقا للمعادلة 
اآلتية:

CH
3
COOH(aq(    (CH

3
COO

-
(aq( + H

+
(aq(

قيم  تتغّير  التي توضح كيف  التجربة  نتائج  اإليثانويك من  تركيز حمض  يمكن تحديد 
pH عند إضافة هيدروكسيد الصوديوم إلى الحمض.

ستحتاج إلى

المواّد واألدوات:
●  حامل حديد كامل

●  حامل سحاحة

● قمع زجاجي لملء السحاحة

●  حمض اإليثانويك المخّفف بتركيز مجهول 

0.10 mol/L ●  هيدروكسيد الصوديوم تركيزه

25 mL ماصة مقاس ●
● مضخة ماصة

 50 mL سحاحة زجاج سعة ●
100 mL كأس زجاجية سعة ●

●  ساق زجاجية للتقليب أو مخلط 

مغناطيسي
●  مجس عداد القطرات وجهاز مقياس 

pH الحموضة أو مجس

مهم
يتأين: يتعّرض للتأين، 
انقسام المرّكبات إلى 

أيونات.
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!  احتياطات األمان والسالمة

الكتاب،  الواردة في قسم السالمة في بداية هذا  النصائح  ●  تأّكد من قراءة 
واستمع ألي نصيحة من معلّمك قبل تنفيذ هذا االستقصاء.

ارتِد نظارات واقية للعينين في جميع مراحل االستقصاء.  ●
●  تعامل بحذر مع حمض اإليثانويك المستخدم في هذه التجربة.

mol/L 0.10 مادة مهيجة. هيدروكسيد الصوديوم بتركيز   ●

الطريقة
1.  استخدم ماصة ومضخة ماصة إلضافة mL 25 من حمض اإليثانويك المائي في 

.100 mL الكأس الزجاجية سعة
السحاحة  قراءة  سّجل   .)0.10  mol/L( الصوديوم  بـهيدروكسيد  السحاحة  ٢.  امأل 

في جدول نتائج.
 pH مجس  بتوصيل  قم  أدناه.  الشكل  في  موضح  هو  كما  الجهاز  بإعداد  ٣.  قم 
بجهاز مقياس الحموضة pH وثّبته برفق بحيث يكون الجزء السفلي من مجس 

pH قريًبا من قاع الكأس.

pH مجس

ماسك

جزء من السحاحة

ساق زجاجية للتقليب

.pH الشكل ٥-٣: قياس الرقم الهيدروجيني

.pH سّجل قيمة  .٤
٥.  أضف نحو mL 2.0 من هيدروكسيد الصوديوم من السحاحة في الكأس الزجاجية.

مهم

عندما تبدأ قيم pH باالزدياد 
بسرعة، أضف هيدروكسيد 

الصوديوم في عّينات من 
mL 0.05 )أي ما يعادل 

قطرة واحدة من محتويات 
السحاحة في كل مّرة( حتى 

تعود قيم pH لالزدياد بمعدل 
سرعة بطيء.
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على  الحرص  مع  الزجاجية  التقليب  ساق  بوساطة  الكأس  في  المحلول  ٦.  حّرك 
عدم مالمسة مجس pH. ال ترفع ساق التقليب الزجاجية من الكأس.

.pH ٧.  سّجل قيمة
أضف mL 2.0 أخرى من هيدروكسيد الصوديوم في الكأس.  .٨

كّرر الخطوتَين 6 و ٧.  .٩
التحريك  مع   2.0  mL من  بكمّيات  الصوديوم  هيدروكسيد  إضافة  في  1٠.  استمر 
وتسجيل قيم pH )في كل مّرة( حتى تكون كمّية هيدروكسيد الصوديوم المضافة 

.34 mL قد وصلت إلى

النتائج
ارسم جدواًل مناسًبا لتسجيل نتائجك.
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التحليل واالستنتاج والتقويم
pH مقابل حجم هيدروكسيد  قيم  لرسم  المتوافر  البياني  الرسم  ورق  1.  استخدم 

الصوديوم المضاف.

اشرح شكل المنحنى، وحّدد الجزء الذي يوضح نقطة-النهاية للمعايرة.  .٢
.....................................................................................  

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

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

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

استنتج نقطة-النهاية للمعايرة وبّرر سبب اختيارك لهذه القيمة.  .٣
.....................................................................................  

.....................................................................................  
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المحلول  تعادل  عدم  سبب  لتصف  البياني  التمثيل  من  المعلومات  ٤.  استخدم 
النهائي عند نقطة-النهاية لهذه المعايرة.

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

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

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

احسب تركيز حمض اإليثانويك المائي.  .٥
.....................................................................................  

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

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

اقترح  الذي رسمته.  البياني  التمثيل  منحنى  نقاط خارج  أّية  دائرة حول  ٦.  ارسم 
سبب كون هذه النقاط خارجة عن المنحنى الذي رسمته، واصًفا كيف ستتعامل 

معها.

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

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

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

بدقة  نقطة-النهاية  تحديد  على  يساعدك  العملي  النشاط  في  تحسيًنا  ٧.  اقترح 
أكبر.

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

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

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

في  الزجاجية  والساق   pH الحموضة  مقياس  جهاز  قطب  ترك  يجب  ٨.  لماذا 
الدورق أثناء المعايرة؟

إلى أي مدى يؤّثر ذلك على النتيجة اإلجمالية؟  

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

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

.....................................................................................  
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أسئلة نهاية الوحدة

1.  يتفاعل الهيدروجين وأحادي أكسيد الكربون عند درجة حرارة مرتفعة في 
CH، وفًقا للمعادلة اآلتية:

3
OH وجود عامل حّفاز لتكوين الميثانول

2H
2
(g( + CO(g( ⇌ CH

3
OH(g(

أ.  اقترح طريقتَين يمكنك من خاللهما زيادة مردود الميثانول في مخلوط   
االتزان.

اتزاًنا ديناميكّيًا في نظام مغلق. عّرف المصطلَحين  التفاعل  ب.  يُعّد هذا   
اآلتيَين:

١-  االتزان الديناميكي   
٢-  النظام المغلق   

ما تأثير إضافة العامل الحفاز على حالة االتزان؟ ج.   
من خالل الضغوط الجزئية في مخلوط االتزان أدناه: د.   

p
(CO(

 = 3.33 × 10
4
 Pa   

p
(H

2
( 
= 6.67 × 10

4
 Pa   

p
(CH

3
OH(

 = 9.92 × 10
1
 Pa   

١-  اكتب معادلة االتزان من حيث الضغوط الجزئية لهذا التفاعل.   
K لهذا التفاعل، مضّمًنا الوحدة الصحيحة.

p
٢-  احسب قيمة    

التفاعل  بداية  في  المتفاعلة  المواد  كان عدد موالت  أخرى،  تجربة  هـ.  في   
 ،5.00 × 10

4
 Pa mol 7.2 من CO. وكان الضغط الكلي H و

2
mol 16.8 من 

احسب الضغط الجزئي للهيدروجين في هذا المخلوط.

٢.  يتفاعل الهيدروجين مع الكبريت الغازي لتكوين كبريتيد الهيدروجين، وفًقا 
للمعادلة اآلتية:

2H
2
(g( + S

2
(g( ⇌ 2H

2
S(g(

اشرح تأثير كّل مّما يلي على حالة االتزان: أ.   
١-  إزالة بعض الكبريت.   

٢-  خفض درجة الحرارة.   
٣-  زيادة الضغط.   

K لهذا التفاعل.
c
اكتب معادلة االتزان لـ  ب.   

مهم
في الجزئية 1-ب، تأّكد من 

أنك تتذّكر كل التعريفات 
الموجودة في المنهاج.
في الجزئية 1-ج، تّم 

إعطاؤك الضغوط الجزئية، 
حتى ال تضطر إلى حساب 

الكسور المولية.
في الجزئية 1-هـ، تحتاج 
إلى إعادة ترتيب معادلة 

االتزان.

مهم
يتطلب منك في الجزئية 

)٢-أ( أن تشرح التأثيرات 
على حالة االتزان. لإلجابة 

عن الجزئية )أ-٢(، اقرأ 
الجزء األساسي من السؤال 

بعناية.
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تابع

.9.40 × 10
K لهذا التفاعل )وحدة( 5

c
ج.   

K لهذا التفاعل؟
c
١-  ما وحدة    

.0.442 mol/L  عند االتزان H
2
S ٢-  إذا كان تركيز   

.0.234 mol/L  عند االتزان H
2
    وتركيز 

S عند االتزان.
2
    احسب تركيز 

تفاعل  في  الكبريت  أكسيد  ثالثي  إلى  الكبريت  أكسيد  ثنائي  د.  يتأكسد   
منعكس، وفًقا للمعادلة اآلتية:

2SO
2
(g( + O

2
(g( ⇌ 2SO

3
(g(

١-  اكتب معادلة ثابت االتزان لهذا التفاعل من حيث الضغوط الجزئية.   
٢-  عند االتزان تكون الضغوط الجزئية للغازات كما يلي:   

p
SO2

 = 10 100 Pa    

p
O2

= 68 800 Pa       

p
SO3

 = 80 100 Pa       

K لهذا التفاعل.
p
    احسب قيمة 

 2SO
2
(g( + O

2
(g( ⇌ 2SO

3
(g( :هـ.  يُعّد االتزان الذي يتّم وفًقا للمعادلة اآلتية  

تفاعل  وهو  الكبريتيك.  حمض  إلنتاج  التماس  عملية  من  أساسّيًا  جزًءا 
طارد للحرارة.

١-  اشرح تأثير ازدياد الضغط على هذا التفاعل.   
من  فقط  بقليل  أعلى  ضغط  عند  العملية  إجراء  سبب  ٢-   اقترح    

الضغط الجوي.
٣-   يتّم إجراء التفاعل عند درجة حرارة تساوي C˚ 450 تقريًبا. اشرح    

سبب عدم استخدام:
.550 ˚C درجة حرارة   ●    
.350 ˚C درجة حرارة   ●    

مهم
في الجزئية )و(، ستحتاج 

إلى معرفة الظروف وسبب 
استخدامها في هذه 

العمليات.

أفعال إجرائية 
اقترح Suggest: طّبق 
المعرفة والفهم على 

المواقف التي تتضّمن 
مجموعة من اإلجابات 

الصحيحة من أجل تقديم 
المقترحات.
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تابع

يتّم تصنيع األمونيا بعملية هابر، وفًقا للمعادلة اآلتية: و.   

N
2
(g( + 3H

2
(g( ⇌ 2NH

3
(g(

حّدد الظروف المناسبة لعملية هابر.   

يتأّين كل من حمض اإليثانويك وحمض النيتريك في الماء على النحو اآلتي:  .٣
CH

3
CO

2
H(aq( + H

2
O(l( ⇌ CH

3
CO

2

-
(aq( + H

3
O

+(aq( :1 المعادلة  
HNO

3
(aq(  NO

3

-
(aq( + H

+
(aq( :2 المعادلة  

حمض  يُعّد  بينما  ضعيًفا،  اإليثانويك  حمض  اعتبار  سبب  أ.  اشرح   
النيتريك قوّيًا.

K للمعادلة الكيميائية )1(.
c
١-   اكتب معادلة ثابت االتزان  ب.   

الكيميائية         للمعادلة  االتزان  معادلة  في  الماء  يُحذف  ما  ٢-  غالًبا    
H. اشرح سبب ذلك.

3
O

)1( ويُكتب +H بداًل من +
من  شريط  مع  بسرعة   ،0.1 mol/L تركيزه النيتريك  حمض  ج.  يتفاعل   
الخارصين، بينما يتفاعل حمض اإليثانويك تركيزه mol/L 0.1، ببطء مع 

شريط الخارصين. اشرح هذا االختالف.
د.  يتعادل حمض النيتريك مع هيدروكسيد الصوديوم. اكتب أبسط معادلة   

أيونية لهذا التفاعل. 

مهم
تأّكد من أنك تدرج النظرية 
الكيميائية ذات الصلة عند 

اإلجابة عن األسئلة التي 
تستخدم »اشرح«.

فّكر في تركيز الماء عند 
اإلجابة عن الجزئية )ب ٢(.
اقرأ الجزئية )د( بعناية - 
تحتاج إلى حساب التغّير 
في عدد التأكسد، وليس 

فقط معرفة أعداد التأكسد 
نفسها.

أفعال إجرائية 
حّدد: Determine: أجب 
استناًدا إلى المعلومات 

المتاحة.
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تابع

الصوديوم،  هيدروكسيد  إضافة  عند   pH تغّير  أدناه  البياني  التمثيل  ٤.  يوضح 
تركيزه mo/L 0.2 إلى حمض اإليثانويك.

14

12

10

8

6

4

2

0

0                      10                   20                   30

p
H

حجم هيدروكسيد الصوديوم

استنتج المعادلة األيونية لهذا التفاعل. أ.   
١-   اقترح كاشًفا مناسًبا يمكن استخدامه. ب.   

عند       وأزرق   pH = 2.8 عند  أصفر  البروموفينول  أزرق  لون  ٢-   يكون    
.pH = 4.6

     اشرح سبب عدم استخدام أزرق البروموفينول لتحديد نقطة-النهاية 
لهذا التفاعل.

قاعدة ضعيفة  إضافة  عند   pH يتغّير  كيف  يوضح  بيانّيًا  تمثياًل  ج.  ارسم   
إلى حمض قوي مع توضيح البيانات عليه.

مهم
في الجزئية )ج(، احرص 

على توضيح قيم pH ورسم 
الخط بعناية.

مهم
تذّكر أن األسئلة قد تغّطي 
عدة مواضيع من مجاالت 

مختلفة من الكتاب. 
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